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Tradicionális
sörömök
Csapra verték
	a hordókat
A sörfesztiválon
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Idén is

becsöngettek
Megkezdődött a
2015/2016-os tanév az
iskolákban. A XVIII.
kerületben szeptember
1-jén 8663 gyerek ült be
az osztálytermek padjaiba. Akárcsak az elmúlt
tanévben, ezúttal is
valamennyi általános iskolásnak egy 10 darabos
kezdő füzetcsomagot
adott ajándékba az első
tanítási napon a kerület
önkormányzata.

Kerületünkben is
teret hódított a sörkultúra. Augusztus
14. és 16. között több mint
tízezer ember látogatott
el a pestszentlőrinci
Kossuth térre az első
retro sörfesztiválra.

Csernai Mariann			
Néhány éve megnőtt az emberek igénye
a gasztrokulturális élményekre, különös
tekintettel a hazai kézműves termékekre. Ennek a változásnak köszönhetően a
nagyüzemi sörfőzdék kínálata mellé elkezdtek beszivárogni a kézműves sörfőzdék termékei, elérhetővé váltak a piacon a
jó magyar sörök, és ezekre egyre nagyobb
kereslet mutatkozott. Kezdeményezések és
rendelkezések sorozatát követően a hazai
kézműves sörgyártás új lendületet kapott,
és egyre népszerűbbé vált.
A kézműves sörkultúra felvirágzásával
elterjedtek a sörfesztiválok, és már országszerte számtalan rendezvénnyel örvendeztetik meg a malátarajongókat. Ezt tartotta
szem előtt a XVIII. kerületi retro sörfesztivál ötletgazdája,
Galgóczy Zoltán
(képünkön) alpolgármester is. Az
elképzelés ugyan
nem volt eredeti,
de a dél-pesti régióban egyedülállónak számított, mivel mind ez ideig
nem találkozhattunk hasonlóval.
– A fesztivál
célja a kerületi gasztrokulturális élet színesítése, ezen belül a kulturált sörfogyasztás,
valamint a sörfőzés, a hazai sörök hagyományainak népszerűsítése volt. Örömmel láttam, hogy a rendezvényre idősek,
fiatalok, családosok és egyedülállók egyaránt érkeztek, és együtt múlatták az időt.
Pénteken és szombaton hajnalig, vasárnap
pedig késő estig ücsörögtek és beszélgettek
a vendégek a padokon – mondta az alpolgármester.

A fesztiválon számos hazai és külföldi
sörkülönlegességgel, kézműves sörökkel,
valamint sörből készült ételekkel is megismerkedhettek az érdeklődők. A háromnapos rendezvényen igazi ritkaságokat
lehetett megkóstolni, köztük cseh, belga
és francia szomjoltókat. A „gyümölcsös
sörkertben” azok a különböző ízű és zamatú frissítők kaptak helyet, amelyek az
elmúlt évek során még a söröket kevésbé preferáló emberek szívébe is belopták
magukat.
A rendezvény első napján, vagyis a
„sörömök napján” minden sört 50 százalékos kedvezménnyel lehetett megvásárolni. Ezenkívül a XVIII. kerületi önkormányzat támogatásával mindennap

az első 500 pohár sörhöz ingyen lehetett
hozzájutni a kerületben terjesztett kuponok ellenében.
– Reméljük, hogy népszerű lesz ez a
kezdeményezés, és hagyománnyá válik
a pestszentlőrinci sörfesztivál – fogalmazta meg a háromnapos rendezvény
lényegét Kucsák László országgyűlési
képviselő.
Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere elmondta, hogy
szeretné, elmondta, hogy szeretné, ha a
jövőben augusztus közepéről esik szó,
az egyet jelentsen a kerületi sörfesztivál
időpontjával.
– A törekvésünk az, hogy a fesztiválhoz hasonló rendezvényekkel a telepü-

lésrész két világháború közötti vagy még
inkább az első világháború előtti polgári
hagyományait idézzük fel – tette hozzá
Ughy Attila.
A háromnapos sörkóstolást gazdag
kulturális program is kísérte, a színpadon közkedvelt helyi zenekarok és művészeti csoportok előadásai voltak láthatók. A pénteki nyitónapon a Bon-Bon
Együttes koncertezett, míg szombaton
Dévényi Tibi bácsi, a retrovonal képviselője szórakoztatta a közönséget. A kicsiket egy fáradhatatlan arcfestő várta, aki
percek alatt varázsolt belőlük pillangókat
és szuperhősöket. A gyerekek a kisvasút
és az ugrálóvár nyújtotta örömökbe is
belevethették magukat.

Az új iskolaévre készülve
több tanintézetben is a
fejlesztés, a megújulás jegyében telt a nyár. A felújításokra
idén több mint 1 milliárd
forintot fordít az önkormányzat. A folyamatos energetikai
korszerűsítésnek köszönhető
gazdaságosabb üzemeléssel
egyre több iskola tud pénzt
megtakarítani. Szépültek az
iskolaudvarok is, és a nyáron
öt új műfüves labdarúgópálya
készült el, segítve a mindennapos testnevelésórák
megtartását és a tanítási
időn kívüli iskolai sportélet
megerősödését.
Az évnyitást még nyárias
hangulat lengte körül, ám az
ősz beköszöntével a diákok
mindennapjaiba a játék mellé
beköltözik a leckeírás, jönnek
az első feleletek, dolgozatok
és az első osztályzatok. Az
óraközi szünetekben, a tanítás utáni szakköri foglalkozásokon, az osztálykirándulásokon pedig megerősödnek
a régi barátságok, és újak is
születnek. És mivel jó társaságban a tanulással eltöltött
idő is gyorsabban telik – bár
csak most kezdődött a suli
–, a következő nyári vakáció
talán nincs is olyan messze…

Bővebben a 3. oldalon

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Több csatorna

2. oldal

A kerületi önkormányzat hathatós
közbenjárására az eredeti uniós tervekhez képest hamarosan további 21
utcában is megépül az eddig hiányzó
szennyvízcsatorna. November végéig
összesen 2,5 kilométer vezetéket fektetnek még le, ami újabb 140 kerületi
család életét teszi komfortosabbá. Így
összesen csaknem 7000 háztartást
kapcsolnak rá a hálózatra.

Ünnepi megemlékezés

4. oldal

A Hősök terén szervezett hagyományos
Szent István-napi koszorúzást követően – amelynek során az önkormányzat, a társadalmi és civil szervezetek
helyezték el koszorúikat az országzászlónál – Botlik József történész beszélt
az államalapításról és Szent István
örökségéről. Ezzel egyidejűleg a kerület
jeles ünnepeit összefoglaló kiállítás nyílt
a PIK-ben.

Színes táborok

8. oldal

A legforgalmasabb hetekben 600
gyerek nyaralt az önkormányzat nyári
táborában a Bókay-kertben. A vakáció
zárásaként az aligai önkormányzati üdülőben tölthetett egy nyár végi
turnust több olyan kerületi gyerek, aki
előzőleg a napközis táborban nyaralt.
A Csibész Családvédelmi Központ
második éve szervezője a kerületi táboroknak.

Sportízelítő

14. oldal

A kerületi önkormányzat már ötödször
rendezi meg idén az évről évre kedveltebb, mindenkihez szóló egész napos
Sportízelítőt. A szeptember 12-én 10
órakor kezdődő eseményen mintegy
félszáz egyesület 40 sportágon keresztül mutatkozik be. Az ízelítő szlogenjét – „A sport a mi szívügyünk!” – az
aktív részvételükkel erősíthetik meg az
érdeklődők.

Szeptemberi kóstoló

16. oldal

A hétvégén rendezik a kerület legnagyobb kulturális és gasztronómiai
fesztiválját, a Szeptemberi Kóstolót.
A Bókay-kertben három színpad programjai várják szeptember 4–6. között
a látogatókat. A klasszikus rockkal
kezdődik a buli, amelyet egy igazi
díva fellépése zár szeptember 6-án,
miközben számos sztár fordul meg a
szabadtéri színpadokon.
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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

További 21 utcában lesz szennyvízcsatorna

Segített az
önkormányzat
November végéig 2,5 km új vezeték épül meg a kerületben

PestszentlőrincPestszentimre
Polgármesteri Hivatal

BAUER FERENC

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

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

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

irodavezető

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

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

DÖMÖTÖR ISTVÁN

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

dr. Hunyadkürti Szilvia

Baier Tibor

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

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

hivatalvezető
Okmányiroda:

dr. Lévai István Zoltán

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.

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

dr. Ternyák Péter Lajos

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

GALGÓCZY ZOLTÁN

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

Észrevételeivel
keresse az irodákat:
296-1400
Gyámhivatal:

Ughy Attila

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.

Ingyenes
Jogi tanácsadás

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

FERENCZ ISTVÁN

Az eredeti uniós tervekhez képest hamarosan további 21 utcában is megépül az eddig hiányzó szennyvízcsatorna

�

A Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése (BKISZ) beruházás keretében
Pestszentlőrincen és Pestszentimrén közel
90 kilométernyi új szennyvízhálózat készült el az
elmúlt két évben. A kerületi önkormányzat hathatós közbenjárására az eredeti uniós tervekhez képest hamarosan további 21 utcában is megépül
az eddig hiányzó szennyvízcsatorna. November
végéig összesen 2,5 kilométer vezetéket fektetnek
még le, ami újabb 140 kerületi család életét teszi
komfortosabbá.

Városkép			
Csaknem 7000 család szennyvízproblémájára hozott megoldást a nemrég elkészült 90
kilométernyi új csatornahálózat a kerületben. A megépült
rendszert üzembe helyezték,
így mindenki számára adott a
lehetőség, hogy a kényelmetlen
szippantásról a korszerű, környezetbarát szennyvízcsatornára váltson. Eddig több mint
2500 tulajdonos indította el a
rákötési folyamatot, és közel
700 család már használhatja is
az új csatornát.
Az Európai Unió támogatásával zajló szennyvízcsatornázás az eredeti tervek szerint
sajnos nem minden kerületi
család problémáját oldotta
meg. A kerületi önkormánywww.bp18.hu

p

zat végig arra törekedett, hogy
minél több háztartás kapcsolódhasson be a programba, és
a BKISZ projekt első üteméből
minél kisebb terület maradjon
ki. Ughy Attila polgármester
mindent megtett a csatornahálózat kiépítéséért az eredeti
beruházásban nem szereplő
szakaszokon is. Ennek eredményeképp a kerületi önkormányzat saját költségén
megterveztette és beszerezte
a hiányzó részek vízjogi engedélyes csatornaépítési tervét, amely alapfeltétele az új
szennyvízhálózatra csatlakozásnak. A beruházó Fővárosi
Önkormányzat végig partner
volt, és támogatta a szigorú
uniós szabályok miatt a tervekből kimaradt ingatlanok
ügyét. A példás együttműködésnek köszönhetően már a

nyáron elindulhatott az újabb
2,5 kilométeres csatornahálózat kiépítése, és így hamarosan
140 kerületi család csatlakozhat még a hálózathoz. A munkálatok várhatóan november
végéig tartanak, s a vezetékek
ellenőrzése után megkezdődhetnek a rákötések.
A
szennyvízhálózathoz
való csatlakozás számos kézzelfogható előnnyel jár. Az
érintettek végleg elfelejthetik
a kényelmetlen és költséges
szippantást, és a jövőben a talajterhelési díjat sem kell fizetniük, ami jelentős megtakarítás a családi költségvetésben.
A rákötéssel a környezetünket
is óvjuk, hiszen a háztartások
szennyvize a csatornahálózaton keresztül a szennyvíztisztító telepre jut, ahonnan
megfelelően megtisztítva kerül vissza a természetbe. Végül, de nem utolsósorban az is
a pozitívumok közé tartozik,
hogy a szennyvízcsatornával
ellátott ingatlan magasabb
komfortfokozatú, ami által
értékesebb is.

A kerületi
önkormányzat
közbenjárására és
támogatásával a BKISZ
kiegészítő beruházása
keretében az alábbi
utcákban épülhet új
csatorna a következő
hónapokban:
Abaújvár utca
Árpád utca
Balassa utca
Regény utca
Csap utca
Fáy utca
Fedezék utca
Fogaras utca
Forgó utca
Gyalóka köz
Háromház utca
Lőrinci út
Móricz Zsigmond utca
Nyíl utca
Óhuta utca
Pósa Lajos utca
Szálfa utca
Szarvas csárda tér
Székely György utca
Templom utca
Üllői út
Ültetvény utca


További információ
és tájékoztatás a BKISZ-beruházásról
Információs e-mail cím: info@epulocsatorna.hu
Zöldszám: 06-80-205-412
Projekthonlap: www.bpcsatornazas.hu

varoskep@bp18.hu
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Demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján.

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

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 18–19 óra
között az Eötvös iskolában.

TÓTH KÁLMÁN
Fidesz–KDNP
06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.
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Nyári hangulatban kezdődött a 2015/2016-os tanév Közélet
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Sem a diákok,
sem a tanárok
nem voltak kön�nyű helyzetben az idei
tanévnyitáskor, ugyanis
az időjárás nem volt
hajlandó tudomást
venni arról, hogy vége
a nyárnak, és az ősszel
együtt megkezdődik
az iskolaév. Az évnyitók ünneplőbe öltözött
résztvevői vélhetően
engedtek volna a forró
csábításnak, de sajnos
el kellett fogadniuk,
hogy a strandok helyett az osztálytermek
felé kell venni az irányt.

Újra eljött
a tanulás ideje
A Sztehlóban
is készek az új
tanévre

nélkülözhetetlen az iskolák számára.
– Az önkormányzat évente
több mint 100 millió forinttal
támogatja az oktatási intézményeket. Ebből az összegből
jut többek között taneszközök
vásárlására, a pedagógusok továbbképzésére és a buszkirándulások finanszírozására is –
mondta Galgóczy Zoltán.

Az évnyitón tiszteletét tette Kucsák László országgyűlési
képviselő is, aki Galgóczy Zoltán, Hományi Tamás Márton
tankerületi igazgató, Banyár
László, a Városgazda XVIII.
kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és Torma Beáta önkormányzati képviselővel együtt
átadta az Eötvös iskola udvarán
az új műfüves labdarúgópályát.

A nyár hamar elröppent,
s mire észbe kaptak a
diákok, már készülhettek is az új tanévre. A
Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános
Iskola és Gimnázium
évnyitóján a legifjabbak
kissé megszeppenve ültek az udvaron felállított
padokon. A középiskolás
elsősök már rutinosan
vettek részt a tanévnyitón, de bizonyára
bennük is volt némi
drukk, hogy milyen lesz
a közösség, s miként
állják meg a helyüket az
új intézményben.
Az ünnepség az egyházi
és az iskolai vezetők bevonulása után ünnepi istentisztelettel kezdődött,
amit Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus
Egyház elnök-püspöke
tartott meg. A gyerekek
közösen elénekelték az
Erős vár a mi istenünk
című egyházi ének első
két versszakát.
Győri Gábor, a pesti
egyházmegye esperese
megáldotta az iskola
új intézményvezetőjét,
Vicziánné Salla Ildikót, az
óvodásokat, a diákokat,
majd beiktatták az új pedagógusokat. Ezt követően az intézményvezető
megnyitotta a tanévet.
Az ünnepségen részt
vett Galgóczy Zoltán és
Lévai István Zoltán alpolgármester.

– Évek óta figyelünk arra,
hogy a költségvetésünkben elkülönítsünk bizonyos összeget az iskolai étkeztetésre. Szerencsére az
állam is egyre erősebb támogatást
nyújt ehhez, mi pedig hozzátes�-

szük a magunkét. Az is fontos,
hogy az iskolai étkezés keretében
a gyermekek számára elfogadható
minőségű és ízletes, egészséges
ételek kerüljenek az asztalra. Erről igyekszünk gondoskodni, még

akkor is, ha tudjuk, hogy ezek az
ételek, legyenek bármilyen jók is,
nem vetekedhetnek a nagymamamánk vagy édesanyánk főztjével
– tette hozzá Ughy Attila.
Ê P. A.

Puskás Attila			
A tanév nyitóünnepsége talán
évről évre egyformának tűnik,
de tanárnak és diáknak egyaránt mégis mindig valami újat
hoz a szeptember. Ilyenkor különös figyelem irányul például
az elsősökre, akik várakozással
telve, ám sokszor félénken lépnek be az iskola kapuján.

Továbbtanulás
A nyolcadikosok számára mindenkor a továbbtanulásra való
felkészülést hozza az utolsó általános iskolás tanév, és bár elvileg a második félév elejéig van
idejük gondolkodni, hogy merre
tovább, már az első tanítási naptól érdemes úgy tanulniuk, dolgozniuk, hogy ne legyen gond a
céljaik elérésével.
Minderről Kuba Gábor, az
Eötvös Loránd Általános Iskola
igazgatója beszélt az augusztus
31-i kerületi központi tanévnyitó ünnepségen.
– Ahogy más intézmények,
úgy a mi iskolánk is kiemelt segítséget nyújt a végzősöknek a
továbbtanuláshoz. A felzárkóztató és előkészítő foglalkozások,
a tehetséggondozó programok
és a nyolcadikosok tanulószobája mind-mind olyan lehetőség,
amit érdemes kihasználni – hívta fel a figyelmet a lehetőségekre
Kuba Gábor.
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Az elsősök az Eötvös iskolában már a megnyitó során is kipróbálhatták az iskolapadokat

Megújuló
iskolák
Számos más oktatási intézményhez hasonlóan az Eötvös iskolában is egyre több felújítási munkát végez el az önkormányzat.
Az iskola új tantermi berendezést kapott, több osztálytermet
kifestettek, és az alsósok mosdói
után a felsősök mellékhelyisége-

iben is mozgásérzékelős, ezáltal
energiatakarékos lett a világítás.
Galgóczy Zoltán alpolgármester rövid évnyitó köszöntőjében
elmondta, hogy az önkormányzat intézményeiben idén több
mint egymilliárd forint értékben végeztek felújítást, és hogy a
pályázati lehetőségek kihasználásán túl az iskolai alapítványok,
ezzel együtt a szülők segítsége is

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Idén is járt
a füzetcsomag

A tanév első napján valamennyi XVIII. kerületi általános iskolás megkapta a tantervi követelményeknek megfelelően összeállított füzetcsomagot az önkormányzattól. A
füzetek borítóját a Kedvenc tantárgyam című rajzpályázat tizenhat nyertes alkotása
díszíti.
szetesen az iskolások
sem maradhatnak ki a
sorból. A füzetcsomag
nem is a füzetek száma
miatt fontos, hiszen a
tíz füzet természetesen nem elég egy teljes
tanévre, hanem azért,
hogy érezzék: az önkormányzatnál tisztában vagyunk azzal,
hogy a szülők számára
a tanévkezdés jelenti
a legnagyobb anyagi
megterhelést – mondta Ughy Attila polgármester a Kassa Utcai
Általános Iskola szeptember 1-jei tanévnyitóját követően.
Ughy Attila polgármester nyújtotta át az első füzetcsomagot
A polgármester kiemelte, hogy az iskolaAz önkormányzat tavaly döntött úgy először, kezdéssel egy időben a szülőknek nem csupán a
hogy a tanév kezdetén az általános iskolás diákok kötelező tanszereket kell megvásárolniuk, hanem
ingyen kapnak füzetcsomagot. Erre az állami és ekkor terheli meg a családok költségvetését a küaz egyházi fenntartású intézmények tanulói egy- lönórákon vagy a sportfoglalkozásokon használt
aránt jogosultak, vagyis ebben az évben összesen felszerelések beszerzése is.
8663 gyerek.
– Az gondolom, hogy a csomaggal annyit min– Fontosnak tartjuk, hogy valamilyen szinten denképpen tudunk segíteni, hogy három-négy hóenyhíteni tudjuk a kerületben élő valamennyi napig ne kelljen új iskolai füzeteket vásárolni.
korosztály, társadalmi réteg hétköznapi gondjait.
A XVIII. kerület vezetése a füzeteken kívül
Legyen szó akár a fiatal házasok támogatásáról, egyebek között az iskolai étkeztetéshez való hozakár a születendő gyermekek Gólyahír-csomag- zájárulással is igyekszik rendszeresen segíteni a
járól, akár a nyugdíjasok akadémiájáról. Termé- családoknak.

