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Vonzóvá vált a lakóhelyünk
Egyre többen telepednek le a XVIII. kerületben

�PESTSZENTLŐRINCET ÉS PESTSZENTIMRÉT VÁLASZTOTTÁK AZ ELMÚLT ÉVBEN A LEGTÖBBEN AZOK KÖZÜL, AKIK ÚGY DÖN-
TÖTTEK, HOGY HÁTAT FORDÍTANAK A BELSŐ BUDAPESTI KERÜLETEKNEK. DE MIÉRT ÉPP A XVIII. KERÜLET? MI A VONZÓ A 
BETELEPÜLŐK SZÁMÁRA? LÁSSUK…

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Régi vélekedés, hogy az ingatlan 
egy biztos befektetés, és bizony 
a jelenleg tapasztalható trendek 
azt mutatják, hogy jól döntött az, 
aki évekkel ezelőtt ebbe fektette 
a pénzét: az árak ugyanis még 
mindig emelkednek, különösen 
a főváros belső kerületeiben.

– Hatszáz-hétszázezer forin-
tos négyzetméterárakkal kell 
számolni, de a kiemelt helyeken  
1 millió 200 ezer is lehet egy 
négyzetméter – magyarázta az 
érdeklődésünkre Rácz Gyula 

László, a Balla Ingatlan XVIII. ke-
rületi irodájának szakmai vezető-
je. Amint a szakember elmondta, 
ez a fő oka annak, hogy a tágabb 
értelemben vett belváros lakosai 
közül sokan döntenek úgy, hogy 
a kicsi és drága belső lakás árából 
inkább kényelmes kertvárosi há-
zat vásárolnak.

A Forbes magazin online 
kiadása december elején in-
gatlanpiaci elemzést tett közzé, 
amely szerint a 2018-as év során 
a legtöbben a XVIII. kerületet 
választották. Rácz Gyula László 
elmondta, hogy a saját tapaszta-
latai hasonlók.

MENNYI  
AZ ANNYI?
A szakember szerint a vásárlók 
sok tényezőt vesznek figyelem-
be az ingatlan kiválasztásakor. 
Az adott lakás, ház ára mellett 
számít a közösségi közlekedés, 
elsősorban a metró elérhetősége, 
az, hogy könnyű legyen autóval 
közlekedni, parkolni, és hogy a 
környezet a gyerekek számára is 
biztonságos legyen.

– A vevőink 68–70 százalé-
ka a kertvárosban keres házat, a 
többiek társasházi környezetben, 
lakótelepen. Az a tapasztalatunk, 
hogy a panellakások iránt mindig 

van kereslet, és most ezek ára is 
folyamatosan emelkedett (a 30–45 
négyzetméteresek ára 16–19 mil-
lió forint, a 45–75 négyzetmétere-
sek ára 20–27 millió forint). Ami 
a házakat illeti, a kerületben 20 és 
45 millió közötti áron is lehet csa-
ládi házat találni, a jobb állapotú 
vagy új házak, ikerházak 45–60 
millió forint között kaphatók, 
igényesen, extrán felszerelt házat 
pedig 60 millió forint fölött lehet 
venni.

MÁR ISMERIK
A szakember a beköltözések-
kel kapcsolatban egy érdekes 

összefüggésre hívta fel a fi-
gyelmet. Mint cikkem beveze-
tőjében írtam, általános trend, 
hogy a belvárosból a kertváro-
sokba költöznek az emberek, a 
XVIII. kerületre azonban nem 
csak ez jellemző.

– Akadt vevőnk az agglomerá-
cióból és a lokációból, vagyis a 
környékről is. Nem ritka, hogy 
valaki a kerületen belül vagy a 
szomszédból költözik át. Ez arra 
utal, hogy sokszor olyanok vá-
lasztják a kerületet, akik ismerik, 
kedvelik, eleve kötődnek ide. 

  Folytatás a 8. oldalon

FEJLESZTÉSEK

AZ INFRASTRUKTURÁLIS fejlesztések között a 
közlekedés biztonságosabbá tétele és a par-
kolóhelyek számának növelése legalább olyan 
fontos feladat a XVIII. kerületi önkormányzat 
számára, mint az utakkal, járdákkal össze-
függő beruházások, hiszen ezek egyformán 
érintik mind a gyalogosok, mind az autóval 
közlekedők mindennapjait.

VIDÁM RETRO MŰSOR

A HAJNALI ÓRÁKIG a retró zene fellegváraként 
szolgált a Pestszentimrei Sportkastély decem-
ber 28-án. Generációk sztárjai adták kézről 
kézre a mikrofont, és egy zenei időutazás 
élményével gazdagabban engedték haza a 
Retro Show nagyérdemű közönségét. Többek 
között Zalatnay Sarolta, Korda György és Ba-
lázs Klári valamint Sipos F. Tamás lépett fel.

AZ ELSŐ BABA

AZ IDEI ÉV ELSŐ XVIII. kerületi újszülöttjét 
köszöntötte Ughy Attila polgármester és 
Dömötör István alpolgármester január 14-én a 
pestszentlőrinci Kisasszonyfa utca egyik csa-
ládi házában. A kisfiú, Gréts-Vrancsik András 
január 1-jén reggel fél nyolckor született. And-
ris az első gyermek a családban, de a szülei 
szeretnék, hogy legyen egy testvére is.

TÁNCOS HAGYOMÁNY

HARMADIK ALKALOMMAL rendezte a Pestszent-
imrei Sportkastélyban féléves vizsgával egybe-
kötött gálaműsorát a Tébláb Alapfokú Művé-
szeti Iskola. A hagyományoknak megfelelően 
az intézmény valamennyi táncosa színpadra 
lépett, hogy a határokon átívelő magyar népi 
kultúrával mutassa meg, milyen új táncokat, 
koreográfiákat sajátított el a tanévkezdet óta.

VARÁZSLATOS KONCERT

A DOHNÁNYI ERNŐ ZENEISKOLA életében mindig 
is kiemelkedő jelentősége volt az újévi koncert-
nek, most azonban még jobban készültek az 
eseményre. Egyfelől nagykorúvá vált a sorozat, 
hiszen január 4-én már 18. alkalommal rendez-
ték meg a reprezentatív hangversenyt. Másfelől 
a szokásosnál is ünnepélyesebbé tette az estét 
a zeneiskola megalakulásának 50. évfordulója.
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Ide költöztek  
a legtöbben

A Balla Ingatlan XVIII. kerü-
leti irodájának tapasztalatai 
alapján 2018-ban a vásár-
lók körében ezek voltak a 
kerületben a legkedveltebb 
városrészek: Bókaytelep, 
Szent Imre-telep, Ganz-
kertváros, de népszerűek 
voltak a Lónyaytelep, a 
Miklóstelep és a Szeme-
retelep azon részei is, 
amelyek távol esnek a 
főutaktól. Pestszentimrén 
az Újpéteritelepet és a 
Kossuth Ferenc-telepet 
választották sokan, a 
társasházi környezetben 
a Lakatostelep bizonyult a 
legkeresettebbnek.
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2 A kötelezőkön túl a választható védőoltásokat is érdemes beadatniEGÉSZSÉG

PUSKÁS ATTILA  

A magyar védőoltási rendszer 
a világ élvonalába tartozik. A 
kötelezően beadandó oltások-
nak köszönhetően Magyaror-
szágon eltűntek olyan, koráb-
ban halálos betegségek, mint 
például a járványos gyermek-
bénulás vagy a fekete himlő. A 
XX. század közepéig rettegett, 
nagy halálozási százalékkal 
járó gyermekbetegség volt a 
diftéria (köznapi nevén a to-
rokgyík), amely itthon ugyan-
csak szinte teljesen megszűnt.

KÜLÖNBÖZŐ  
VESZÉLYEK
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató Non-
profit Közhasznú Kft. igazgató 
főorvosa, dr. Szebényi Attila sze-
rint nem csak a kötelező oltások 
beadása fontos.

– Érdemes figyelni a szezon-
ális oltásokra is, mint például az 
influenza elleni, amit még most, 

a tél közepén sem késő beadatni. 
Ugyancsak fontos, hogy aki sokat 
utazik, az tisztában legyen azzal, 
hogy hol milyen betegségek elő-
fordulására számíthat és ezek el-
len indulás előtt beoltassa magát. 
A trópusi országokba utazóknak 
a malária, a tífusz és a hepatitis A 
és B vírus ellen is védeniük kell 
magukat.

A főorvos elmondta, hogy 
célszerű figyelni a kullancs 
okozta veszélyekre is. Az agy-
hártyagyulladás vagy a Ly-
me-kór fertőzés már ugyan-
úgy fenyegeti a városlakókat 
is, mint a természethez közel 
élőket vagy a rendszeresen ki-
rándulókat.

FELELŐSSÉG  
A GYEREKEKÉRT
Vannak, akik azt az elvet 
vallják, hogy a védőoltások 
szükségtelenek. Ugyanakkor 
ezt semmilyen tudományos 
vélemény nem támasztja alá. 
A szülők felelőssége, hogy 

védőoltás nélkül milyen be-
tegségeknek teszik ki a gyer-
mekeiket.

– Az oltás védelmet nyújt, és 
ezt ki kell használni. A bárány-
himlő például nem halálos beteg-
ség, de miért ne legyen enyhébb 
lefolyású, szinte tünetmentes a 
gyermek számára? – mutatott rá 
dr. Szebényi Attila. – Több nem 
kötelező védőoltás fizetős, van-
nak olcsóbb és vannak drágább 
vakcinák is, de érdemes mérle-
gelni és az anyagi lehetőségek 
birtokában minél több betegség 
ellen védettséget szerezni.

A RÁK  
MEGELŐZÉSÉÉRT
Magyarországon a halálesetek 
közel feléért a daganatos meg-
betegedések felelősek. A daga-
natok vizsgálata során rend-
kívül gyakran kimutatható a 
humán papilloma vírus (HPV) 
fertőzés. E vírus megtalálható a 
méhnyak-, a végbél-, a hüvely-, 
a férfi nemi szervi, a szemérem-
testi és az ajak-szájüregi rák 
esetében is.

A méhnyakrák megelőzésé-
re a kerületi lakosok számára is 
rendelkezésre áll a védőoltás. A 
13 éves korú lányok országosan 
ingyenesen kapják meg az ol-
tást. A fiúk beoltatása szintén 
hasznos – egyrészt saját védel-
mükben, másrészt partnerük 
védelmében.

�Világszerte évente több millió ember életét mentik meg a különféle vé-
dőoltások. A modern orvostudomány egyre több betegség megelőzé-
sére képes a megfelelő vakcinák alkalmazásával. Az oltások segítségé-

vel javulnak az életkilátások, és megnőtt a születéskor várható élettartam is.
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FONTOS  
A VÉDELEM
Előzzük meg a megelőzhető betegségeket!

Így véd az oltás
A különféle védőoltások az adott betegség gyengített 
vagy elölt kórokozóit, azok részeit vagy kész ellenanyagot 
tartalmazó készítmények. Az oltóanyag fokozza a szervezet 
betegséggel szembeni ellenállását. A beadást követően ki-
alakul a védettség. Ha egy közösségben megfelelő számú 
embert oltanak be, akkor kialakul a betegséggel szembeni 
teljes védelem. A védőoltások világszerte nagy szerepet 
játszanak a fertőző betegségek megelőzésében. Minden 
országnak az a célja, hogy a járványügyi helyzete jó legyen, 
és ennek érdekében alakítja a védőoltási rendszerét.

SEGÍTÜNK
Közérdekű

információk
és címek

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 

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

és Hatósági Iroda:
dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

XVIII. KERÜLETI 
KORMÁNYHIVATAL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12

és 13-16, P.: 8-12
 ...............................................................................

KORMÁNYABLAK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-17 óráig

Szerda: 8-20 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig

Péntek: 8-14 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

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

PESTSZENTIMREI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT 

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

KÖZJEGYZŐK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

PINTÉR KÁLMÁN  
SZAKRENDELŐ
Nemes u. 18

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

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

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Üllői út 438.  
Tel.: 292-9212

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

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

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

KÖZBIZTONSÁGI CENTRUM
Kondor Béla. sétány 1.

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

IMRE-HÁZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi 
iroda Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtök 17–19 óra között az MSZP 
székházban (1181 Bp., Üllői u. 337.).
Bejelentkezés a 205-3045-ös 
telefonszámon hétköznapokon  
14–18 óráig.

Képviselői fogadóórák

UGHY ATTILA

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

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN

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

DÖMÖTÖR ISTVÁN

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

GALGÓCZY ZOLTÁN

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUER FERENC

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

CSABAFI RÓBERT

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

DÁMSA JÓZSEF LAJOS

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

FEHÉR GÁBOR

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

FERENCZ ISTVÁN

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

HAVASI ZOLTÁN

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

KASSAI DÁNIEL

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

KÁDÁR TIBOR

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

KŐRÖS PÉTER

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

KŐSZEGI JÁNOS

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

MAKAI TIBOR

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

MÉRŐ PÉTER FERENC

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

PETROVAI LÁSZLÓ

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

SOMODY LÁSZLÓ

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

TORMA BEÁTA 

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

TÓTH KÁLMÁN

Fidesz–KDNP 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

Dr. Szebényi Attila főorvos szerint nem csak a kötelező oltások beadása fontos
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3A kerületiek az infrastruktúra javítására szavaznak FEJLESZTÉSEK

Ma már jóval nagyobb intézmény 
a Balázs-tó mellett működő Ke-
rekerdő óvoda, mint amilyen 65 
évvel ezelőtt, az alapításakor volt, 
hiszen két tagóvoda, a Zöldike és 
a Vadvirág működését is össze-
fogja. A növekedés azonban mit 
sem változtatott a szellemiségén: 
a nevelőtestület célja napjainkban 
is az, hogy egészséges, jó szellemű 
gyerekeket bocsássanak útra. 

Az önkormányzat óvodafel-
újítási programjának köszön-
hetően az intézmény komoly 
sikerek birtokában ünnepelhet-
te december 17-én fennállásá-
nak 65. évfordulóját. Október-
re ugyanis teljesen megújult a 
Vadvirág tagóvoda, a Kerekerdő 
pedig decemberben sószobát 
kapott, egy addig más funkciójú 
nagy helyiséget pedig játékszo-
bává alakítottak. 

Az ünnepségen Kékesi Szilvia 
intézményvezető, valamint Dö
mötör István és Galgóczy Zoltán 
alpolgármester köszöntötte a 
gyerekeket, a szülőket, az óvoda 

volt és jelenlegi munkatársait. 
Az intézményvezető jutalmak át-
adásával köszönte meg a kollégák 
munkáját, az alpolgármesterek 
pedig arról tájékoztatták a részt-
vevőket, hogy a képviselő-testület 
aznapi ülésén elfogadták Füriné 
Fejős Klárának, a Vadvirág óvoda 
vezetőjének felterjesztését a Mű-
velődésért díjra.

-kgy-

BŐVÜLŐ PARKOLÓK, NÖVEKVŐ BIZTONSÁG
Mindenkit érintő fejlesztésekre készül az önkormányzat

ÜNNEP A KEREK ERDŐBEN

BODZAY ZOLTÁN 

Ha valaki a bp18.hu honlap első 
oldalát böngészi, a Webhíradó18 
alatt talál egy kérdőívet, ahol az 
önkormányzat arról kérdezi a 
helyi lakosokat, hogy a közel-
múltbeli kerületi fejlesztések, 
beruházások közül melyiknek 
örülnek a legjobban. Az aktuális 
állás alapján a válaszolók egyér-
telműen a járdák és utak felújí-
tását tartják a legfontosabbnak, 
amelynek elmúlt évi eredménye-
iről és terveiről a kerület vezetői 
december 4-i lapszámunkban 
beszámoltak. Ezúttal a közleke-
dést és a parkolást érintő elkép-
zelésekről kérdeztük Lévai Ist
ván Zoltán alpolgármestert.

30-AS ÖVEZETEK
– A kerület infrastrukturális 
fejlesztései között a közlekedés 
biztonságosabbá tétele és a par-
kolóhelyek számának növelése 
legalább olyan fontos feladat az 
önkormányzat számára, mint az 
utakkal, járdákkal összefüggő 
beruházások, hiszen ez ugyan-
úgy érinti mind a gyalogosok, 
mind az autóval közlekedők 
mindennapjait – mondta az al-
polgármester. 

A kerületi közutakon meg-
növekedett forgalom dugókat 
okoz a főbb gyűjtőutakon, s az 
ezeknek az elkerülésére válasz-
tott mellékutcákban, családi há-
zas övezetekben megnövekedett 
a forgalom az elmúlt években. 

Ennek következtében több lett 
a baleset is. A forgalom lassí-
tása érdekében tervezi az ön-
kormányzat a Tempó 30 övezet 
kiterjesztését a kerület összes 
családi házas övezetére. A kö-
vetkező lépésben a Kossuth Fe-
renc-telepen és Ganzkertváros-
ban létesülnek forgalomlassított 
övezetek. 

A GYALOGOSOK 
VÉDELMÉBEN
A balesetek szempontjából kri-
tikus gócpontokban a közleke-
désbiztonság javítására tanul-
mánytervek készültek, amelyek a 
főútvonalak felújításakor a kivi-
teli tervek részévé válnak. A gya-

logosok védelmét szolgáló több-
féle megoldás közül az egyik egy 
világító gyalogátkelőhely-jelző 
tábla – az átkelőhelyet irányí-
tottan megvilágító nagy teljesít-
ményű LED-lámpatest –, amely 
fokozottan hívja fel a gépjármű-
vezetők figyelmét. A kombinált 
megoldásnak köszönhetően jó-
val biztonságosabb átkelőhelyek 
kialakítására van lehetőség, ami 
nappal, szürkület után és rossz 
látási viszonyok között is érvé-
nyesül. 

Lévai István Zoltán hozzátet-
te: tárgyalást kezdeményeznek 
a BKK-val egy olyan intelligens 
rendszer megvalósítása érdeké-
ben, amely mozgásérzékelővel 
reagál a gyalogos közeledésére, 

és irányított figyelemfelhívó jel-
zést küld az autósoknak. Az osz-
lopok képesek egymással kom-
munikálni, így minden irányban 
felhívják a figyelmet a gyalogos 
érkezésére, akkor is, ha takarás-
ban van. Mivel ezek a rendszerek 
Magyarországon meglehetősen 
újnak mondhatók, a tervezésük, 
az engedélyeztetésük és a kiépí-
tésük időigényes.

– Az intézmények előtt reggel 
és délután kialakuló csúcsforga-
lom enyhítésére szükség esetén 
az utcaszakaszok egyirányúsítá-
sát, máshol parkolók és forga-
lomlassító küszöbök telepítését 
tervezzük – mondta az alpolgár-
mester. 

INTÉZMÉNYEK 
KÖRNYÉKÉN
A kerületben a parkolók számá-
nak nagyobb mértékű növelése 
csak térfejlesztéssel vagy maga-
sépítési beruházásokkal együtt 
lehetséges. A lakótelepeken (La-
katos- és Szent Lőrinc-lakótelep) 
állandósuló parkolóhelyhiányt 
pedig kisebb parkolók építésével 
lehet mérsékelni.

A Lőrinci Sportcsarnok fej-
lesztése és környezetrendezése 
keretében az épület mellett gya-
logút kialakítása, továbbá a par-
kolási lehetőségek bővítése is a 
projekt része. Az önkormányzat 
távlati céljai közt szerepel a terü-
let jelenleg is sokrétű sportolási 
lehetőségeinek további bővítése, 
amelynek részeként előkészítés 
alatt áll a sportcsarnok előtti 
zöldterületen egy fitneszpark lé-
tesítése.

Az intézmény környezeté-
nek rendezése során 41 sze-
mélygépkocsi-parkolóhely és 5 
autóbusz-parkolóhely létesül, 
valamint megállapodás született 
arról, hogy rendezvények idején 
a lőrinci piac parkolójában is 

igénybe vehető 140 hely. Mind-
ezen túlmenően 40 kerékpáros 
parkolóhelyet is kialakítanak.
A Havanna-piac, Havanna-he-
tivásár beruházás II. ütemében 
lehetséges az épület környezeté-
nek közösségi célú fejlesztése a 
közterület burkolatának átépí-
tésével. A projekt keretében 46 
személygépkocsi- és egy aka-
dálymentes parkolóhelyet újíta-
nak fel. 

TANULMÁNYTERV 
KÉSZÜLT
Lévai István Zoltán a további 
parkolófejlesztésekről elmondta, 
hogy a Pestszentimre vasútállo-
más térségére 2016-ban készített 
tanulmányterv azt az eredményt 
hozta, hogy a környező utcák-
ban csak szűkösen oldható meg 
a gépjárművek parkolása, így 
mindenképp szükséges a kör-
nyéken egy nagyobb befogadó-
képességű telek, ingatlan, amely 
több parkolóhely kialakítását 
teszi lehetővé. A helyi lakosok-
nak szánt és a P+R parkolók lé-
tesítését célzó projekt keretében 
a 130 parkolóhely kialakításával 
együtt megújulnak a közlekedési 
és a zöldfelületek a keresztező-
déstől a Tüzép-telepig, a vasúti 
sínektől a lakóépületek felőli 
járdáig. 

A Kondor Béla sétányon 
megvalósuló környezetrende-
zéssel 50 merőleges felállású par-
koló is készül, amelyekből kettő 
a mozgásukban korlátozottakat 
szolgálja. A Vilmos Endre Sport-
centrumban az utóbbi két évben 
hatalmas fejlesztések valósultak 
meg. A sportlétesítmény fejlesz-
tése mellett a járdák, a szervizu-
tak is megépültek. A későbbiek-
ben nagyszámú parkoló építése a 
cél, 135 merőleges beállású fásí-
tott parkolóhellyel – tudtuk meg 
az alpolgármestertől.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Méltó módon ünnepelhette az erzsébet-
telepi Kerekerdő óvoda alapításának a 
65. évfordulóját: az ünnepség előtt két 

héttel vehették birtokba az új sószobát és 
játékszobát.