Hirdetés
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Közélet

Ughy Attila polgármester és Lévai István Zoltán alpolgármester állami elismerése

Tovább szépül
a Büdi-tó
környéke

Belügyminiszteri kitüntetések

Magas állami kitüntetésben részesült az önkormányzat két tisztségviselője: Ughy
Attila polgármester és Lévai István Zoltán alpolgármester „A köz szolgálatáért” érdemjelet vehették át augusztus 20. alkalmából.

Folytatja a Büdi-tó rehabilitációját
az önkormányzat. A Kispesti Hőerőmű melletti pihenőparkban lévő két tó
egyikének a kitisztítása tavaly kezdődött el, és az idei év tavaszára a partnak egy jelentős szakaszán elkészült a
parkosítás, emellett sikerült megtisztítani és kikotorni a tavat.

– A tó másik felének a rendbetétele következik. A munkálatok során mintegy 3000 köbméter iszap kitermelésével kotorják ki a tavat,
amelyet egészen a 3 méter mélyen lévő agyag
vízzáró rétegig kitisztítanak – tájékoztatott
Kádár Tibor önkormányzati képviselő. – Ez
1000–1300 négyzetméteres további tófelületet
jelent. A tónak ezen a jobboldali részén megmarad egy kisebb nádas rész, természetesen
tiszta vízzel, a vadkacsák, a tó állatvilága áttelelésének a biztosítására.
A felújítás végeztével a tó két részét össze
fogják nyitni. A tervek szerint ezen a helyen
olyan fahíd épül, amelyhez hasonló megoldás a
fővárosban csak a Városligeti-tavon van.
– A közvilágítás fejlesztése is része a felújításnak, továbbá a faháncsburkolatú futópálya
is bővül. A tó mögötti, a hőerőmű melletti területet a feltöltés után füvesítik, így ott focizhatnak, játszhatnak, piknikezhetnek is majd
az ide kirándulók. A későbbiekben szeretnénk
szabadtéri fitneszeszközöket is kihelyezni, de a
sportolási lehetőségek majdani bővítésétől függetlenül már most elmondható, hogy a jelentős
változáson átesett pihenőparkot egyre többen
látogatják – tette hozzá Kádár Tibor.
A park bővítésére további lehetőséget ad a
területen lévő másik felújításra váró vízfelület,
az úgynevezett keleti tó, amelynek geodéziai
felmérését, talaj- és talajvíz-vizsgálatát várhatóan még az idén elvégzik.
Ê Puskás

„Az elmúlt huszonöt évben profi politikussá,
a közösség következetes szolgálójává vált Ughy
Attila, aki 2010 óta polgármesterként dolgozik
Pestszentlőrinc-Pestszentimre jövőjéért” – fogalmaz az a felterjesztés, amellyel az 1956-os
Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Délpesti Régiója és a Nemzeti Fórum XVIII. kerületi
szervezete javasolta Ughy Attilát „A köz szolgálatáért” érdemjelre. Kerületünk polgármestere
augusztus 20. alkalmából a belügyminiszter helyettesétől vehette át a kitüntetés arany fokozatát.
Az indoklásban szerepel még, hogy Ughy Attila
politikusi pályafutása alatt mindvégig fontosnak
tartotta az anyaországi és a határon túli magyarok kapcsolatának erősítését, az ifjúság hazafias
nevelését és a civil szerveződések támogatását. A

felterjesztő megemlíti a polgármester kitartását
és munkabírását is.
Ez utóbbi tulajdonságot Lévai István Zoltán
neve mellett is megemlítették, aki a kitüntetés
ezüst fokozatát kapta meg az állami ünnepen. Lévai István Zoltán 2004 óta aktív politikus, 2010
óta alpolgármesterként, a polgármester általános
helyetteseként szolgálja a kerületi közösséget. A
felterjesztő utal arra, hogy ő is fontosnak tartja a
kapcsolattartást a civil szervezetekkel, ugyanakkor sokat tett a fiatalok egészséges, sportos nevelésének támogatásáért.
„A köz szolgálatáért” kitüntetést a belügyminiszter alapította 2012-ben, és a leggyakrabban önkormányzati tisztségviselők munkáját ismerik el vele.
Ê K.Gy.

Van mire emlékeznünk

Hármas jubileumot ünnepel a kerület. Ezekről emlékezik meg a PIK-ben látható kiállítás, amelyet augusztus 18-án, a Szent István-napi ünnepséget követően nyitottak meg.

Sztornózott
számlák

A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet szerint 2015 helyett 2016.
március 1-jéig fizethetnek kedvezményes díjat azok az ingatlantulajdonosok, akik nem a vízfogyasztáson alapuló elszámolást választották.
Amint arról már korábban tájékoztatást adtunk, mivel a csatornázási program még nem
mindenhol fejeződött be, Ughy Attila polgármester javaslatára csak 2016. március 1-jétől
változik a vízfogyasztás-alapú díj, s azoknak
sem kell a megemelt összeget fizetniük, akiknek
a Fővárosi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV) kiküldte az értesítőt.
A tájékoztató kapcsán érkezett lakossági
kérdésre, miszerint az elszállítás-alapú számlázásba már átjelentkezettek március 1-je utáni
számlája mit tartalmaz majd pontosan, a következő hivatalos választ kaptuk Hajdú Lászlótól,
az FTSZV ügyvezető igazgatójától.
– Az FTSZV a 2012-ben és 2013-ban az elszállítás-alapú számlázásba átjelentkezett fogyasztók esetében a 2015. március 1. és június
12. közötti időszakra a vízfogyasztás alapján kiállított számlákat sztornózza. Ezzel egyidejűleg
ugyanezen fogyasztók számára a március 1-jét
követő időszakra a társaság már az elszállított
mennyiség alapján kiszámított közszolgáltatási
díjról állít ki számlát.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának számláiról, illetve
azok tartalmáról és a korábbi befizetések sorsáról Hajdú László úgy tájékoztatott, hogy az
ezzel kapcsolatos panaszokkal a számlákat kiállító Díjbeszedő Holding Zrt-hez fordulhatnak
az érintettek. A XVIII. kerület a társaság IX.
kerületi, Üllői út 117. szám alatti ügyfélszolgálati irodájához tartozik (e-mail: ufig.ulloi@
dbrt.hu).
Ê P. A.

Több jeles évfordulót is ünnepelhet a kerületünk ebben az esztendőben. Éppen 85 éve, hogy
Pestszentlőrinc önálló településként elszakadhatott Soroksártól, és 65 esztendővel ezelőtt lett
Pestszentimrével együtt az akkor létrehozott
Nagy-Budapest XVIII. kerülete. Fontos és emlékezetes a harmadik évforduló is: 1990-ben,
vagyis 25 évvel ezelőtt szabad választások eredményeképpen váltotta fel a kerületi tanácsot a demokratikusan létrehozott önkormányzat.
– A munka zaja az építés zenéje – fogalmazott Ughy Attila polgármester arra a fejlődésre, változásra utalva, amely az elmúlt évtizedek
alatt fokozatosan átszabta Pestszentlőrinc és
Pestszentimre arculatát. Szavai a ’85-’25 jubiláló
önkormányzat című kiállítás megnyitóján hangzottak el augusztus 18-án a Pestszentimrei Közösségi Házban (PIK). Ughy Attila beszélt arról,
hogy a változások annak a közös munkának az
eredményei, amelynek folytatása mellett tett hitet
a kerület jelenlegi vezetése.
Az ünnepség fellépője volt Koncz Gábor színművész is, aki Wass Albert egy versét szavalta el.
A kiállítást érdemes megnézniük azoknak is,
akik ritkán vagy még soha nem jártak a kerületben, és azoknak is, akik jól ismerik azt. Előbbiek
pontos tájékoztatást kapnak az elmúlt évtize-

dekről, utóbbiak ismerős arcokat, eseményeket
fedezhetnek fel a tablókon, a vetített képeken.
Éppenséggel az sem lehetetlen, hogy valaki saját
magával nézhet szembe egy-egy régi felvételen.
Mint azt Ódor Katalin, a PIK igazgatója elmondta, az anyag a későbbiekben hosszú útra indul:
kerületi intézményekben lesz látható egymást
követő időszakaszokban, tehát az is találkozhat
vele, aki most nem tudja felkeresni a PIK-et.
Az augusztus 18-i nap másik fontos eseménye
volt a Szent István-napi megemlékezés. A Hősök
terén szervezett hagyományos koszorúzást megelőzően – ahol az önkormányzat, a társadalmi
és civil szervezetek, valamint magánemberek helyezték el koszorúikat az országzászlónál – Botlik József történész beszélt az államalapításról és
Szent István örökségéről. A társadalomtudós szerint a magyar politikának meg kell teremtenie a
társadalmi megegyezés lehetőségét, szükség van
egy olyan történelmi-politikai-ideológiai minimum kialakítására, amelyet mindenki magáénak érez. Ennek érdekében ki kell beszélni a 20.
század nagy eseményeit: 1919-et, a Horthy-korszakot, 1956-ot, a Kádár-érát, sőt az 1989–90-es
időszakot is. Így jöhet létre újra a Szent István-i
értelemben vett erős és egységes állam.
Ê Kerékgyártó

Tisztelt Kerületi
Polgárok!

A kerület önkormányzatának régi törekvése a 42-es villamos vonalának
meghosszabbítása a Gloriett-telepig.
Ezzel megteremtődik majd a kerület
három jelentős lakótelepén (Havanna,
Szent Lőrinc, Gloriett) élők számára a
közvetlen kötött pályás tömegközlekedési kapcsolat az M3 metróhoz. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a villamos tervezett XVIII. kerületi nyomvonalára – a
Csapó utca – Barta Lajos utca – Kinizsi
Pál utca – Margó Tivadar utca menti területre – a Budapesti Közlekedési
Központ megbízásából szabályozási
terv készül.
A szabályozási terv célja a villamosvonal megvalósításához szükséges terület, illetve építésjogi keretek biztosítása. A 2013 óta tartó tervezési
folyamat a partnerségi egyeztetés szakaszába
ért, amikor a tervdokumentáció a nyilvánosság
elé kerül, hogy a lakosok véleményt formálhassanak róla, mielőtt a képviselő-testület – az
Önök észrevételeinek ismeretében – dönt annak
jóváhagyásáról. Hangsúlyozni kell azonban,
hogy a szabályozási terv elfogadása csak egy a
sok szükséges lépés közül, azt nem követi azonnal a 42-es villamos vonalának meghosszabbítása, sőt a szabályozási terv végrehajtása sem.
A szabályozási tervvel kapcsolatos véleménynyilvánításra most, a partnerségi egyeztetés keretében nyílik lehetőség. A dokumentum a www.bp18.hu oldal hirdetményei között,
valamint a főépítészi csoport oldalán, a http://
www.bp18.hu/foepiteszi_munkacsoport címen
érhető el. Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (http://www.bp18.hu/
docs/szoveges/312/2014R004.pdf) alapján fogalmazzák meg a tervvel kapcsolatos véleményüket, és azt 2015. szeptember 16-ig juttassák el a
partnersegi@bp18.hu e-mail címre.
Együttműködésüket köszönöm:
Mártonffy Miklós főépítész

Az időskorúak
egészségéért

Két hónapon át tart az idősek egészséges életmódjának támogatása érdekében létrehozott programsorozat,
amely augusztus 4-én az egészséges
táplálkozásról szóló előadással vette
kezdetét. Az Egészségmegőrzés időskorban című rendezvénynek a szervező Somogyi László Szociális Szolgálat
ad otthont.
A XVIII. kerületi önkormányzat segítségével teljes egészében pályázati forrásból támogatott előadások és interaktív játékok az időskorúak egészségnek megőrzését, fejlesztését szolgálják. A két
hónap során többek között az étkezéssel, mozgással és életmóddal kapcsolatos tanácsokat kapnak
a résztvevők a szakképzett előadóktól, oktatóktól.
– Évente legalább két olyan rendezvényünk
van, amelyekre meghívjuk a kerület másik három szociális szolgáltatójának ellátottjait is, ami
által erősödik az intézmények, és természetesen
a nyugdíjas tagok közötti kapcsolat is. A mostani programsorozat esetében ennél is tovább
mentünk, hiszen egyéb kerületi klubok időseit is
meghívtuk, várjuk. Az előadások minden kerületi
nyugdíjas számára nyitottak, ingyenesek, hiszen
a cél az egészséges élet minél további fenntartása.
Időseink számára lesz sportnap és néptánctanítás
is – mondta a megnyitót követően Bálint Ramóna, a Somogyi László Szociális Szolgálat intézményvezetője.
Minden jelenlévőnek kellemes és hasznos időtöltést, élményekkel teli heteket kívánt Dömötör
István alpolgármester, aki kiemelte, hogy men�nyire színes, sok témát felvonultató és számos
hasznos ismeretet átadó programokat, előadásokat sikerült megszervezni.
– A gazdag program a szervezők szakmai felkészültségét dicséri, és nagyon remélem, hogy a
résztvevők szeptember végén elégedettek lesznek
– tette hozzá Dömötör István. – Alpolgármesterként munkatársaim segítségével többek között
szociális és egészségügyi területen is folyamatosan keressük az uniós, illetve az itthoni állami,
fővárosi és egyéb, civil vagy céges, pályázati lehetőségeket. Így sikerült három szociális és egy
egészségügyi pályázaton is teljes összegű finanszírozáshoz jutni, ami összesen 4-5 millió forint
közötti támogatást jelent.
Az „Egészségmegőrzés időskorban” programsorozat részleteiről a 291-4364-es telefonszámon
vagy személyesen a Somogyi László Szociális
Szolgálatnál (1181 Budapest, Kondor Béla sétány
17.) lehet érdeklődni.
Ê P. A.
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Laptopokat adott az önkormányzat a védőnőknek Közélet

Jó hír a gólyahír
�

Laptopokat adott az önkormányzat a kerületben dolgozó védőnőknek. A 40 számítógép
révén tovább javultak a szolgálat működési feltételei. Az önkormányzat képviselő-testülete
májusban döntött arról is, hogy elindítja a Gólyahír programot.

Dömötör István alpolgármester arról beszélt, hogy mi kerül a Gólyhír-csomagba
Puskás Attila				
A májusban kapott hét új mobiltelefon és a
hordozható számítógépek segítségével egyre
korszerűbb technikai háttér segíti a védőnők
munkáját. Amint azt Dömötör István alpolgármester a laptopok átadásakor elmondta,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata kiemelt figyelemmel követi a védőnők
áldozatos munkáját.
A megfelelő számítógépes programmal

ellátott laptopok segítségével a kerületben
dolgozó valamennyi védőnő rugalmasabban tud dolgozni, a hordozható gépeknek
köszönhetően akár a rendelőben, akár az
otthoni látogatáskor azonnal megtörténhet
az elektronikus adatrögzítés.
– Úgy gondolom, hogy a világon egyedülállónak mondható magyar védőnői
rendszerben dolgozók segítése fontos feladat. Tarthatatlan volt az az állapot, hogy
a 21. században gyakorlatilag papíralapon

rögzítik az újszülöttek és a kisgyermekek
fejlődéséről szóló adatokat, és azok elektronikus tárolásához a számítógépeknél szinte
sorba kellett állniuk a védőnőknek – mutatott rá Dömötör István.
Az alpolgármester hozzátette, hogy reményei szerint az év végéig vagy lekésőbb
a jövő év első felében megkezdődhet a Póth
Irén utcai védőnői rendelő bővítése, korszerűsítése, tovább javítva a védőnői szolgálat
munkakörülményeit.
Az önkormányzat képviselő-testülete
májusban döntött arról is, hogy elindítja a
Gólyahír programot, amelynek keretében a
gyermek születését követően az újszülöttek
ellátásában alapvető eszközökből álló ajándékcsomagot kapnak a családok.
– A kerületben közel 1000 gyermek születik egy évben, és a babaápolás kezdeti nehézségein szeretnénk segíteni a Gólyahír
keretében. Ughy Attila polgármester úrral
már tavaly december óta egyeztettünk a
program feltételeiről. A kerületben szakorvosokból, védőnőkből januárban megalakult
egészségügyi tanácsadó testület szakmai segítségével össze tudtuk állítani azt a csomagot, amelyik szeptember 1-jétől valamennyi,
a kerületben született és bejelentett lakcímmel rendelkező újszülöttnek jár – mondta
Dömötör István.
A csomagban elsősorban babaápolási
cikkek – digitális lázmérő, kézfertőtlenítő
kendők, babatörlő kendők, steril mull-lapok, antiszeptikus Sudocrem, pelenkázóalátét, fertőtlenítőoldat – lesznek, valamint
egy fürdőlepedő és egy olyan nagyméretű
hűtőmágnes, amely a szilárd táplálékok bevezetési ideje mellett a hasznos telefonszámokat is mutatja.
A csomagot a védőnők juttatják el a jogosultakhoz a szülés utáni első családlátogatás
alkalmával.

Járda és parkoló épült
több utcában

Többek között járdafelújítás, a csapadékvíz elvezetésének megoldása és a parkolási lehetőségek javítása
szerepelt a XVIII. kerület Kispesttel határos utcáiban
idén eddig elvégzett felújítási munkálatok között.

Kádár Tibor, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy
amit ebben az évben nem sikerül befejezni, azt jövőre folytatják.
– Az előző ciklusban az Üllői úttól a Bozsik Stadionig terjedő
terület utcáiban folytak felújítási munkálatok, míg idén a másik
irányban, a Nefelejcs utcáig terjedő kerületrészben. A Lenkei utcában az Egressy utca és az Üllői út közé eső járdaszakasz épült
meg, és új járda van a Fáy utca egy szakaszán is. Összesen 700–
800 méter járda készült el. A Lenkei és a Fáy utca találkozásánál
lévő állatorvosi rendelőnél kiépült egy új, 4-5 autó befogadására
alkalmas parkoló, a gyalogosokat pedig parkolást gátló oszlopok
védik. A későbbiekben tervezzük egy térfigyelő kamera telepítését is.
A munkálatok során több helyen kijavították az aszfaltburkolatot, a régi, elöregedet fák helyett újakat ültettek, és növények
telepítésével színesítették az aszfaltfelületet.
Ê P. A.
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TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSASHÁZAK TÖRVÉNYESSÉGI
FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ JEGYZŐ HATÁSKÖRÉRŐL
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A §-a alapján 2014. február 1. napjától a társasház működésének, szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.
A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló
155/2015. (VI. 25.) kormányrendelet – mely 2015. július 1. napjától hatályos – szabályozza,
hogy a felügyeleti eljárásban a jegyző elsősorban azt ellenőrzi, hogy az adott társasház
működése összhangban van-e a törvényi előírásokkal, vagyis:
alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak;
működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és a
szervezeti-működési szabályzatnak;
működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.
A jegyző az eljárás során bekérheti, vagy a helyszínen megtekintheti a társasház működésével kapcsolatos iratokat, a közös képviselőt személyesen meghallgathatja, illetve tőle
írásbeli nyilatkozatot kérhet, helyszíni ellenőrzés tarthat.
A jegyző írásbeli felhívást bocsát ki, amennyiben megállapítja, hogy
a társasház alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata, belső szabályzatai, illetve
azok módosításai nem felelnek meg a jogszabályoknak és a létesítő okiratnak;
a társasház működése, határozatai, a legfőbb szerv döntései nem felelnek meg a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak vagy az egyéb belső szabályzatoknak.
Amennyiben a társasház működésének törvényessége másképpen nem biztosítható,
a jegyző, törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva, keresettel fordulhat a bírósághoz.
A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben bírósági, hatósági eljárásnak van helye. Az eljárás nem irányulhat továbbá a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.
A fentiek alapján a felügyelet tehát nem terjed ki például az alábbi esetekre:
kisebbségben maradt tulajdonos megtámadja a közgyűlési határozatot (ezzel bírósághoz
kell fordulnia);
közös képviselő elleni büntetőfeljelentés, kártérítési per indítása (szintén bírósági hatáskör);
a rezsicsökkentéssel kapcsolatos hirdetményekkel összefüggő panaszkezelés (ez Budapest
Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Osztályának a kompetenciája);
a társasházkezelést végző, illetve a közös képviseletet ellátó cég vagy vállalkozó kötelező
regisztráció nélkül végzi a tevékenységét (ennek ellenőrzését és a regisztrációt a budapesti,
illetve a megyei kormányhivatalok járási hivatalainál lehet kérni);
mindenféle egyéb: így a társasházban végzett zajos tevékenység, szomszédviták, állat-
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tartási problémák (ezeket illetően hatósági eljárást kell, illetve lehet kezdeményezni
az illetékes polgármesteri hivataloknál).
Felhívjuk tehát a társasházak és a lakosság figyelmét, hogy a jegyző törvényességi felügyelete kizárólag a társasház belső szabályzatainak ellenőrzésére, illetve a társasház
működésének, határozatainak és a legfőbb döntéshozó szerv határozatainak a törvényességi ellenőrzésére terjed ki, azaz arra, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályoknak és a társasház szabályzatainak.
Azok a társasházi ügyek, amelyeknek tárgya a közös képviselővel, az intézőbizottsággal vagy a számvizsgáló bizottsággal kialakult személyes jellegű konfliktus eldöntése,
továbbra sem tartoznak a törvényességi felügyeleti, illetve jegyzői hatáskörbe.

A jegyzői hatáskörbe tartozó
társasházi törvényességi felügyeleti
eljárások szabályai
Az eljárás lefolytatására a társasház címe szerint illetékes jegyző jogosult. A jegyző azonban nem vehet részt olyan eljárásban, amelyben az adott önkormányzat – például valamely
gazdálkodó szervezetén keresztül – társasházi tulajdonostársként, társasházkezelőként
vagy közös képviselőként érintett. Ilyenkor a megfelelő fővárosi vagy megyei kormányhivatal más jegyzőt jelöl ki az eljárás lefolytatására.
A jegyző köteles az eljárást hivatalból megindítani, ha az eljárásra okot adó körülményről,
problémáról hivatalból vagy bejelentés alapján tudomást szerez.
Az eljárás megindítására rendelkezésére álló idő: az eseményről történő tudomásszerzéstől számított 30 nap, de legfeljebb az esemény bekövetkezésétől számított 1 év.
A kormányrendelet alapján bejelentést tehet:
a társasházi tulajdonostárs vagy a meghatalmazottja, amennyiben igazolja (30 napnál
nem régebbi tulajdonilap-másolattal) a tulajdonjogát, illetve a meghatalmazás tényét;
a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, amennyiben a megválasztásáról szóló
közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonattal igazolja a megválasztása tényét.
Az ügyféli minőség igazolása az ügyfél kötelezettsége, s azt a bejelentéssel egyidejűleg kell megtennie.
Végezetül fontos ismételten hangsúlyozni, hogy 2015. július 1-jétől társasházi törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását csak az adott társasházban tulajdonnal rendelkező személy vagy a tulajdonos meghatalmazottja, illetve a közös képviselő és az
intézőbizottság elnöke kérheti.
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Közélet

Az önkormányzat képviselő-testületének 2015. június 30-i ülésén született rendeletek, határozatok

Továbbfejlesztik a Bókay-kertet

Rendeletek

1. A képviselő-testület 12 igen
szavazattal, 6 ellenszavazattal
és 2 tartózkodással megalkotta
23/2015. (VII. 10.) sz. rendeletét
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.
25.) rendelet módosításáról.
p 2. A testület 19 igen szavazattal egyhangúlag hozta meg a
24/2015. (VII. 10.) sz. rendeletet
az egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól,
valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért
fizetendő díjak mértékéről szóló
37/2011. ( XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
p 3. A képviselő-testület 16 igen
szavazattal és 3 tartózkodással
megalkotta 25/2015. (VII. 10.)
sz. rendeletét az önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.)
rendelet módosításáról.
p

Sürgősségi
hazározatok

S.1. A testület alapítói jogkörében eljárva 20 igen szavazattal
egyetértésben úgy döntött, hogy
a 1181 Szélmalom u. 33. alatti
ingatlant érintő „Bókay-kert fejlesztése, új BMX-versenypálya
építése”
projekt
megvalósításához
PestszentlőrincPestszentimre önkormányzata
20 millió forintos támogatási
igénnyel kössön szerződést a
támogató BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt-vel. A képviselők felkérték
a polgármestert a véglegesített
támogatási szerződés aláírására
és a további szükséges intézkedésekre.
A képviselő-testület 20 igen
szavazattal egybehangzóan tulajdonosi hozzájárulását adta a
„Bókay-kert fejlesztése, új BMXversenypálya építése” projekt
megvalósításához. A testület 20
igen szavazattal egyetértésben
felkérte a Városgazda XVIII.
kerület Nonprofit Zrt-t, hogy a
Bókay-kerti fejlesztéshez kapcsolódóan költségvetéssel ellátva készíttesse el az új BMXversenypálya
kivitelezéséhez
szükséges terveket, egyúttal
megbízta a Városgazda Zrt-t a
versenypálya kivitelezésével.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag felkérte
a Városgazdát, hogy vizsgálja
meg: milyen műszaki tartalommal és költségvetéssel valósítható meg a BMX-pálya mellett egy
gördeszkapálya, és a vizsgálat
eredményéről tájékoztassa a testületet a soron következő ülésen.
p

Határozatok

p 4. A képviselő-testület 20 igen
szavazattal egyöntetűen úgy döntött, hogy a kerület a kárpátaljai
Técső településsel partnerségi
megállapodást köt. Felhatalmazta a polgármestert arra, hogy
gondoskodjon a megállapodás
előkészítéséről és aláírásáról, és
azt legkésőbb a szeptemberi rendes képviselő-testületi ülésen terjessze elő jóváhagyásra.
5. A testület, Ughy Attila polgármester javaslatára, 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással Lévai István Zoltán
főállású alpolgármester, egyben
a polgármester általános helyettese, Dömötör István és Galgóczy
Zoltán főállású alpolgármester,
valamint Szarvas Attila Sándor
társadalmi megbízatású alpolgármester havi illetményét július
1-jétől a polgármester illetményének 90 százalékában, a havi költségtérítését pedig az illetmény 15
százalékában határozta meg.
p 6. A képviselő-testület alapítói
jogkörében eljárva 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4
tartózkodással elfogadta Katona
Tibornak, a Városgazda XVIII.

kerület Nonprofit Zrt. igazgatósági tagjának lemondását június
15-i hatállyal.
A testület alapítói jogkörében eljárva 14 igennel, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. igazgatósági tagjává választotta dr. Horváth Magdolnát július 1-jétől határozatlan időre. A
cégképviselet módja NemeskériKutlán Endrével együttes, a tiszteletdíj havi 150 ezer forint.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4
tartózkodással felhatalmazta a
polgármestert, hogy az alapítói
határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt aláírja,
és a változást a Cégbíróságnak
bejelentse.
p 7. A testület 17 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta a
2015. II. félévi munkatervét az 1.
sz. melléklet szerint.
p 8. A képviselő-testület 13 igen
szavazattal, 4 ellenszavazattal
és 2 tartózkodással úgy döntött,
hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 15/2013. V. 31.) sz. önkormányzati rendelet 34. § (3) és
35. § (5) bekezdése, valamint 26.
§ (3) bekezdése c) pontja és 65.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján meghívásos, egyszerűsített
zártkörű pályázatot ír ki az 1181
Szélmalom utca 33. alatti (hrsz.
150230/12 és 150230/13) Bókaykerti szabadidőparkban 8 teniszpálya és a hozzájuk tartozó büféöltöző maximum 15 éves hosszú
távú hasznosítására 2015. szeptember 2-tól az alábbi feltételek
szerint:
a) Hasznosítás esetén az alábbi
minimális árat kell megajánlani
az ajánlat érvényességéhez:
– egy teniszpálya havi bérleti díja:
41 497 forint (áfamentes);
– büfé-öltöző havi bérleti díja:
125 984 forint (áfamentes);
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 31.
b) A pályázó a teniszpályákat
saját költségén felújítja, a büfét/
öltözőt kibővíti, átalakítja. A
felújítás értékének legfeljebb 50
százaléka számítható be a bérleti díjba. A beszámítás mértéke
nem haladhatja meg a havonta
esedékes bérleti díj 50 százalékát,
összességében pedig a szerződés
teljes időtartamára vonatkozó
bérleti díj 50 százalékát.
c) A pályázó tudomásul veszi, hogy
a bérleményen végzett bármely felújítási, beruházási, átalakítási, bővítési munka nem eredményezi az
ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzését.
d.) A pályázó vállalja a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény rendelkezéseinek megfelelő
kötelezettségek teljesítését.
A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy az eljárást a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. közreműködésével bonyolítsa
le, és ha az árajánlat eléri a kiíró
által meghatározott minimális árat,
felkéri a Városgazdát a szerződés
előkészítésére és aláírására.
A testület 13 igen szavazattal, 4
ellenszavazattal és 2 tartózkodással felkérte a polgármestert, hogy
az alábbi pályázó meghívására
tegye meg a szükséges intézkedéseket: Golden Ace Sport and
Tennis Club Kft. (1181 Szélmalom utca 33., adószám: 239190022-43.)
p 9. A képviselő-testület 16 igen
szavazattal és 1 tartózkodással
úgy határozott, hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.
31.) sz. önkormányzati rendelet
30. § (6) bek. c) pontja alapján
elfogadja az önkormányzat és a
Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés módosítását, amely
szerint a szerződés 1. sz. melléklete helyébe az előterjesztés 3. sz.
melléklete kerül, a haszonbérleti
díj pedig 2015. július 1-jétől évi
123 837 000 forintra változik.
A képviselő-testület egyúttal fel-

kérte a polgármestert, hogy tegye
meg a szükséges intézkedéseket a
szerződés módosításához, és felhatalmazta annak aláírására.
A testület 16 igen szavazattal és
1 tartózkodással határozott arról,
hogy a „Havanna-posta” elhelyezése céljából a Barta Lajos u. 8.
alatti, 151126/56 hrsz-on található helyiség felújításához a Fővárosi Önkormányzattal kötendő
megállapodás jóváhagyására a
tulajdonosi bizottságot hatalmazza fel.
p 10. A képviselő-testület 17 igen
szavazattal egyhangúlag döntött
úgy, hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 15/2013.(V. 31.) sz. önkormányzati rendelet 30. § (6) bek.
c) pontja alapján a 151159/10
hrsz-on nyilvántartott, Kondor
Béla sétány 10. alatti épületben a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásából kikerült,
a XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet által használt helyiségeket (40
négyzetméter) állami köznevelési feladatellátásra továbbra is a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ használatában tartja a
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. kerületi tagintézménye
épülethasználatának kiterjesztésére.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert
a szükséges intézkedésekre, a
vagyonhasználatára vonatkozó
szerződés 2. sz. mellékletének
módosítására.
p 11. A testület 15 igen szavazattal és 4 tartózkodással határozott
arról, hogy az önkormányzat
együttműködési megállapodást
köt a Sztehlo Gábor Evangélikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziummal a lakások bérletéről
és elidegenítéséről szóló 19/2011.
(V.31.) önkormányzati rendelet
19. § (3) bekezdése alapján annak
érdekében, hogy a tulajdonát képező lakások közül térítésmentesen egyszeri bérlőkijelölési jogot
biztosítson részére. Egyúttal felkérték és felhatalmazták a polgármestert az előterjesztés 1. sz.
mellékleteként csatolt együttműködési megállapodással azonos
tartalmú megállapodás megkötésére és aláírására.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal és 4 tartózkodással úgy döntött, hogy a 126/2015. (II. 24.) sz.
határozatát hatályon kívül helyezi.
A testület 15 igen szavazattal
és 4 tartózkodással határozott
arról, hogy az önkormányzat
együttműködési megállapodást
köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal és a Budapesti Rendőrkapitányság XVIII. kerületi
Rendőrkapitányságával a lakások
bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése
alapján annak érdekében, hogy a
tulajdonát képező lakások közül
térítésmentesen egyszeri bérlőkijelölési jogot biztosítson részére.
Az együttműködési megállapodás végleges szövegének elfogadására a tulajdonosi bizottságot
hatalmazták fel.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal és 4 tartózkodással hatályon kívül helyezte a 129/2015.
(II. 24.) sz. határozatát.
A testület 15 igen szavazattal és
4 tartózkodással döntött arról,
hogy az önkormányzat együttműködési megállapodást köt a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Budapesti XVIII. Tankerületével a lakások bérletéről
és elidegenítéséről szóló 19/2011.
(V. 31.) önkormányzati rendelet
19. § (3) bekezdése alapján annak
érdekében, hogy a tulajdonát képező lakások közül térítésmentesen egyszeri bérlőkijelölési jogot
biztosítson részére. A képviselők felkérték és felhatalmazták a
polgármestert az előterjesztés-kiegészítés 1. sz. mellékletét képező
együttműködési megállapodással
azonos tartalmú megállapodás
megkötésére és aláírására.
p 12. A képviselő-testület 14 igen

szavazattal és 4 tartózkodással
egyetértett az Európai Területi Együttműködési Programok
(2014–2020) alapján az Interreg
Europe programban való részvétellel, a GRENAT projektben
partnerként való részvétellel és a
pályázat benyújtásával.
A testület 14 igen szavazattal és
4 tartózkodással úgy határozott,
hogy nyertes pályázat esetén a
GRENAT megvalósításához projektpartnerként biztosítja a szükséges 2,6 millió forint önrészt a
mindenkor hatályos költségvetés
terhére.
A képviselő-testület 14 igen
szavazattal és 4 tartózkodással
egyetértett az Interreg Europe
program ARTIS elnevezésű projektjében partnerként való részvétellel és a pályázat benyújtásával.
A testület 14 igen szavazattal és
4 tartózkodással döntött arról,
hogy nyertes pályázat esetén az
ARTIS projekt megvalósításához
mint projektpartner biztosítja a
szükséges 3 050 000 forint önrészt a mindenkor hatályos költségvetés terhére.
A képviselő-testület 14 igen
szavazattal és 4 tartózkodással
felhatalmazta a polgármestert,
hogy döntsön az Interreg Europe
programban való részvételről
projektpartneri minőségben, a
pályázat benyújtásáról, a projekt
költségéről, a szükséges önerő
biztosításáról, valamint az igényelt támogatás összegéről.
A testület felhatalmazta őt arra
is, hogy tegye meg a pályázatok
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat. A polgármester a képviselő-testületet a
döntéseket követő rendes testületi ülésen tájékoztatja.
p 13. Az előzetes jóváhagyás a
2016. és 2017. évre vonatkozó villamosenergia-szolgáltatás beszerzéséről című napirendi pontot az
előterjesztő visszavonta.
p 14. A testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással elfogadta a Kapocs
Általános és Magyar–Angol Két
Tannyelvű Iskola területén 12x24
méteres műfüves pálya megvalósításáról a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodást és annak
mellékleteit az előterjesztés 1. és
2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkérte a polgármestert az aláírásra.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3
tartózkodással felkérte a polgármestert a telekalakítási eljárás
megindításához szükséges intézkedésekre, egyúttal felkérte, hogy
kezdeményezzen tárgyalásokat a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a telekalakításhoz
szükséges hozzájárulás érdekében.
p 15. A testület 14 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással úgy döntött, hogy az önkormányzat az MLSZ „TAO program
2014/15” pályázati önrészéhez 116
112 forint kiegészítő támogatást
nyújt az 1908 SZAC KSE-nek.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert, hogy
a támogatási szerződést írja alá
az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal.
p 16.
A képviselő-testület 18
igen szavazattal egyhangúlag úgy
döntött, hogy közérdekű célú kötelezettségvállalást tesz azzal a
céllal, hogy hozzájáruljon a kerületi iskolákban tanuló gyermekek
fejlődéséhez szükséges alapfeltételek biztosításához, és enyhítse a
családok tanévkezdéshez kapcsolódó terheit az alábbiak szerint.
Ezért a diákok ingyenes füzetcsomagot kapnak a tanévkezdéshez:
a) Pestszentlőrinc-Pestszentimre
területén
– a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
lévő általános iskolákban;
– a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában;
– a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskolában;

– a Sztehlo Gábor Evangélikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium általános iskolájában;
– a Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium általános iskolájában.
b) Pestszentlőrinc-Pestszentimre
önkormányzata nevének a feltüntetését kívánja a szolgáltatás
megjelölt célra fordítása során.
c) A képviselő-testület a polgármesteri hivatalt jelölte ki arra,
hogy gondoskodjon a közérdekű célú kötelezettségvállalásban
megjelölt juttatás meghatározott
célra fordításáról.
A képviselő-testület egyúttal
felhatalmazta a polgármestert a
kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások megkötésére,
aláírására és a beszerzéssel összefüggő költségek fedezésére.
p 17. A testület 13 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 3
tartózkodással határozott arról,
hogy a jövőben az információszolgáltatás-típusú feladatokat az
általa alapítandó egyszemélyes,
nonprofit ktf. útján kívánja ellátni.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1
tartózkodással elfogadta az információszolgáltatási feladatellátás
átalakításáról szóló szakmai koncepciót, üzleti és projekttervet.
A testület 13 igen szavazattal, 6
ellenszavazattal és 2 tartózkodással úgy döntött, hogy egyszemélyes nonprofit kf-t alapít
Városinfó 18 Nonprofit Kft. néven, 49 millió forint törzstőkével,
amit alapításkor az általános tartalék terhére készpénzben a társaság rendelkezésére bocsát.
A társaság székhelye: Üllői út
424. Ügyvezető: Ferenczy Balázs.
Időtartam: 2015. július 1.–2019.
december 31. Az ügyvezető díjazása: 390 ezer forint/hó. A társaság felügyelőbizottságának tagjai
(2015. július 1.–2020. június 30.):
Rákász István, Feil Julianna,
Pethő Ágota. Díjazásuk: bruttó
50 ezer forint/hó Könyvvizsgáló:
Tarjányi Béláné egyéni vállalkozó
(2015. július 1–2016. június 30.).
Az alapító képviselője: Galgóczy
Zoltán alpolgármester.
A testület felhatalmazta Galgóczy
Zoltán alpolgármestert, hogy az
önkormányzat nevében és képviseletében aláírja az előterjesztés
4. sz. mellékletével egyező tartalmú alapító okiratot, és megtegye
a társaság alapításához szükséges
egyéb intézkedéseket.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2
tartózkodással úgy döntött, hogy
az információszolgáltatás-típusú feladat ellátására a Városinfó
18 Nonprofit Kft-vel határozatlan időre, de maximum öt évre
szolgáltatási szerződést köt. A
képviselők felkérték Galgóczy
Zoltán alpolgármestert, hogy
gondoskodjon a mellékelt szerződésmintának megfelelő tartalmú
szerződés elkészítéséről, és felhatalmazta őt annak aláírására.
A testület 13 igen szavazattal, 6
ellenszavazattal és 2 tartózkodással határozott arról, hogy a szolgáltatási szerződés időtartamára
ingyenes használatra átadja az
Üllői út 424. sz. alatti irodaépületet az információszolgáltatás-típusú feladat ellátására a Városinfó
18 Nonprofit Kft-nek, azzal, hogy
a telken található másik felépítményt a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. jogosult ingyenes melegedőként használni.
A képviselők felkérték Galgóczy
Zoltán alpolgármestert, hogy
gondoskodjon a mellékelt szerződésmintának megfelelő tartalmú,
ingyenes vagyonhasználati szerződés elkészítéséről, és felhatalmazta őt annak aláírására.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2
tartózkodással úgy döntött, hogy
az önkormányzat és Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között 2012. október 25-én létrejött
feladatellátási szerződést a 7. sz.,
a 2012. október 25-én létrejött
támogatási szerződést pedig a 6.