�A kerület útjainak, járdáinak és közlekedési csomópontjainak eddigi és ezutáni fejlesztése mellett 
a biztonságos közlekedést szolgáló beruházásokat és a parkolók felújítását, újak létesítését is 
tervezi az önkormányzat az előttünk álló esztendőben.

Lévai István Zoltán alpolgármester és Bauer Ferenc önkormányzati képviselő Pestszentimrén egyeztetett a tervezett parkolóról
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SZERVUSZTOK, 
RÉGI BARÁTOK…
A hajnali órákig a retró zene fellegváraként szolgált a 
Pestszentimrei Sportkastély december 28-án. Generá-
ciók sztárjai adták kézről kézre a mikrofont, és egy ze-
nei időutazás élményével gazdagabban engedték haza a 
Retro Show nagyérdemű közönségét.

A rendezvényt beharangozó írásomban sumák módon egy olyan 
fogadást kínáltam fel, amelynek a megnyerésében biztos voltam. 
A fogadás tárgya a közös nagy kórussá alakulás volt. Talán még a 
rekordok könyvében is helyet kaphatna a hallgatóság mennyiségi 
és minőségi kórusteljesítménye. 

Már a bemelegítő dallamok mozgásra ingereltek, DJ Lotters, az 
est házigazdája begyújtotta a rakétákat. Színvonalas zenei váloga-
tása komoly fizikai erőbedobást igénylő mozgásra csábított, esélyt 
sem adva az ácsorgásra. 

A retró slágerek özönét egy nagyon is ide illő köszöntéssel, a 
Szervusztok, régi barátok című dalával indította Zalatnay Sarolta. 
Az énekesnő a Nem vagyok én apáca eléneklése előtt megnyug-
tatta a rajongóit:

 – Most sem a zárdából jöttem közétek… 
Tölcsért is csináltunk a kezünkből, nem vártunk holnapig, 

majd a Máté Péterrel közösen komponált, örök igazságot rejtő 
slágerével, a Mindig kell egy baráttal búcsúzott Cini. 

Az énekesi pályafutásának 60. évfordulóját – és időközben a 
80. születésnapját is megünneplő – Korda György természetesen 
Balázs Klárival kézen fogva vette át a hatalmat a színpadon. Az 
olasz nyelvet jól ismerőként kalapemeléssel tartozom Domenico 
Modugno világslágere, a Volare eredeti nyelven történő  előadá-
sáért. Nem mellesleg ezzel a dallal indult Korda György pálya-
futása. Az olvasó fantáziájára bízom, milyen ugrálás, csápolás és 
közös éneklés kísérte a Mamma Maria örökzöld slágert. A Balázs 
Klári által előadott Hallelujah-t és a Titanic című film betétdalát 
áthullámozta a közönség. A szerelembe esőknek egy biztató dalt 
dedikált Korda György, amely nem más volt, mint a Keresztapa 
kultikus betétdala, a Gyöngéden ölelj át és ringass, szerelem. 

Világsztárból sem szenvedtünk hiányt: Mr. President többek 
között a Coco Jambo című dalával kényeztetett minket, amely 
1996-ban az amerikai Billboard Hot százas slágerlistájának 21. 
helyéről integetett. Az itteni sikerét elnézve a 21. helynél is jobbat 
érdemelt volna.

Képzeljenek el egy nagy nézőteret, ahol a színpadhoz közeli 
területet a fáradhatatlan kórus, a maradék helyet pedig többtu-
catnyi spontán módon kialakult, fergeteges táncot produkáló cso-
port uralja. Lazításra a nyolcvanas évek legendás zenekarának, az 
Exoticnak a frontembere, Sipos F. Tamás, illetve a Kozmix nagy 
sikerű produkciója alatt sem gondolhattak. 

Nem zárható ki, hogy csoda is történt az eseményen. Egy ked-
ves ismerősöm, aki bevárta a Retro Show végét, másnap mesélte:

– Nagyon elcsodálkoztam, amikor a kora hajnali távozásom-
kor az egyik sarokban egy ottfelejtett járókeretet láttam. Úgy tű-
nik, valakinek már nem is hiányzott. 

Gönczöl András

 Rendőröket jutalmazott a közalapítvány KÖZÉLET

A LEGJOBBAK ELISMERÉSE

A rendőrség tevékenységének 
finanszírozása központi költ-
ségvetési feladat, ám az ön-
kormányzatoknak lehetőségük 
van arra, hogy hozzájáruljanak 
a közbiztonságért folytatott 
munka sikeréhez. Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrén az ön-
kormányzat által létrehozott 
Közalapítvány a XVIII. kerület 
Közbiztonságáért szolgálja ezt a 
célt, amely minden évben tárgyi 
és anyagi eszközökkel támogatja 
a kerületi rendőrkapitányságot. 
Az év végén pedig az alapítvány 
a kapitányság javaslata alapján 

hagyományosan pénzzel jutal-
mazza azokat a rendőröket, akik 
kiemelkedő munkát végeztek az 
eltelt tizenkét hónap alatt.

A tavalyi ünnepséget decem-
ber 17-én tartották a polgár-
mesteri hivatal tanácstermében. 
Ughy Attila polgármester, aki 
egyben az alapítvány kuratóriu-
mának elnöke, úgy fogalmazott: 
örül, hogy az alapítvány lehetővé 
teszi, hogy a kerületiek teljes kö-
zösségének nevében köszönetet 
mondhasson az értük végzett 
munkáért. Azt is kiemelte, hogy 
2018-ban a XVII. és a XVIII. 

kerületben volt a legkevesebb 
olyan eset, amelyik rendőri be-
avatkozást követelt, és hogy a 
felderítési mutatók is igen jók, 
ami azt jelenti, hogy a főváros-
ban közbiztonság tekintetében a 
legjobbak között van Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre. 

Jánosik István címzetes ren-
dőr ezredes, kapitányságvezető a 
beszédében megköszönte az ön-
kormányzatnak azt, hogy az ala-
pítvány révén támogatja a rendőr-
séget, hangsúlyozva, hogy a siker 
ennek a segítségnek is köszönhe-
tő. A kapitányságvezető egyúttal 

kifejezte a reményét, hogy meg-
marad a jó kapcsolat a testület és 
az önkormányzat között.

Ughy Attila a jutalmakat Lé
vai István Zoltán alpolgármes-
terrel, a kuratórium alelnökével 
közösen adta át. 

A jutalmazottak: Tóth Tamás 
őrnagy, Uszléber Angéla címzetes 
őrnagy, Szabó Bettina hadnagy, 
Kovács Béla, Mikola Csaba Péter, 
Rákóczi Róbert és Szigeti Zsolt fő-
törzsőrmester, Fekete Roland és 
Torzsás Csaba őrmester, valamint 
Bálint Edina, Ferenczné Búzás 
Gabriella és Tóthné Kormányos 
Zsuzsanna közalkalmazott.

K. Gy.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A kerületi rendőrök egész éves munkáját köszönte meg a Közalapít-
vány a XVIII. kerület Közbiztonságáért a decemberben átadott jutal-
makkal.

NEM ISMERTEK AKADÁLYT
Esőisten próbára tette az 
imrei embereket, mert nagy 
adag esőt zúdított a nyolca-
dik alkalommal megrende-
zett szilveszteri utcabál ven-
dégeinek nyakába december 
30-án. Ennek ellenére szé-
pen megtelt a Pestszentimrei 
Sportkastély külső és belső 
tere. Esőisten később belát-
ta, hogy fölöslegesen rioga-
tott, és elzárta a csapokat.

– Napjaink sikeres hívószava a 
retró, százak, sőt ezrek mozdul-

nak a fiatalságukat felidéző zene 
ütemére. Nincs ez másképp Pest-
szentimrén sem. Akár hiszik, akár 
nem, én is voltam fiatal, imádtam 
a jó zenét, a táncot – mesélte Új
vári Miklósné, Jutka, a szervező 
Együtt Pestszentimréért Egyesü-
let elnöke. – Lassan már tíz éve 
annak, hogy visszaemlékezve a 
hetvenes évek utcabáljainak han-
gulatára, kitettem az asztalra az 
imrei utcabálok újbóli megren-
dezésének ötletét, tervét. A gon-
dolatot tettek követték, és élve az 
önkormányzati pályázatok lehe-

tőségével, évente két alkalommal, 
Szent István ünnepén és a szil-
veszteri óévbúcsúztató előestéjén 
a gondtalan, fékezhetetlen bulizás 
töri meg Pestszentimre csende-
sebb hétköznapjait. Jöhet fagy, eső 
vagy kánikula, minden alkalom-
mal százak döntenek a részvétel 
mellett, tessék csak körülnézni! 

Megfogadtam a tanácsot… 
Bár a színpad fedett volt, a Cha-
meleon együttes tagjai, akik 
rendszeres felelősei a hangu-
latnak, jégmezők lovagjainak 
öltözve is a legjobb formáju-

kat hozták. A táncolók – némi 
söröcske segítségével – egyfajta 
új, pocsolyakerülgető tánctípus 
mestereivé váltak. A melegedő-
ben beszélgető csoportok ala-
kultak, ám felpattantak, amikor 
az együttes a kedvenc slágerüket 
kezdte játszani. Az a fránya en-
gedély 23 óráig szólt, de azért a 
távozó utcabálozók még letud-
ták az utolsó tánclépéseket, s ki-
énekelték magukból valamelyik 
retró sláger refrénjét.

Gönczöl A.        

MŰSOROS EST A RÁSZORULÓKNAK
Étellel, itallal, műsorral, 
élel miszercsomaggal és 
használt ruhával fogadták a 
szervezők december végén 
a környék nehezebb sorban 
élő lakosait a Pestszentim-
rei Sportkör épületében 
rendezett eseményen.

Sok étel- és csomagosztó akció 
volt a kerületben az ünnepek 
előtti időszakban, de az imrei 
helyszínen már csaknem húsz 
esztendeje ez a hagyományos 
gyakorlat ilyenkor a rászorulók 
megsegítése érdekében. A ka-
rácsonyt megelőző napokban 
tartott rendezvényt ezúttal is 

a helyi vállalkozói kör, az ön-
kormányzat és a sportegyesület 
szervezte. 

– Nagyjából ugyanazokat az 
ismerős arcokat lehet felfedezni 
a vendégek körében – mondta 
a köszöntőjében Lévai István 
Zoltán –, noha mindig vannak 
olyanok, akik sajnos már nem 
jöhetnek el. Minthogy ebben az 
évben a szokásosnál valamivel 
kevesebben látogattak el a ren-
dezvényre, az önkormányzat 
által összeállított élelmiszercso-
magból minden megjelent ket-
tőt vihet haza. 

Az alpolgármester hozzátet-
te: nem gondolja senki, hogy 

ettől az eseménytől alapvetően 
megváltozna a sorsa az idelá-
togatóknak. Ez mégis egy gesz-
tus a szervezők részéről, hogy 
legyen egy olyan estéjük a ne-
hezebb sorsúaknak is, amikor 
társaságban vannak, és egy tál 
meleg étel és zene mellett jól 
érezhetik magukat. 

A helyi vállalkozók képvi-
seletében a főszervező Perge 
László köszöntötte a vendé-
geket. Aki akart, az a felkínált 
ruhák és cipők közül válogat-
hatott, mások inkább az élő 
zenés műsorra vártak, amelyet 
egy billentyűs hangszeres-orgo-
nista és egy gitáros szolgáltatott 

a közönségnek. Fogyott a finom 
székelykáposzta, valamint for-
ralt bort is kaptak a résztvevők, 
akik között beszélgető csopor-
tok alakultak ki, majd a műso-
ros est folyamán a zenéé lett a 
főszerep.

B. Z.

Felhívás
A XVIII. Kerületi Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályának 
ügyfélfogadási ideje megváltozott.
Az új ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő  8:30–15 óráig
Kedd  8:30–15 óráig
Szerda  8:30–15 óráig
Csütörtök nincs
Péntek  8:30–14 óráig
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5A képviselő-testület 2018. július 12-i rendkívüli ülésén született rendelet és határozatok KÖZÉLET

FELÚJÍTJÁK A SPORT ÉS IFJÚSÁGI SZÁLLÓT
Rendelet
1. A képviselő-testület 12 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással meg-
alkotta az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 19/2018. 
(VII.12.) sz. önkormányzati rende-
letét a 27/2017. (XII.15.) sz. rendelet 
módosításáról.

Határozatok 
2. A testület 17 igen szavazattal 
egyhangúlag döntött úgy, hogy 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata, a XVIII. kerületi 
Polgármesteri Hivatal és a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
között 2012. augusztus 31-én létre-
jött vagyonhasználati szerződést oly 
módon módosítsák, hogy vegyék 
ki a hatálya alól a vagyonhasználati 
szerződés 1. sz. mellékletét képező 
alaprajzon feltüntetett 5., 6., 26., 27., 
28., 29. számú helyiségeket.

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a szük-
séges intézkedésekre és a szerződés 
módosításának aláírására.

A képviselő-testület az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 15/2013. (V.31.) 
önkormányzati rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján 17 igen 
szavazattal egybehangzóan úgy ha-
tározott, hogy az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsé-
ge Egyesületnek 2018. augusztus 
1-jétől öt évre  ingyenes használatba 
adja az 1956-os eseményekhez és 
a kommunista diktatúrához kap-
csolódó kulturális örökségvédelmi 
közfeladatai ellátására az önkor-
mányzat tulajdonát képező, Üllői 
út 517. (hrsz. 149920) alatt találha-
tó, az előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező alaprajzon 5. és 6. számmal 
jelölt 24 m2 alapterületű helyiséget, 
azzal a feltétellel, az önkormányzat 
együttműködési megállapodást köt 
az egyesülettel. 

A képviselő-testület felkérte 
és felhatalmazta a polgármestert 
a haszonkölcsön-szerződés és az 
együttműködési megállapodás vég-
legesítést követő aláírására, valamint 
a szükséges intézkedésekre.   
3. A testület 16 igen szavazattal 
egyöntetűen úgy döntött, hogy 
az önkormányzat a Magyar Kézi-
labda Szövetség Országos Torna-
terem-felújítási Program V. ütem 
elnevezésű pályázata keretében 
legfeljebb bruttó 40 millió forint 
teljes bekerülési költséggel benyújtja 
pályázatát a Deák Ferenc „Bamba” 
Sportcentrum területén található 
Sport és Ifjúsági Szálló vonatko-
zásában (1183 Thököly út 5., hrsz. 
155447/21).  

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert, hogy a 
megvalósításhoz szükséges önerőt 
– legfeljebb bruttó 12 millió forin-
tot – biztosítsa a 2018. évi költség-
vetés terhére és a pályázat benyúj-
tásakor gondoskodjon a legfeljebb 
2 millió forintos pályázati biztosí-
ték elutalásáról. 

A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert a további 
szükséges intézkedésekre és nyilat-
kozatokra.  

A képviselő-testület az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013.(V.31.) 
sz. önkormányzati rendelet 26. § 
(3) bekezdés c) pontja alapján 16 
igen szavazattal egyhangúlag úgy 
határozott: hozzájárul ahhoz, hogy 
az önkormányzat a Thököly út 5. 
alatti ingatlanon az Országos Tor-

naterem- felújítási Program kereté-
ben megvalósuló felújítással érintett 
Sport és Ifjúsági Szálló használata 
tárgyában a Magyar Kézilabda Szö-
vetséggel szerződést kössön az aláb-
bi feltételekkel:

–  a bérleti díj minimum 7000 fo-
rint/óra;

–  az elvégzett felújítás szerződés-
ben rögzített bruttó értékének 
70 százalékát a bérleti díjba be-
számítják;  

–  a bérlet időtartama maximum 
15 év;

–  a megvalósított beruházás az 
ingatlan tulajdonosának tulaj-
donába kerül.

A képviselők felkérték és felhatal-
mazták a polgármestert a szükséges 
intézkedésekre és nyilatkozatokra, 
a vagyon használatára vonatkozó 
szerződés megkötésére és aláírására.

A testület 16 igen szavazattal 
egybehangzóan úgy döntött, hogy 
tulajdonosi hozzájárulását adja az 
Országos Tornaterem-felújítási 
Program V. ütem keretében megva-
lósuló, a Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló, a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. keze-
lésében lévő Sport és Ifjúsági Szálló 
felújításához. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a tulaj-
donosi hozzájárulás aláírására.

A képviselő-testület 16 igen sza-
vazattal egyöntetűen úgy határozott, 
hogy az önkormányzat a Magyar 
Kézilabda Szövetség Országos Tor-
naterem-felújítási Program V. ütem 
elnevezésű pályázata keretében 
legfeljebb bruttó 49.250.000 forint 
teljes bekerülési költséggel benyújtja 
pályázatát a Vilmos Endre Sport-
centrum területén található torna-
terem vonatkozásában (1185 Nagy-
szalonta u. 25., hrsz. 156208/2). 

A testület felkérte és felhatalmaz-
ta a polgármestert, hogy a megvaló-
sításhoz szükséges önerőt – legfel-
jebb 14.775.000  forintot – biztosítsa 
a 2018. évi költségvetés terhére, s a 
pályázat benyújtásakor gondoskod-
jon a legfeljebb 2.462.500 forintos 
pályázati biztosíték elutalásáról. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a további 
szükséges intézkedésekre és nyilat-
kozatokra is.  

A testület az önkormányzat va-
gyonáról, a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V.31.) sz. önkormányzati 
rendelet 26. § (3) bekezdés c) pontja 
alapján 16 igen szavazattal egyhan-
gúlag úgy döntött: hozzájárul ah-
hoz, hogy az önkormányzat a 1185 
Nagyszalonta u. 25. alatti ingatlanon 
az Országos Tornaterem-felújítási 
Program keretében megvalósuló 
felújítással érintett tornaterem hasz-
nálata tárgyában szerződést kössön 
a Magyar Kézilabda Szövetséggel az 
alábbi feltételekkel:

–  a bérleti díj minimum 7000 Ft/
óra; 

–  az elvégzett felújítás szerződés-
ben rögzített bruttó értékének 
70 százalékát a bérleti díjba be-
számítják;

–  a bérlet időtartama maximum 
15 év; 

–  a megvalósított beruházás az 
ingatlan tulajdonosának tulaj-
donába kerül.

A testület felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges intézke-
désekre és nyilatkozatokra, a vagyon 
használatára vonatkozó szerződés 
megkötésére és aláírására.

A képviselő-testület 16 igen 

szavazattal egybehangzóan ha-
tározott arról, hogy tulajdonosi 
hozzájárulását adja az Országos 
Tornaterem-felújítási Program V. 
ütem keretében megvalósuló, az 
önkormányzat kizárólagos tulaj-
donában álló, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. kezelésében 
lévő 1185 Nagyszalonta u. 25. alatti 
ingatlanon található tornaterem fel-
újításához. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a tulaj-
donosi hozzájárulás aláírására.

A testület 16 igen szavazattal 
egyöntetűen úgy döntött, hogy A 
Havanna Hetivásár közösségi célú 
megújítása II. című pályázat nyer-
tessége esetén az önkormányzat 
vállalja: a pályázatban érintett ingat-
lanokat a projekt lezárásától számí-
tott öt éven belül nem idegeníti el, és 
a pályázat keretében megvalósított 
funkciókat legalább öt éven át mű-
ködteti, és a beruházást fenntartja.

A testület 16 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy határozott, hogy 
A gyermekorvosi rendelő környe-
zetének fejlesztése című pályázat 
nyertessége esetén az önkormány-
zat vállalja: a pályázatban érintett 
ingatlanokat a projekt lezárásától 
számított öt éven belül nem idege-
níti el, és a pályázat keretében meg-
valósított funkciókat legalább öt 
éven át működteti, és a beruházást 
fenntartja.
4. A képviselő-testület 16 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással döntött 
arról, hogy 138/2018. (V.29.) sz. 
határozatát az alábbiak szerint mó-
dosítja:

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat képviselő-testüle-
te az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. önkormányzati rendelet 
19. § (1) bekezdés d) pontja és 20. § 
(2) bekezdése, továbbá az Mötv. 108. 
§ (2) bekezdése alapján döntött ar-
ról, hogy az Mötv. 23. § (4) bekezdé-
sének 11. pontjában meghatározott 
hulladékgazdálkodási közfeladat el-
látása érdekében hozzájárul a „Meg-
állapodás felépítmény és tartozékai 
tulajdonjogának és ingatlan-nyil-
vántartási helyzetének rendezésé-
ről” megkötéséhez a Fővárosi Ön-
kormányzattal, s egyúttal hozzájárul 
a Fővárosi Önkormányzattal 2013. 
november 14-én kötött földhaszná-
lati megállapodás módosításához.

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
megállapodás véglegesítést követő 
aláírására, valamint a szükséges in-
tézkedésekre.  
5. A képviselő-testület 12 igen sza-
vazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tar-
tózkodással úgy határozott, hogy 
a Városgazda XVIII. kerület Non-
profit Zrt-t bízza meg a helyi médi-
aszolgáltatási feladatokkal, s ennek 
érdekében 2018. szeptember 1-jei 
hatállyal az előterjesztés 1. sz. mel-
lékletét képező tartalommal módo-
sítja a Városgazda Zrt-vel 2017. de-
cember 22-én létrejött feladatellátási 
szerződést.

A testület felkérte és felhatalmaz-
ta a polgármestert a fentiek szerint 
módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt feladatellátási szerződés vég-
legesítést követő aláírására, vala-
mint a szükséges intézkedésekre. A 
képviselők arra is felkérték és felha-
talmazták a polgármestert, hogy a 
Miniszterelnökség Támogatásokat 
Vizsgáló Irodája állásfoglalásában 
foglaltaknak megfelelően szükség 
szerint gondoskodjék a feladatellá-

tási szerződés átdolgozásáról, és ar-
ról tájékoztassa a testületet.

A testület 11 igen szavazattal, 4 
ellenszavazattal és 2 tartózkodással 
úgy döntött, hogy az önkormány-
zat 2018. szeptember 1-jei hatály-
lyal határozatlan időre üzemeltetési 
szerződést köt a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt-vel az alábbi 
létesítmények vonatkozásában:  

a)  Bókay-kert, Park Uszoda 
és Strand (1181 Szélmalom 
utca 33., hrsz. 150230/12 és 
150230/13) – a Herrich–
Kiss-villa és a BMX-pálya terü-
letének kivételével;

b)  Kastélydombi Uszoda (1188 
Nemes u. 56., hrsz.: 140482/4);

c)  Délegyházi tavak – XVIII. kerü-
leti önkormányzati üdülő (2337 
Délegyháza, hrsz.  1328);

d)  a 1181 Üllői út 453. alatti ingat-
lan azon helyiségei, amelyek az 
önkormányzat és az üzemeltető 
között 2016. október 1-jei ha-
tállyal megkötött szerződésben 
szerepelnek (hrsz. 150811); 

e)  1181 Üllői út 371. (hrsz. 
152167); 

f)  Gerely utcai sporttelep – 1183 
Budapest, Gerely utca 3. 

g)  Deák Ferenc „Bamba” Sport-
centrum, Teniszcentrum, Sport 
és Ifjúsági Szálló, sportpálya, 
műfüves futballpálya – 1183 
Thököly út 5. (hrsz. 155447/21) 
– a 2029. december 22-ig tartó 
időtartamra az ingatlanon elhe-
lyezkedő 44 x 64 méteres műfü-
ves futballpálya kivételével, 

h)  Pestszentimrei Sportkastély – 
1181 Kisfaludy u. 33/B;

i)  Vilmos Endre Sportcentrum 
– 1185 Nagyszalonta utca 25. 
– Nagybecskerek u. 30. (hrsz. 
156208) – az ingatlanegyüttes 
területén elhelyezkedő, va-
gyonkezelés alatt álló készen-
léti épület kivételével;

j)  Kertészet – a 1183 Budapest, 
155447/48 hrsz-ú, 74 553 m2 
nagyságú kivett udvar, köz-
park és üvegház megnevezésű 
ingatlan kertészetként műkö-
dő 8000 m2-es része.

Az üzemeltetési szerződésnek a kö-
vetkezőket kell tartalmaznia:

I. Az üzemeltetőt az üzemelte-
tési szerződéssel érintett vagyon 
tekintetében különösen meg-
illeti a tulajdonosi jogok közül 
a használat, a hasznosítás és a 
rendelkezés joga azzal, hogy a 
rendelkezési jog esetében az üze-
meltető az üzemeltetett vagyont 
kizárólag az önkormányzat 
egyedi felhatalmazása és hozzá-
járulása esetén idegenítheti el, 
terhelheti meg, adhatja biztosí-
tékul, vagy létesíthet azon osztott 
tulajdont, továbbá kizárólag az 
önkormányzat egyedi felhatal-
mazása és hozzájárulása esetén 
adhat polgári jogi igényt mega-
lapító, polgári jogi igényt eldöntő 
hozzájárulást arra.
II. Az üzemeltetési szerződés-
sel érintett vagyon tekinteté-
ben az üzemeltetőt terhelik 
a tulajdonos kötelezettségei 
– különösen az üzemeltetéssel 
kapcsolatos számlák, díjak ki-
egyenlítésének kötelezettsége 
– azzal, hogy az üzemeltetésre 
átadott ingatlanok közterheit 
az önkormányzat viseli.

III. Az üzemeltető az üzemeltetés-
re átadott vagyonon a karbantar-
tási, hibaelhárítási munkák körét 
meghaladó felújítási, átalakítási, 
illetőleg beruházási munkákat ki-
zárólag a tulajdonos előzetes jó-

váhagyásával, külön tulajdonosi 
megrendelés alapján jogosult vé-
gezni.
IV. Az üzemeltető kezelési, üze-
meltetési és karbantartói felelős-
sége az üzemeltetési szerződés tár-
gyát képező vagyon hasznosítása 
eredményeként keletkező bevétel 
(saját bevétel) erejéig áll fenn.
V. Az üzemeltető az üzemeltetett 
vagyonra köteles biztosítást kötni, 
a vagyonnal rendeltetésszerűen, az 
általában elvárható gondossággal 
köteles gazdálkodni.
VI. Az üzemeltető jogosult kiala-
kítani a díjszabás struktúráját, az 
üzemeltetés során keletkezett be-
vételek őt illetik meg, a feladatait 
az üzemeltetési szerződés tárgyát 
képező vagyon hasznosítása ered-
ményeként keletkező bevétel (saját 
bevétel) és az önkormányzattal lét-
rejött feladat-ellátási szerződésben 
biztosított támogatás mint forrás 
felhasználásával végzi. 
VII. Az üzemeltető jogosult az 
üzemeltetett ingatlanokat köz-
hasznú és vállalkozási tevékeny-
ségéhez kapcsolódóan saját javára 
használni és hasznosítani, az üze-
meltetéssel és hasznosítással ösz-
szefüggő szerződéseket megkötni 
és gondoskodni a hátralékos díjak 
behajtásáról, aminek keretében 
köteles és jogosult a hátralék be-
hajtása érdekében saját nevében 
minden intézkedést megtenni,
VIII. Az üzemeltető köteles a fel-
adatai ellátása során a szükséges 
nyilvántartásokat vezetni és az 
azokkal kapcsolatos adminisztra-
tív teendőket ellátni.
IX. Az üzemeltetőnek kötelessége 
az üzemeltetésre átadott vagyon 
rendeltetésszerű használatához 
szükséges központi berendezések 
állandó üzemképes állapotban 
tartása, a közös használatra szol-
gáló helyiségek és területek tisztán 
tartása, megvilágítása, továbbá a 
vonatkozó közműellátási szerző-
dés hatálybalépésekor meglévő 
szintjének biztosítása, az üzemel-
tetett vagyonelemekkel kapcso-
latban felmerülő hibaelhárítási és 
karbantartási munkák elvégzése, 
az idő- és tervszerű állagmegóvási 
és karbantartási feladatok elvég-
zése, és az üzemeltetési feladatok 
tervszerű végzése érdekében köte-
les éves tervet készíteni.
X. Az üzemeltetéssel kapcsolatos 
feladatok ellátása során a XVI-
II., Thököly út 5. alatti műfüves 
futballpálya esetében az önkor-
mányzat és a Magyar Labdarúgó 
Szövetség között az ingatlanon 
műfüves pálya kialakítása tár-
gyában létrejött együttműködési 
megállapodásban foglaltak figye-
lembevételével kell az üzemeltető-
nek eljárnia.
XI. Az önkormányzat jogosult az 
üzemeltetési szerződésben foglalt 
feladatok teljesítését akár közvet-
lenül, akár az üzemeltető felügye-
lőbizottsága vagy az fb által felkért 
szakértő által ellenőrizni, illetőleg 
ellenőriztetni.
XII. Az üzemeltetési szerződés 
rendes felmondása indokolt írás-
beli nyilatkozattal hat hónapi fel-
mondási idővel és a tárgyév utolsó 
napjára történhet.

A képviselő-testület felkérte és felha-
talmazta a polgármestert az üzemel-
tetési szerződés megfogalmazására, 
véglegesítésére és aláírására, vala-
mint a szükséges intézkedésekre.  

A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással úgy döntött, hogy 

a Városgazda XVIII. kerület Non-
profit Zrt-vel 2016. október 1-jei 
hatállyal kötött vagyonkezelési szer-
ződését 2018. szeptember 1-jei ha-
tállyal módosítja. A testület felkérte 
és felhatalmazta a polgármestert az 
előterjesztés 2. sz. mellékletét képe-
ző vagyonkezelésiszerződés-mó-
dosítás és az előterjesztés 3. sz. mel-
lékletét képező egységes szerkezetű 
vagyonkezelési szerződés véglegesí-
tést követő aláírására és a szükséges 
intézkedésekre. 
6. A testület alapítói jogkörében 
eljárva 12 igen szavazattal és 5 tar-
tózkodással úgy határozott, hogy 
a Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit 
Kft. „végelszámolás alatt” végel-
számolója által jóváhagyásra elő-
terjesztett, a végelszámolás utolsó 
üzleti évéről készült számviteli tör-
vény szerinti beszámolót elfogadja 
az előterjesztés mellékletét képező 
tartalommal.

A képviselő-testület alapítói 
jogkörében eljárva 12 igen szava-
zattal és 5 tartózkodással úgy dön-
tött, hogy a Sport és Ifjúsági Szálló 
Nonprofit Kft.  „v.a.” végelszámoló-
ja által jóváhagyásra előterjesztett 
adóbevallásokat, a zárójelentést és a 
vagyonfelosztási javaslatot az előter-
jesztés mellékletét képező tartalom-
mal jóváhagyja azzal, hogy a társa-
ságnak 1.361.701 forint felosztható 
vagyona maradt fenn.

A cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvény 111. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján a képvi-
selő-testület rögzítette, hogy a cég 
vagyoni részesedésével működő 
jogalany, illetve a részvételével mű-
ködő egyesület, alapítvány nincsen, 
ezért azok sorsáról nem kell rendel-
keznie.

A testület alapítói jogkörében 
eljárva 12 igen szavazattal és 5 tar-
tózkodással úgy határozott, hogy 
a Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit 
Kft. „v.a.” társasággal kötendő en-
gedményezési szerződést elfogadja 
az előterjesztés mellékletét képező 
tartalommal, és felhatalmazta pol-
gármestert a szerződés aláírására.

A képviselő-testület alapítói jog-
körében eljárva 12 igen szavazattal 
és 5 tartózkodással úgy döntött, 
hogy a Sport és Ifjúsági Szálló Non-
profit Kft. „v.a.” felosztható vagyo-
nának kiadására a végleszámoló a 
cég törlésére vonatkozó végzés kéz-
hezvételét követően 30 napon belül 
köteles.

A testület alapítói jogkörében 
eljárva 12 igen szavazattal és 5 tar-
tózkodással úgy határozott, hogy 
a Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit 
Kft. „v.a.” végelszámolóját, dr. Ma-
itz Lászlót e tisztsége alól felmenti, 
azzal, hogy köteles a végelszámolás 
befejezését haladéktalanul bejelen-
teni a cégbíróságnak és a társaság 
törlését kérni a cégjegyzékből. A 
végelszámoló köteles továbbá a 
jogszabályokban meghatározott ha-
táridőn belül intézkedni az adóbe-
vallások benyújtásáról, a beszámoló 
közzétételéről, a társaság iratanya-
gainak átadásáról és a felosztható 
vagyon kiadásáról.

A képviselő-testület alapítói jog-
körében eljárva 12 igen szavazattal 
és 5 tartózkodással úgy döntött, 
hogy a Sport és Ifjúsági Szálló Non-
profit Kft. „v.a.” iratainak megőrzé-
séről a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. (1181 Üllői út 423. 
II./1.) köteles gondoskodni a va-
gyonfelosztási javaslatban megha-
tározott 1.097.280 forintos díjazás 
ellenében.
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6 A képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülésén született rendeletek, határozatokKÖZÉLET

KINEVEZTÉK A RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÚJ VEZETŐJÉT
Rendeletek
1. A képviselő-testület 12 igen sza-
vazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tar-
tózkodással megalkotta 21/2018. 
(IX.19.) sz. rendeletét az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 27/2017. (XII.15.) sz. rendelet 
módosításáról.

A testület 14 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és 3 tartózkodással 
úgy döntött, hogy legfeljebb bruttó 
88.074.420 forint erejéig valósuljon 
meg az Alacskai út Termény utca és 
Aratás utca közötti útszakaszának 
teljes keresztmetszetében történő 
karbantartás-jellegű felújítása.

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert arra, 
hogy az útfelújításhoz szükséges 
pénzügyi fedezetet tervezze be az 
önkormányzat 2019. évi költség-
vetésébe, és tegye meg az egyéb 
szükséges intézkedéseket, ideértve 
a kötelmet keletkeztető, módosító 
vagy megszüntető ügyletkötést is. 
2. A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egyhangúlag alkotta meg 
22/2018. (IX.25.) sz. rendeletét az 
egyes önkormányzati rendeletek-
nek a jogszabályváltozásokkal ösz-
szefüggő módosításáról, valamint 
egyes rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről. 
3. A testület 18 igen szavazattal 
egyetértésben hozta meg 23/2018. 
(IX.25) sz. önkormányzati rende-
letét az egészségügyi alapellátásról 
és körzeteinek kialakításáról szóló 
59/2005. (XII.20.) sz. rendelet mó-
dosításáról.
4. A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egybehangzóan megalkot-
ta 24/2018. (IX.25) sz. önkormány-
zati rendeletét a lakások bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(V. 31.) sz. rendelet módosításáról.
5. A testület 17 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással hozta meg a 
25/2018. (IX.25) sz. önkormányza-
ti rendeletet a közterület-használat 
rendjével és engedélyezésével kap-
csolatos eljárásról szóló 28/2003. 
(VII.1.) sz. rendelet módosításáról.

Határozatok
6. A képviselő-testület visszavonta 
A Szemeretelep területén, a Kor-
pona utca – Pöstyén tér – Érsekúj-
vár utca mentén lévő lakóterület 
– Krasznahorka utca – Nagy-Bur-
ma-vasútvonal által határolt terüle-
tet érintő telepítési tanulmányterv 
elfogadása és településrendezési 
szerződés megkötése c. napirendi 
pontot. 
7. A testület 18 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy döntött, hogy fi-
gyelembe véve a testületi, ügyrendi 
és koordinációs bizottság javasla-
tát, elfogadja és jóváhagyja a Piros 
Iskola Alapítvány családi napjának 
megvalósítására vonatkozó támo-
gatási szerződésben foglalt helyszín 
módosítását. 

8. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 6 tartózkodással 
úgy határozott, hogy a Városgaz-
da Utánpótlás Akadémia (VUA) 
Nonprofit Kft. által az MKOSZ 
2017/18-as TAO-programja kere-
tében a Csontváry Kosztka Tivadar 
Általános Iskola tornaterem-sport-
padló felújítása céljából benyújtott 
pályázatban vállalt – a tervezett be-
ruházás megvalósításához szüksé-
ges – önrészhez a Városgazda Után-
pótlás Akadémia Nonprofit Kft-nek 
7.918.178 forint támogatást biztosít 
a 2018. évi költségvetés terhére. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a kiegé-
szítő támogatási és együttműködé-
si megállapodás aláírására.

A testület 13 igen szavazattal 
és 6 tartózkodással úgy döntött, 
hogy a VUA Kft. által az MKOSZ 
2017/18-as TAO-programja kere-
tében a Vajk-sziget Általános Iskola 
tornaterem-sportpadló felújítására 
benyújtott pályázatban vállalt ön-
részhez 8.591.998 forint támoga-
tást biztosít a VUA Kft-nek 2019. 
évi költségvetés terhére. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a kiegé-
szítő támogatási és együttműködé-
si megállapodás aláírására.

A képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással határo-
zott arról, hogy az önkormányzat 
benyújtja pályázatát a StepUp pro-
jektekre mint projektpartner. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtása és pozitív elbí-
rálása esetén a sikeres megvalósítás 
érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket és nyilatkozatokat, 
valamint gondoskodjon a pályázat 
megvalósításához szükséges kiadá-
sok betervezéséről az önkormány-
zat 2019–2021. évi költségvetésébe.
A képviselő-testület 17 igen szava-
zattal és 2 tartózkodással támogat-
ta, hogy Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre Önkormányzata az Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítvánnyal együtt-
működve megvalósítsa az ala-
pítvány kizárólagos rendelkezési 
körébe tartozó Nemzeti Ovi-Foci, 
Ovi-Sport programot, valamint a 
pályázat pozitív elbírálásáról szó-
ló értesítést követően támogatási 
szerződést kössön az Ovi-Sport 
Közhasznú Alapítvánnyal. 

A képviselők felkérték a pol-
gármestert a támogatási szerződés 
és a nyilatkozatok előkészítésére és 
aláírására, valamint a szükséges in-
tézkedésekre.  

A program megvalósításához 
a testület – 17 igen szavazattal és 
2 tartózkodással – az alapítványon 
keresztül önrészt biztosít. Ez bruttó 
4.500.000 forint/program/óvoda 
támogatási összeget jelent. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert, hogy a 
program megvalósításához szük-
séges önerőt tervezze be a megva-
lósítás évének költségvetésébe. 

A program megvalósítása ér-
dekében az önkormányzat az 
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 
rendelkezésére bocsátja a kijelölt 
óvoda pontos nevét, címét, hely-
rajzi számát: Pestszentlőrinci Lur-
kó-liget Óvoda (1182 Dráva utca 
34/B hrsz. 149029/14), az ingatlan-
ra vonatkozó tulajdoni lap másola-
tát, a közműnyilatkozatot, valamint 
tulajdon-fenntartási és vagyoni 
fajtájára vonatkozó nyilatkozatot 
tesz, gondoskodik olyan igazolás 
beszerzéséről, miszerint a pálya ki-
alakítása nem engedélyköteles. 

A képviselők felkérték a pol-
gármestert a szükséges intézkedé-
sekre.

A testület 17 igen szavazattal 
és 2 tartózkodással úgy döntött, 
hogy az önkormányzat a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 11. § (10) bekezdése, va-
lamint a 11. § (16) bekezdés és a 
(17) bekezdés b) pontja, továbbá 
az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. önkormányzati rende-
let 19. § (1) bekezdése alapján az 
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány-
nak – tulajdonjog átruházását nem 
eredményező – rendelkezési jogot 
biztosít a pályázat során az alábbi 
önkormányzati tulajdonú ingat-

lanon megépülő 6 x 12 m-es mű-
füves labdarúgópálya és a hozzá 
kapcsolódó eszközkészlet felett a 
pálya műszaki átadás-átvételének 
napját követő 15 évig, valamint vál-
lalja, hogy az ingatlan tulajdonjogát 
fenntartja, az ingatlant, amelyen a 
beruházás megvalósult, nem ide-
geníti el, és az építményt 15 éven 
át sportcéllal működteti: Pestszent-
lőrinci Lurkó-liget Óvoda (1182 
Dráva utca 34/B, hrsz. 149029/14). 

A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással úgy 
határozott, hogy a Dél-budapesti 
kerékpárosbarát fejlesztések című 
pályázat kapcsán bruttó 25.000.000 
forint saját forrást biztosít a pro-
jekt tervdokumentációinak elké-
szítésére a 2018. évi költségvetés 
terhére. A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre és nyilat-
kozatokra.  
9. A testület alapítói jogkörében 
eljárva 16 igen szavazattal és 2 
tartózkodással úgy döntött, hogy 
2018. szeptember 13-től  2020. 
május 31-ig a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. könyvvizs-
gálójává választja az S&M Econo-
mix Számviteli Könyvvizsgálói és 
Adótanácsadói Kft-t (székhely: 
1113 Karolina út 16., cégjegy-
zékszám: 01-10-045701, kamarai 
engedély száma: MKVK 000894; 
a könyvvizsgálat elvégzéséért 
személyében felelős természetes 
személy: Méhész Tamásné, ka-
marai engedély száma: 003296). 
A könyvvizsgáló éves díjazása 
2.400.000 forint + áfa.

A képviselők 16 igen szavazattal 
és 2 tartózkodással felhatalmazták 
a polgármestert, hogy a változást 
jelentse be a cégbíróságnak.  
10. A nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 11. § 
(10) bekezdése, valamint az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 15/2013. (V.31.) 
sz. önkormányzati rendelet 19. § 
(1) bekezdés c) pontja és a 20. § 
(2) bekezdése alapján a testület 16 
igen szavazattal és 2 tartózkodással 
úgy döntött, hogy az önkormány-
zat a 142837 hrsz-ú, természetben 
a 1188 Nagykőrösi út 55–57. alatt 
található iskolaépület alatti és az azt 
körülvevő 9134 m2 alapterületű 
ingatlant és az azon újonnan épülő 
rekortánpályát az iskolai oktatásra, 
illetve azzal szorosan összefüggő 
tevékenységre a Szenczi Molnár 
Albert Református Általános Isko-
lának 2028. július 31-ig ingyenes 
használatba adja, és ennek érdeké-
ben az önkormányzat a Pestszen-
timrei Református Egyházköz-
séggel 2003. április 17-én kötött és 
2009. április 7-én módosított meg-
állapodást módosítja.

A testület felkérte a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre, 
és felhatalmazta az előterjesztés 
mellékletét képező megállapodás-
módosítás-tervezet véglegesítést 
követő aláírására.
11. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag egyet-
értett A Budapest XVIII. kerületi 
ingatlanok belterületbe vonásá-
ról szóló döntés napirendi pont 
elnapolásával. 
12. A testület 18 igen szavazattal 
egybehangzóan úgy döntött, hogy 
a Pestszentlőrinc Pestszentimre 
Önkormányzata, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Polgármesteri Hi-
vatala és a Városgazda XVIII. ke-
rület Nonprofit Zrt. között 2012. 
augusztus 31-én létrejött vagyon-

használati szerződést oly módon 
módosítsák, hogy annak hatálya 
alól kikerüljön a vagyonhaszná-
lati szerződés 1. sz. mellékletét 
képező alaprajzon feltüntetett 9. 
sz. helyiség.
A képviselők felkérték és felhatal-
mazták a polgármestert a módo-
sításhoz szükséges intézkedések-
re és a szerződés módosításának 
aláírására.