sz. melléklet szerint módosítják.
A képviselők felkérték Ughy
Attila polgármestert, hogy gondoskodjon a mellékelt szerződésmintának megfelelő tartalmú
feladatellátási és támogatási szerződés módosításának elkészítéséről, és felhatalmazták őt annak
aláírására.
p 18. A testület 20 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött,
hogy meghatározott feladatok kikötésével támogatási szerződést
köt a Botafogo Szabadidő, Sport
és Kulturális Szolgáltató Egyesülettel.
A testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására és
a szükséges intézkedésekre.
p 19. A képviselő-testület 16 igen
szavazattal és 4 tartózkodással
jóváhagyta a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatát az előterjesztés melléklete
szerint.
A testület 16 igen szavazattal és 4
tartózkodással úgy döntött, hogy
a Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős fórumot hoz létre:
HEP-fórum. A képviselők felkérték a polgármestert, hogy folytassa le a fórum kialakításával és
működésével összefüggő egyeztetéseket, majd a fórum tagjaira
és működésére vonatkozó előterjesztést terjessze a testület elé.
A képviselők 16 igen szavazattal és 4 tartózkodással felkérték
a polgármestert, hogy a HEPfórum megalakulását követően
gondoskodjék a 2015–2019-es
ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészüléséről, és terjessze azt a testület
elé.
20. A „Városvédő – Kezedben a
biztonságod” védelmi rendszerhez való csatlakozás napirendi
pontot az előterjesztő visszavonta.
p 21. A testület 16 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal úgy
döntött, hogy az önkormányzat illetékességi területén lévő, a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ által fenntartott köznevelési intézményekben az önkormányzat saját tulajdonában álló
ingatlanok tanítási/foglalkozási
időn túli hasznosítása 2015. július 1-jétől a Városgazda XVIII.
kerület Nonprofít Zrt. feladata.
A képviselők felhatalmazták és
felkérték a polgármestert és a
Budapest Főváros XVIII. kerület
Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatóját a hatályban lévő szerződések módosítására, a megkötendő szerződések aláírására, a
feladatellátáshoz szükséges intézkedésekre, valamint felhatalmazta a Városgazda Zrt. vezérigazgatóját, hogy a hatékonyabb
ingatlanhasznosítás érdekében
kössön megbízási szerződést az
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények
vezetőivel, és tegye meg a feladatellátáshoz szükséges intézkedéseket.
A képviselő-testület, alapítói
jogkörében eljárva, 16 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal
úgy döntött, hogy a Városgazdával 2012. október 25-én létrejött feladat-ellátási szerződést
az előterjesztés mellékletét képező tartalommal módosítja. A
testület 16 igen szavazattal és 1
ellenszavazattal felhatalmazta
a polgármestert, hogy a Városgazdával 2012. október 25-én
létrejött támogatási szerződést
a 2015. évi támogatás összegére vonatkozóan az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal
módosítsa.
A képviselők 16 igen szavazattal
és 1 ellenszavazattal felhatalmazták a polgármestert a Városgazdával 2012. október 25-én
létrejött feladat-ellátási és támogatási szerződés fentiek szerinti módosításának, valamint
az egységes szerkezetbe foglalt
szerződéseknek az aláírására az
előterjesztés 1–4. sz. melléklete
szerinti tartalommal.
Folytatás a következő számban.
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Minden általános iskolás jusson el határon túli magyar közösségbe Kultúra

Határtalanul
jól érezték
magukat

7

Kájoni János Gyermekotthonba pedig adományokat vittek.
Az előkészítő órákon a diákok kalotaszegi, mezőségi népdalokat,
széki táncot tanultak. Székelykapukat rajzoltak, kis kopjafákat és
koszorúkat készítettek, hogy azokat elhelyezzék az emlékhelyeken.
Minden állomáshelyhez fűződött valamilyen monda, legenda, amelyeket drámajáték formájában eljátszottak.

Erdélyi és felvidéki időutazáson vett részt sok diák

A diákok így meséltek a kirándulásról:

�

– Nagyon kíváncsi voltam, milyenek az erdélyi emberek, szokákodnak egymásról. Udvariasak, fegyelmezettek, segítőkészek voltak.
Sikeresen pályázott hat kerületi általá– Kicsit feszülten éreztem magam, mert nekem megadatott az, ami sok, tájak. Széki táncot tanultunk, erdélyi ételt kóstoltunk, megtanos iskola az Emberi Erőforrások Minekik nem, vagy csak rövid ideig – fogalmazott Wittmann Katalin. nultuk a székely himnuszt és több népdalt is – mondta Barna Klanisztériuma által támogatott Határtala– Nagyon szép helyen laknak, de ez nem helyettesíti a szüleikkel udia.
– Nekem a Teleki-kastély tetszett a legjobban, mert egy igazi gróf
nul! programra. A Darus, az Eötvös, a Kandó, való szeretetteljes együttélést.
vezetett körbe minket – vette át a szót Kispál Regina.
a Kassa és a Vajk iskola hetedik évfolyamos
Sem a víz, sem az idő
diákjai Erdélyben, a kastélydombisok a Felvi- Negyedik alkalommal indultak Erdély hegyei közé hetedikes diá- Teljesítmény a Felvidéken
A Kastélydombi Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói felvidéki kikok a Kandó Téri Általános Iskolából, ezúttal negyvenen.
déken jártak tavasszal.
ránduláson vettek részt. A gyerekek, mielőtt útnak indultak, kutatómunkát végeztek, hogy minél jobban megismerjék a határon túli
magyarok életét, és minél több információval, élménnyel gazdagodjanak.

Fülep Erzsébet							
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg a Tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek című pályázatot a diákok külhoni magyarsággal
kapcsolatos ismereteinek bővítésére.

Határtalan élmények

A Darus Utcai Általános és Magyar–német Két Tannyelvű Iskola
diákjai Erdélyben többek között Bánffyhunyadra, Farkaslakára, a
Gyilkos-tóhoz, Marosvásárhelyre, Nagyváradra, a Nyerges-tetőre és
a Szent Anna-tóhoz tettek kirándulást.

– Megemlékezést tartottunk, koszorúztunk, és a diákjaink az
adott helyszínen verseket, történeteket, legendákat adtak elő. A
szállásunk Csíkcsomortánban volt, ahol a közvetlen szomszédságunkban egy gyermekotthon működött – mondta el Kóra Márta, a
Darus iskola pedagógusa.
– Mindenkit megérintett a személyes találkozás ereje, a tanulóink nagy szeretettel adták át az ajándékaikat. Különleges élményt jelentett Segesváron a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által felkarolt gyermekekkel való találkozás is.
– Magyar iskolákat is meglátogattunk, beszélgethettünk az ottani
tanulókkal, tanárokkal – vette át a szót Sándorné Liptai Annamária
pedagógus. – Diákjaink az ott élő fiataloktól magyar néptáncokat
tanulhattak.
– Engem a székely emberek vendégszeretete ragadott meg –
mondta Kakucsi Krisztián. – A két medvebocsra is örökké emlékezni fogok, ahogy minket figyelve, egymással játszva mentek el
mellettünk.
– Nekünk, városi gyerekeknek, nagyon érdekes volt, amikor a
buszunk a Békás-szorosban egy birkacsorda miatt megállásra kényszerült. Közelről láthattunk békésen legelésző teheneket is – mesélte
Nagy Laura.

– Az utunk mottója ez volt: „A víz szalad, a kő marad” – értékek
mentén Erdélyben – mondta Magyar Márta, a Kandó igazgatója.
Magyar Márta hozzátette, hogy a gyerekek a kiránduláson képet
kaptak az észak-mezőségi és a gyimesi emberek életérzéséről, sok
mindent megtudtak a népviseletről, a népművészeti motívumokról és a táncokról. A kirándulás alatt időutazást tehettek Erdélyben
a 12. századtól kezdve egészen napjainkig azon értékek mentén,
amelyek az emberi közösségek összetartó erejét adják, s amelyeket
nem mos el sem a víz, sem az idő. A kandós diákok többek között
Bálványoson, Brassóban, Csíksomlyón, Csíkszeredán, Farkaslakán,
Fehéregyházán, a Gyergyói-havasokban, Homoródfürdőn („a borvíz útja”), Kézdivásárhelyen, Korondon, Tusnádfürdőn, a NagyKüküllőnél és Segesváron jártak.
– A gyerekeket leginkább a magasság és a mélység ragadta meg:
a hegyek fennkölt magassága és az emberi kapcsolatok mélysége –
tette hozzá az igazgatónő.

Ismeretszerzés játékosan

Hajviseleti és életvezetési tanácsokkal egybekötött irodalomóra
Nagyszalontán, világraszóló természeti csodák és emberi alkotások
Tordán, esőáztatta kultúrtörténeti túra és éjszakai városnézés Kolozsvárott, hegy árnyékolta hajnali hideg és melegszívű vendéglátás
Torockón, várostrom Torockószentgyörgyön, lecke a diktatúrákról
Nagyváradon. Ezek a legfontosabbak a sok-sok élmény közül, amelyekben a kassás diákoknak részük volt.

Székelyföldre kirándultak

Az Eötvös Loránd Általános Iskola 43 hetedik osztályosa „székelyföldi legendák” nyomában járt. A kirándulás előtt a diákok múzeumpedagógiai órán vettek részt a Néprajzi Múzeumban.

– Erdélynek olyan természetföldrajzi, irodalmi, történelmi nevezetességeit kerestük fel, amelyek ezer szállal kötődnek a mondavilágunkhoz, jeles történelmi személyiségekhez, írókhoz, költőkhöz,
tudósokhoz – magyarázta Kuba Gábor, az Eötvös iskola igazgatója.
– A tusnádfürdői Jókai Mór Általános Iskola diákjainak és a Böjte
Csaba által alapított gyermekotthon lakóinak is vittünk ajándékokat. Az utazás után, a nemzeti összetartozás napján a diákok élménybeszámolót tartottak itthon maradt társaiknak.
– Elérzékenyültem, amikor láttam, hogy a gyerekek mennyire ös�szetartanak, mennyire szeretik egymást – mondta Varga Veronika.
– Csodálatos, hogy a sok átélt fájdalom után is mosolyogva néznek
a világra – folytatta Momand Benafsha. – Igazi testvérként gondos-

A Kassa Utcai Általános Iskola három hetedik osztályból idén 53
diák vehetett részt a négynapos kiránduláson.
– Rögtön az első állomáshelyünkön, Nagyszalontán ízelítőt kaptunk az életbölcsességekkel és rafinált humorral tűzdelt ékes erdélyi
magyar beszédből, amikor az Arany János Emlékmúzeum idegenvezetője bemutatta, sőt érzékletesen „lefestette” Aranyt, Petőfit és a
kort, amelyben éltek – mondta Puskás Tibor, a Kassa iskola pedagógusa.
Az már csak „desszert” volt a sok élmény után, hogy Nagyváradon, az utolsó napon megtudhatták a kassások, hogy miként ejtette
át a helyi lakosság Ceauşescut, Románia egykori diktátorát, hogy ne
lássa meg, és ne romboltassa le az ország legnagyobb barokk templomát. Amikor a kommunista vezető a nagyváradi püspöki palotát
akarta megtekinteni, a hátsó bejáratot villámgyorsan átalakították
főbejáratnak, mert onnan nem volt látható a templom.

Legendás magyarok

A Vajk-sziget Általános Iskola hetedik évfolyamos tanulói Hódoss
Henriette és Sirán Gergő osztályfőnökök kíséretével szintén keleti szomszédunkat keresték föl. A gyerekek a felkészítés során megtanulták a növényhatározó használatát, hogy felismerjék a Tordai-hasadék különleges növényeit. Jártak többek között
Bánffyhunyadon, Borszéken, Csucsán, Körösfőn, Kolozsvárott,
Marosvásárhelyen, Nagyváradon, a gernyeszegi Teleki-kastélyban, túrát tettek a jégbarlanghoz és a Medve-barlanghoz. A
Madarasi-Hargitán elhelyezték a kopjafáikat, a gyergyószárhegyi

A diákok többek között Selmecbányán, Besztercebányán,
Ólublón, Tátralomnicon jártak. Kirándultak a Csorba-tóhoz, felkeresték a Ólubló fölött magasodó lublói várat és Kassán a Rákóczi-emlékhelyet, amely annak a rodostói háznak a másolata, ahol az
erdélyi fejedelem a száműzetésben élt.
A túrázók tízparancsolatának ismertetése után a csapat egy 560
méteres szintkülönbséggel nehezített 16 kilométeres túrán vett
részt a Hernád-áttörésben. Ökoiskolásokhoz méltón a környezeti
értékekre figyelve, egymást segítve teljesítették a távot. A legtöbb
diáknak a túra, annak izgalma jelentette a legnagyobb élményt. A
pedagógusok bíznak abban, hogy a gyerekek itthon is gyakrabban
keresik majd fel az erdőt. A kirándulásról hazatérve, a június 4-i
összetartozás napján a Felvidéken járt diákok bemutatták az általuk
készített filmet a társaiknak, benne Szepsi községet és magyar nyelvű iskoláját. Bő egy héttel később az osztályfőnöki órán elemezték,
hogy mit jelent számukra a magyar közösséghez tartozás.
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Nem csökken az érdeklődés a napközis tábor iránt

�

Az aligai önkormányzati üdülőben tölthetett
egy nyár végi turnust
több olyan kerületi
gyerek, aki előzőleg a
Bókay-kerti napközis
táborban nyaralt. A
Csibész Családvédelmi Központ második
éve szervezője a
kerületi táboroknak.

Elszállt, de
szépen telt a nyár

Több gyerek a Balatonra is elutazhatott

Kerékgyártó György		

utolsó Bókay-kerti turnussal. Ők
a Balatonhoz is ellátogathattak.

– Ez egy jó nyár volt – jelentette
ki határozottan Kuba Gábor, az
Eötvös iskola igazgatója, aki két
és fél évtizede vezeti a nyaranta
a Bókay-kertben működő napközis tábort, majd hozzátette:
– Jó nyár volt, elsősorban azért,
mert az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat biztosította
a szükséges eszközöket, és ezzel
lehetővé tette a jó szervezést. Jó
volt azért is, mert a tábor szervezését második éve koordináló
Csibész Családvédelmi Központ
most is a megfelelő szakértelemmel és érzékenységgel segítette
a munkánkat. És persze azért
is, mert az időjárás is kedvezett
nekünk.

Út a Balatonra

– A Csibész Családvédelmi Központ csatlakozása a munkánkhoz azért is nagyon fontos, mert
a központ szakemberei aktív és
jó kapcsolatban vannak számos
nehezebb feltételekkel rendelkező kerületi családdal. Így ők
tudnak abban segíteni, hogy
a szűkös anyagi körülmények
között élő gyerekek eljussanak
hozzánk, az ő nyaruk is teljes
és emlékezetes legyen anélkül,
hogy ez külön megterhelné a
szülőket. A Csibésznek köszönhetünk egy különleges ajándékot. A támogatásukkal ingyen
tölthetett egy turnust az aligai
üdülőben több olyan gyerek, aki
nálunk táborozott a nyáron, és
akinek amúgy nem volna lehetősége bentlakásos nyaralásra –
mesélte Kuba Gábor.

600 gyermek

A táborvezető elmondta, hogy
a június 22-vel kezdődő és augusztus 20. előtt záródó turnussorozat nagyobb részében
kifejezetten meleg és jó idő volt,
így a programokat nem zavarta
semmi, és a sátorpavilonok alá
húzódva a pihenőidőket is kellemesen lehetett tölteni. Az eső
kevés alkalommal okozott kellemetlenséget. A táborban dolgozó 45-50 rajvezetőnek és 25
segítőnek pedig jócskán akadt
dolga, hiszen ebben az évben is
sok gyerek töltötte itt a nyár egy
részét.
– A legforgalmasabb hetekben 600 gyerek nyaralt a Bókay-

kertben, de még az utolsó héten
is 200 gyerek vette igénybe ezt
a lehetőséget. Összességében
nagyjából annyian voltunk,
mint az előző években, az érdeklődés a tábor iránt tehát állandó
– fogalmazott Kuba Gábor.

Kellett a foci

Sorolni is nehéz, mennyi minden szolgálta a gyerekek tartal-

mas időtöltését június közepe
és augusztus közepe között. A
tábor az évtizedek alatt kikristályosodott rendszer szerint
működött: a rendes díjért minden táborozó részt vehetett a
változatos alapprogramokban,
ezenfelül a speciális érdeklődésű
gyerekek befizethettek a szakrajok foglalkozásaira is.
– A néhány éve indult ra-

jok közül nőtt a zumba és a
mazsorett iránti érdeklődés,
az újak közül pedig idén minden kétséget kizáróan a SZAC
labdarúgószakraja volt a legnépszerűbb – magyarázta Kuba
Gábor. – Az alapprogramok
most is nagy tetszést arattak: az
önkormányzat által biztosított
kirándulóbusszal rengeteg helyre eljutottunk. Voltunk többek

között sétahajózni, cirkuszban,
moziban, és rengeteg külsős
segítőnk akadt: tartott itt foglalkozást a rendőrség és a meteorológiával is foglalkozó ICI,
s fogadott bennünket a Légkörfizikai Kutatóintézet. Egyszóval
bővelkedett eseményekben a
nyár.
Néhány gyerek számára pedig nem ért véget a szünidő az

„A legforgalmasabb
hetekben 600 gyerek nyaralt a Bókaykertben, de még az
utolsó héten is 200
gyerek vette igénybe
ezt a lehetőséget. Ös�szességében nagyjából
annyian voltunk, mint
az előző években, az
érdeklődés a tábor
iránt tehát állandó.”


www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Tábort vertek
– élmény volt a nyár!
egyhetes munkáját Szabó László szakosztályvezető, illetve a nyolcszoros magyar
bajnok és 110-szeres válogatott játékos és
csapatkapitány, Ughy Márk felügyelte, Ács
Gábor segítségével. Az érdeklődés nagy
volt, a fiatalok élvezték, hogy a napsütés és
a strandhangulat mellett különleges fociélményben lehet részük.
A nyári hőségben különösen népszerű volt az úszószakosztály tábora, amely a
Park-uszodába várta a fiatalokat. Horváth
Zoltán szakosztályvezető irányításával a
vízbiztonságot és a sportági alapokat tanulhatták meg. Rengeteg iskolásnak rossz a
tartása, amin könnyen segíthet a rendszeres
úszás, amely a fejlődőkorban a tüdőkapacitás növelésére is az egyik legjobb módszer.
A küzdősport-szakosztály edzésein a
gyerekek maximálisan levezethették az
iskolában felgyülemlett feszültséget. Tanultak, sportoltak, játszottak, és mindezt a
tisztelet és a búdó szellemét követve. A táborba látogatók több küzdősportszakágban
is kipróbálhatták magukat. Szalai Ferenctől az ökölvívás, Makker Lajos 3 danos
kjokusin-mestertől a fullkontakt-karate,
Dudok Károlytól az autentikus thai boksz
alapjait sajátíthatták el.
Ê Városkép
Tavasszal bontott zászlót a Városgazda Utánpótlás Akadémia, és a
nyáron már több sportágban is tábort szervezett a klub. Bármelyik
sportágat választották is a fiatalok, az edzések mellett kalandpark-látogatás és strandolás biztosan szerepelt a programban.
A labdarúgó-szakosztály Fórizs Sándor koordinálásával több egymást követő héten át
fogadta az ifjú focistapalántákat. A gyerekek
a Vilmos Endre Sportcentrumban napi két
alkalommal is edzhettek.
A programokat színesítette, hogy egy
footgolfszerű pályán is gyakorolhattak a
játékosok. A táborba neves, sokszoros vá-

logatott labdarúgók is ellátogattak. Egressy
Gábor például közvetlenül és érdekfeszítően
mesélt a karrierjéről, a futball szépségeiről,
és előkerült a labda is. A közös edzések és
játékok maradandó élményeket szereztek a
focistanövendékeknek.
A strandlabdarúgó- és futsalszakosztály
is táborba hívta a tanítványait. A gyerekek

Erdélyi túrán
A szabadidő-szakosztály „Városgazda-különítménye” kerékpárra
pattant, hogy a Vasvári-napok
keretében részt vegyen az erdélyi Bélesi-tó partján tartott
megemlékezésen. Az akadémia
csapata Bánffyhunyadtól követte
a Rákóczi-szabadcsapat útvonalát egészen a Bélesi-tóig, majd
vissza a mintegy 80 kilométeres
távon.