A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy ha-
tározott, hogy az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 15/2013. (V.31.) 
sz.  önkormányzati rendelet 19. 
§ (1) bekezdés c) pontja alap-
ján az 1956-os Magyar Szabad-
ságharcosok Világszövetsége 
Egyesületnek 2018. október 
1-jétől 2023. július 31-ig ingye-
nes használatba adja az 1956-os 
eseményekhez és a kommunista 
diktatúrához kapcsolódó kultu-
rális örökségvédelmi közfelada-
tai ellátására az önkormányzat 
tulajdonát képező XVIII, Üllői 
út 517. alatt (hrsz. 149920) ta-
lálható, az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező alaprajzon 9. 
számmal jelölt 7,7 m2 alapterü-
letű helyiséget azzal a feltétellel, 
hogy az önkormányzat és az 
1956-os Magyar Szabadsághar-
cosok Világszövetsége Egyesü-
lettel között 2018. július 30-án 
kötött együttműködési megálla-
podást és a haszonkölcsön-szer-
ződést módosítják. 

A képviselő-testület felkérte 
és felhatalmazta a polgármestert 
a haszonkölcsönszerződés-mó-
dosítás, valamint az együttmű-
ködésimegállapodás-módosítás 
véglegesítést követő aláírására és 
a szükséges intézkedésekre.  

13. A testület 19 igen szava-
zattal teljes mértékben egyetér-
tett azzal, hogy az önkormányzat 
csatlakozzon a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2019. évi for-
dulójához. A képviselők felhatal-
mazták a polgármestert a csatla-
kozási nyilatkozat aláírására. 

A testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan döntött arról, 
hogy a 2019. évi költségvetésben 
10 millió forintot irányoz elő az 
ösztöndíjpályázat költségeire, 
egyúttal felkérte a polgármes-
tert, hogy azt tervezze  be az ön-
kormányzat 2019. évi költségve-
téséről szóló rendeletbe.

A testület 19 igen szavazattal 
egyetértésben felkérte a polgár-
mestert, hogy az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő által 
meghatározott A- és B-típusú 
pályázati kiírást az önkormány-
zat hirdetőtábláján és a Város-
képben megjelentesse. 

A testület 20 igen szavazattal 
egyöntetűen felkérte a polgármes-
tert a pályázat elbírálásával kap-
csolatos feladatok ellátására is.
14. A képviselő-testület zárt ülé-
sen hozott határozatot a Csibész 
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont Családok Átmeneti Ottho-
na és Gyermekek Átmeneti Ott-
hona Érdekképviseleti Fórumába 
delegáltak megválasztásáról. 
15. A testület zárt ülésen hozott 
döntést a szociális munka napja 
alkalmából a helyi kitüntetések 
adományozásáról.
16. A képviselő-testület zárt 
ülésen bírálta el a fellebbezéssel 
megtámadott I. fokú szociális se-
gélyhatározatokat.

17. A testület zárt ülésen hozott 
döntést részletfizetés engedélye-
zéséről. 
18. A képviselő-testület zárt ülé-
sen határozott a Nefelejcs utcai 
garázssor mögötti 152649/15 
hrsz-ú közterület használatából 
származó használati díjhátralék 
rendezéséről. 
19. Az előterjesztő zárt ülésen 
visszavonta A 149896 helyrajzi 
sz-on nyilvántartott, 1182 Üllői 
út 537. alatti ingatlan értékesíté-
se c. naprendi pontot. 
20. A képviselő-testület zárt 
ülésen döntött a 150743 hrsz-ú, 
természetben a 1181 Batthyány 
u. 78. alatt található ingatlannal 
kapcsolatosan. 
21. A testület 19 igen szavazat-
tal egyhangúlag egyetértett dr. 
Jánosik István c. rendőr ezredes-
nek BRFK XVIII. kerületi Ren-
dőrkapitányság vezetőjévé való 
kinevezésével.
22. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyöntetűen elfogad-
ta a BRFK XVIII. kerületi Ren-
dőrkapitányság 2017. évi mun-
kájáról szólóját.  

Sürgősségi határozat
A testület alapítói jogkörében 
eljárva 13 igen szavazattal, 4 el-
lenszavazattal és 1 tartózkodással 
döntött arról, hogy a Városinfó18 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság „végelszámolás alatt” 
végelszámolója által jóváhagyásra 
előterjesztett zárójelentésben hi-
vatkozott, Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre Önkormányzatának 
mint tulajdonosnak átadásra 
kerülő eszközöket (1 vizuális 
korszerűsítés, arculatkialakítás; 1 
hűtés- és fűtéstechnikai korsze-
rűsítés, elektronikai korszerűsí-
tés; 1 külső vizuális korszerűsítés; 
1 multifunkciós mobilstúdió- és 
rendezvénytechnikai appará-
tus; 1 korszerű adáslebonyolító, 
adásrögzítő és editor apparátus; 
1 stúdióbelső-kialakítás; 1 ren-
dezvénycentrum-kialakítás) a 
tulajdonába veszi, és felkérte a 
polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy az átvett eszkö-
zök átvezetése az önkormányzat 
könyveiben és nyilvántartásaiban 
megtörténjen.

A testület tulajdonosi jogköré-
ben eljárva 13 igen szavazattal, 4 
ellenszavazattal és 1 tartózkodással 
úgy határozott, hogy a 1183 Ül-
lői út 424. alatt található, felsorolt 
eszközök térítésmentes haszná-
latát biztosítja a Városgazda Zrt-
nek a képviselő-testület 243/2018. 
(VII.12.) sz-ú határozatával és a 
2018. szeptember 1-jétől hatályos 
feladatellátási szerződéssel átadott 
médiaszolgáltatási feladatok – mint 
önként vállalt közfeladatok – ellátá-
sa érdekében. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a ha-
szonkölcsön-szerződés kidolgozá-
sára és aláírására.

A testület alapítói jogkörében 
eljárva 13 igen szavazattal, 4 el-
lenszavazattal és 1 tartózkodással 
elfogadta a Városinfó18 Nonprofit 
Kft. „v.a.” végelszámolója által jóvá-
hagyásra előterjesztett, a végelszá-
molás utolsó üzleti évéről készült 
számviteli törvény szerinti beszá-
molót az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal. 

A képviselő-testület alapítói 
jogkörében eljárva 13 igen szava-
zattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással elfogadta a Városinfó18 

Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámoló-
ja által jóváhagyásra előterjesztett 
adóbevallásokat, a zárójelentést és 
a vagyonfelosztási javaslatot az elő-
terjesztés mellékletét képező tarta-
lommal, azzal, hogy a társaságnak 
31.793 E Ft felosztható vagyona 
maradt fenn.

A cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolás-
ról szóló 2006. évi V. törvény 111. 
§ (1) bekezdés e) pontja alapján a 
képviselő-testület rögzítette, hogy a 
cég vagyoni részesedésével műkö-
dő jogalany, illetve a részvételével 
működő egyesület, alapítvány nin-
csen, ezért azok sorsáról nem kell 
rendelkeznie.

A testület alapítói jogkörében 
eljárva 13 igen szavazattal, 4 ellen-
szavazattal és 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a végelszámoló a Vá-
rosinfó18 Kft. végelszámolás alatt 
felosztható vagyonát a társaság tör-
lésére vonatkozó végzés kézhezvé-
telét követő 30 napon belül köteles 
kiadni.

A képviselő-testület alapítói 
jogkörében eljárva 13 igen szava-
zattal, 4 ellenszavazattal és 1 tar-
tózkodással úgy határozott, hogy 
a Városinfó18 Nonprofit Kft. „v. a.” 
végelszámolóját, Dalos Zoltánt e 
tisztsége alól felmenti, azzal, hogy 
haladéktalanul köteles bejelenteni 
a végelszámolás befejezését a cég-
bíróságnak és a társaság törlését 
kérni a cégjegyzékből. A végelszá-
moló köteles továbbá a jogszabá-
lyokban meghatározott határidőn 
belül intézkedni az adóbevallások 
benyújtásáról, az azokban foglalt 
fizetési kötelezettségek teljesítésé-
ről, a beszámoló közzétételéről és a 
társaság iratanyagainak átadásáról, 
valamint a felosztható vagyon ki-
adásáról.  

A testület alapítói jogköré-
ben eljárva 13 igen szavazat-
tal, 4 ellenszavazattal és 1 tar-
tózkodással úgy döntött, hogy 
a Városinfó18 Nonprofit Kft. 
„v.a.” iratainak megőrzéséről 
Pestszentlőrinc-Pestszentim-
re Önkormányzata ingyenesen 
gondoskodik a cégnyilvánosság-
ról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvény 112. § (1) bekezdése 
alapján.

A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással úgy határozott, 
hogy az önkormányzat vagyoná-
ról, a vagyontárgyak feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V.31.) sz. önkormányzati 
rendelet 19. § (1) bekezdés e) pont-
ja és 20. § (2) bekezdése alapján az 
önkormányzat a tulajdonát képező 
XVIII., Üllői út 424. alatt található 
(hrsz. 155434) kivett lakóház, ud-
var, egyéb épület megnevezésű 426 
m2 alapterületű ingatlant 2018. 
október 1-jétől határozatlan időre 
térítésmentesen a Városgazda Zrt. 
használatába adja feladatainak ellá-
tásához, azzal, hogy a Városinfó18 
„v.a.” az ingatlant a végelszámolás-
sal kapcsolatos feladatok ellátása 
érdekében megfelelő mértékben a 
végelszámolási eljárás befejezéséig 
használhatja. 

A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert a Városgaz-
da Zrt. és az önkormányzat között 
2015. november 27-én kötött, 
egyes önkormányzati ingatlanok 
térítésmentes használatáról szóló 
haszonkölcsön-szerződés módosí-
tásának előkészítésére és aláírására, 
valamint az egyéb szükséges intéz-
kedésekre.  
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7A képviselő-testület 2018. október 31-i rendkívüli ülésén született határozatok KÖZÉLET

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Főtáv Zrt. és az NKM Nem-
zeti Közművek Zrt. együtt-
működése keretében két új 
helyszínen is fogadjuk az ügy-
feleket: a Nemzeti Közművek 
Zrt. Központi ügyfélszolgá-
lati irodájában (1081 Fiumei 
út 9–11., a Keleti pályaudvar 
közelében) és Dél-pesti ügy-

félszolgálati irodájában (La-
urus-irodaház, 1103 Kőér u. 
2/A, a 3-as metró Határ úti 
állomása közelében).

Mindkét ügyfélszolgálati 
irodában két pultnál várjuk a 
Főtáv Zrt. és a DHK Hátralék-
kezelő és Pénzügyi Szolgáltató 
Zrt. ügyfeleit adatmódosítási, 
számlázási, pénzügyi, szám-
lafizetési, műszaki, közös 
képviseleti és hátralékkezelé-

si ügyek intézésére. Felhívjuk 
szíves figyelmüket, hogy ezeken 
a kirendeltségeken kizárólag 
bankkártyás fizetésre van lehe-
tőség.

Nyitvatartás
Hétfő: 8.00–14.00
Kedd: 8.00–14.00
Szerda: 8.00–20.00
Csütörtök: 8.00–14.00
Péntek: 8.00–14.00

AZ EGÉSZSÉG MINDEN PÉNZT MEGÉR

A FŐTÁV ÉS 
A DHK KÖZLEMÉNYE

Határozatok
1. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy az Egészséges 
Budapest Program megvalósí-
tása érdekében együttműködési 
megállapodást köt az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központtal 
és a Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft-vel.

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert az 
előterjesztés 1. sz. mellékeltét 
képező együttműködési megál-
lapodás véglegesítésére, aláírásá-
ra és a szükséges intézkedésekre.  

A testület 19 igen szavazattal 

egybehangzón határozott arról, 
hogy a egészségügyi szolgáltató 
az e tárgykörben tartandó követ-
kező taggyűlésén szavazatával 
támogassa a program megvaló-
sulását a 2019–2020–2021. évre.

A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyöntetűen felha-
talmazta a polgármestert a prog-
ram megvalósulásának ideje 
alatt, a 2019–2020–2021. évre a 
támogatási szerződés megköté-
sére az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával, valamint a szük-
séges intézkedésekre. A testület 
19 igen szavazattal egyhangúlag 
felhatalmazta a polgármestert a 
program megvalósulásának ide-

je alatt, a 2019–2020–2021. évre 
a támogatási szerződés megkö-
tésére az egészségügyi szolgál-
tatóval, valamint a szükséges 
intézkedésekre.  

A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyetértésben úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 
módosítja a közhasznú kft-vel 
2012. október 9-én kötött és 
többször módosított támogatási 
szerződést, illetve az annak 1. sz. 
mellékletében rögzített finanszí-
rozási ütemtervet.

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert az 
előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező támogatási szerződés 

véglegesítést követő aláírására és 
a szükséges intézkedésekre.  
2. A testület 15 igen szavazattal 
és 3 tartózkodással határozott 
arról, hogy A Fáy utca és kör-
nyéke integrált szociális célú 
rehabilitációja című pályázat 
kapcsán bruttó 475 millió forint 
saját forrást biztosít a projekt 
megvalósításához a 2019–2021. 
évi költségvetés terhére. 

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert az 
egyéb szükséges intézkedésekre 
és nyilatkozatokra.  

A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 3 tartózkodással 
fogadta el A Fáy utca és környé-

ke integrált szociális célú rehabi-
litációja című pályázat keretében 
elkészült megvalósíthatósági ta-
nulmányt. 

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
projekt megvalósítása érdekében 
a megvalósíthatósági tanulmány 
esetleges módosítására, valamint 
az egyéb szükséges intézkedé-
sekre és nyilatkozatokra.  

A testület 15 igen szavazattal 
és 3 tartózkodással jóváhagyta A 
1184 Fáy u. 2. A–B, és C (hrsz. 
152633) lakóépületek korsze-
rűsítése és komfortosítása, to-
vábbá a környezet rendezése 
beruházást az előterjesztés 3/1. 
sz. melléklete szerinti beruházá-
si alapokmányban foglaltaknak 
megfelelően bruttó 937.775.717 
forintos összeggel. 

A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 3 tartózkodással 
elfogadta A 1181 Üllői út 317. 
(hrsz. 151928) lakóépület kor-
szerűsítése, továbbá a környezet 
rendezése” beruházást az előter-
jesztés 3/2. sz. melléklete szerin-
ti beruházási alapokmányban 
foglaltaknak megfelelően bruttó 
126.420.631 forint értékben.  

A testület 15 igen szavazattal 
és 3 tartózkodással elfogadta A 
1184 Üllői út 286. (hrsz. 152441) 
lakóépület korszerűsítése beru-
házást az előterjesztés 3/3. sz. 
melléklete szerinti beruházási 
alapokmányban foglaltaknak 
megfelelően bruttó 131.510.254 
forintos összeggel.  

A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 3 tartózkodással 
jóváhagyta A 1184 Lenkei u. 7. 
(hrsz. 152439) lakóépület kor-
szerűsítése, továbbá a környezet 
rendezése beruházást az előter-
jesztés 3/4. sz. melléklete sze-
rinti beruházási alapokmányban 
foglaltaknak megfelelően bruttó 
104.624.475 forint értékben.  

A testület 15 igen szavazattal 
és 3 tartózkodással elfogadta A 

1181 Hengersor u. 69–71. (hrsz. 
151861/2) lakóépület bontását 
az előterjesztés 3/5. sz. mellék-
lete szerinti beruházási alapok-
mányban foglaltaknak megfe-
lelően bruttó 38.206.800 forint 
értékben.  

A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 3 tartózkodással 
jóváhagyta a 1184 Kiss Ernő u. 
40–42. (hrsz. 152208-152209) 
lakóépület bontását az előter-
jesztés 3/6. sz. melléklete sze-
rinti beruházási alapokmány-
ban foglaltaknak megfelelően 
bruttó 28.487.247 forintos ösz-
szeggel.  
3. A testület 19 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy döntött, hogy a 
Tízpróba Magyarország Kft-vel 
(székhely: 2040 Budaörs, Baross 
u. 146., fióktelep: 1239 Bevásárló 
u. 2.) 2015. november 30-án a 
XVIII. kerületi sportélet pályá-
zati úton történő fejlesztésére 
kötött együttműködési megál-
lapodást 2019. november 30-ig 
meghosszabbítja, és felkérte a 
polgármestert az együttműkö-
dési megállapodás módosításá-
nak végleges formában történő 
aláírására, valamint a szükséges 
intézkedésekre.

A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egybehangzóan ha-
tározott arról, hogy a rendkí-
vüli pályázat lebonyolításához 
egymillió forintos önkormány-
zati forrást biztosít a 2018. évi 
költségvetésben lévő „Decath-
lon-pályázati támogatás” keret 
terhére. 

A testület 19 igen szavazattal 
egyöntetűen jóváhagyását adta 
ahhoz, hogy az együttműködési 
megállapodáson alapuló pályá-
zatot a megállapodás hatályba-
lépését követően kiírják az 1. 
sz. melléklet szerinti felhívás 
alapján, oly módon, hogy a pá-
lyázat eredményéről az oktatási, 
közművelődési, sport- és ifjúsági 
bizottság dönt. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a kerületi civil szervezetek részére
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata pályázatot hirdet az 
1096/2004. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozatában elfogadott, a civil szervezetek pénzügyi tá-
mogatásáról szóló 55/2004. (XII. 21.) rendeletében foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat célja a kerületi civil szervezetek egész éves működési költségeihez való hozzájárulás és 
saját programjaik megvalósításának támogatása.

A részletes pályázati felhívás, a pályázati űrlap és a további szükséges dokumentumok a www.bp18.
hu/onkormanyzat/palyazatok cím alatt találhatók.

További információ a 296-1341-es telefonszámon kérhető.
A pályázatok beadási határideje: 2019. március 13. szerda 16.00 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a kerületi egyházak, felekezetek részére
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata pályázatot hirdet az 
1097/2004 (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozatában elfogadott, valamint a kerületi egyházak tá-
mogatási rendszerének alapelvei szerint és a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénz-
ügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004 (XII. 21.) sz. önkormányzati rendeletében foglaltaknak 
megfelelően.

A pályázat célja a kerületi egyházi ingatlanok felújítási, karbantartási költségeihez való hozzájáru-
lás és az egyházak által szervezett programok támogatása.

A részletes pályázati felhívás, a pályázati űrlap és a további szükséges dokumentumok a www.bp18.
hu/onkormanyzat/palyazatok cím alatt találhatók. 

További információ a 296-1341-es telefonszámon kérhető.
A pályázatok beadási határideje: 2019. március 13. szerda 16.00 óra

Kedves Kerületi Nyugdíjas Pedagógusok!

Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala várja 
azon nyugdíjas pedagógusok jelentkezését, akik 
ebben az évben jubileumi díszoklevélre jogosul-
tak, vagyis 50, 60, 65 vagy 70 évvel ezelőtt szerez-
ték meg a pedagógus-oklevelüket, és legalább 30 
éven át pedagógusi pályán dolgoztak.

Az igény jelzésén kívül a következő dokumen-
tumok benyújtása szükséges: 

– arany oklevél (50 év) esetén: rövid szakmai ön-
életrajz és a főiskolai diploma másolata
– gyémánt (60 év), vas (65 év), rubin (70) oklevél 
esetén: a korábbi díszoklevél másolata

Jelentkezési határidő: 2019. február 28. 

További információ és jelentkezés: 
Szabó-Németh Melinda, Polgármesteri Hivatal, II. 
em. 209. szoba. Telefon: 296-1300/1433-as mellék, 
e-mail: nemeth.melinda@bp18.hu

FELHÍVÁS
nyugdíjas pedagógusok részére
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8 Több adottság teszi vonzóvá a XVIII. kerületetCSALÁD

FALU A VÁROSBAN
Itt még klasszikus kertváros várja a zöldre vágyókat 

Folytatás az 1. oldalról

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Sokat változtak az elmúlt évek-
ben az ingatlanpiacon a vásárlói 
igények. Mint azt a Városkép-
nek Kocsis János Balázs szocio-
lógus, a BME GTK Szociológia 
és Kommunikáció Tanszék Tár-
sadalmi és Térbeli Kutatások 
Központjának munkatársa ösz-
szefoglalta, 2009 és 2016 között a 
fiatalok számára elsősorban a fő-
város belső része volt vonzó, va-

lamint az agglomeráció. Az árak 
drasztikus emelkedése azonban 
elgondolkodtatta a vásárlókat. 

NEM MINDEGY,  
HOL AZ ÜZLET
– Hitelt felvenni egyre nehezebb, 
hiszen egyre nagyobb önrészt 
kell előteremteni – mondta a 
szociológus. – Egy belvárosi 
ingatlan árában az a 10 millió 
forint, amit a CSOK-kal nyerni 
lehet, elhanyagolható összeg, egy 
kertvárosi ingatlan árában azon-
ban sokat számít.

Kocsis János Balázs szerint az 
árak mellett az infrastruktúra is 
fontos tényező.

– Változott a trend, az embe-
reknek ma már nyűg és ablakon 
kidobott pénz, ha legalább két 
autót kell mozgatniuk az ingá-
záshoz. Ezért is népszerűbb ma 
egy kertváros Budapest pere-
mén, mint az elővárosok. A má-
sik, hogy az emberek megunták, 
hogy egy kisebb bevásárlásért is 
a hipermarketbe menjenek, és 
ott akár egy órát eltöltsenek. Ezt 
a hétvégére hagyják, hét közben 
bőven elég, ha hazafelé menet 
beugorhatnak egy kisebb üzletbe. 
Ezek közelsége tehát mérvadó. 

A szociológus szerint ezt a 
trendet fejezik ki az újabb ingat-
lanos hirdetések is.

– Meg lehet figyelni, hogy 
a kertvárosi ingatlanokat sok-
szor olyan szlogenekkel hirde-
tik, mint „kisvárosi környezet”. 
Az ingatlanvásárlónak tehát ma 
már igenis számít, hogy minél 
kevesebb okból kelljen kimoz-
dulnia a lakókörnyezetéből. Az 

a jó, ha a teljes ellátás helyben 
adott, talál jó óvodát, iskolát a 
gyerekeknek, és esetleg még a 
közelben is dolgozhat. A XVIII. 
kerület mindezt meg tudja adni 
egy családnak.

MÁR FEDÁK SÁRI IS
Ezt a nézetet erősítette meg Hei
lauf Zsuzsanna helytörténész, a 
Tomory Lajos Múzeum igazga-
tója is.

– A XVIII. kerületben talán 
az a legvonzóbb, hogy valódi, 
klasszikus kertvárosa van sok 
zölddel, madárcsicsergéssel, nyu-
galommal. Talán az egyetlen vá-
rosrész, amelyet még nem ért utol 
az „elzuglósodás”. Nagyon sok 
kerületben építettek minden te-
lekre többlakásos társasházakat, 
amelyekben minden lakáshoz 
csak egy erkély vagy legfeljebb 
egy zsebkendőnyi zöldfelület tar-
tozik. Ezzel szemben Pestszent-

lőrincen és Pestszentimrén nagy 
telkek, családi házak találhatók, 
van tér, van zöld.

Heilauf Zsuzsanna azt is el-
mondta, hogy a kerületnek ez a 
vonzereje nem új keletű.

– Aki a város belseje felől köl-
tözik ide, azt szereti meg, hogy a 
kertvárosi rész falu a fővárosban. 
Önálló egység, helyben minden 
megtalálhat, mégis része Budapest-
nek. Annak idején már Fedák Sári 
is pontosan ezért vásárolt itt villát.

�Elsősorban a csendes, nyugodt kertvárosi környezet csalogatja 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrére a Budapest belső részéből kiköltö-
zőket, de természetesen sokat nyom a latban az is, hogy az árak itt 

megfizethetők.

Jó a közbiztonság
A lakóhely megválasztásakor sokat számít az, hogy milyen a közbiz-
tonság az adott területen. Nos, akik a XVIII. kerületet választják, eb-
ből a szempontból a legjobb választást hozzák meg. A kerületi ren-
dőr-kapitányság minden év elején benyújtja az előző évi munkájáról 
szóló jelentést az önkormányzat képviselő-testületének, s ezekből 
hosszú ideje nagyon kedvező mutatók olvashatók ki. 2018 decem-
berében az önkormányzat a hagyományos év végi jutalmazással 
köszönte meg a kerületi rendőrök munkáját, Ughy Attila polgármes-
ter ekkor jelentette be, hogy a fővárosi összesítés szerint a XVII. és a 
XVIII. kerületben lettek a legjobbak a közbiztonsági mutatók.

A kisfiú, GrétsVrancsik András 
január 1-jén reggel fél nyolckor 
született. 

– Nagyon jó és nyugodt baba. 
Csak akkor sír, ha éhes, vagy ha 
tele van a pelusa, de az éjszakákat 
már szinte végigalussza. Általában 
négy-öt órát alszik egyhuzamban 
– mondta el GrétsVrancsik Anita, 

a 2800 grammos súllyal és 47 cen-
timéteres hosszúsággal született 
kisfiú büszke édesanyja.

Andris az első gyermek a csa-
ládban, de a szülei szeretnék, hogy 
idővel majd legyen egy testvére is. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata 2015-ben indí-
totta el a babakelengye-program-

ját, melynek keretében minden 
XVIII. kerületi lakcímmel ren-
delkező újszülöttet egy-egy kezdő 
babaápolási csomaggal látnak el a 
védőnői hálózat segítségével. Erre 
az akcióra évente 7 millió forintot 
fordít az önkormányzat. 

– Negyedik éve köszöntjük fel 
külön az adott év első pestszent-
lőrinc-pestszentimrei újszülöttjét. 
Az ilyenkor szokásos ajándékcso-
magban a babaápoláshoz szük-
séges alapvető holmik találhatók 
meg – mondta Ughy Attila.

P. A.

NYUGODT BABA AZ 
ÉV ELSŐ ÚJSZÜLÖTTJE

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az idei év XVIII. kerületi első újszülöttjét 
köszöntötte Ughy Attila polgármester és 
Dömötör István alpolgármester január 14-

én a pestszentlőrinci Kisasszonyfa utca egyik 
családi házában. 

TÁMOGATÁS A CSALÁDOKNAK 
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

Ismét emelkednek a családtámogatások 
2019-ben, valamint megjelenik a gyer-
mekek otthongondozási díja (GYOD) is.

Január 1-jétől a minimálbér emelkedésének kö-
szönhetően nő a gyermekgondozási díj (GYED) 
és a diplomás gyed összege. Ez utóbbit az érin-
tettek már a gyermek kétéves koráig vehetik 
igénybe. A tartósan beteg gyermeküket otthon 
ápolók számára jön a gyod, amelynek összege 
bruttó 100 ezer forint, és a gyermek életkorától 
függetlenül folyósítható.

A gyermekgondozási díj maximális összege 
2019-ben eléri a bruttó 208 600 forintot, míg a 
diplomás gyed az alapképzésben részt vevő hall-
gatóknál 104 300 forintra, a mesterképzésben 
részt vevőknél 136 500 forintra emelkedik.

Januártól havi 40 ezer forintra emelkedik 
a kétgyermekesek családi adókedvezménye 
is. A kedvezményt – a várandósság 91. nap-
jától – már azok is igénybe vehetik, akiknél 
érkezik a második gyerek. További változás, 
hogy 2019 márciusától a központi közigazga-
tásban dolgozó friss házasok öt nap, a nagy-
szülők minden unoka születésekor öt-öt nap 
pótszabadságot kapnak, a gyerekek után járó 
pótszabadságok pedig a duplájára emelked-
nek. Eszerint a központi közigazgatásban egy 
gyerek után négy, két gyerek után nyolc, há-
rom gyerek után tizennégy nap pótszabadság 
jár éves szinten. A központi közigazgatásban 
dolgozó édesapáknak járó apaszabadság öt 
nap helyett nyolc, ikergyermekek esetén hét 
nap helyett tíz napra növekszik.Ughy Attila polgármester köszöntötte az új esztendő 

első kerületi babájának édesanyját
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9Vizsgáztak és gáláztak a Tébláb ifjú táncosai KULTÚRA

TÁNCCAL ŐRZÖTT 
HAGYOMÁNYOK
Határokon ível át a magyar népi kultúra 

PUSKÁS ATTILA 

A néptánc és a népi kultúra ha-
gyományait őrző, idén fennállá-
sának huszadik évfordulóját ün-
neplő Tébláb Alapfokú Művészeti 
Iskola tánccsoportjai, a szülők és 
a barátok megtöltötték a sport-
csarnok küzdőterében felállított 
széksorokat, sőt néhány perccel 
a január 20-i program kezdete 
előtt meg kellett nyitni a lelátókat 
is, hogy mindenki kényelmesen 
elférjen, és jól lássa a rendkívül 
vidám hangulatot varázsoló vizs-
gaelőadást, a változatos táncokat.

KELLENEK  
A LEGÉNYEK
A műsor előtt mintegy ráhan-
golódásképp a művészeti iskola 
megálmodója és alapítója, az 
örökifjú Vörös Árpád a szoká-
soknak megfelelően közös ének-
lésre buzdította a jelenlevőket, 

így egy farsangi témájú népdallal 
kezdődött a délután. 

Az első fellépő csoport pro-
dukciója rögtön egy kis érde-
kességgel is szolgált, ugyanis a 
székely forgatós alatt a fiúruhás 
táncosok arcát álarc takarta el. 

– Az Árendás csoport isko-
lánk egyetlen csak lányokból álló 
együttese. Nem véletlen tehát az 
előadásuk címválasztása, a Kelle-
nek a legények – fedte fel a titkot 
a táncot követően Vörös Árpád.

ŐRIZNI ÉS 
TOVÁBBADNI
A kötetlen hangulathoz hozzá-
járult az is, hogy a meghívott 
vendégek, köztük az önkor-
mányzat nevében rövid beszé-
det mondó Lévai István Zoltán 
alpolgármester, valamint Szar
vas Attila alpolgármester bemu-
tatása és maga a köszöntő sem 
egy feszített protokoll szerint, 

a táncokat megelőzően, hanem 
már mintegy a műsor részeként 
kapott helyet.

Lévai István Zoltán ekképpen 
gratulált a Tébláb AMI eddigi 
két évtizedes munkájához:

– Rendkívül komoly munkát 
végeznek a művészeti iskola ta-
nárai, pedagógusai annak érde-
kében, hogy a kerületi gyerekek 
megismerjék, megőrizzék és 
tovább is adják a magyar népi 
hagyományokat, a kultúrát, a 
táncokat és a nemzeti identitás 
tudatát. A fővárosban egyálta-
lán nem könnyű a népi hagyo-
mányok ápolása, hiszen azok a 
tájegységek, akár a határokon 
inneni, akár azokon túli helyek-
ről beszélünk, amelyeknek a 
táncait megtanulják, megőrzik, 
többségükben messze esnek Bu-
dapesttől.

Az alpolgármester azt az örö-
mét is kifejezte, hogy a művésze-
ti iskola idén éppen a Magyar 

Kultúra Napjához kapcsolódóan 
rendezte meg félévzáró gáláját. 

A Tébláb egyik titka az lehet, 
hogy a pedagógusok játékos for-
mában ismertetik meg a gyerekek-
kel a magyar kultúrát, a népszoká-
sokat és a táncokat. Ez a szellemiség 
idén is érezhető volt a vizsgázás 
ellenére felszabadult táncban. Ha 
volt is drukk a gyerekekben, az biz-
tos, hogy a színpadon ebből semmi 
sem látszott. Az odafigyelés és a jó-
kedv viszont annál inkább.

�Harmadik alkalommal rendezte a Pestszentimrei Sportkastélyban 
féléves vizsgával egybekötött gálaműsorát a Tébláb Alapfokú Művé-
szeti Iskola. A hagyományoknak megfelelően az intézmény vala-

mennyi táncosa színpadra lépett, hogy megmutassa, milyen új tánco-
kat, koreográfiákat sajátított el a tanévkezdet óta.

Játék és tánc minden korosztályban
A művészeti iskola félévi gálája hagyományosan tartalmazza a 
legkisebbek, a Hajnalcsillag csoport ünnepélyes felavatását, egy 
tréfás szövegű eskütételt is, amiben a gyerekek megígérik, hogy 
jók lesznek, odafigyelnek a próbákon, és megpróbálnak a zene 
ütemére táncolni. A kicsik ugyanakkor egy népi mondókákra, 
játékokra épülő táncprodukciót is bemutattak Éva, szívem, Éva – 
játék és ugrós tánc címmel.

A többi vizsgázó csoport is alaposan kitett magáért. Egymást 
követték többek között a jászsági, rábaközi, Galga menti és 
moldvai táncok, valamint egy gyimesi pityókabál táncaiba is be-
tekintést nyerhettünk az iskola legidősebb diákjaiból álló Rezeda 
csoport előadásában.

A Magyar Kultúra Napját 1989 
óta ünnepeljük annak emlékére, 
hogy – a kézirat tanúsága szerint 
– Kölcsey Ferenc 1823. január 22-
én tisztázta le Szatmárcsekén a 
Himnuszt. A szakemberek szerint 
a Kölcsey-vers azért emelkedett ki 
a sorból, mert képes volt feleke-
zetek fölött nemzeti gondolatokat 
megfogalmazni, de csak a megze-
nésítése után vált igazán jelentőssé 
és népszerűvé. Érdekesség, hogy a 
költő nem élhette meg nagy mű-
vének a megzenésítését.

Az önkormányzat támogatásá-
val létrejött előadás előtt Lévai Ist
ván Zoltán nyitotta meg az ünnepi 
rendezvényt.

– Nagyon örülök, hogy ennek 
a pontosan harmincéves hagyo-
mánnyal rendelkező szép ünnep-
nek mi is otthont adhatunk évről 
évre – mondta az alpolgármester. 
– Ilyenkor kap nagyobb figyelmet 
a kultúránk, amely nemzeti tuda-
tunk erősítésében is fontos szerepet 
tölt be. Mi itt jól tudjuk, mit jelent 
a kultúra, hiszen igen gazdag a 

kerület kulturális élete, sok lehető-
ség van a művelődésre. Több mű-
velődési házunk és könyvtárunk 
van, számos képzőművész tekinti 
otthonának Pestszentlőrincet és 
Pestszentimrét, van múzeumunk, 
valamint jelentős zenekarunk is. 
Közös feladatunk a hagyománya-
ink ápolása. A kultúra a jelenben 
hat, de a jövőt építi.

Lévai István Zoltán végezetül 
jó szórakozást kívánt a megjelen-
teknek a különleges koncerthez. 

Gryllus Dániel, mielőtt a ze-
nésztársaival elkezdte volna a 
műsorát, szintén szólt néhány 
szót a közönséghez:

– Örülök, hogy itt is ünnepel-
hetjük a Magyar Kultúra Napját, 
hiszen több meghívásunk van az 

elkövetkező napokban a főváros-
ban. A Tíz példázatot másfél évvel 
ezelőtt jelentettük meg lemezen, 
a bibliai tárgyú verseket Sumonyi 
Zoltán írta, fogadják szeretettel – s 
már fel is csendült az első, A mag-
vető című. Az egy óra alatt a követ-
kező példázatokat hallhattuk még: 
A farizeus és a vámos, Lázár és a 
gazdag ember, A számvetés, A té-
kozló fiú, Vak vezet világtalant, Az 
irgalmas szamaritánus, Példázat 
a magát felmagasztalóról, A visz-
szautasított meghívás és a Példázat 
a tallérokról. Mindezekhez rövid 
magyarázatot is adott a zenész, aki 
a koncert után dedikálta a lemezeit. 
Míg aláírt a nézőknek, a követke-
zőket mondta lapunknak:

– A dalsorozat az ősforráshoz 
visszatérve mai módon igyekszik 
megfogalmazni és tolmácsolni 
az evangéliumi tanítást, ahogy a 
korábbi bibliai dalaink is tették.  

Gryllus Dánielnek és má-
sik csapatának, a Kalákának az 
idén igen jelentős ünnepe lesz, 
hiszen fél évszázaddal ezelőtt 
alakult meg az együttes. Ezt 
nemcsak idehaza, hanem kül-
földön, például Dél-Amerika 
több országában is megünnep-
lik a zenészek.

Reméljük, hogy a Kaláka 
kerületi rajongói is részesei le-
hetnek majd Pestszentlőrincen 
vagy Pestszentimrén egy ilyen 
nem mindennapi jubileumi 
koncertnek.

Temesi László

TÍZ PÉLDÁZAT ZENÉVEL 
Magyar Kultúra Napja Gryllus Dániellel
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�A Magyar Kultúra Napja alkalmából Gryllus 
Dániel lépett fel a zenésztársaival január 20-
án a Rózsa Művelődési Házban. A zenés 

ünnepi műsor címe: Tíz példázat, amelyet az 
előadóművész tíz rövid magyarázattal látott el.

Kondor Béla,  
a sokoldalú művész
Az idei első tárlatvezetést tartották január 19-én a To-
mory Lajos Múzeumban az Ekevasba fogott madár-
szárny – Kondor Béla a repülés vonzásában című ál-
landó kiállításon. 

A pestszentlőrinci születésű és a gyermekéveit is itt töltő művész 
– aki a grafika és a festészet mellett költőként is alkotott, sőt zon-
gorán is kiválóan játszott – a repülés iránt is élénken érdeklődött. 
Elbűvölte a technika, és már tízévesen működő repülőmodelleket 
készített, kisgyermekként pilóta szeretett volna lenni, de erről vé-
gül a gyermekként átélt második világháború miatt letett.

– Múzeumunknak ez az első állandó kiállítása – mondta el a 
január 19-i tárlatvezetésen Heilauf Zsuzsanna, a Tomory Lajos 
Múzeum igazgatója. – Az emlékszobában a látogatók megismer-
kedhetnek Kondor Béla életével, munkáival, információkat kap-
nak a repüléshez fűződő kapcsolatáról, illetve a Nagy László és 
Szécsi Margit költőházaspárral kötött igaz barátságáról is.

A tárlatvezetésen részt vevők meghallgattak néhányat Kon-
dor Béla verseiből és zenei improvizációiból, az interaktív 
táblán pedig további képek – köztük az élete utolsó éveiben a 
fényképezés iránt is érdeklődő művész fotói – és versidézetek 
mutatják be a fiatalon, mindössze 41 évesen elhunyt polihisz-
tor munkásságát.

E kiállítás mellett az érdeklődők a múzeum látványtárában 
is körülnézhettek, ahol a magyar repüléstörténeti emlékeken, a 
páratlan Malév-gyűjteményen kívül többek között régi játékok 
és hétköznapi használati 
tárgyak sorakoznak. 

– Szeretnénk min-
den hónapban rendezni 
egy-egy hasonló tárlat-
vezetést, de nyitvatartási 
időben, illetve előzetes 
bejelentkezés alapján is 
szívesen látjuk a XVIII. 
kerület története iránt 
érdeklődőket – mondta 
Heilauf Zsuzsanna.

P. A.
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NAGY SIKERŰ ÚJÉVI HANGVERSENY
Az 50 éves Dohnányi Ernő Zeneiskola koncertje a Sportkastélyban

BODZAY ZOLTÁN

A Dohnányi Ernő Zeneiskola 
életében mindig is kiemelkedő 
jelentősége volt az újévi kon-
certnek, most azonban az eddi-
gieknél is jobban készültek az 
eseményre. Egyfelől nagykorú-
vá vált a sorozat, hiszen január 
4-én már 18. alkalommal ren-
dezték a reprezentatív hangver-
senyt. Másfelől a szokásosnál is 
ünnepélyesebbé tette az estét a 
zenekar megalakulásának 50. 
évfordulója. Ugyanis éppen fél 
évszázaddal ezelőtt, 1969-ben 
önállósult a XVIII. kerületi álla-
mi zeneiskola – addig a Kispesti 
Zeneiskolával közösen műkö-
dött a zeneoktatás. 

KÉT TANÉVEN 
ÁTÍVELŐ SOROZAT
Az 50. évforduló tiszteletére 
2019-ben további 11 hangver-
senyből álló, két tanéven is átívelő 
koncertsorozattal készül az intéz-
mény. Ennek nyitánya volt az új-
évi koncert, amelyre a fellépők a 
szokásukhoz híven gazdag, színes 
műsorral készültek. A nagy zenei 
élményt nyújtó eseményen részt 
vettek a kerület politikai, gazda-
sági és kulturális életének vezetői, 
Ughy Attila polgármester, Kun
halmi Ágnes országgyűlési kép-
viselő, Lévai István Zoltán, Gal
góczy Zoltán, Dömötör István és 
Szarvas Attila alpolgármester, dr. 
Molnár Ildikó címzetes főjegy ző, 

Kucsák László miniszteri biztos, 
Bak Ferenc, a Külső-pesti Tanke-
rületi Központ igazgatója, Banyár 
László, a Városgazda XVIII. ke-
rület Nonprofit Zrt. vezérigazga-
tója, valamint az önkormányzati 
képviselők, a kerület egyházi ve-
zetői, iroda- és intézményvezetői, 
díszpolgárai. 

PÉLDAÉRTÉKŰ 
ÉLETÚT
Ughy Attila a köszöntőjében kü-
lönleges eseménynek nevezte 
a kerület életében a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola 50. évfordulóját. 

– Semmi sem lehet erősebb 
üzenet az embernek, mint egy 
katartikus zenei élmény az új év 
kezdetén. Amikor megszólalnak 
a hegedűk, a fúvósok, az ütősök 
és a kórus, a varázslat elkezdő-
dik. Ez az a pillanat, amikor a 
kusza gondolatok érthető formát 
vesznek fel, és mindenki előtt 
megmutatkoznak – mondta a 
beszédében a polgármester.

Az intézmény történetét fel-
idézve hozzátette, hogy amikor 
a zeneiskola 1969-ben elkezdte 
a működését, mindössze 18 ze-
netanára és alig 400 diákja volt, 
nem rendelkezett önálló épület-
tel, és csak 25 saját hangszer állt 
rendelkezésre. Az 50. tanévben a 
zeneiskola 16 tanszakon 76 tanár-
ral, 1000 növendékkel és nyolc 
együttessel kezdi el a 2019. esz-
tendőt. Ughy Attila példamutató 
és példaértékű életútnak nevezte 
az iskola eredményeit, s egyben 
köszönetet mondott mindazok-
nak, akik ehhez hozzájárultak. 

– A Dohnányi iskolában érze-
lemben gazdag, harmonikus nők 
és férfiak nőnek fel, akik a tehet-
ségükkel felemelik Pestszent-
lőrinc és Pestszentimre közös-
ségét – emelte ki a polgármester.

 

ZENEÉRTŐK ÉS 
ZENESZERETŐK
Draskóczy Zoltán megbízott 
intézményvezető ismertette a 

zeneiskola elmúlt másfél év-
százados történetének főbb 
mozzanatait, addig, amíg a 
kerület legnagyobb növendék-
számú alapfokú köznevelési 
intézménye lett. Elmondta, 
hogy a jubileumi rendezvény-
sorozat a január 4-i újévi kon-
certtel kezdődött, és a decem-
ber 22-i hangversennyel zárul. 
A hagyományos koncertek 

mellett – mint amilyenek a 
művésztanárok és a növendé-
kek hangversenyei, valamint a 
kamarakoncertek – kiemelke-
dik a két gálahangverseny. A 
tavaszi rendezvényen a Buda-
pesti Vonósok Kamarazeneka-

ra kíséri majd a Dohnányi ze-
neiskola növendékeit, az őszin 
pedig ugyanezzel a zenekarral 
az iskola volt növendékei lép-
nek fel, akik az iskola tanárai 
vagy akár profi előadóművé-
szek lettek.

Draskóczy Zoltán köszö-
netet mondott mindazoknak, 
akik segítették a kerületben a 
zeneiskola létrejöttét és az el-

múlt ötven év alatti zavartalan 
munkáját. Ennek köszönhető 
ugyanis, hogy immár több-
generációnyi zeneértő és ze-
neszerető ember került ki a 
zeneiskolában tanító pedagó-
gusok kezei közül. 