Jubilált
a tábor
Kerületi pedagógusok immár 25. alkalommal szerveztek Sarkadon tábort, amelyben mind több pestszentlőrinci és pestszentimrei diák vesz részt. Az
elmúlt negyed évszázad során közel 6000 gyermek
és tanár vakációzott a Békés megyei városban.
Ebben az évben 4 kerületi iskolából – a Darusból,
a Kandóból, a Pirosból, a
Szencziből – csaknem 200
tanuló üdült 4 turnusban a
Körös partján.
A
tábor
főszervezője, Dóka György szerint a
sarkadi vakációzás népszerűsége azért töretlen, mert
a diákok igényeihez igazodnak, és a sokszínű kínálatban
izgalmas, kalanddús programok várják a gyermekeket.
A táborok célja az, hogy
fáradtan, lebarnulva és jóllakottan térjenek haza a fiatalok – mondta Dóka György. – A 25 év alatt kialakult programok
közül most sem hiányzott a lovaglás, az éjszakai szekerezés, az
íjászat, a sportlövészet, a kajakozás-kenuzás Szanazugban, a
mozizás Békéscsabán, a csúszdapark és a fürdés a gyulai termálfürdőben. Újdonságként ellátogattunk a Gellény-birtokon lévő
kalandparkba, ahol kötélpályán, mászófalon és drótkötéllel történő csúszásban tehették próbára magukat a táborozók. A szállás és az étkezés magas színvonaláról a sarkadi önkormányzat és
az egyik helyi étterem gondoskodott.
A vakációzás létrejöttét a szülők és az iskolai alapítványok támogatása mellett a Magyar Termék Nagydíj Tanács és az Alpiqcsoport segítette. A táborokat Szepesiné Kőnig Zsuzsanna,
Dóka Emese, Dókáné Kőnig Mária, Tenke Zsuzsanna, Hegedűs
Istvánné és Dóka György vezette.
Ê S. N. Zs.
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Körösfő vendégül látta testvértelepülései küldötteit, kulturális csoportjait
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A Rákóczi
Kultúregylet
és a Rákóczi
Szövetség kalotaszegi szervezete idén
júliusban is megrendezte a Vasvári Pál
Emléknapokat. Az
1995 óta minden évben megszervezett
eseményen vendégül látták Körösfő
testvértelepüléseinek
küldötteit, kulturális
csoportjait.

Kultúra
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Emlékezés a
szabadsághősre
A Vasvári-napokon az emlékezők koszorúkat dobnak a Bélesi-tó vízére
tó fáklyás felvonulással folytatódott. Az öregmalom színpadán
a Sárospataki Táncművészeti
Iskola diákjai és a helyi néptánccsoportok léptek fel, majd
tábortűz és bál zárta a szombati
rendezvényt.
Másnap, a körösfői református templombeli ünnepi istentiszteletet követően, a Vasvárikopjafánál volt megemlékezés.
Az ünnepség keretében a Rákóczi Kultúregylet elnöke átadta a
Vasvári-díjat, amellyel évről évre
azok munkáját ismerik el, akik a
Vasvári-kultusz megteremtéséért, a szabadságharcos emlékének ápolásáért fáradoznak.
A rendezvényen a Magyar
Hagyományőr Világszövetség
résztvevői korabeli katonaruhában, fegyverekkel jelentek meg,
ezzel is hozzájárulva az emelkedett hangulathoz.
Az ünnepségen részt vettek
A hazáért éltek, haltak címmel
a magyarországi és a kárpát-medencei magyar nyelvű oktatási
intézmények körében meghirdetett történelmi tanulmányi
verseny győztesei és a felkészítő
tanáraik is.
– Nagy élmény marad
valamennyiünknek az Erdélyben eltöltött három nap – idézte
fel a körösfői élményeket Müller
Gyöngyi, aki a Városgazda
Utánpótlás Akadémia képviseletében vett részt az eseményen. –

Fülep Erzsébet			
Az emlékünnepségen kerületünket a Vasvári Pál Polgári
Egyesület és a Városgazda Utánpótlás Akadémia képviselte.
Péntek László elmondta, hogy
1995 óta tartják meg évről évre
július első hétvégéjén a Vasváriemléknapokat – abban az esztendőben állítottak emlékkopjafát a szabadságharcos hősnek
a templomdomb alatt. Az eseményen vendégül látják Körösfő
testvértelepüléseinek küldötteit.
A rendezvény visszatérő eleme,
hogy a résztvevők ugyanazon az
útvonalon mennek fel a Gyaluihavasokba, amelyen Vasvári Pál
elindult a csapatával a végzetes
csata helyszíne felé.
A Vasvári-napok részeként az
emlékezők a Bélesi-tó partján –
a szabadtéri istentisztelet után
– hagyományosan koszorúkat
dobnak a tó vízére. Az is hagyomány, hogy az Erdélyi Kárpátegyesület (EKE) kerékpáros emlék- és teljesítménytúrát szervez
a szabadságharcosra emlékezve.
A Vasvári Pál biciklis teljesítmény- és emléktúra résztvevőit július 4-én Antal János,
Körösfő polgármestere és Péntek
László alpolgármester fogadta a
körösfői kopjafánál. A program
a kopjafától a malomdombig tar-

Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ezen a kalotaszegi
kis településen rendkívül profi
volt a szervezés. Nem volt hiány
sem ételben, sem italban, s remekül összeállított programokkal, műsorokkal, többek között
tűzijátékkal, fáklyás felvonulással, hagyományőrző csoportok
bemutatóival gondoskodtak a
szórakozásunkról.
Felemelő érzés volt részt
venni a koszorúzási ünnepségeken, az istentiszteleten és látni,
hogy ez a szűk közösség még

milyen mélyen, példaértékűen
őrzi a hagyományokat. Azért,
hogy a vendéglátóinkat ne terheljük az elszállásolásunkkal,
valamennyien a sátorozás mellett döntöttünk, s nem is találhattunk volna szebb és jobb
szálláshelyet, mint a falu szélén
a felújított malomház melletti dombon, ahonnan az egész
környéket beláttuk. Csodálatos
élményekkel tértünk haza, s
reméljük, hogy jövőre még nagyobb csapattal vehetünk majd
részt az eseményen.

A Bélesi-tónál
A Vasvári vezette dandár 1849. július 4-én a
havasnagyfalui fennsíkon tábort vert, ott várta a
Gyalu felől érkező csapatokat. Bem tábornok, aki
éppen ebben az időben utazott Nagyváradra, hogy
Kossuthtal találkozhasson, értesülve az orosz csapatok betöréséről, visszaparancsolta a dandárt, de
Vasvári nem kapta meg a levelet.
A többszörös román túlerő másnap körülzárta a
magyar csapatokat. Mivel elvágták az utánpótlásukat, Vasváriék július 6-án megkísérelték a kitörést
a román gyűrűből. Ennek irányítását a lázas beteg
Vasvári a tapasztalt Buzgó László főhadnagyra bízta. A dandár kétharmada megmenekült, azonban
a Rákóczi-szabadcsapat 400 tagja és teljes vezérkara, élén Vasvári Pál őrnaggyal, itt lelte halálát. A
hely, ahol a románok rajtaütöttek a csapaton, ma
a Meleg-Szamos medrében mesterségesen duzzasztott Bélesi-tó mélyén fekszik.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A jövőt kutatja a
Nyugdíjas Akadémia

Tizennégy tanfolyammal indul idén a
Nyugdíjas Akadémia. Az első nagy előadást szeptember 26-án tartják a városháza üléstermében. A téma a megújuló
jövő lesz.
Az iszlám világa érdekes az európai ember számára – ez derül ki a Nyugdíjas Akadémia XVIII.
kerületi programsorozatából, amelyben szemeszterről szemeszterre felbukkan a muszlim
kultúrát megismertető kurzus. Mégpedig a hallgatók kívánságára. A nemzetközi eseményeket
figyelemmel kísérő és minden újdonságra nyitott
50 év fölötti hallgatók ugyanis egyre többet szeretnének megtudni arról a kultúráról, amelynek
képviselői már itt élnek közöttünk. Mint ahogy
a nemzetközi események hatására döntöttek többen amellett is, hogy visszaülnek az iskolapadba,
és frissítik megfakult orosztudásukat.
Mindez jól jellemzi, hogy a Nyugdíjas Akadémia nem „akadémista” tudást ad, hanem naprakész ismereteket. Az előadások és a tanfolyamok között akad olyan, amelyik – mint az angol
nyelvi kurzus is – újra és újra előkerül, illetve
folytatódik, emellett a kínálat félévenként bővül,
frissül. És ettől sikeres a szabadegyetem – nem
is akármennyire. Jászberényi József, az akadé-

mia szakmai hátterét biztosító Zsigmond Király
Főiskola vezetője szerint az általuk elindított
számos hasonló képzés közül az itteni vonzza a
legnagyobb érdeklődést. A siker titka a tananyag
mellett a helyi szervezők állhatatossága. No meg
az, hogy az önkormányzat kezdettől ott áll a
kezdeményezés mögött, és lehetővé teszi, hogy a
programok – néhány tandíjas tanfolyamot leszámítva – ingyenesen legyenek látogathatók.
Az őszi előadás-sorozat keretében 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 14 tanfolyam között már a feng shui is szerepel.
Ê K. Gy.
Az aktuális tudnivalókról a bp18.hu
oldalon lehet majd tájékozódni.

Korszerű körforgalmi csomópont
épül Pestszentlőrinc-Pestszentimrén

2015. szeptember 5-étől a Budapesti Közlekedési Központ a Fővárosi
Önkormányzat megbízásából átépíti a XVIII. kerületi Baross utca–Margó Tivadar utca
kereszteződését. Megújul a csomópont környéke is.
A közlekedők biztonsága érdekében a Baross utca és a Margó Tivadar utca kereszteződésénél
körforgalom épül. A beruházás eredményeként kismértékben módosul a Margó Tivadar utca
és a kerékpárút nyomvonala. Korszerűbbek lesznek az autóbusz-megállók, átépülnek és új
burkolatot kapnak a gyalogosok használta felületek. A Szélmalom utcánál új, középszigetes
gyalogátkelőhelyet alakítanak ki. Ez az utca a Baross utca irányába egyirányú lesz mindkét
oldalán parkolóhelyekkel. A környéken több zöldfelület létesül: 58 fát, több mint 1300 cserjét
és 2600 tő virágot ültetnek. A Szélmalom utca–Baross utca–Margó Tivadar utca által
határolt terület teljesen megújul és parkosított lesz. Korszerűsödik a közvilágítás is.
A munkálatok 2015. szeptember 5-én kezdődnek, és várhatóan 2016. február 2-áig tartanak.
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SZOLGÁLTATÁS

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

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 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

n RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS! KIS és NAGYMÉRETŰ FESTMÉNYEK, HERENDI, ZSOLNAY
PORCELÁNOK, ÉTKÉSZLETEK és LEGFŐKÉPP BIZSUKAT. KIFEJEZETTEN RÉGI IMA, PERZSA,
FALI SZÖNYEGEKET. TELJES HAGYATÉKOT FELVÁSÁRLOK! TEL.: 06209465884
n KIEMELT ÁRON VÁSÁROLOK MINDENNEMŰ RÉGISÉGET, BÚTOROKAT,

FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, KÖNYVEKET, LEMEZEKET, TRÓFEÁKAT,
BIZSUKAT, ÉRMÉKET, ANTIK TEXTILT, VARRÓGÉPET, PORCELÁNOKAT,
BRONZTÁRGYAKAT! DIJTALAN KISZÁLLÁS, BECSLÉS! HAGYATÉKOT TELJES
KIÜRÍTÉSSEL. JAKAB DORINA TEL.: 06203651042

n
KŐMŰVES
SEGÉDMUNKÁS:
Kőműves és segédmunkás munkatársakat
A Városgazda
XVIII./kerület
Nonprofit Zrt. a követkĞǌƅƉŽǌşĐŝſŬďĂŬĞƌĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ:
keresünk. Feladatok: járda- és útépítéssel, valamint csapadékelvezetéssel összefüggő
<SDqs^
ͬ^'DhE<^:
<ƅŵƾǀĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗ũĄƌĚĂĠƐƷƚĠƉşƚĠƐ͕
munkálatok elvégzése. Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés, kőműves
ǀĂůĂŵŝŶƚĐƐĂƉĂĚĠŬĞůǀĞǌĞƚĠƐ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗
ƉŽŶƚŽƐ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ůƅŶǇ͕ĚĞŶĞŵĨĞůƚĠƚĞů͗
pozíció esetén szakirányú végzettség.
Előny, de nem feltétel: mélyépítésben szerzett
ƐǌĂŬŵƵŶŬĄƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇŵĠůǇĠƉşƚĠƐďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͘
<ĠƌũƺŬĂǌĞtapasztalat, B kategóriás jogosítvány.
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.
ĂůĂƉĞůǀĄƌĄƐ͘ <ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅ͊͟

n
HIDEGBURKOLÓ:
Hidegburkoló pozícióba keresünk munkavállalókat. Feladatok:
hZ<K>M͗
DĞůĞŐďƵƌŬŽůĄƐŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚƚĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬĂǌĂůĄďďŝŵƵŶŬĄŬ
épületek aljzatára,
külső homlokzatára, belső falfelületeire,ĂŶǇĂŐƷďƵƌŬŽůĂƚŽŬŬĠƐǌşƚĠƐĠƌĞ͕
medencék belső falára,
ĞůǀĠŐǌĠƐĠƌĞ͗
ĨƅůĞŐůĂŵŝŶĄůƚƉĂƌŬĞƚƚĂ͕ƐǌƅŶǇĞŐƉĂĚůſ͕Ws͕ůŝŶſůĞƵŵ
stb. különböző,
hideg tapintású burkoló lapok felhelyezése. A burkolandó felület
ũĂǀşƚĄƐĄƌĂ͘
<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟DĞůĞŐďƵƌŬŽůſ͟!
előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása, rögzítése a
W>z'KEEK<:
WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ
ŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬŵƾĨƺǀĞƐƐƉŽƌƚƉĄůǇĂŬĂƌďĂŶƚĂƌƚĄƐĄŚŽǌ
felületre. Fugázás,
sérült, vagy
hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje. Igény
ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶŶǇĂů͕ƚŽǀĄďďĄĂŬŝƐƚƌĂŬƚŽƌĂĚĂƉƚĞƌĞŝŶĞŬŬĞǌĞůĠƐĠŚĞǌƐǌƺŬƐĠŐĞƐĂůĂƉŽǌĄƐ͕ŬƂǌŵƾ
szerint díszítő burkolatok készítése. Elvárások: hidegburkolói, vagy épületburkolói
ĠƐĨĞŶŶƚĂƌƚĄƐŝ-ŐĠƉŬĞǌĞůƅ
K<:-ƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶŶǇĂů͘
ůƅŶǇ͗,ĂƚſƐĄŐ;E<,ͿǀŝǌƐŐĂŵĞŐůĠƚĞ<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝů
végzettség, hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat, pontos, felelősségteljes
ƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ͊͟
munkavégzés. Előny: B kategóriás vezetői engedély
h^KD^dZ: hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗Ă

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 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 06-30-9-50-1717 www.megoldasszerviz.hu
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 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
n VILLANYBOJLER 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, 06-1-28492-13

n FESTŐ – MÁZOLÓ: Szobafestő mázoló és tapétázó szakmunkás végzettséggel
ŵĞĚĞŶĐĠďĞŶ͕ĂŵĞĚĞŶĐĞƚĠƌďĞŶĠƐĂƐƚƌĂŶĚŵĞĚĞŶĐĠďĞŶƚĂƌƚſǌŬŽĚſŬĠůĞƚĠŶĞŬ͕ƚĞƐƚŝĠƉƐĠŐĠŶĞŬ
rendelkező munkatársat keresünk. Több éves szakmai tapasztalat, pontos precíz
ǀĠĚĞůŵĞ͕ĂŚĄǌŝƌĞŶĚďĞƚĂƌƚĂƚĄƐĂ͕ ĂǌƷƐǌſŵĞĚĞŶĐĞĠƐŬƂƌŶǇĞǌĞƚĞƚŝƐǌƚĂƐĄŐĄŶĂŬ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĞůƅşƌƚ
munkavégzés alapfeltétel. B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.