SIKERES ELŐADÁS
Az ünnepi hangversenyen volt 
film- és tánczene, felcsendül-
tek opera- és operettrészletek, 
elhangzottak magyar népdal-
feldolgozások, és láthatott a 
közönség táncos produkciót is. 
A műsor első részében az Ifjú-
sági Fúvószenekar előadásában 
elhangzó klasszikus egyveleg 
mellett felcsendültek a Michael 
Deighan–Michael Wilshaw szer-
zőpáros, Piazzolla, Schönberg, 
Raymond és Silvestri művei, míg 
a második részben a Szimfoni-
kus Zenekar Händel-, Rossini-, 
Verdi-, Csajkovszkij-, Kodály- és 
Strauss-műveket adott elő. A Di-
ótörő zenéjére a Gloriett Spor-
tegyesület moderntánc-tagoza-
tának növendékei mutatták be 
a táncprodukciójukat, amelyet 
ugyancsak a közönség tetszése 
fogadott. 

A Dohnányi Ernő Zeneiskola 
zenekarainak koncertjét a Sport-
kastély közönségének többszöri 
visszahívó tapsa kísérte.

�Nagyszabá-
sú jubileumi 
hangversennyel 

örvendeztette meg 
a XVIII. kerületieket 
január 4-én este a 
Sportkastélyban az 
immár 50 eszten-
dős Dohnányi Ernő 
Alapfokú Művészeti 
Iskola Ifjúsági Fúvós 
Zenekara és Szim-
fonikus Zenekara.

TÉLI ÖRÖMÖK A RÓZSÁBAN
Téli örömök címmel nyílt csoportos kiállítás december 
végén a Szőnyi István Képzőművészeti Körhöz tartozó 
alkotók műveiből a Rózsa Művelődési Házban.

Mindig bajban van az ember, amikor össze akarja vetni hivatásos 
festőművészek és kedvtelésből alkotók munkáit, mert átjárások le-
hetnek a két kategória között. Esetenként lehet ugyanis hasonlóan jó 
vagy akár jobb egy úgynevezett amatőr munka, mint egy „profi” mű. 
Ilyen érzése támadhat a szemlélőnek a Szőnyi István Képzőművésze-
ti Kör kiállításának megtekintésekor is a Rózsa Művelődési Házban: 
olyan képek is függnek a falon, amelyek bármelyik hasonló temati-
kával nyílt kiállítás képei közé beférnének. 

A Szőnyi-kör tagjai minden héten összejönnek, és modell után 
rajzolnak, ami álláspontjuk szerint térbeli, kompozíciós és minden-
féle készségüket szinten tartja. Az egymást és önmagukat képző kör 
tagjainak kilencven százaléka új képet alkotott a Téli örömök című 
kiállítására. Vannak közöttük akvarellek, pasztellek, olajképek, akri-
lok, tollrajzok, tűzzománcok és vegyes technikával készített alkotások, 
valamint kerámiák és alumíniumszobor is. A kiállítást megnyitó Ke-
mény János beszédében a tárlat első napjának nevezetességére hívta fel 
a figyelmet, hiszen az éppen a téli napfordulóra esett, amikortól már 
nem rövidülnek tovább a nappalok, s ez az alkotófolyamatoknak is 
kedvezhet. Sorra véve a kiállított képeket és szerzőiket, a téli örömök-
höz illeszkedő alkotások szinte valamennyi darabjához fűzött egy-egy 
hasznos, a befogadást segítő megjegyzést. Röviden ismertette a nagy 
múltú képzőművészeti egyesület történetét, amely 1953-ban indult, 
majd sok-sok alkotói helyszín után az elmúlt években Kőbányán lelt 
otthonra. A Téli örömök című kiállítás a ház nyitvatartási idejében ja-
nuár végéig tekinthető meg a Rózsa Művelődési Házban.

B. Z. 

„A Dohnányi iskolában érzelemben 
gazdag, harmonikus nők és férfiak nő-
nek fel, akik a tehetségükkel felemelik 
Pestszentlőrinc és Pestszentimre kö-
zösségét” – mondta Ughy Attila polgár-
mester.

Az ember melegségre vágyik, és vajon mi kerül több pénzbe –  
az igazi vagy a műkandalló, netán a zene, amely ugyebár  
mindenkié?

Nem szólhatok egy szót se: az ünnepek alatt kis unokahúgomék (akik, de azt talán már említettem is, nem is igazi 
rokonaim – sajnos, azok közül már egy sem él) őszinte szeretettel nyúltak a hónom alá, addig-addig erősködtek, 
míg a Szentestét is náluk nem töltöttem… hát igen, családban, együtt várni a Jézuskát mégiscsak az az igazi. 
És más programokat is csináltak nekem, bevallom, kicsit bele is fáradtam (de ezt persze nem mondtam nekik). 

Egyszer még vendégségbe is vittek magukkal, csuda jólesett, amikor „nagymamaként” voltam ott körülrajongva.
Jómódú, előkelő család voltak a vendéglátók, de még olyan „igaziak”, semmi kivagyiság, megjátszás, több nemzedéknyi 

polgári stíl lengte be az elegáns környezetet. A nappaliban hatalmas, szinte az egész falat betöltő képernyő vonta magára 
figyelmemet, nem, nem is a méretével, hanem mert egy kandalló képe volt rajta. Egy működő kandallóé, amely játékosan 
nyújtogatta lángnyelveit, pattogott benne a tűz és… ontotta a meleget. Ösztönösen is közelebb húzódtam hozzá.

Eléggé cudar idő volt kint, olyan, amikor az ember még a vécéajtót is magára venné, hogy ne fázzon. Magamfajta öregasszony 
amúgy sem tud olyan „rétegesen” öltözni, ami elégséges lenne – hiába, ha a belső tűz lohad, egyre nehezebben megy a rásegítés. 
Háziasszonyunk is észlelte nyilván ezt az önkéntelen mozdulatomat, mert mosolyogva jegyezte meg: ugye-ugye, hogy szinte érzem 
a kandalló áradó melegét… Ez a „kedvenc” tévéműsoruk, mondta, néha napokig mást se néznek, csak a kandallót. A látvány és 
a tűz pattogása érezhetően javítja a komfortérzetet –¬ nem túlzás azt mondani, hogy akár két-három fokkal is megemeli a szoba 
hőmérsékletét. Bizony, sokat lehet spórolni! – tette hozzá tréfásan a férje, mintha már az is önmagában mulatságos volna, hogy az 
ember odafigyel a gázszámlájára. De a vicc az, hogy én is érezni kezdtem, hogy mire képes az emberi agy a valóság közvetítésekor.

Újdonság volt mindez nekem, hiszen az én tévécsomagomban nincs benne a „Téli hangulat” (tavaszi, nyári, őszi – hiszen, 
ahogy megtudtam, minden évszakra jut egy ilyen huszonnégy órás „hangulat”). Pedig, morfondíroztam magamban (hangosan 
azonban a világért sem mondtam volna ki), pedig éppenséggel a szegény(ebb) embereknek jöhetne jól egy kis fűtéspótlék. 
Akik tizenhat fokra állítják a termosztátot (ha ugyan), vagy akiknek éppen fogyóban a tüzelőfájuk. Odabújni a tévéhez, s csak 
nézni-nézni a játékos lángokat! Vagy lehunyni a szemet, és hallgatni a lélekben eláradó tűzpattogást.

A vendéglátók azonban egy idő után mégis csatornát váltottak – immár egy komolyzenei adó gondoskodott a hangulatról 
(sajnos, ez sincs benne az alapszolgáltatásban). Udvarias „nagymamaként” nem nagyon szóltam bele a beszélgetésbe (sok mindent 
nem is értettem belőle), mindinkább belefeledkeztem a zenébe. Először Sosztakovics 2. keringője ment, aztán Max Bruch 1. 
(g-moll) hegedűversenye – tudjátok, hogy a mű megszületésekor, 1866-ban a magyar Joachim Józsefnek ajánlotta a szerző? talán 
említettem már, hogy fiatalabb koromban lelkes hangverseny-látogató voltam, s így némi zenei műveltséget is magamra szedtem, 
persze ez nagyon régen volt; rémlik mintha egyszer Menuhintól is hallottam volna Bruchot, az tényleg maga volt a csoda… 

Ó, Istenem! Ez a muzsika! És hirtelen még annál is melegebbnek éreztem a szobát, mint amikor a kandalló volt… műsoron.
Ilyen egyszerű volna?! (Kérdeztem magamtól.) Egy működő kandalló képe a televízióban? Vagy még inkább: zene? 

IGAZI zene!
Nem is kell fáznunk. Máris barátságos meleg árad szét a földön… 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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MIÉNK AZ OPERETT
Jókedvű nyugdíjasok töltötték meg január 11-én délután a Pestszentimrei Közösségi Ház színháztermét. Nem csoda, hi-
szen a legnépszerűbb operett- és musicalslágerek csendültek fel egy órán keresztül.

Két fiatal színész-énekes, Pet
hőTóth Brigitta és Gencsev 
Gábor jött el újra a PIK-be. Jól 
ismeri már őket a közönség, 
ugyanis Miénk az operett cím-
mel már évek óta elhozzák ide a 
vidámságot havonta egyszer. Ál-
talában minden hónap első pén-
tekje az övék, de az évkezdetre és 
a nem oly távoli szilveszterre te-
kintettel most kivételesen január 
második péntekjét választották 
a szórakoztatásra. Sebaj, örültek 
ennek a kerületi nyugdíjasok, 

legalább hamarosan – nem négy, 
hanem már három hét múlva –, 
február 1-jén jöhetnek újra egy 
kis zenés vidámságért. 

Nem lehet könnyű ilyen rö-
vid idő alatt új műsorral előállni, 
hogy ne ismétlődjenek a népsze-
rű dalok. Elég, ha az előadások 
végén többször újráznak, mint 
ezúttal is… 

A két tehetséges ifjú művész 
már az első perctől magával ra-
gadta közönségét. A Mágnás 
Miskából Marcsi belépője vagy a 

Cintányéros cudar világ és a Hej, 
cigány megtette a hatását. A Rég 
volt, a Fáj a szív és a Ma éjjel tán-
colnék szintén nagy sikert ara-
tott a „törzsvendégek” előtt – a 
legtöbben rendszeresen, hónap-
ról hónapra jönnek Pethő-Tóth 
Brigitta és Gencsev Gábor előa-
dására –, akik legtöbbször együtt 
énekeltek a fellépőkkel. 

– Szeretünk ide járni, immár 
harmadik éve, a PIK-ben mindig 
nagyon jó a közönség. Szinte ha-
zajárunk – mondták az egyórás 

műsor után az énekesek, akik 
nemcsak a színpadon, de az élet-
ben is egy párt alkotnak. Brigitta 
a József Attila Színház tagjaként 
érdekes módon főleg prózai da-
rabokban szerepel, férje, Gábor 
szabadúszó, aki Kacsóh Pong-
rác néven létrehozott egy utazó 
színházat. Természetesen ebben 
is kap szerepet a párja…

A hangulatos, vidám műsor 
felért egy pótszilveszterrel. 

(temesi)

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

AZ ÉVSZAKOK GYERMEKSZEMMEL
Egy híján 350 alkotás közül díjazták a legjobbakat a Gyermekszemmel – 2019, Évszakok kerületi rajzverseny 
kiállítás-megnyitóval egybekötött eredményhirdetésén a Kondor Béla Közösségi Házban. 

A Pestszentlőrinc-Pestszentim-
re önkormányzata és a közös-
ségi ház együttműködésével 
tavaly szeptemberben meghir-
detett kerületi rajzverseny célja 
az volt, hogy felhívja a fiatalok 
figyelmét közvetlen környeze-
tük természeti értékeire. 

A 6–15 éves korosztály szá-
mára kiírt rajzpályázaton a gye-
rekek a különböző évszakokban 
megélt élményeiken keresztül 
mutatják be a XVIII. kerüle-
tet. A pályázatra 16 iskolából 
érkeztek alkotások. A legjobb 
pályaművek egy 2019-es nagy 
asztali naptárat díszítenek, 
több különdíjas rajz pedig kár-
tyanaptárokon jelent meg.

A díjakat Ughy Attila pol-
gármester és Galgóczy Zoltán 
alpolgármester adta át a január 
11-i ünnepségen. 

– A gyerekek mindig egé-
szen más perspektívából látják 
a világot. Másként ragadják 
meg a formák, a színek mögötti 

tartalmat. Másként szól a gyer-
mekekhez a környezet, és ők is 
másként szólítják meg a köve-
ket, a növényeket, az állatokat. 
Meglátják a tócsában a tengert, 
az esővízben a patakot – mondta 
a köszöntőjében a polgármester. 
– Gyermekszemmel új értelmet 
nyernek a világ fényei és zajai. A 
pályázaton arra kértük a gyere-
keket, hogy az általuk felfedezett 
pici csodákat rajzolják, fessék 
meg. Mutassák meg, hogy mi-
lyennek látják a kerületünket. 
Hogyan élik meg az évszakok 
változásait, milyen a hógolyózás 
télen, milyen a tavasz, az ősz, a 
nyár a Halmi-erdőben vagy az 
iskolaudvaron, vagy a sportpá-
lyákon?

A zsűri elnökeként Varga 
Ferenc úgy fogalmazott, hogy 
a kiállított rajzok segítségével 
egy-egy korosztály világába is 
mélyebb betekintést nyerhet a 
látogató. A közösségi ház igaz-
gatója kiemelte, hogy az alsó 

tagozatos iskolások a korábbi-
aknál is aktívabbak voltak, és 
örömtelinek tartja, hogy ezúttal 
is voltak a pályázathoz újonnan 
csatlakozó iskolák. 

– A kerületben folyó vizuális 
nevelés sikerét mutatja a beér-
kezett rajzok száma, amiért a 
gyermekeket felkészítő pedagó-
gusoknak is jár a köszönet – tet-
te hozzá Varga Ferenc.

A Gyermekszemmel – 2019, 
Évszakok kerületi rajzverseny fő-
díját Nagy Orsolya (Szent Lőrinc 
Katolikus Általános Iskola) nyerte 
el, a második helyen Lovas Luca 
(Szenczi Molnár Albert Reformá-
tus Általános Iskola) végzett, a har-
madik helyezettnek járó díjat pedig 
Vincze Nándor (Kastélydombi Ál-
talános Iskola) vehette át. 

P. A.

MAGYARORSZÁG 
NAGYJAI – 
FESTMÉNYEKEN

 
Arcképek az ország híres művészeiről és történelmi sze-
mélyeiről a PIK Galériában. Simon Mária Veronika fes-
tőművész képeiből Magyarország nagyjai címmel nyílt 
kiállítás január 9-én a Pestszentimrei Közösségi Házban.

Jó érzés ennyi jelentős magyar személyiség közt nézelődni. Igaz, 
mind a falról tekint le ránk, de olyan élethűen, hogy elhisszük, itt 
vannak velünk. Szent Istvántól Rákócziig, Adytól Móricz Zsigmon-
dig sok „nagyság” látható a galériában, ahol a megnyitót Hoffmann 
Katalin, Stancsics Erzsébet és Szántai Sándor versekkel színesítette. 
A kiállítást Enyedi Béla zenész, daltulajdonos, szépíró nyitotta meg, 
aki méltatta, hogy Simon Mária Veronika milyen termékeny mű-
vész, több száz képe látható a világ különféle közintézményeiben. 

– Az is figyelemre méltó, hogy a festőművésznek több száz egyéni 
kiállítása volt már Budapesttől Los Angelesig, Bécstől Kairóig, össze-
sen húsz országban! – mondta. – Mindezek mellett arra is jutott ideje, 
hogy kétszáz kötetet illusztráljon és hatvan alkotótábort vezessen az 
elmúlt negyed évszázad alatt. Jó szívvel ajánlom ezeket a képeket a 
pestszentlőrinci, pestszentimrei művészetbarátoknak, mert itt való-
ban Magyarország nagyjairól láthatunk remek portrékat.

Simon M. Veronika a lapunknak arról beszélt, hogy bár nem 
ennek a kerületnek a lakosa, mindig szívesen jön ide kiállítani. 
Legutóbb, egy évvel ezelőtt az általa alapított SMV 2000 Festőta-
noda tanítványainak a műveit láthattuk a Zila Kávéházban.

– Nagy örömömre immár tizenöt éve szoros a kapcsolatom a 
kávéházban működő Krúdy-körrel és így a kerülettel is. A tano-
dámba sok tehetséges képzőművész jár évek óta, akik szép sike-
reket értek el eddig, és szép jövő előtt állnak. A tanítás mellett 
jólesik az alkotómunka is, amelynek gyümölcsei itt láthatók. Szí-
vesen hoztam el az ország nagyjainak portréit a PIK Galériába, 
és az egyiket, a Szent Imrét ábrázolót, örömmel ajándékozom az 
imrei közösségi háznak – mondta a művész, majd átnyújtotta a 
képet Ódor Katalin intézményvezetőnek. 

A kiállítás január 30-ig látható.
Temesi László

KARITATÍV KERESKEDŐK
A pestszentlőrinci Zenevár óvodát ajándékozták meg 
a tavalyi karácsony alkalmából a Sárkány Center ke-
reskedői.

Nagy volt a pezsgés decemberban a Zenevár óvoda háza táján: az 
1973-ban létrehozott intézmény munkatársai a hónap elején ren-
dezték meg a fennállás 45. évfordulójáról megemlékező ünnepsé-
get, karácsony előtt pedig a Sárkány Center üzlettulajdonosainak 
egy kis küldöttsége érkezett ide Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter kíséretében. A Gyömrői úton sikeresen működő üzletközpont 
kereskedői körében régi hagyomány, hogy az ünnep előtt pénzt 
gyűjtenek, és azt felajánlják egy XVIII. kerületi intézmény javára. 

– Nagyon megtisztelő, hogy ránk esett a választás, jólesett, 
ezúton is köszönjük az ajándékot – mondta Vecsei Brigitta in-
tézményvezető, elárulva: az üzletemberek feltehetőleg nem ezért 
döntöttek mellettük, hiszen minden évben más-más intézményt 
ajándékoznak meg, de az óvoda közel esik a Sárkány Centerhez, 
és jár is ide néhány vietnami származású kisgyerek.

Az óvodások a csokoládéajándéknak örültek a legjobban, a 
küldöttség azonban 200 ezer forint kézpénzt és egy 50 ezer forin-
tos vásárlási hitelkeretet is hozott az intézménynek.

– Az 50 ezer forintot a csoportvezetők a saját csoportjukra 
költhetik – mondta Vecsei Brigitta. – A 200 ezer forinton szintén 
az óvoda számára vásárolunk eszközt, játékot. Hogy pontosan 
mit, az hamarosan eldől.

K. Gy.
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Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata nyílt árverést hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok meg-
tekintett állapotban történő értékesítésére:
1. XVIII. kerület, Margó Tivadar utca, 150228/149 hrsz-on nyilvántartott, 
2942 m2 alapterületű kivett beépítetlen terület. Kikiáltási ár: 132.390.000 
Ft, azaz százharminckétmillió-háromszázkilencvenezer forint.
2. XIII. kerület, József Attila tér 7/C, I. em. 1. szám alatti, 26085/37/A/22 
hrsz-ú, 53 m2 alapterületű, 2 szobás lakás, a hozzá tartozó közös tulajdon 
60/10000-ed része. Kikiáltási ár: 28.779.000 Ft, azaz huszonnyolcmil-
lió-hétszázhetvenkilencezer forint.
3. XVIII. kerület, Esze Tamás utca 22. szám alatti, 145962 hrsz-ú, 1085 m2 
alapterületű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, az ingatlanon 
lévő 53 m2 alapterületű, szanálásra ítélt lakóházzal, melyben egy 33 m2 
alapterületű komfort nélküli lakás található. Kikiáltási ár: 28.210.000 Ft, 
azaz huszonnyolcmillió-kétszáztízezer forint.
4. XVIII. kerület, Üllői út 486. szám alatti, 155674 hrsz-ú, 665 m2 alap-
területű, kivett lakóház, udvar, üzlet megnevezésű társasházi ingatlan, az 
ingatlanon lévő 440 m2 alapterületű épülettel, melyben az alábbi albetétek 
találhatók: 

•  155674/0/A/1 hrsz-ú, 85 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan;
•  155674/0/A/2 hrsz-ú, 67 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan;
•  156674/0/A/3 hrsz-ú, 46 m2 alapterületű, raktár megnevezésű ingatlan. 

Az ingatlanon található albetéteket együtt bocsátjuk árverésre.
A teljes ingatlan kikiáltási ára: 26.165.000 Ft, azaz huszonhatmil-

lió-százhatvanötezer forint. 
5. XVIII. kerület Nyíregyháza utca 72. szám alatti, 156519 hrsz-ú, 620 m2 
alapterületű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, az ingatlanon 
lévő 144 m2 alapterületű lakóépülettel, melyben 6 db komfort nélküli la-
kás található. Az ingatlan kikiáltási ára: 24.614.000.-Ft, azaz huszonnégy-
millió-hatszáztizennégyezer forint.
6. XVIII. kerület Tas utca 37. fszt. 3. szám alatti 153304/0/A/3 hrsz-ú, 
34 m2 alapterületű, 1 + 1/2 szobás lakás a hozzá tartozó közös tulajdon 
164/1000-ed része, kikiáltási ára: 4.024.000,- Ft, azaz négymillió-huszon-
négyezer forint. 
Az árverés időpontja: 2019. február 19-én (kedd) 9.00 órától a felhívás 
sorrendjében
Az árverés helye: Budapest, XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1184 
Budapest, Üllői út 400. II. emeleti ügyfélváró)
Árverési dokumentáció:  Az ingatlanról készült árverési dokumentá-
ció- az árverésen történő részvétel feltételeként - átvehető a Polgármesteri 
Hivatal III. emelet 302-es, 304-es szobájában
2019. január 25-től (péntektől) ügyfélfogadási időben. 
Az árverési felhívás megtekinthető a www.bp18.hu internetes oldalon is.

Ughy Attila
polgármester

Már országos hírneve van a lőrinci ásványkiállításnakKULTÚRA

Megújuló kozmetika az Imre udvarban!
Minden meglévő és leendő vendégemet várom 
sok szeretettel a szépségszalonban.

Papp Ildikó: 06-70/509-7737
1188 Budapest, Nagykőrösi út 73-75.
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Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén
Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén

JÉGTERASZJÉGTERASZ

2018. november 12-től 2019. március 10-ig
a régi Piac téren, kedvezményes árakkal, korcsolya 
bérlési lehetőséggel várjuk a korcsolyázni vágyókat!

Napi belépő: 800 Ft.  » A megváltott karszalag az adott korcsolyázási 
időszakra szól és azon belül többszöri pályára lépési lehetőséget biztosít. 
Hétvégén és ünnepnapokon délelőtt és délután külön jegy váltandó! 

A karszalag másra át nem ruházható!! Korcsolyabérlés 800 Ft

Nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek:  
19.00-21.00
kedd, csütörtök: 
15.00-21.00
szombat, vasárnap: 
10.00-14.00 15.00-21.00

Ünnepi nyitvatartás:
Dec. 24. 10.00-14.00
Dec. 25. 13.00-21.00

Dec. 26-30. 10.00-14.00
és 15.00-21.00

Dec. 31. 10.00-16.00
Jan. 1. 13.00-21.00

A NYITVATARTÁSI IDŐ PROGRAMOK VAGY ESETLEGES 
VÁRATLAN ESEMÉNYEK FÜGGVÉNYÉBEN MÓDOSULHAT!

Free WiFi 
a pályán!

ÁSVÁNYBÖRZE A KONDORBAN ÁRVERÉSI FELHÍVÁS

Még a színpadon is ásványoktól 
és ékszerektől roskadozó aszta-
lok álltak a Kondorban ezen a 
vasárnapon, amikor nem csupán 
a kínálat, hanem az érdeklődés is 
nagy volt. Ezúttal is sokan voltak 
kíváncsiak arra az újévi ásvány-
kiállításra és -börzére, amelyet 
minden január első hétvégéjén 
rendeznek meg Pestszentlőrincen. 

Hajzlinszki Annamária kom-
munikációs referens elmondta, 
hogy már tizenkét éves hagyomá-

nya van ennek a rendezvénynek. 
Az ország minden területéről 
jönnek ilyenkor gyűjtők és kiállí-
tók, s ez alkalommal is több mint 
negyven asztalt kellett felállítani, 
kihasználva erre minden alkalmas 
helyet. A kiállítók, a gyűjtők és az 
érdeklődők találkozása jó alkalom 
a tapasztalatszerző és -megosztó 
beszélgetésekre, amelyek több-
nyire arról szólnak, hogy milyen 
bányákban milyen lelőhelyek van-
nak. Az ásványok mellett az egész-

séges életmódot segítő termékeket 
és a szakkönyveket is beszerezhe-
tik itt a látogatók.

– Az itthoni és a külföldi bá-
nyákban is elég nehéz manapság 
az ásványgyűjtés, mert az utóbbi 
években sok bányát bezártak, 
így bonyolult az engedélyeztetés 
a látogatásukhoz – tudtuk meg 
Németh Alajos kiállítótól, aki tör-
zsvendég a Kondorban, hiszen a 
kezdetektől részt vesz a börzén.

A TIT Stúdió Egyesület Ás-
ványbarát Szakcsoportjával szer-
vez hazai gyűjtőutakat elsősorban 
a Mátrába, a Mecsekbe és Sopron 
környékére, de időnként külföldre 
is. Mint elmondta, a fiatalokat ilyen 
utazásokkal és interaktív foglalko-
zásokkal igyekeznek megnyerni az 

ásványgyűjtésnek. A kiállítás ré-
szeként A Föld kincsei – avagy mit 
hordasz a mobilodban? címmel 
tartott környezetvédelmi előadást 
Simon Szilvia. A hallgatóság meg-
tudta többek között, hogy milyen 
hatalmas mennyiségű elektromos 
szemét keletkezik évente, s abban 
mekkora szerepet játszanak a rövid 
idő alatt elavuló mobiltelefonok, 
amelyek a különböző környezetre 
káros anyagok mellett aranyat is 
tartalmaznak. Ezért is járható út az 
újrahasznosítás, és segíthet a tuda-
tos vásárlás is, az, hogy ne a reklám, 
ne a kereskedelem irányítsa a vá-
sárlói magatartásunkat, hanem az a 
mi tudatos döntéseinktől függjön.

Bodzay Zoltán

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Ásványokat, opálokat, gyöngyöket, 
csiszolatokat, kagylókat, csigákat, kövü-
leteket és ékszereket tekinthettek meg és 

vásárolhattak az érdeklődők január 6-án az 
ilyenkor szokásos ásványkiállításon és -börzén 
a Kondor Béla Közösségi Házban.

Közhasznú könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület kiemelten közhasznú könyv-
terjesztésre pedagógusok útján vásárol könyveket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat.

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik az egyesület 
munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083
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13Hirdetésfelvétel telefonon:  +36 30/465-9336; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu HIRDETÉS

Gerinc és izületi  diagnosztikai és terápiás központ 
Dr. Németh Lóránd 

gerinc és izületi specialista 
reumatológus főorvos

● Gerinc, izületi és végtagfájdalom, 
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos 
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és 
szakszerű  kezelése
● Gerinc és izületi specialisták, konzulensek  
● Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós 
és infúziós kezelési lehetőségek 

Ne éljen 
fájdalommal ! 

Bejelentkezés: 
06 1 291 - 0539
06 1 290 - 0921
1181. Budapest 

Üllői út 419. 

www.maganreumatologia.hu

Üllői út 812. Nyitva: 00-24 h

Tankoljon Ön is
AVIA Gold adalékos
üzemanyagokat!

Bírom a hideget. Mostmár az autóm is.Bírom a hideget. Mostmár az autóm is.

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. A KÖVETKEZŐ 

POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT:

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

n LAKOTT-TERÜLETI FAKITERMELŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag mozgatása; - 
nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák növekedését akadályozó, illetve véghasználatban 
minden fa tőtől való elválasztása, döntése; - a kidöntött fák gallyazása; - a kívánt választékok szerinti 
méretre darabolása, kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása; - gépek, 
berendezések üzemeltetése, karbantartása; - a biztonsági előírások betartása. Elvárások: szakirányú 
végzettség (OKJ 35 623 01), szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság. Emelőgép-
kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent.

n MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ MUNKATÁRS: Társaságunk Közterületi-kertészeti Osztálya 
motorfűrész-kezelői munkavállalót keres. Szükséges szakképesítés: motorfűrész-kezelő, szakképesítés 
OKJ száma: 21 623 02. Olyan szakembert keresünk, aki elvégzi a kérgezést, gallyazást, darabolást, 
kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantartja azokat, a 
munkavédelmi előírásokat betartja. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket. A motorfűrész-
kezelő 6-cm-nél kisebb átmérőjű fákat dönthet. A motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb 
átmérőjű fa- és cserjefajokat.

n PÁLYAKARBANTARTÓ: Társaságunk pályakarbantartó pozícióba keres munkavállalót, 
a társaság kezelésében álló sportpályák üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására. 
Feladatok: - sportpályák, épületek és berendezések állapotának folyamatos és rendszeres ellenőrzése; 
- hibajelenségek tapasztalása esetén jelzés a vezető részére, valamint ha rendelkezik a szükséges 
ismeretekkel, eszközökkel, a probléma elhárításának azonnali megkezdése; - a karbantartási munkák 
anyag és eszközigényének felmérése, a vezető felé történő igénylése; - a gépek és berendezések 
szakszerű üzemeltetése; - a létesítmény területén található sportpályák, és a pályákat övező zöldterület 
rendszeres gondozása (fűnyírás, locsolás, gyommentesítés, tisztántartás, stb.); - a sportpályák 
programjainak megfelelően a sportpályák rendeltetésszerű használatra kész állapotra való felkészítése; - 
rendezvények során a bérlők kiszolgálása (portaszolgálat, kulcsok kiadása és visszavételezése, világítás 
kezelése); - téli időszakban a közlekedő utak takarítása, csúszás-mentesítése; - a munkakörhöz tartozó 
adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: középfokú végzettség, hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, kiváló problémamegoldó képesség, önálló, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: 
kertészeti, vagy hasonló végzettség; hatályos fenntartási gépkezelői OKJ-s végzettség (önjáró fűnyíró).

n AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ: Társaságunk autóvillamossági szerelő pozícióba keres 
kollégát. Feladatok: - autóvillamossági szerelői és diagnosztikai feladatok színvonalas és gyors elvégzése; 
- gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése. Elvárások: 
autóvillamossági szakirányú-, vagy technikusi végzettség, gyakorlati ismeretek, több éves szerelői 
tapasztalat, pontos munkavégzés, kulturált megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit 
kínálunk: stabil, hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok.

n PARKFENNTARTÓ (FŰKASZÁS): Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a 
zöldfelület karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérésében való részvétel, 
azok telepítéséhez, pótlásához a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések 
megvalósítása; - a meglévő növényállomány gondozása, szükség szerinti locsolása, kártevők elleni védelme, 
tápanyag utánpótlása, gyomirtása; - fűnyírás, pázsitpótlás elvégzése; - a munkakörhöz és munkaterülethez 
tartozó munkagépek és eszközök szakszerű használata, azok tisztán- és karbantartása; - a különböző 
talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos használata. Elvárások: együttműködési készség; 
kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem. Bejelentett, hosszú távú munkalehetőség.

n USZODAMESTER: Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: 
- a medencében, a medencetérben és a strandmedencében tartózkodók életének, testi épségének 
védelme, a házirend betartatása; - az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt 
vízminőségének biztosítása; - a szauna előírás szerinti működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján 
az igénybevevők ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása. 
Elvárások: uszodamesteri végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes 
munkavégzés; műszakos munkarend vállalása.

n HIDEGBURKOLÓ: Társaságunk hidegburkoló pozícióba keres munkavállalót, csapattagot. Elvárások: 
- szakirányú, burkolói végzettség; - hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; - pontos, megbízható 
munkavégzés. Feladatok: - épületek aljzatára, külső homlokzatára, belső falfelületeire különböző 
hideg tapintású burkolólapok felhelyezése; - a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, 
a burkolóanyag méretre vágása; - a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje; - napi 
hibaelhárítások végzése, felújítása, illetve csereigények jelzése.

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

n USZODAGÉPÉSZ: Elvárások: uszodagépész, vízvisszaforgató berendezés kezelő, uszodamester 
végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes munkavégzés; 
műszakos munkarend vállalása. Feladatok: - az uszodák és a strand gépészeti, karbantartási 
feladatainak ellátása az érvényes technológiai utasításoknak megfelelően; - az uszodai berendezések 
felügyelete és a rendeltetésszerű működést biztosító feladatok végrehajtása; - a vízhőmérséklet 
folyamatos mérése és az így nyert adatok regisztrálása; - az uszodavíz PH értékének, illetve klór 
tartalmának ellenőrzése és a mérési eredmények vezetése; - a medencében, a medencetérben és 
a strandmedencében tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása; -az 
úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása; - az Üzemviteli 
szabályzat ismerete, mindhárom uszodára; - az uszodanapló rendszeres vezetése; - az uszoda 
üzemeltetéséhez tartozó vegyszerkészlet ellenőrzése, azok napi szinten történő naplózása és rendelés 
leadása közvetlen vezetőjének; - az uszodák nagy (karbantartás) leállása alatti aktív részvétel; - 
kisebb, a területet (épület) érintő javítási feladatok ellátása; - a területre vonatkozó Házirend, munka és 
balesetvédelmi előírások ismerete, alkalmazása.

n VÍZVEZETÉK SZERELŐ: Társaságunk Magasépítési Osztályára olyan szakmai végzettséggel 
rendelkező víz-gáz-fűtésszerelő munkavállalót keres, aki az Osztály feladatkörén belül a személyre 
szólóan kiadott vízvezeték-, fűtésszerelési feladatokat szakszerűen, pontosan és maradéktalanul elvégzi. 
Kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség. 

n KŐMŰVES: Társaságunk kőműves munkatársat keres budapesti munkavégzéssel. Feladat: útépítői, 
útkarbantartói munkák során a kőműves jellegű munkák elvégzése. Elvárások: kőműves végzettség; 
önmagára és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk; építőiparban 
szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

n EMELŐGÉP-KEZELŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. Feladatok: - emelőkosaras gépjármű 
vezetése, - az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési terület felmérése, - az előírt 
biztonsági feladatok elvégzése, - munkavédelmi előírások betartása és betartatása, - a munkakörhöz 
kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s 
bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil 
szerelő kosár (4223), hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, 
felelősségteljes munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség.

n GÉPKEZELŐ: Feladatok: - a munkavégzés helyének kijelölése és biztosítása, a munkaterületet 
felmérése; - az előírásoknak megfelelően munkagép-napló vezetése és áttekintése; - műszakkezdés 
előtti biztonsági és üzemi ellenőrzések végrehajtása; - a gép előírás szerinti stabilizálása, telepítése; - 
alapozás, közmű- és fenntartási-gép üzemeltetése; - munkakörre vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és 
környezetvédelmi előírások betartása; - a munkakörre előírt egyéni és csoportos védőeszközök használata; 
- a veszélyforrások, valamint az egészségre ártalmas tényezők felmérése és jelentése; - a munkakörének 
megfelelő intézkedés baleset, illetve veszélyhelyzet esetén; - egyéb kertészeti feladatok ellátása a Közterület 
Kertészeti Osztályvezető által kiadott utasítások szerint. Elvárások: szakképesítés: alapozás, közmű és 
fenntartási gépkezelő (OKJ száma: 32 582); fűnyíró traktorok kezelése.

n TAKARÍTÓ: Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség; terhelhetőség, precizitás. 
Feladatok: irodák, sportlétesítmények tisztántartása; rendezvényeken a helyszín tisztaságának biztosítása.

n EDZŐTERMI RECEPCIÓS: XVIII. kerületi sportcentrumunkba keresünk talpraesett, vidám 
természetű, jó kommunikációs készséggel, pontos és precíz munkavégzésre alkalmas, hölgy illetve 
férfi munkaerőt. Feladatok: vendégek kiszolgálása; árukészlet kezelése, rendelése; személyi edzések 
koordinálása. Elvárások: azonos területen szerzett tapasztalat; jó kommunikációs készség; pontos 
munkavégzés; egészséges életmódban jártas sportos alkat. Amit kínálunk: hosszútávra tervezhetőség; 
családias légkör; egyedi kedvezmények.

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

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

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

alábbiakban felsorolt üres helyiségek és telkek bérbeadására 
közzé teszi pályázati felhívását

cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Baross utca 5. fszt. 5. 150836 50 m2 üzlet

Csontváry utca 23. fszt. 288.-289.-290. 151126/16/A 49 m2 üzlet

Csontváry utca 30. fszt. 306. 151159/20/A/306 25 m2 üzlet

Havanna utca 1. fszt. 63. 151126/4/A/63 9 m2 üzlet

Havanna utca 1. fszt. 64. 151126/4/A/64 20 m2 üzlet

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

Havanna utca 13. fszt. 443. 151126/4/A/443 9 m2 üzlet

Havanna utca 13. fszt. 451. 151126/4/A/451 24 m2 üzlet

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

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

Havanna utca 50. fszt. 221.  151159/7/A/221  
23 m2 + 9 m2 üzlet

Havanna utca 50. fszt. 222. 151159/7/A/222 

Havanna utca 52. fszt. 295. 151159/7/A/295 20 m2 üzlet

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

Havanna utca 52. fszt. 298. 151159/7/A/298 23 m2 üzlet

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

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

Kondor Béla stny. 1. fszt. 1. 151126/22     764 m2 üzlet

Lenkei utca 20-22. fszt. 19. 152461/0/A/19 28 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. 150228/54/A/149 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 140. fszt. 161 150228/54/A/162 20 m2 üzlet

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

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

Margó Tivadar utca 144. fszt. 3. 150228/52/A/137 16 m2 üzlet

Sina Simon sétány 1. fszt.132. 150228/54/A/132 14 m2 üzlet

Sina Simon sétány 3. fszt. 3 150228/52/A/160 14 m2 üzlet

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

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

Tövishát utca 11. fszt. 162. 150228/67/A/162 14 m2 üzlet

Tövishát utca 15. fszt. 137. 150228/65/A/137 16 m2 üzlet

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

Ungvár utca 1. fszt. 4. 159688/A/4     77 m2 üzlet

Üllői út 313. fszt. 8. 152921    17 m2 üzlet

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

Üllői út 340. fszt. 2 152341 18 m2 üzlet

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

Üllői út 350. fszt.7. 152332 22 m2 üzlet

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

Üllői út 453.  150811 296 m2 étterem

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

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

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

   

Területhasználat:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

Alacskai út 76. 156058/1 2.138 m2 területhasználat

Forgó utca 157410/2 536 m2 területhasználat

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

Garázs, parkolóhely:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

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

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

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

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentá-
ció megvásárlása. A dokumentáció ára 5.000 Ft, mely összeg 

teljesíthető átutalással, a Projekt18 Kft. (a továbbiakban: Társa-
ság) K&H Zrt.-nél vezetett 10401024-00030751-00000002 sz. 

számlaszámára vagy készpénzben befizethető a Társaság 1181 
Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárába. A dokumentáció 
átvehető a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgá-
latán (1181 Budapest, Baross u. 7.) személyesen vagy megha-

talmazott útján az átutalási/befizetési bizonylat bemutatásával. A 
pályázat leadására ugyanitt van lehetőség. A pályázati ajánlatot 

zárt borítékban szükséges benyújtani.

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461
Az újságban megjelent lista tájékoztató jellegű,  

ezért kérem, hogy keresse fel weboldalunkat  
és töltse le az aktuális pályázati felhívást.

Internet elérhetőség: 
www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. február 11. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2019. február 15. 

Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban

SZOLGÁLTATÁS
 

n  Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rend-
szeresen bioszerekkel. 06306170351

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

n Dr. Kőnig Éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. 
Aranyeső u. 2. szám alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szom-
bat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-317-0797, 06-20-922-1629

n Víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, 
szifon,  javítása fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere 
ásással,  radiátorok radiátorszelep cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-
32-318

n HŐSZIGETELÉS! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZ-
MÉNYEL! Reális áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. 
Ingyenes munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 
0620-336-0764

n SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes 
mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! 
Kárpittisztítás 2 napon belül! Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-
360, www.szonyegexpressz.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÁLLÁS
n LAKÁSTAKARÍTÁSHOZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 

1 ALKALOMMAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás 

esetén 2% - 3% jutalékért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! 
PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog csalódni! Tel.: 06 20 
397-40-55

n 2-3 szobás panellakást keresek. Lehet Havanna lakótelepen is. Tavaszi 
költözéssel. Telefon: 06-70/949-4013

OKTATÁS
n Angol és német egyéni és csoportos nyelvoktatás gyermekeknek és 

felnőtteknek Pestszentimrén a Family Nyelviskolában. A jelentkezés folyama-
tos. Tel: 0670-388-1333
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Ápolt szakáll keretezi az arcát, 
ami állítólag befolyásolja, hogy 
hány évesnek látják az embert. 
Amikor ezt mondom neki, azt 
válaszolja, nem a kor a lénye-
ges, sokkal inkább az, mit érez 
az ember belül, miként áll az 
elhivatottsághoz, mert ezen mú-
lik minden, ez dönti el, képes-e 
úgy szolgálni az Urat, ahogy kell, 
ahogy ő azt elképzelte, amikor 
pappá szentelték.

Babos atyát illetően ez a 
szentelés nem is volt oly régen, 
mindössze nyolc hónapja, az el-
múlt év júniusában.

– Ebből fakadóan ez az első 
munkahelyem, de jobb úgy fo-
galmazni, hogy az első lelki szol-
gálatom helyszíne, plébániája.

Mint mondja, a fiatal éveiben 
fel sem vetődött benne, hogy az 
oltárnál is szolgálja az egyházat, 
az Urat, mert elmondható, hogy 
„tökéletes civil” volt.

– Ifjúkoromban cser-
kész voltam, egy-
házi csoportokban 
vettem részt, s nem 
mellesleg szépre-
ményű építészt lát-
tam magam előtt, erre 
a pályára készültem. A 
Műegyetemen tanul-
tam, hason-
ló elképze-
lésekkel , 
m i n t 
s o k a n 
mások. 
D i p -
loma, 
mun-
k a -
hely, 
c s a -
l á d , 
g yerekek. 
Csakhogy az 
ifjú Babost 

„elgáncsolták”, mert ahogy 
mondja, megmagyaráz-
hatatlan nyugtalanságot 
érzett, azt, hogy neki 
mást kell csinálnia. Ma 
már tudja a helyes szót: 

szolgálnia.
– Tanultam, szerettem 

is azt, amire ok-
tattak, de 

n y u g t a -
lanított , 
hogy ál-
landóan 
ott volt 
a lel-
k e m -
b e n 
e g y 
csen-
d e s 

h í v á s , 
egy nagylelkű 

ajánlat… Azt 
közvetítette 

felém, ami a dolgom lesz, ami 
mára a dolgom. A papi hivatás. 
Hagytam magam, néha ugyan 
„visszakérdeztem”, de a lelkem-
ben elfogadtam mindent.

Aztán 2010-ben levelezőn 
megkezdte a teológiai tanulmá-
nyait.

– Miért ne, gondoltam, ezzel 
nem teszek rosszat…

Tényleg nem, sőt megtalálta 
önmagát, s innen egyértelművé 
vált a már amúgy is kijelölt útja.

Áron atya elmúlt fél éve azzal 
telt, hogy megtapasztalta, mit is 
jelent papként élni.

– Hiszem, hogy ami most kö-
vetkezik, az már ennek a megé-
lése lesz.

A főplébánia plébánosáról, 
Tampu Ababei József atyáról 
szólva azt mondja:

– Nagy tapasztalattal rendel-
kezik, követem őt, ő pedig a sze-
mélyiségével vezet engem.