ǀşǌŵŝŶƅƐĠŐĠŶĞŬďŝǌƚŽƐşƚĄƐĂ͕ ĂƐǌĂƵŶĂĞůƅşƌĄƐƐǌĞƌŝŶƚŝŵƾŬƂĚƚĞƚĠƐĞ͕ŝůůĞƚǀĞĂďĠƌůƅŝƐĄǀƚƺŬƂƌĂůĂƉũĄŶĂǌ

ŝŐĠŶǇďĞǀĞǀƅŬĞůůĞŶƅƌǌĠƐĞ͕ĂŵƵŶŬĂŬƂƌŚƂǌƚĂƌƚŽǌſĞůůĞŶƅƌǌĠƐŝĠƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚŽŬĞůůĄƚĄƐĂ͘
n
RAKTÁROS: Raktáros munkatársat keresünk. Feladatok: a Társaság raktárában
ůǀĄƌĄƐŽŬ͗ƵƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉŽŶƚŽƐ͕
anyagmozgatás, rendszerezés, anyagkiadás és visszavételezés, valamint az ehhez
ĨĞůĞůƅƐƐĠŐƚĞůũĞƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵƾƐǌĂŬŽƐŵƵŶŬĂƌĞŶĚǀĄůůĂůĄƐĂ͘ <ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬ
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: középfokú szakirányú
ĨĞů͗͟hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌ͟!
végzettség, magasépítéssel összefüggő anyagismeret, hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat,
jó fizikai erőnlét, pontos munkavégzés
Z<dZK^:
ZĂŬƚĄƌŽƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘
&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗ ĂdĄƌƐĂƐĄŐĄůƚĂůǀĄƐĄƌŽůƚĂŶǇĂŐŬĠƐǌůĞƚĠƐ
ƚĄƌŐǇŝĞƐǌŬƂǌƂŬ ŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĂ͕ĂŬŝǀŝƚĞůĞǌĠƐŝĞŐǇƐĠŐĄůƚĂůŝŐĠŶǇĞůƚĂŶǇĂŐŽŬŬŝĂĚĄƐĂ͕ĨĞůŶĞŵŚĂƐǌŶĄůƚ͕

n
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
MUNKATÁRS: Társaságunk ügyfélszolgálati
ŝůůĞƚǀĞďŽŶƚĄƐďſůĞƌĞĚƅĂŶǇĂŐŽŬ
ǀŝƐƐǌĂǀĠƚĞůĞǌĠƐĞ͕ĂƌĂŬƚĄƌďĂŶƚƂƌƚĠŶƅŵŝŶĚĞŶŶĞŵƾ
munkatárs pozícióba
keres munkatársat. Feladatok: műszaki jellegű ügyekben ügyfelek
ĂŶǇĂŐŵŽǌŐĂƚĄƐƐĂů
ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚƚĞůũĞƐşƚĠƐĞ͕ĂĚŽůŐŽǌſŬŶĂŬŬŝĂĚŽƚƚƐǌĞƌƐǌĄŵŽŬ
személyes fogadása,ǀĞǌĞƚĠƐĞ͕ĨŝǌŝŬĂŝĄƌƵŵŽǌŐĂƚĄƐĂƌĂŬƚĄƌŽǌĄƐŝǀĞǌĞƚƅƵƚĂƐşƚĄƐĂŝ͕ǀĂůĂŵŝŶƚ
a beérkező telefonhívások, e-mail-ek és postai levelek fogadása,
ĞŐǇĞĚŝŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĄŶĂŬ
Ă
feldolgozása és megválaszolása, a Társaság
biztosításának kezelése, kárügyintézés,
ĨĞůŵĞƌƺůƚŝŐĠŶǇĞŬŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗
ŬƂǌĠƉĨŽŬƷƐǌĂŬŝƌĄŶǇƷǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſ
hivatalos
levelezések
lefolytatása.
Elvárások:
Középfokú
végzettség,
hasonló
területen
ŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉƌĞĐşǌ͕ƉŽŶƚŽƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵĂŐĂƐĠƉşƚĠƐŝĂŶǇĂŐŝƐŵĞƌĞƚ
szerzett tapasztalat, ügyfélközpontúság, kiváló kommunikációs és fogalmazási készség,
s/>>Ez^Z>S:
sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘
sĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞƚ
valamint biztosítási
területen szerzett gyakorlat alapfeltétel.
ŝŐĂǌŽůſďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇ͕ůĞŐĂůĄďďϱĠǀĞƐƐǌĂŬŵĂŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ƉƌĞĐşǌŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕

n
LAKATOS: Lakatos
pozícióba keresünk munkavállalókat. Feladatok: nyílászárók <ĠƌũƺŬ
ƌƵŐĂůŵĂƐƐĄŐĂůĂƉĨĞůƚĠƚĞů͘
ƌŝŶƚĠƐǀĠĚĞůŵŝƐǌĂďǀĄŶǇŽƐƐĄŐŝĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůſǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞůƅŶǇƚũĞůĞŶƚ͘
zárcseréje, polcok, szekrények rögzítése, kapuk, kerítések javítása, lemezelések,
ĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅ͟!
tetőablakok felújítása, kerti bútorok, padok, udvari játékok lakatos munkáinak
:ĞůĞŶƚŬĞǌĠƐŵſĚũĂ͗
PŶĠůĞƚƌĂũǌǌĂů͕Ğ-ŵĂŝůďĞŶǀĂŐǇƉŽƐƚĄŶ͕ĂǌĂůĄďďŝĞůĠƌŚĞƚƅƐĠŐĞŬĞŶ͗
elvégzése. Fedőlapok
javítása, pótlása, egyszerű vasszerkezetek elkészítése. Elvárások:
szakirányú végzettség, 2-3 év releváns tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés
E-ŵĂŝů͗ĂůůĂƐΛǀĂƌŽƐŐĂǌĚĂϭϴ͘ŚƵ
n
VEZETŐ KARBANTARTÓ: Vezető karbantartó
pozícióba keresünk munkatársat.
WŽƐƚĂĐşŵ͗sĄƌŽƐŐĂǌĚĂys///͘ŬĞƌƺůĞƚEŽŶƉƌŽĨŝƚƌƚ͘
ϭϭϴϭƵĚĂƉĞƐƚ͕ĂƌŽƐƐƵƚĐĂϳ͘
Feladatok: kisebb javítások, izzó csere, kertgondozás, fűnyírás, parkoló és udvar
rendben tartása, festés, kisebb villany- és fűtésszerelés, anyagbeszerzés. Elvárások:
szakmunkás bizonyítvány (lakatos/vízvezeték szerelő/stb.), B kategóriás vezetői
engedély, pontos, igényes, gyors munkavégzés.
Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím:
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

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 ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM INDUL A KERÜLETBEN. 70/280-54-66
n MATEMATIKÁBÓL, FIZIKÁBÓL KORREPETÁLÁST, PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST
VÁLLALOK, ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT
HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: +36-1/294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

n Külkereskedő – idegenvezető oktat beszédcentrikus ANGOL, NÉMET,

OLASZ nyelvet egyénileg és csoportoknak bármely időpontokban.
Saját írásos és hanganyag. Javasolt 90 perces foglalkozások kávé/
tea-szünettel Lőrinc központjában, vagy a megrendelőnél. Első 2
alkalom ingyenes. Részletes információ: T: 706177311 vagy 2916844, e
mai: hunkommerz@t-online.hul. Ugyan itt AGYTRÉNING: Kanadai AVS
készülék segítségével koncentrációképesség- memória- tanulásiképességek javítása, nyelvtanulás gyorsítása helyben, vagy a készülék
megvásárlásával.

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.
n Targoncavezetői gyakorlattal rendelkező munkatársat keres XVIII. kerületi cég 4 – 5
órás gondnoki és targoncázási munkára. Nyugdíjasok és kerületben lakók előnyben! Önéletrajzát
az info@paliszander.hu címre várjuk.
n Élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe,
jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat) munkarendbe munkaerőt keres. Jelentkezés
önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre,
ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet.
n Élelmiszeripari cég ostya sütőgépek kezelésére, édesipari termékgyártó
munkakörbe, jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat), elsősorban női munkaerőt keres.
Jelentkezés önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca
4-6. címre, ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet.

	IDŐSGONDOZÁS
n Idősgondozást, betegápolást, házvezetést, bevásárlást…stb. vállalok saját
gépkocsival. Szakképzett, gyakorlott nyugdíjas nő vagyok, sok türelemmel, szeretettel várom a
jelentkezését. Tel.: 0630/9601022

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. szeptember 19-én (szombaton) Mosonmagyaróvár és környékére.
Bővebb tájékoztató: Horváth Lászlónénál 294-5993, Harmati Istvánnénál 290-3607
telefonszámon. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Családos Lakóhely
Ismereti vetélkedő
A Pátria Páholy Egyesület – a XVIII.ker. Önkormányzat által kiírt civil-pályázatán elnyert támogatás keretében – ismeretszerző és átadó nemes
versengésre hívja a szűkebb pátriájukat szerető és alaposabban megismerni kívánó lakosok apraja-nagyját, hiszen „Múltunkra épül jelenünk és
jövőnk”. Nevezni max. 5 fős, három generációs (gyermek, szülő, nagyszülő) összetételű csapatokban lehet 2015. 09.25.-ig a patriapaholy2010@
gmail.com e-mail címen. Visszaigazolást a jelentkezések sorrendjében
az első 20 csapatnak küldünk. A versengés helyszíne: PestszentlőrincPestszentimre területe. Időpontja: 2015. 10. 03. 9-15 óráig. A játékos,
járőrversenyszerű program részleteiről a csapatokat elektronikus úton
előzetesen tájékoztatjuk. A vetélkedő – a csapatok értékelését és díjazását követően – a Pátria Páholy által szervezett közös ebéddel zárul.

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. 4. fszt. 11. – 45 m² - dohánybolt
Baross u 13. fsz. 1. – 41 m² - iroda
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár
Csap u. 14. – 399 m² - hobby-telek
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. 11. - 23 m² - üzlet
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
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár
Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer
Havanna u. 1 fszt. 66 - 24m²- üzlet
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 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
Projekt 18 Kft.
Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16.
Fax: +36 (1) 291-8606
Postacím: 1181 Budapest, Kondor Havanna
B. sétány 16. u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet
Zöld szám: (80) 202-471
Cégjegyzékszám: 01-10-896405
Honlap: www.varosgazda18.hu
Adószám: 14269677-2-43 Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt
E-mail: p18@varosgazda18.hu
__________________________________________________________________________________________________________
Havanna utca 50. fszt. 217. – 9m2 – raktár
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek
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
Méta utca 2. A-23 - 17m2 - garázs
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
Széchenyi u. 95. fszt.8. – 24+18 m² - üzlet
Szinyei Merse 116.-118. – 540 m² - hobby telek
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár
Tövishát u. 7. fszt. 157. - 29 m² - üzlet
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. 19. fszt. 143. -14 m² - üzlet
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
Projekt 18 Kft.
Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729
Székhely: 1181 Budapest, Kondor
B. sétány
Fax: +36 (1) 291-8606
Üllői
út16.286 fszt. 10. – 41 m2 - autósbolt
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16.
Zöld szám: (80) 202-471
Üllői út 286. fszt. 11. – 45 m2 – nyílászáró mintabolt
Cégjegyzékszám: 01-10-896405
Honlap: www.varosgazda18.hu
Adószám: 14269677-2-43
Üllői út 313. fsz. 3- - 25 m² - raktár E-mail: p18@varosgazda18.hu
__________________________________________________________________________________________________________
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár
Üllői út 333. fsz. 5-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer
Üllői út 333. fszt. 7. – 60 m² - reklámfelület
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész
Üllői út. 362. fszt. 8. – 23 m² - üzlet
Üllői út 367. fsz. 4. – 16 m² - ajándékbolt
Üllői út 443. fsz.5. – 60 + 31 m² - könyvesbolt
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás
Üllői út 453. fsz. 2. – 33 m² - iroda
Üllői út 453. fszt. 0. – 19m2 – 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. szeptember 14. 9.00 - 16.00 óra
Pályázat elbírálása:
2015. szeptember 18. 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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Lecsóillat
a Lakatoson
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A hőség sem riasztotta el a lakótelepieket

A Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület augusztus 30-án rendezte meg a
13. Lakatos-napot. A helyszín – mint mindig – a Nefelejcs és a Lakatos utca sarkán lévő Görögdomb volt.
Az egész napos program résztvevőit
Csörnyei Ferencné, a Lakatos Lakótelep
Környezetéért Egyesület elnöke, a rendezvény szervezője köszöntötte, s az eseményt Lévai István Zoltán alpolgármester nyitotta meg.
A délelőtt folyamán a Szivárvány óvoda
apróságainak tánccsoportja, az Eötvös
iskola ének- és zenekara, a gyerekek kedvence, Moha bácsi, vagyis Mohai Tibor,
az iskola pedagógusa és a Tébláb Művészeti Iskola növendékei szórakoztatták a
nagyérdeműt.
Akinek kedve volt, környezetvédelmi
totót tölthetett ki, továbbá megmérethette
a koleszterinszintjét és a vérnyomását. A
totót helyesen kitöltők közül sorsolással
kihúzott két szerencsés nyertes egy-egy
kerékpárt kapott ajándékba a rendezvény
két fővédnöke, Ughy Attila polgármester
és Kucsák László országgyűlési képviselő
felajánlásából.
Délután is mindenki talált az érdeklődésének megfelelő programot. Aki nosztalgiázni akart,
meghallgathatta Endrődi Éva táncdalénekes örökzöld dalcsokrát, majd Kökény Attila énekes, a Bubik István Művészeti Iskola növendékei, valamint a XVIII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat zenekara és néptáncosai léptek fel.
Az idén nyolc csapat nevezett be a lecsófőző versenyre, amelynek minden résztvevője kapott jutalmat önkormányzati vezetők és vállalkozók felajánlásainak köszönhetően.
A főzőverseny első díját Csontos István és csapata vehette át. Ők már több alkalommal is fakanalat
fogtak a Lakatos-napon, s korábban voltak negyedik, harmadik és második helyezettek is. Ezúttal
sikerült a képzeletbeli dobogó legfelső fokára állniuk a „retrolecsóval”, amelyet „úttörőgombóccal”
és lecsókolbásszal készítettek.
A rendezvényen részt vett Galgóczy Zoltán alpolgármester, Kádár Tibor és Torma Beáta önkormányzati képviselő is.
A programot az önkormányzat, a Budapesti Hőerőmű és a Sárkány Center támogatta.
Ê Fülep E.
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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

Szennyvíz
Csatorna

kiépítés és rákötés
Tervezéssel, engedélyeztetéssel
garanciával
Díjmentes helyszíni felmérés
Kedvezményes
csatornaszakaszok
3200 Ft/Méter-től
06/30 995 62 17
06/70 566 88 09

Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025;
E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu
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Közélet

Megszépült egy játszótér a Havanna-lakótelepen

Esőben is klassz Önkéntes munkával lett szebb
az utcabál
A Szent István-napi utcabálok legnagyobb rajongói a rossz idő ellenére is
együtt ünnepeltek augusztus 19-én a
Pestszentimrei Sportkastélynál.

Az egykori Patika téri utcabálok hagyományát szerette volna feléleszteni az Együtt
Pestszentimréért Egyesület, amikor néhány éve
elkezdte megszervezni a Szent István-napi bált
a Sportkastély előtti téren.
– A Patika tér már szűkösnek bizonyult volna, a Sportkastély előtti tér azonban tökéletesen
alkalmas egy ilyen rendezvény lebonyolítására
– mondta el Újvári Judit, az egyesület elnöke.
Nem kellett sok idő ahhoz, hogy az imreiek
megszeressék és magukénak tekintsék a felélesztett tradíciót, amelynek lényege az, hogy a
környékbeliek kenyérszenteléssel és közös táncos ünnepléssel tisztelegnek az államalapítás
évfordulója előtt.
Ami a bált illeti, idén augusztus 19-én az
időjárás nem járult hozzá a sikerhez: a kétnapos
kitartó esőzés miatt sokan távol maradtak. A
legnagyobb rajongókat azonban nem riasztotta
el a rossz idő, jókedvűen és felszabadultan táncoltak a sátor alatt, amelyet a szervezők bölcs
előrelátással idén első ízben a zenekar, a tánctér
és a körben elhelyezett asztalok fölött kifeszítettek. Pestszentimre tehát jó hangulatban készült
a másnapi ünnepre.
Ê K. Gy.

Élmény volt
a nyári mozi

A 2005-ben alapított Madách Filmklub
tavaly indította el a tizedik évadját, idén
pedig jubilált a Bókay kertmozi is. A
nyári filmszínház ötödik sorozatát rendezték meg. Az ingyenes előadásokon
több nézőcsúcs is született, és az időjárás csak egy alkalommal kényszerítette
a mozirajongókat és a szervezőket az
esőnap igénybevételére.

Szabadidejükben, önkéntes munkával csinosítottak ki egy lakótelepi játszóteret
kerületi lakosok. Egy napfényes szombati napon a Havanna-lakótelep játszóterei
gyerekzsivajtól hangosak, ám augusztus közepén a Csontváry utca 53. és 65. közötti játszóteret felnőttek lepték el.

Az időjárás nem fogadta kegyeibe a felújításban
részt vevő, Budapest számos kerületéből érkező
önkénteseket, hisz ismét 40 fok volt.
– A játszóterek felújítása, karbantartása elsődleges feladat a gyermekek biztonsága érdekében,
az „ápolt külsőről” már nem is szólva – kezdte Havasi Zoltán önkormányzati képviselő, a
Fidelitas kerületi elnöke. – Köszönetet szeretnék
mondani az önkénteseknek, hogy a forróság ellenére húszan segítenek a karbantartásban. A
játszóterek és a parkok kisebb felújításának programja a budapesti Fidelitas-elnök, Kurucz Dániel
és jómagam kezdeményezésére indult, s több fővárosi játszótér is a listán van. A Havanna-lakótelep a lakossági felkérést követően került ennek
élére. Köszönet a Városgazdának, hogy biztosította a szükséges eszközöket.

Havasi Zoltán vendéget várt – felgyűrt ingujjal meg is érkezett Kucsák László.
– Amint itt állunk, jóleső érzés fog el, gyermekkorom játszótéri emlékei idéződnek fel bennem. A kerületi Fidelitas korábban is kivette a
részét egy Havanna-lakótelepi játszótér kialakításából, s most is egy nagyszerű kezdeményezés tanúi és résztvevői lehetünk. Az ilyen kezdeményezések figyelmet érdemelnek. A felgyűrt ingujjam
nemcsak a hőségnek szól, hanem feladat is vár
rám. Úgy látom, nagy a sürgés-forgás, a seprűk,
gereblyék már foglaltak. Megyek körülnézni, miben tudnék segíteni – mondta kerületünk országgyűlési képviselője, s egy perccel később kezében
ecsettel és festékkel már indult is a mászóka felé.
Ê Gönczöl

Keresztül-kasul a kerületen

Nyári felfedezőtábort szervezett a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény. A kalandozás során a diákok megismerhettek több érdekes kerületi helyszínt.

A közösségi
élet fiatalít

Egyszerre négy hatalmas bográcsban rotyogtak különféle pörköltek augusztus 27-én délelőtt a Szent Lőrinc
Katolikus Általános Iskola udvarán a
kerületi szociális szolgáltatók ellátottjai számára második alkalommal megrendezett főzőversennyel egybekötött
összejövetelen..

Amint azt a programot szervező Életfa Szociális Szolgálat vezetője, Barnáné Matazsdi Edit
elmondta, ez a csütörtöki nap a közös főzés öröménél is sokkal többről szólt.
– Verseny lévén az ételeket zsűri értékelte, de
mind a négy csapatot díjaztuk, hiszen a lényeg
mégis az volt, hogy a négy helyi szociális szolgáltató ellátottjai egy kellemes napot töltöttek
együtt. A finom ebédet megelőzően a kerületi
rendőrkapitányságnak köszönhetően bűnmegelőzési előadást hallhattunk. Ebben olyan, az
idősebb korosztályt érintő bűncselekményekről
volt szó többek között, mint a trükkös lopás
vagy a láncletépés néven ismert utcai támadás.
Amíg a bográcsokban forrt a sertés- és a marhapörkölt, a résztvevők egy kis szellemi tréningen is részt vehettek a szenior memóriafitnesz
program révén, amely egy szellemi frissességet felmérő tesztet takart. Az ebédet követően
egy totó erejéig mindenki megmutathatta azt
is, hogy mennyire jártas a pörköltfőzésben. A
kulináris élvezeteket zenei élmény követte, a
színpadon Oszvald Marika és Csere László népszerű operettdalokból adott hangulatos műsort.
Az összejövetel egy kis táncversennyel, össztánccal zárult.
– Minden ehhez hasonló rendezvénynek
örülök, és arra biztatom a kerületünkben élő
időseket, hogy a magányos hétköznapokon
is bátran keressék fel a Borostyán, az Életfa, a
Gyöngyvirág vagy a Somogyi László szociális
szolgáltatót, mert az ezekben a közösségekben
töltött idő mentálisan nagyon sokat nyújthat
számukra. Többéves tapasztalat mondatja velem, hogy jelentős a változás azoknak a többnyire egyedülálló idős embereknek az életminőségében, akik rendszeresen igénybe veszik a
gondozási központokat, és együtt, hasznosan
töltik az időt a kortársaikkal – hangsúlyozta
Dömötör István alpolgármester.
Ê P. A.
Oltási tájékoztató

A felhőszakadás miatt az első vetítést a tervezettnél egy nappal később, július 26-án tudták
megtartani a Bókay-kertben, ahol mintegy hetvenen nézték meg az Oscar-díjas Folyó szeli
ketté című Robert Redford-filmet.
– A meteorológiai előrejelzésekben és az elmúlt évek szombati napjainak eddigi hangulatában bízva augusztus 1-jén, illetve az augusztus 6-i, hétközi vetítésen a szokásos nézőszámot
vártuk. Az Oscar- és Golden Globe-díjra jelölt
Csokoládé című romantikus vígjáték és az
Aranyglóbusz-díjra jelölt Bor, mámor, Provence
című, igazi nyári hangulatot árasztó filmeken
nézőcsúcs született. Az előbbi alkotást több
mint 200, az utóbbit közel 300 néző látta –
mondta a szabadtéri mozielőadásokat összefogó
Kardos Gábor.
A nyári mozi augusztus 15-én az Oscar-díjas
Kapitány és katona: A világ túlsó oldalán című
kalandfilmmel zárult. A Russell Crowe-filmre
csaknem 130 néző látogatott ki a Bókay-kertbe,
ahol évről évre növekszik a vetítések látogatottsága, és a helyi a filmkedvelőkön kívül idén is
sokan érkeztek a környező kerületekből, sőt
Budáról is. A szervezők szándéka szerint jövőre
újra találkozhatunk a nyári vetítéseken.
Ê P. A.

Tisztelt Szülők!

A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti
Gyűjtemény egész évben változatos programokat
kínál kicsiknek és nagyoknak, iskolai csoportoknak és családoknak egyaránt, megismertetve
a kerület történetét, nevezetes helyeit és személyeit. Nem volt ez másképp a nyár folyamán sem,
ugyanis június 15–19. és augusztus 24–28. között
kétszer ötnapos felfedező kalandozást szerveztek
a 8–12 éves kerületi iskolásoknak.
A tábor alatt a gyerekek megismerkedtek
a gyűjtemény állandó és időszaki kiállításaival, megnézték a lőrinci református templomot
és a Grassalkovich-kápolnát, sétáltak a Bókaytelepen, és kirándultak a Péterhalmi-erdőbe, ahol
a gyűjtemény munkatársai és a táborozó gyermekek közösen bográcsoztak.

– A felfedező programokat játék és alkotás
kísérte: öntöttünk téglát, az épületdíszítések ihlette képzeletbeli állatfigurákat rajzoltunk, és kipróbáltuk a lúdtollal írást is – mondta Rozgonyi
Sarolta múzeumpedagógus, a tábor vezetője.
– Emellett az öt nap alatt folyamatosan készítettünk egy olyan helytörténeti társasjátékot, amely
kerületünk nevezetes épületeit és hírességeit
ismerteti meg a játékosokkal. A hét végén ezt a
saját készítésű társast a tábor minden résztvevője
hazavihette.
A kerületi kalandok nagy népszerűségnek
örvendtek, ugyanis a két turnus szinte azonnal
megtelt lelkes jelentkezőkkel. A tábort a kerületi
önkormányzat támogatta.
Ê Csernai

Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
képviselő-testülete 2015-ben úgy döntött, hogy
támogatja a kerületben állandó lakcímmel
rendelkező és a 2015/16-os tanévben
7. osztályba járó fiúgyermekek HPV elleni
védőoltásának költségeit.
A képviselő-testület a határozataival teljes
mértékben átvállalta a 3 injekcióból álló
védőoltás költségeit.
Az első két védőoltást előreláthatólag
2015 őszén adják, iskolai keretek között.
A teljes immunitáshoz szükséges harmadik
védőoltást 2016 tavaszán kapják meg a
fiúgyermekek szintén az iskolaorvosok, illetve
védőnők segítségével.
Azok a fiúk, akik a kerületben állandó
lakcímmel rendelkeznek és a 2015/16-os
tanévben 7. osztályosok, de nem XVIII.
kerületi iskolába járnak, az alábbi elérhetőségek
valamelyikén jelentkezhetnek Dér Paula
egészségügyi referensnél.
E-mail: derpaula@bp18.hu, telefon: 296-1357.
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 30.
A szülői nyilatkozat letölthető
a bp18.hu honlapról.
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Az egészségvédelem ősszel is kiemelten fontos Programajánló

Programok
Rózsa Művelődési Ház

Városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 2912896
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 20. 11 óra: az
Alma Együttes koncertje.
Belépőjegy: 1800 Ft/fő.
Jegyek már elővételben
kaphatók.
Szeptember 26. 16 óra:
Magyar táncház gyermekeknek. Belépőjegy: 300
Ft.
Szeptember 26. 19 óra:
Magyar táncház felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Szeptember elején 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 Expresszirodában jegyek válthatók
koncertekre, kiállításokra
és színházi előadásokra.
Terembérlési lehetőség
esküvőkre, összejövetelekre
előzetes egyeztetés alapján.
Lőrinci Sportcsarnok

Thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Szeptember 9. 18 óra:
PLER-Budapest–Gyöngyös
férfi NB I-es bajnoki kézilabda-mérkőzés
Szeptember 25. 18 óra:
PLER-Budapest–Eger férfi
NB I-es bajnoki kézilabdamérkőzés
Pestszentimrei
Sportkastély

Kisfaludy utca 33/C

Telefon: 297-3018
Szeptember 12. 9 óra:
Kangoo Fitt Nap
Szeptember 19–20-án: Budapest Open karateverseny
4seasons Sí- és
Snowboardpark

Városház utca 40.

Telefon: +36-30-5753262
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.
siiskola-bokaykert.hu.
Lőrinci Nagykönyvtár

Thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 8. 17 óra:
Schmidt Gabriella festőművész kiállításának megnyitója
Szeptember 9. 17 óra:
Társasjátékklub
Szeptember 14. 14 óra:
a Tájak-Korok-Múzeumok
Egyesület irodalmi klubja
Szeptember 15. A zene

útján – a Liederschatz
kórus német dalkincsből
válogatott koncertje
Szeptember 16. 17 óra:
KézműveSzerda
Szeptember 24. 17 óra:
Kultúrkör – Berzsenyi Emese vallástörténész előadása. Téma: Nők és gyermekek az iszlám világban.
Szeptember 25. 17 óra:
Mit kell tudni a holdfogyatkozásról? – Várhegyi Péter
előadása
Internethasználói foglalkozás indul 16 órában,
délelőttönként 9–13 óra
között. Időpontok: szeptember 16., 23., 30., október
7. Jelentkezni személyesen,
a részvételi díj befizetésével
lehet. Beiratkozott olvasóknak: 120 Ft/óra, regisztráltaknak: 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink
ingyen internetezhetnek a
könyvtárban!
Havanna-lakótelepi
Könyvtár

Csontváry utca 32.

Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.
hu
Szeptember 3. 10 óra:
Csevegő csütörtök
Szeptember 9. 16 óra:
Receptcsere – új ízek, új
ételek felfedezése
Kondor Béla
Közösségi Ház

Kondor Béla sétány 8.

Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Szeptember 5. 15 óra: Mulassunk együtt – a Marsai
Dalkör összejövetele
Szeptember 6. 15 óra:
Nyugdíjas táncklub
Szeptember 9. 18 óra:
Jelenlét – a Szabad Alkotók
Köre (SZAK) kiállításának
megnyitója
Szeptember 9. 18.45:
Zumba Nikivel
Szeptember 12. 19 óra:
Drakula – az Otthon
Theatrum előadása (esőnap)
Szeptember 13. 15 óra:
Nyugdíjas táncklub
Szeptember 16. 18.45:
Zumba Nikivel
Szeptember 17. 14 óra:
Fehér asztalnál – a NYÉVE
összejövetele
Szeptember 18. 19 óra: az
ötéves Otthon Theatrum
művészeinek gálaműsora
Szeptember 19. 8 óra:
Baba-mama holmik börzéje
Szeptember 19. 15 óra: Azt
muzsikáld, prímás – a Fráter Loránd Nótakör műsora
Szeptember 23. 18.45:
Zumba Nikivel
Szeptember 20. 11 óra:
Csokikoncert
Szeptember 20. 16 óra: a
XVII. Havanna Lakótelepi
Napok hivatalos megnyitója
Szombatonként 9 órától kerámia és tűzzománc nyitott
műhely. Vasárnaponként
8.30-kor ingyenes jóga, 10
órától ingyenes önvédelmi
oktatás.
Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti
Gyűjtemény

Kondor Béla sétány 10.

Telefon: 290-1585, 06-20316-9885
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. 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 Szeptemberi Kóstolón
(szeptember 5.) saját
standunkon várjuk a kedves
érdeklődőket!
Múzeumsarok
kiállítóterem

Szent Lőrinc sétány 2.

Telefon: 06-20-285-0667
Kiállítások:
200 év emlékei – Pillanatképek PestszentlőrincPestszentimre történetéből
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb Ferenc
ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem szeptember
5-én, 19-én és 22-én zárva lesz, egyébként keddtől
szombatig 14 és 18 óra
között tart nyitva.

Szeptember 18. 17 óra:
Kreatív kézműves klub
felnőtteknek. Részvételi
díj: 200 Ft + a felhasznált
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes bejelentkezést kérünk a 06-20-9436249-es telefonszámon
vagy valamelyik elérhetőségünkön.
Szeptember 19. 10 óra:
Kreatív kézműves klub
gyermekeknek. Részvételi
díj: 200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. A
foglalkozásokra előzetes
bejelentkezést kérünk a
06-20-943-6249-es telefonszámon vagy valamelyik
elérhetőségünkön.
Szeptember 19. 15 óra:
Nosztalgia táncklub. Zenél
a Magic Duó. Belépőjegy:
600 Ft.
A nyári időszakban szünetelő tanfolyamok, foglalkozások nagy része szeptemberben újraindul. Kérjük,
hogy az első őszi alkalmak
pontos időpontjáról elérhetőségeink valamelyikén
tájékozódjanak.
Polgárok Háza
Üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva
tartása: szerdánként 9–14
óra között.

Havanna kiállítóhely

Havanna utca 9.

Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a
régi-új lakótelepeken –
Az Állami lakóteleptől a
Havannáig
Nyitva tartás előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Pestszentimrei
Közösségi Ház

Vasút utca 48.

Telefon: 291-9202, 2945971
www.pikhaz.hu
Szeptember 2-tól: Képmások másképpen címmel
Sándor László intarziaportréit bemutató kiállítás
Szeptember 3. 17 óra:
Ingyenes jogi tanácsadás
Szeptember 4. Erdő-mező
barangoló. Önköltséges
kirándulás Reimann Katalin
vezetésével. Részletes
útvonalterv a kirándulás
előtt egy héttel. További
információ a +36-30-3503266-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.
Szeptember 7. 17 óra:
KRESZ-tanfolyam indul.
Előzetes jelentkezést
kérünk a PIK Ház elérhetőségein.
Szeptember 14. 17 óra:
Újabb KRESZ-tanfolyam indul, amely független az egy
héttel korábbitól, és nincs
közöttük átjárás. Előzetes
jelentkezést kérünk a PIK
Ház elérhetőségein.
Szeptember 15. 18 óra:
Tudatos életmód klub –
Karakterológia. Előadó:
Halász Alexandra, részvételi
díj: 400 Ft.
Szeptember 17. 17 óra:
Ingyenes jogi tanácsadás
Szeptember 18. Erdő-mező
barangoló. Önköltséges
kirándulás Reimann Katalin
vezetésével. Részletes
útvonalterv a kirándulás
előtt egy héttel. További
információ a +36-30-3503266-os telefonszámon
és a reimank@t-online.hu
e-mail címen kapható.

Állami
lakótelepiek
találkozója

A Kondor Béla Közösségi
Ház és a Tomory Lajos
Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény szeretettel
várja az egykori Állami
telep lakóit, valamint
a telep története iránt
érdeklődőket egy közös
nosztalgiázásra és beszélgetésre. Előzetes jelentkezést kérünk a helytörténeti
gyűjtemény elérhetőségein (290-1585 vagy
muzeum@muzeum18ker.
hu).
A találkozó helyszíne és
időpontja: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla
sétány 8.), szeptember 22.
(kedd) 16.30.

Meseíró
pályázat
A Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Lőrinci Nagykönyvtára „Mi lenne,
ha…?” címmel meseíró
pályázatot hirdet óvodás,
6–10 éves és 11–14 éves
korcsoportban. A feladat az, hogy a kedvenc
mesehősödről írj mesét,
amely lehet akár egy korábban már olvasott mese
előzménye vagy annak
folytatása is.
A pályaműre írd rá a
nevedet, az életkorodat,
az óvoda vagy iskola
nevét, a telefonszámodat
vagy az e-mail címedet. A
mesédet behozhatod hozzánk személyesen, vagy
elküldheted e-mailben
(fszek1803@fszek.hu).
Beküldési határidő: október 2., eredményhirdetés,
díjkiosztás: október 11-én
13 órakor a Könyves
Vasárnapon. A meséket
értékeli, és a díjakat
átadja: Bosnyák Viktória
írónő.
A beérkezett pályamunkák – az eredménytől
függetlenül – összefűzve
olvashatók lesznek a
könyvtárban.
Sok sikert kívánunk minden pályázónak!
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szűrőnapok a
szakrendelőkben
Idén ősszel ismételten lesznek térítésmentes lakossági
szűrések a Thököly úti Zsebők Zoltán valamint a Pintér Kálmán Szakrendelőben. Az egészségügyi szakemberek várják az érdeklődőket, különösen az aktívkorú
lakosokat, akik hét közben nem tudnak részt venni a
szűrővizsgálatokon, és fontos számukra az egészségük megőrzése.

A szűrőnapokon több szakterületet átfogó vizsgálatokon lehet részt
venni néhány óra alatt.
Időpont: 2015. SZEPTEMBER 19. (szombat) 7-13 óráig
Helye: Zsebők Zoltán Szakrendelő (1183 Budapest,Thököly út 3.)
Nőgyógyászat
Urológia (vese-, hólyag-, prosztatavizsgálat, valamint a külső genitáliák vizsgálata)
Tüdőszűrés
Fül-orr-gégészet
További időpontok és vizsgálatok:
Október 17-én: hasi ultrahang, laboratórium – vércukor- és koleszterinszint-mérés –, nőgyógyászat, bőrgyógyászat – rosszindulatú
bőrelváltozások szűrése.
November 21-én: kardiológia, hasi ultrahangvizsgálat, nőgyógyászat, szemészet.
A szűrővizsgálatokon való részvétel nem helyettesíti a már megállapított betegség gondozása miatt szükséges kontrollvizsgálatot, hanem új megbetegedések diagnosztizálására szolgál.
A szűrőnapokon a részétel ingyenes!

várostörténeti
séta lesz
A Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozathoz kapcsolódóan ebben az évben is megszervezik
a kerületben a várostörténeti sétát.
Komoly hagyománya van már a Pestszentlőrinc és Pestszentimre
gazdag kulturális és épített örökségét, valamint az itt élő emberek
mindennapjait bemutató helytörténeti sétának.
Ezúttal buszos túrára várjuk az érdeklődőket. Természetesen
nem marad el a séta sem, de mivel nagyobb távolságokat teszünk
majd meg, a buszra is szükség lesz – tájékoztatott Heilauf Zsuzsanna, a szervező Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője. – A tervek szerint szeptember 19-én 15 órakor indulunk. A találkozó az önkormányzat Üllői út 400. alatti épülete előtt
lesz. Senkinek sem javaslom azonban, hogy előzetes bejelentkezés
nélkül jöjjön oda, hiszen a busz befogadóképessége határt szab a
lehetőségeknek. Csak azoknak tudjuk garantálni a részvételt, akik
előzetesen jelentkeztek.
Erre a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjteménynél van lehetőség, a 290-1585-ös telefonszámon vagy a muzeum@
muzeum18ker.hu e-mail címen.
Természetesen idén is velünk tart állandó szervezőtársam, Kardos Gábor, a Települési Értéktár Bizottság elnöke. Tapasztalataim
szerint a programra igen fogékonyak a kerületünkbe nemrég költözők és a régebbi lakosok is. Az előbbieknek kiváló alkalom ez, hogy
megismerhessék a települést, ahol élnek, az utóbbiak pedig láthatják
a változásokat. Sokan eljönnek más kerületekből is, sőt a korábban
elköltözött barátaink is visszatérnek egy közös séta erejéig.
Ê Gönczöl

Érettségi akár
egy év alatt!
Felnőttoktatás: érettségi munka mellett,
érettségi
baba mellett, érettségi vidékről, érettségi külföldről
a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziumában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. Tel.:
291-9597, 290-9487).
Beiratkozás: minden szerdán 11-től 18 óráig
Tanítási idő:
Levelező tagozat: kedden, szerdán, csütörtökön 16.30-tól 20.20-ig
Távoktató-levelezői tagozat: csütörtökön, pénteken 16.30-tól 20.20ig, szombaton 8-tól 17 óráig
Jelentkezés feltétele: általános iskolai bizonyítvány, betöltött 16.
életév
Szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők indokolt esetben, egyéni
tanrenddel, osztályozó vizsgákkal 2 vagy akár 1 év alatt is elvégezhetik a középiskolát.
Ügyintézők: Haisza Katalin (+36-20-251-8522), Dombos Jánosné
(+36-20-992- 4767)

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Városkép p 2015. szeptember 2. XXIV. évfolyam 13. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
14

sport

Negyven egyesület mintegy negyven sportágat kínál az érdeklődőknek

Éremeső
Los Angelesben

Befejeződtek a 2015-ös Speciális Olimpia Nyári Világjátékok megmérettetései Los Angelesben. A hazaérkező versenyzőket megható ünnepség és vastaps
fogadta.
Alig néhány órával a landolás után a fáradtság legapróbb jelét sem mutatva érkeztek meg augusztus 5-én a sportolók,
szakágvezetők és edzők a 2015-ös Speciális Olimpia Nyári Világjátékokról a Magyar Sport Házának konferenciatermébe, ahol a
Magyarországot képviselő 86 fős delegáció tiszteletére rendeztek
fogadást. Hazánkat 58 sportoló képviselte, akik 14 sportágban
(atlétika, asztaltenisz, bocsa, bowling, erőemelés, görkorcsolya,
dzsúdó, kerékpár, kosárlabda, labdarúgás, tenisz, tollaslabda,
torna, úszás) 32 arany-, 30 ezüst- és 20 bronzérmet szereztek.
Az ünnepélyes fogadást a Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) kiemelt támogatója, Mága Zoltán hegedűművész
nyitotta meg a kamarazenekarával. A versenyzőket és a felkészítőket Deutsch Tamás, a MOB fogyatékosok sportjáért felelős
szakmai tagozatának elnöke köszöntötte, majd a kiváló eredményeket Lengyel Lajos, az MSOSZ elnöke és Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó méltatta. Az ünnepség Hevesi Tamás énekes,
labdarúgóedző műsorával zárult.
A Speciális Olimpia Nyári Világjáték az év legnagyobb sportés humanitárius eseménye volt, amelyet a csapatmunka és a
résztvevők lelkesedése tett igazán naggyá. A 165 ország részvételével lezajlott játékokon 24 helyszínen közel 7000 sportoló
mérte össze a rátermettségét, kitartását és ügyességét. E küzdeni
akarás támogatásának jegyében működik 1968 óta a Speciális
Olimpiai Mozgalom is, amely évente 4 millió embernek szervez
programokat, szolgálja az értelmi fogyatékossággal élő sportolók
közösségét, kiemelve, felszínre juttatva a tehetségüket.
– A speciális olimpia nagy kincse és varázsa, hogy a résztvevők már akkor győztesnek tekintik magukat, amikor még el sem
kezdődött a viadal. Akarat, küzdelem, hit és bizonyítási vágy
hajtja őket, amivel idén is elsöprő sikereket értek el – mondta
Lengyel Lajos.
A versenyzők között szép számmal szerepeltek kerületi indulók is, akiket mások mellett az önkormányzat is támogatott a
kijutásban. A SOFI-ból 6 diák vett részt a játékokon, de több kerületi egyesületből is indultak versenyzők, akik kemény küzdelemmel járultak hozzá a sikerekhez. A sport mellett azért helyet
kapott a kikapcsolódás is, hiszen a kiutazók számos színvonalas
programon vehettek részt.
– A versenyzőknek már az is nagy élmény volt, hogy eljuthattak Amerikába, de a kedves fogadtatás és a magas színvonalú
ellátás mindannyiunkat elkápráztatott. A programok során pedig megismertük a várost, és meglátogattuk a nevezetességeket
– mesélte Juhász József, az MSOSZ dzsúdószakágának vezetője, aki azt is elmondta, hogy csapatának a következő állomás a
szentpétervári Európa-bajnokság lesz.
Ê Csernai

Ötödik alkalommal is közönségsikert hozhat a Bókay-kerti sportnap

Annyira jó,
hogy megint
„megízleljük”!

Színvonalas ob
a Bókay-kertben

A felnőtt teniszezők országos bajnoksága augusztus 17-én fejeződött be a Bókay-kertben, a
Golden Ace Sport and Tennis Club salakos pályáin.

Tavaly az esős idő sem tudta elriasztani a családokat a Sportízelítőtől
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A kerületi önkormányzat már ötödször rendezi meg az évről évre kedveltebb, mindenkihez
szóló egész napos Sportízelítőt. A szeptember 12-én 10 órakor kezdődő esemény fővédnöke
Lévai István Zoltán alpolgármester. Az ízelítő szlogenjét – „A sport is a mi szívügyünk!” – a részvételükkel erősíthetik meg az érdeklődők.
Róth Ferenc			
A Bókay-kert teniszcentrumában rendezték meg a felnőtt teniszezők országos bajnokságát. A megújult pályákat ezzel az eseménnyel
adták át. Látva a sikeres rendezést, jó esély van arra, hogy a helyszín
a hazai teniszélet központjává váljon. Ezt a Magyar Tenisz Szövetség főtitkára, Richter Attila is alátámasztotta.
A teniszes jelenlét garanciája a klub ügyvezető igazgatója, Hasuly
Yvette és a sportigazgató, Valkusz Tamás, az egykori atléta. Céljuk,
hogy télen, nyáron otthont adjanak a sportágnak.
Erre azért is jó az esély, mert a meglévő szabadtéri salakos pályák mellett az ősszel négy US Open decoturf-borítású kemény pályát is átadnak.
Ami a szakmát, a bajnokságot illeti: a férfiaknál a Davis-kupacsapattag Nagy Péter nyert, aki párosban is a dobogó tetejére állhatott Gödry Leventével.
A hölgyek versenyét Gálfi Dalma nyerte, míg a hölgypárosban a
Bukta Ági–Udvardy Panna-duó diadalmaskodott.
A férfi egyes döntőjét megtekintette Lévai István Zoltán alpolgármester is, aki az önkormányzat különdíját, 50 ezer forintos vásárlási
utalványt adott át a bajnokság legsikeresebb kerületi teniszezőjének,
Valkusz Máténak, továbbá a férfi és a női egyes győztesének. Valkusz az
idén részt vett az Austral Openen, és ott volt Wimbledonban is. (Mellesleg készül a szeptemberi US Openre.) Mindezt zsenge 17 évesen…
Az alpolgármester elmondta: örömmel látja, hogy a népszerű tenisz
is felkerült a Bókay-kert sportkínálatába, lehetőséget adva azoknak
a fiataloknak, akik a fehér sportágban szeretnének akár nemzetközi
sikereket is elérni.
Ê Róth

Az alpolgármester igencsak
autentikus sportügyekben, hiszen néhány éve még maga is a
pestszentimrei csapatban futballozott.
– Várjuk azokat a sport iránt
érdeklődő felnőtteket és gyermekeket, akik szeretnék még
jobban megismerni a kerületi
lehetőségeket, s nem mellesleg
magukénak vallják az egészséges
és sportos életmódot. Reméljük,
hogy az időjárás is mellettünk
lesz, és emlékezetes sportnapot
rendezhetünk – mondta Lévai
István Zoltán, aki szívügyének
tekinti a Sportízelítő sikerét.

Vissza a
szabadba!
Az időjárással kapcsolatos kijelentésnek különleges jelentősége van, hiszen az tavaly nem
kedvezett a Sportízelítőnek, így
a „válságstáb” egyetlen lehetséges döntése az volt, hogy fedett
pályássá tette az eseményt. A

Pestszentimrei Sportkastély lett
a házigazda, tegyük hozzá, a kiváló házigazda. Ettől függetlenül
az igazi persze az volna, ha az
érdeklődők ismét a szabadban
ismerhetnék meg és próbálhatnák ki a különféle sportágakat.
Az eseményen rendszeresen
részt vevők tudják, mire számíthatnak, milyen sportágakkal ismerkedhetnek meg közelebbről,
melyeket próbálhatják ki. Sokan
talán örökre beleszeretnek egyegy sportágba.
Nézzük hát, mi is lesz a
Bókay-kertben…

Csábulj el!

A rendezőktől kapott tájékoztatás szerint több mint 40 kerületi sportegyesület mutatkozik
be. Ez népszerűsíti, ismertebbé
teszi a klubokat, miközben az
érdeklődők is gazdagabbak lesznek, alaposabban megismerve
Pestszentlőrinc és Pestszentimre
sportos kínálatát. Aki el akar
csábulni, hagyja magát, mert
kevés szebb dolog adatik meg az
életben, mint megismerni egy

sportágat s elmélyülni abban!
Úgy tűnik, hogy a 40-es szám
visszaköszön, hiszen a sportágak
száma is körülbelül ennyi lesz.
Az ízelítőétlap rendkívül változatos: a rekreációs sportágaktól
kezdve a küzdősportokon át a
legpatinásabb, „legmagyarabb”
sportágakig. S ha már magyar
sportágakról beszélünk: bemutatkozik a Bókay-kertben az
öttusakalandpark is. A színpad,
mint minden évben, ezúttal is a
sportbemutatóké lesz, de a sátorsoroknál is sok-sok program
várja a látogatókat.

Marosi, Dudás,
Pataki
A szurkolói sátorban a kerület
olimpikonjaival, élsportolóival
találkozhatnak a látogatók. A

közönségtalálkozókon lehetőség nyílik arra, hogy az adott
sportág mellett a sportolókat is
közelebbről ismerjék meg a jövő
bajnokai, megkérdezzék őket a
hétköznapjaikról, netán aláírást is kérjenek tőlük. A szurkolói sátor vendége lesz többek
között az olimpiai bronzérmes
és világbajnok öttusázó Marosi
Ádám és az olimpiai pontszerző Dudás Ádám. Ott lesz a vbbronzérmes tékvandós Pataki
Krisztián, és kérdezhetnek az
érdeklődők a kerület NB I-es
férfi kézilabda-csapatának, a
PLER-nek a játékosaitól is.
Ennyi sportos lehetőség láttán nem lehet mást tenni, mint
szeptember 12-én a Bókaykerti Sportízelítő felé venni
az irányt. Senki sem bánja
meg…

Ezekkel ismerkedhetünk meg
Aerobik, dance aerobik, airsoft, asztalitenisz, atlétika,
baranta, baseball, footgolf, futsal, golf, íjászat, kerékpár,
dzsúdó, birkózás, ökölvívás, szumó, kéttusa, kézilabda,
korcsolya, korfball, kosárlabda, kutyás sportok, küzdősport és harcművészet (aikidó, vado-kai karate, tékvandó,
ving csun kung-fu, kjokusinkaj, thai boksz), labdarúgás, lövészet, nordic-walking, rekreációs sportok (jóga,
kangoo, pilates, zumba), öttusa, ritmikus gimnasztika,
röplabda, sakk, sí, strandlabdarúgás, strandröplabda,
szinkronúszás, tánc, tenisz, természetjárás, tollaslabda,
torna, triatlon, triál, úszás, vízilabda, vívás, zumba.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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A PLER megkezdte a menetelést az első osztályú kézilabda-bajnokságban Sport
Papírforma-vereség, amiből tanulni lehet és kell

Hutvágner
nyugodt őszt vár

A bajnokság eleje nem lesz könnyű, hiszen a Tatabánya után a Csurgó és a Szeged következik
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Augusztus utolsó péntekén, 28-án elindult
a hosszú menetelés, megkezdődött az első
osztályú kézilabda-bajnokság, amelyben –
reményeink szerint – olyan szerepet játszik majd a
PLER-Budapest, hogy a hajrájában nem kell hétről
hétre „megőrülnie” sem a csapat vezetőinek, sem
a kitartó szurkolóknak. Ennek érdekében már július
13-án megkezdte a felkészülést a keret. Erről és az
„új” kerületi csapat céljairól kérdeztük néhány nappal a rajt előtt a vezetőedzőt, Hutvágner Istvánt.

Az interjú készítését követően
elindult az őszi szezon. A PLERBudapest augusztus 28-án Tatabányán kezdte meg a szereplését,
és tízgólos vereséget szenvedett
az erősebb csapattól.
– Két éve éppen egy kivásárolt csapat kispadjára ült le.
Tavaly sem lehetett felhőtlen
az élete, akkor még az együttes
léte is kérdéses volt. Mindkettőt túlélte a csapat is, ön is. A
korábbiakhoz képest nyugalom van a PLER háza táján?
– Valóban nem lehet összehasonlítani a helyzetet a korábbival. Most, ahogy mondani
szokták, nem történt rendkívüli
esemény. Voltak, akik elmentek,
eligazoltak, vannak, akik jöttek. A legfontosabb az, hogy kiegyensúlyozott, szakmailag értékes felkészülés végén járunk,
amiben csak a hőség volt az „ellenségünk”, de azt is legyőztük.
A rajtig már csak néhány nap
van, aztán nekivágunk…

Egy pont
is jó volna
– Megnéztem a PLER sorsolását,
annak is az első három meccsét.
Tatabánya, Csurgó, Szeged…
Nem olyan ellenfelekkel kezdenek, amelyek után hat pont az
elvárás…

– Tudjuk ezt jól. Ha akár
egyetlen pontot is meg tudunk
csípni, az már siker lehet. Egyébként a Tatabánya ellen az elmúlt
bajnokságban helytálltunk, szoros meccseken kaptunk ki. Ettől
függetlenül valóban nem nekünk áll a zászló sem a bányász,
sem a Csurgó, sem a Szeged ellen. Nem is küldhetem túlzott
elvárással pályára a srácokat. A
mi meccseink majd ezt követően következnek. Nem akarom,

hogy megismétlődjön, de tavaly
sem volt pontunk az első hét
meccs után. Nem tartok ilyentől, sőt remélem, hogy addigra
már elfoglaljuk azt a körülbelüli
helyet a tabellán, ahol majd zárni tudunk.

A PLER legyen
a nyertes!
– Hol van ez a helyezés?
– Felsőházban nem gondolkodunk, ez irreális volna. Azonban az alsóházban jelentős szerepet akarunk játszani, vagyis a
hetedik-tizedik hely valamelyikét akarjuk megszerezni. Ezzel
a célkitűzéssel várjuk a rajtot.
– Kikkel, hány új játékossal?
– Kezdjük az elején… A bajnokság után nyolc játékos igazolt el tőlünk. Sikerült pótolni
őket, mert a kilenc új kézilabdázó mellett három játékos jött
fel a felnőtt keretbe az ifiktől.
Van három visszatérőnk is:
Lokodi, Bakos és Oláh döntött

Szomorkás
(kerületi)
arcok

Dudás Miklós a milánói kajak-kenu vébén, a 200-asok mezőnyében próbálta megszerezni két hete az olimpiai kvótát, ám ez nem
sikerült neki. Azonban nem záródott be előtte a riói kapu, mert
a jövő májusi duisburgi pótkvalifikáción lesz még lehetősége erre
a kerületi kajakosnak.
Nem járt jól a bathi öttusa Eb-n a másik kerületi kiválóság, az
olimpiai bronzérmes Marosi Ádám sem, aki betegen állt rajthoz
Angliában. Neki sem sikerült a riói kvóta megszerzése, így számára jövőre a világkupa-eredmények és a világranglistás helyezés hozhatja meg az olimpiai szereplést.   

úgy, hogy ismét nálunk mutatja
meg, mit tud. A lényeg az, hogy
minden posztra van két-két
olyan játékosom, aki bevethető.
– Harc lesz tehát a csapatba kerülésért?
– Az, s remélem, olyan,
amelynek a PLER lesz a nyertese.

Jó és rossz
élesben
Az elmúlt hét végén megkezdődő bajnokság első meccsén
32-22-es papírforma-vereséget
szenvedett a lőrinci csapat. Tíz
góllal maradt alul Tatabányán.
A vezetőedző, bár nem lehetett
elégedett, nem is volt reménytelenül csalódott a szereplés miatt,
mert ahogyan a korábban készült interjúban elmondta, nem
is számíthattak pontszerzésre a
tavalyi bronzérmes otthonában.
A szakvezető látta a hibákat, s
úgy véli, ezek ismerete jobb teljesítményre kell hogy sarkallja a
gárdát a folytatásban.
Mint mondta: „Kár az első
félidő rosszul sikerült húsz
percéért, ekkor behozhatatlan
előnyre tett szert a Tatabánya.
A szünet után jobban ment, de
látnivaló volt, hogy van hová
fejlődnünk. Tapasztalható volt
élesben, meccs-szituációkban,
hogy mit tudunk: voltak jó
mozzanatok, jó periódusok, de
voltak nagyon rosszak is. Tény,
hogy a Tatabánya nem a mi
szintünk, de ami jól működött
ellenük, az más ellen is sikeres
lehet.”
Férfi NB I, 1. forduló:
Tatabánya–PLER-Budapest
32-22 (18-9)
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Nagy sikerű
toborzó

Rendkívüli érdeklődéssel kísért sporttoborzót tartott
augusztus 29-én a Városgazda Utánpótlás Akadémia
két szakosztálya, az úszó és a vízilabda. A két szekció edzője szerint mintegy ötven gyermek tette meg
a legelső lépéseket (úszótempókat) afelé, hogy sportága ismert és elismert alakja legyen.
Tekintettel a hétvégére és
a rekkenő hőségre, sokan
azt hihették, hogy nem
lesz elsöprő az érdeklődés
a Városgazda Utánpótlás
Akadémia két szakosztálya
által meghirdetett toborzó
iránt, amelyet a Bókay-kert
25 méteres fedett uszodájában tartottak.
Nos, tévedtek a pesszimisták, mert már egy jó
órával a kezdési időpont
előtt tele volt a parkoló, s
csak jöttek, jöttek a gyerekek, a családok.
Horváth Zoltán az úszók
képviseletében várta a vendégeket, Kun György pedig a vízilabda-szakosztály vezetőjeként
kíváncsiskodott a „felhozatallal” kapcsolatban.
Hogy mit láttak, milyen talentumokat fedeztek fel, az valójában majd csak évek múlva mondható meg, azonban azt mindkét
szakember állította, hogy a két sportág nemzetközi szintű elismertsége jótékonyan hatott a toborzó iránti érdeklődésre.
– Tudjuk, a pólósok igazi magyar sportágat képviselnek, még
akkor is, ha az idén kevésbé voltak sikeresek. Az úszóválogatott
legjobbjainak a nevét pedig ma már mindenki ismeri, aki akár
egyszer is megnézte a vébé nyári közvetítését – állították egybehangzóan. Azonban nem sok idejük maradt a szóra, mert sokkal
inkább tettekkel kellett bizonyítaniuk, hogy valóban jó kezekbe
kerülnek a gyerekek, akik a sportakadémiát választják.
Lévai István Zoltán alpolgármesternek és Banyár Lászlónak,
az akadémiát létrehozó Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. vezérigazgatójának a köszöntőszavai után a két edző már a
szakmáról beszélt, s arról, hogy több felmérést is elvégeznek, de
természetesen fontos az úszástudás is.
– Fölösleges mondani, hogy mindkét sportágnak ez az alapja,
de senkinek ne legyen gondja, ha ma még nem mozog delfinként
a vízben. Mi majd megtanítjuk, és lehet, hogy éppen belőle lesz a
legjobb úszó – mondta Horváth Zoltán, aki az egyik csoportot a
másik után „mártotta” vízbe, hogy meglássa, ki mit tud. A kétszeres ifi Európa-bajnoki aranyérmes szakember azt is elmondta
közben, hogy az már jó arány, ha az ötven gyermekből öt, tehát
durván tíz százalék rendszeresen látogatja majd az edzéseket.
A „pólószekció” főnöke, Kun György, amikor egy-két gyengébben úszó gyermeket látott, elárulta, hogy úszni ugyan nagyon
is kell tudni a sportágban, de fontos a jó gömbérzék, akárcsak
az, hogy ki milyen ügyes, rafinált, s mennyire mozog gyorsan a
vízben.
A toborzó másfél-két óráig tartott, miközben mindkét szakember több lapot is teleírt a noteszében.
Hogy miről szólt az első kritika, az maradjon egyelőre a titkuk.
A gyerekek pedig, akár fiúk, akár lányok, mind az ötvenen
higgyék azt, hogy ők a legjobbak, s ők leszek azok, akik a mostani világsztárok helyébe lépnek.
A két sportág nemzetközi szintű elismertsége jótékonyan hatott a toborzó iránti
érdeklődésre.


A kerületé
maradt a kupa
A II. Deák Ferenc Kupát augusztus 15-én és 16-án
rendezték meg a Thököly úti sportpályán. Hat csapat
mérkőzött meg a vándorkupáért, amelyet ezúttal otthon tarthattak a rendezők.
Deák „Bamba” Ferenc nevéhez méltó módon rengeteg gól és
színvonalas mérkőzések jellemezték a II. Deák Ferenc Kupát.
A tavalyi győztes Hidegkúti SC az 5. helyért játszott a
Kormányőr SE-vel, s 3-3 után ez utóbbi nyert, 11-esekkel.
A bronzmérkőzésen szintén 3-3 lett a rendes játékidő eredménye,
a 11-esekkel a SZAC „B” aratott győzelmet a Hercules SE fölött.
A döntőt a SZAC „A” (U-19) vívta a MUN SE ellen. A mérkőzésen az első félidő után a vendégek vezettek, ám a SZAC megmutatta, hogy van tartása, és fordított.
A II. Deák Ferenc Kupa végeredménye: 1. 1908 SZAC „A” 2. MUN
SE 3. 1908 SZAC „B” 4. Hercules SE 5. Kormányőr SE 6. Hidegkúti SC.
Gólkirály: Megyeri Félix (1908 SZAC „A”). Legjobb játékos:
Pavelcsák Zsolt (1908 SZAC „A”). Legjobb kapus: Pannai Szabolcs (1908 SZAC „A”).
Labdarúgással kapcsolatos hír az is, hogy augusztus 15-én
rajtolt az őszi idény a BLSZ II-ben. Az első fordulóban kerületi
rangadót tartottak. A lőrinci SZAC fogadta a Thököly úton az
imrei PSK-t.
A találkozón a vendégek fölényes győzelmet arattak. A 2. fordulóban a PSK hazai pályán játszott, s ért el gólgazdag döntetlent
a BVSC ellen, míg a SZAC idegenből hozott el egy pontot. Az elmúlt hét végén megrendezett harmadik körben a PSK idegenben
szenvedett súlyos vereséget, a SZAC pedig otthon nyert.
Eredmények. 1. forduló: SZAC–PSK 1-5. 2. forduló: PSK–
BVSC 4-4., Csep- Gól–SZAC 2-2. 3. forduló: Kelen SC–PSK 7-3.,
SZAC-Rákosszentmihály 2-1.