HITBEN – SZÜNTELENÜL
A nyáron újra vendégjárás lesz a Kossuth téri reformátusoknál

OTT VOLT A LELKÉBEN EGY CSENDES HÍVÁS
Babos Áron személyében új káplánja van a Mária Szeplőtelen Szíve Főplébániának. A 38 éves atya augusztus óta szolgál 
a kerületben. A főplébánián eddig eltöltött fél évéről kérdeztük őt.

Aki arra jár, láthatja, hogy be-
építettek egy nyolcágú csillagot a 
református templom előtti tér kö-
vezetébe, és hogy a református és 
a katolikus templom között is ki-
alakították az ízléses sárga járdát.

– Így a lehető legszebben várhat
ják a híveket és a vendégeiket is. Mi
előtt ez utóbbiakra rátérnénk, árulja 
el, hogy vannak, hogy érzik magu
kat a Kossuth téri reformátusok?

– Örömmel válaszolok, mert 
jól, boldogan, tevékenyen. Ép-
pen véget ért az imahetünk, s ez 
alapján is mondhatom, hogy re-
ményteljesek, sokat ígérők az ima-
közösségeink. A legfontosabb az, 
hogy van válasz, s van gyógyulás 
minden területen. Az is lényeges, 
hogy hamarosan befejeződik az 
altemplomi színházhelyiségünk-
ben a padló burkolása és a festés 
is. Nemsokára tehát újra megtölt-
hetjük azt Isten dicséretével.

ERDÉLYBŐL 
JÖHET LELKÉSZ
– Önöknél mindig nagy a vendég
járás, egymásnak adják a kilincset 
az érkezők. Így lesz ez az idén is?

– Igen, legalábbis reméljük. 
Nem is sokat várunk vele, mert 
tavasszal lesz egy szabadtéri 
evangelizációnk. Bódis Miklós 
erdélyi lelkész ígéretét bírjuk, 
hogy újra eljön hozzánk. Az 
ő szembesítő igehirdetése sok 
embert kisegített már a ku-
darcos helyzetéből. Sokakra 
volt nagy hatással a legutóbbi 
igehirdetése is. Megtiszteltetés 
számunkra, hogy budapesti 
tartózkodásai alkalmával ná-
lunk szokott szolgálatot vál-
lalni.

– Tudom, hogy szívesen for-
dulnak a fiatalok, sőt a gyerekek 
felé is…

ISTENTISZTELET – 
SZÁMÍTÓGÉPEN
– Így teszünk az idén is. Végle-
ges, hogy augusztus első hetében 
lesz nyelvi táborunk. Érkeznek 
tanárok Észak-Karolinából, az 
angliai Peterborough-ból, vala-
mint Nürnbergből is. Visszatérő 
vendégekről van szó, őszintén 
elkötelezett emberekről. A nya-
ralásukat áldozzák föl, ahelyett 
jönnek el hozzánk. Mindezen 
túlmenően természetesen tart-
juk a kapcsolatot a határon túli 
honfitársainkkal, a kárpátalja-
iakkal, az erdélyiekkel is. Vagy 
mi megyünk hozzájuk, vagy ők 
jönnek hozzánk.

– Hír a templomuk tájáról, 
hogy már számítógépen is lehet 
istentiszteletet nézni…

– Akár egyenesben, akár 
„csúsztatva”. Az itt elhangzó ige-

hirdetések elég biblikusak, ez 
most igen népszerű, de a szemé-
lyes találkozást azért nem pótol-
ják. Gyakorta látom a túlcsorduló 
hálát az igehallgatók között, mert 
olyan valamit kapnak, amit csak a 
személyes jelenlét tud adni.

MEGÁLLÁS 
NÉLKÜL
– Végül hadd kérdezzem meg, amit 
az elején felvetettem: mit gondol
nak, milyen lesz az idei évük? 

– Hisszük, hogy szép, tud-
juk, hogy nehéz. Országosan 
májusban ünnepeljük a Magyar 
Református Egység Napját. Jú-
lius végén, akárcsak tavaly, újra 
szervezünk Csillagpont ifjúsági 
találkozót. Nagypénteken este 
passiós istentiszteletet tartunk 
a Kossuth téren, és most sem 
felejtjük el az ötnapos klubot a 
Havanna-játszótéren. Hogy úgy 
mondjam, „küzdünk” az orgo-
nánk felújíttatásával, amihez ke-
vesen értenek. A megcsináltatá-
sa sokba kerül, és sokáig tart, de 
sosem csüggedünk. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Szépen megújította az önkormányzat a Kossuth teret, ami által 
gazdagodott a református templom és annak a környezete is. Így a 
nyáron megszépült környezetben fogadhatják majd a vendégeiket, 

akikből sosincs hiány. Az idén várható forgalomról is kérdeztük Sándor 
Gabriella segédlelkészt.

AZ IDÉN IS JUT NEKIK…
Igazából már nem is hír az, hogy a Pestszentimrei Katolikus Kari-
tász lelkes csapata ebédre látja vendégül az erre rászoruló embere-
ket, akiknek nemhogy tető nincs a fejük fölött, de még egy tányér 
meleg étel előteremtése is gondot jelent. Kovács István, a karitász 
vezetője elmondta, hogy legközelebb január 26-án, szombaton 
délben várják a rászorulókat a jól ismert helyen, a pestszentimrei 
Szent Imre római katolikus templom kertjében.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

ÚJAT, SZÉPET 
ÉS JÓT AKAR
A Szent Lőrinc katolikus 
iskola új igazgatója
A „szomszédból”, Kispestről, a Reménység Katolikus 
Általános Iskolából érkezett Kuti Margit kémia, fizi-
ka, tánc és dráma szakos tanár a tanév elején a Szent 
Lőrinc Katolikus Általános Iskola élére.  

Kuti Margit az irodájában fogad. Lendületesen elmondott hitval-
lásában kiemeli: egy katolikus iskolának fontos feladata, hogy nyi-
tott legyen mindenki előtt, közvetítse Isten szeretetét, és felkínálja 
a keresztény vallás megismerésének lehetőségét.

Ami a nyitottságot illeti, ennek feltétlenül megfelel az új igaz-
gatónő, mert a beszélgetésünk alig egy tanórányi ideje alatt ak-
kora „kopogtatóforgalom” van az irodája ajtaján, mintha egy jól 
fizető állást hirdettek volna meg.

És valóban, az iskola fenntartója, az Esztergom-Budapesti Fő-
egyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága az elmúlt időben sokat 
tett azért, hogy egyre versenyképesebb legyen a tanárok fizetése. 
Az igazgatónő olyan számokat sorol, amelyekért már önmaguk-
ban érdemes a pedagóguspályát választani és minden gyerekre 
külön figyelmet fordítani.

Elmondja, hogy már az érkezésekor észrevette, ebben az is-
kolában hatalmas lehetőség van. Ennek alapja a gyerekek jó ké-
pessége, a szülők segítőkészsége, a pedagógusok felkészültsége és 
lelkesedése, valamint a katolikus lelki vezetők odaadó munkája.

Így valósult meg, csapatmunkában három nagy projekt: a Ker-
tünk kincsei – Isten ajándéka, a Mézes projektnap, valamint a Má-
tyás-emlékév lezárásaként a Mátyás király projektnap.

A diákok jövőjét szem előtt tartva a következő tanévtől játékos 
angol nyelvtanítást vezetnek be az első osztályosoknak. Emellett 
nagyobb súlyt helyeznek a művészeti nevelésre. Ennek pillérei az 
alkotókör, az énekkar, a népének, a néphagyományok és a nép-
tánc. Új szakkörök indultak: cserkészet, budapesti séták, alkotó-
kör, idegen nyelvi szakkör.

Munkáját már most igazolják az eredmények: a Szent Lőrinc 
diákjai kiválóan szerepeltek a Vörösmarty-szavalóversenyen, az 
első világháborús kerületi történelemversenyen, a helyi Ki mit 
tud? versenyen, a Bolyai matematika és anyanyelvi csapatverse-
nyeken, a kerületi népdalversenyen és a kosárlabda-diákolimpián.

Azt is büszkén mondja, hogy a legutóbbi kerületi versenyre, a 
Gyermekszemmel – Évszakok, 2019 rajzpályázatra a 16 iskolából 
érkezett 349 pályamű között lőrinces diáké lett a győztes, sőt még 
két különdíjat és négy díjat is elhoztak. Ezek után díjazták a felké-
szítő művésztanárt és természetesen magát az iskolát is.

– Ide érkezve olyan tanári karral találkoztam, amelyik százszá-
zalékosan a hivatásaként tekint a pedagógiára. Ezt kiváló techni-
kai felszereltség szolgálja, amit a tanév során tovább bővítettünk. 
A gyerekek, a legkisebbektől a legnagyobbakig, magukkal hozzák 
a keresztény lelkiséget és a jólneveltséget. Erre az erős alapra bát-
ran építkezünk. Szeretném még otthonosabbá tenni az iskolát, el-
érni, hogy az élménypedagógia a mindennapjaink része legyen, és 
hogy a széles szakköri és tehetséggondozási kínálatban mindenki 
megtalálhassa a maga útját.
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15Megkezdődött a farsangi szezon, a Kondorba is várják a gyermekeket PROGRAMAJÁNLÓ

 TÉLI HEGYI TÚRÁK
A Téry Ödön Túraklub három középhegységi túrára várja az érdeklődőket.
Január 27. (vasárnap), Börzsöny. Útvonal: Szokolya – Szalmás-föld – Száraz fák – 
Toronyalja-horgásztó – Kóspallag – Krisztus szamara – Szokolya. Találkozó 7.50-kor 
a Nyugati pályaudvaron, indulás 8.07-kor. Túratáv: 14 km, költség: 1500–2000 Ft. 
A túrát vezeti: Dobosné Ildi.
Február 3. (vasárnap), Budai-hegység. Útvonal: Normafa – Anna-rét – Disznófő – 
Kurucles. Találkozó 9 órakor a Széll Kálmán téren, indulás 9.15-kor. Túratáv: kb. 5 km, 
költség: BKV. A túrát vezeti: Takáts Ila.
Február 10. (vasárnap), Mátra. Útvonal: Galyatető – Lengyendi-nyereg – Galyavár – Mát-
raalmás – Sebestyénvár – Mátraszentlászló. Találkozó 7.50-kor a Stadionok autóbusz-pá-
lyaudvaron, indulás 8.15-kor. Túratáv: 8 km, költség: kb. 5000 Ft. A túrát vezeti: Verseginé 
Márta.

PROGRAMOK
KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI 
HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Január 24. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE összejövetele
Január 27. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezé-
sében
Január 27. 10 óra: Farsangi bál és 
jelmezverseny gyermekeknek
Január 27. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Január 29. 17.30: A Biblia igazi 
világa – Pais István filozófiatörténész, 
ny. egyetemi docens előadás-soroza-
ta. Téma: Az újszövetségi Jézus-alak 
élete és tanításai I.
Január 30. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Január 31. 14 óra: a NYÉVE 
közgyűlése
Január 31. 17 óra: Tolnától Bara-
nyáig – kerületi művészek tárlata. 
A kiállítás február 19-ig tekinthető 
meg.
Február 3. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezé-
sében
Február 3. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Február 6. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Február 10. 10 óra: Csoki-koncert
Február 10. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Minden kedden és pénteken 16.30-
kor gerinctorna. Szombatonként 9 
órától kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely, 15 órától kézműves-kuckó.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Január 24. 17 óra: A gondolat 
méregtelenítése II. – Sonnleitner 
Károly előadása
Január 30. 16.30: Társasjátékklub
Február 4. 9 óra: A biztonságos 
internethasználat napja
Február 6. 17 óra: Papírszínház
A Galéria 18 kiállítóteremben 
januárban Schmidt Gabriella festő, 
februárban Sándor József Attila 
festőművész tárlata látható.

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Január 25. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja – Milyen könyvet kaptunk 
karácsonyra? Ajánljuk egymás-
nak!
A könyvtár előterében a Tomory 
Lajos Múzeum által összeállított 
Expo ’58 – A brüsszeli világkiállítás 
két lőrinci résztvevője című kiállítás 
látható. 

PESTSZENTIMREI 
KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Könyvtárunkban hétfőn és szerdán 
11–19 óra, csütörtökön 9–17 óra, 
pénteken 11–17 óra között várjuk 
az olvasókat. Kedden és hétvégén 
zárva tartunk.

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Február 9. és 10. 8 óra: Global 
Grappling magyar bajnokság

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Január 24. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. Előzetes bejelentkezés szükséges 
elérhetőségeink valamelyikén.
Január 26. 9 óra: PIK varró workshop 
haladóknak. Az 5 alkalmas program 
1. része. Méretvétel, szabásmin-
ta másolása, blúz alkatrészeinek 
megismerése. Részvételi díj: 25 000 
Ft/5 alkalom, mely magában foglalja 
a PIK-varróklub tagsági díját (8000 
Ft) és a workshop tanfolyami díját (17 
000 Ft). Részletfizetési lehetőség: 
3400 Ft/alkalom.
Január 26. 10 óra: Babusgató 
babamasszázs – háromórás intenzív 
workshop. A képzés kéthavonta 
indul, megfelelő létszámú jelentkező 
esetén. Vezeti: Kiss Ildikó okleveles 
babamasszőr és csecsemőmasz-
százs-oktató. Bővebb információ: 
babusgatofoglalkozás@gmail.com 
vagy 06-20-490-3004.
Január 26. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális 
készség- és kreativitásfejlesztő 
foglalkozások különleges technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasz-
nált alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes jelentkezést kérünk a 06-20-
943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Január 26. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
800 Ft.
Január 30. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Február 1. 15 óra: Operett- és 
nótadélután nyugdíjasoknak. Fellép: 
Pethő-Tóth Brigitta és Gencsev Gábor. 
A belépés ingyenes!
Február 5. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. El Camino – Halász Alexandra 
úti beszámolója. Belépőjegy: 500 Ft.
Február 6. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Február 6. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: Gyümölcsfák fajtaválasztása a 
kiskertekben. Előadó: Gyócsi Zoltán. A 
belépés ingyenes!
Február 6. 18 óra: Gyöngyszemek – A 
mi Franciaországunk. Fotókiállítás.
Február 7. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés 
szükséges elérhetőségeink valame-
lyikén.
Február 9. 9 óra: PIK varró workshop 
haladóknak. Az 5 alkalmas program 
2. része. Szabásminta saját alkatra 
igazítása, gallér és kézelő készítésé-
nek gyakorlása.
Február 9. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
800 Ft.
A PIK Ház online programfüzete ezen 
a linken érhető el: http://www.pikhaz.
hu/programfuzet-2018-osz/
A PIK állandó foglalkozásai: hétfőnként 
9.30-kor Labdamóka, 10.30-tól Ba-
busgató babatorna, keddenként 10.15-
kor Babadúdoló, szerdánként 9.15-kor 
és 10.30-kor Bábos mesekuckó, 
csütörtökön 10-től Maminbaba, hétfői 
és szerdai napokon 17.30-kor pedig 

NIA-foglalkozás. Kéthetente kedden 18 
órakor Művészműhely. Minden hónap 
második péntekén 9.30-kor baba-ma-
ma klub és játszócsoport. Jelentkezni, 
illetve a foglalkozások részleteiről 
érdeklődni az elérhetőségeinken lehet.

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Január 25. 17 óra: Kéz-Művek – 
Sturcz Anna ékszerkészítő kiállítá-
sának megnyitója. A tárlat február 
23-ig tekinthető meg.
Január 26. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Január 26. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Február 9. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Február 9. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Szerdánként 10 órakor baba-mama 
klub és játszóház.
Szerdánként 14.30-kor me-
ridiántorna. A foglalkozás az 
energia-egyensúly helyreállításával 
erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink 
(Pilates-torna, Etka-jóga, ringató, 
zumba, callanetics, gerinctorna) 
időpontjairól az elérhetőségeinken 
lehet információt kérni.
A művelődési ház hétköznapokon 
9–19 óra között, hétvégéken pedig a 
rendezvényekhez igazodva tart nyitva. 

TOMORY LAJOS MÚZEUM 

Központi iroda: Herrich–
Kiss-villa (Margó Tivadar utca 
116–118.) 
Telefon: 290-1585,  
06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – 
Kondor Béla a repülés fogságában
Látványraktár
Nyitvatartás: csütörtökön és 
pénteken 10–18 óráig, szombaton 
14–18 óráig 
Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Időszaki kiállítás: Utazás a Karinthy 
körül – a Karinthy Frigyes Gimnázi-
um kiállítása
Nyitvatartás: keddtől szombatig 
14–18 óráig
Aeropark – Il–18-as repülőgép 
(a Ferihegy 2B terminál mel-
lett): Repüléstörténeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című ván-
dorkiállítás a polgármesteri hivatal 
(Üllői út 400.) II. emeletén látható. 
Részletek a honlapunkon.
Helytörténeti információk, online 
térképes felület a kerület telepeivel, 
köztéri és beltéri emlékműveivel, 
szobraival, Pestszentlőrinc teljes 
utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfor-
dulók – Pestszentlőrinc és Sorok-
sárpéteri az első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerüle-
ti eseményeiről, a Kenyér és 
tank – 1956 pestszentlőrinci és 
pestszentimrei eseményei című 
tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.

HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől 
a Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos 
egyeztetés alapján látogatható.

MÚZEUMSAROK 
KIÁLLÍTÓTEREM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a 
kerületi oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől szombatig 
14 és 18 óra között tart nyitva.

BAL 18

Üllői út 337.
Január 28. 17 óra: Közéleti Kávézó. 
Meghívott vendég: Horváth Csaba, 
az MSZP főpolgármester-jelöltje.

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán 
folyamatosan lehet sízést, snowboar-
dozást 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, különle-
ges minőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-fel-
vonó és esti világítás segíti a sízni 
vágyókat.
Részletes információ a síiskola hon-
lapján: www.siiskola-bokaykert.hu.

RAJZPÁLYÁZAT 
KICSIKNEK
A Pestszentimrei Könyvtár rajzpályáza-
tot hirdet két kategóriában, óvodások 
és kisiskolások (1–4. osztályosok) 
részére. A pályázóktól kedvenc 
dalukhoz vagy megzenésített versükhöz 
várnak illusztrációkat. A pályaművek 
bármilyen technikával készülhetnek, 
A4-es méretben. A rajzok hátoldalán 
kérjük feltüntetni a dal/vers szerzőjét 
és címét, a pályázó nevét, életkorát, 
elérhetőségét, valamint intézményének 
(óvoda, iskola) nevét. A pályázatokat 
február 15-ig lehet eljuttatni a könyvtár 
címére (1188 Vasút utca 48.).

VERS- ÉS DALSZERZŐ 
PÁLYÁZAT 
A Pestszentimrei Könyvtár Fejezd ki 
magad, mutasd meg tehetséged! 
címmel vers- és dalszerző pályá-
zatot hirdet két kategóriában: felső 
tagozatos általános iskolásoknak és 
középiskolásoknak. A pályaművek 
terjedelme nem haladhatja meg a két 
A4-es oldalt. A beküldött verseknél, 
daloknál kérjük feltüntetni a pályázó 
nevét, életkorát, elérhetőségét, 
valamint iskolájának nevét.
A pályázatokat február 15-ig lehet 
eljuttatni a fszek1801@gmail.com 
e-mail címre, vagy személyesen a 
könyvtárban lehet leadni (1188 Vasút 
utca 48.). 

A

A
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– Minden edzőnek, még ha igyek
szik is nem kimutatni, megvan a 
maga kedvenc sportolója. Gondo
lom, az ön által irányított szak
osztályban Luca volt az egyik. 
Aztán szinte az egyik napról a 
másikra volt, nincs, eligazolt… 
– Az egyik legígéretesebb cselgán-
csozóm volt, mint a jövő nagy ígé-
retével lehetett számolni vele. De 
még mielőtt túl mélyen belemen-
nénk, hadd mondjam meg, hogy 
nincs mit változtatni ezen…
– Megértem, akkor ne menjünk 
bele túl mélyen. Csak annyit mond
jon el, mit tudott Luca a tatamin.
– A korához képest nagyon sokat, s 
nem akarok szerénytelen lenni, de 
mindent a Kassában sajátított el.

LAVINÁT INDÍTOTT EL
– Hány évet töltött el az egyesü
letükben?
– Mivel még most is csak 15 
éves, s nyolc évig volt nálunk, 

nem nehéz kiszámolni, hogy itt 
kezdett.
– Ön volt az edzője, a mestere az 
egyesületben… 
– Igen, de nem ez a legfontosabb, 
hanem az, hogy úgy lopták el tő-
lünk, hogy azt nem is akarom 
minősíteni… Inkább arra vilá-
gít rá ez, hogy vannak akik, már 
ilyen fiatalon is bezsebelik azo-

kat, akik hozzák majd nekik a 
bajnoki pontokat, ők meg büsz-
kén mosolyognak majd a gyerek 
mellett… 
– Lucán túl elvitték az álmot is, 
hogy egyszer majd az igazi mes
tere, a nevelőedzője mosolyoghas
son mellette…

– Valahogy így, de túl kell lenni 
ezen is…
– Sikerült? 
– A lelki részét illetően talán igen, 
de meg kell küzdenünk azzal is, 
hogy a távozása lavinát indított 
el, többen elmentek tőlünk.
– Hányan?
– Hatan lettek hűtlenek a Kassához.

AZ ELSŐ 
HARMINCBAN
– Menjünk a Kassa tatamijára, 
beszéljünk a lényegről, mert azért 
maradt ott kincs bőséggel. 
– Szerencsére, meg annak a to-
borzómunkának is köszönhetően, 
amit a fiammal, Danival igyek-
szünk részben megőrizni, részben 
létrehozni. Ha korábban beszél-
gettünk volna, akkor elmondtam 
volna, hogy a hazai szakosztályok 
között az első harmincban va-
gyunk, hogy sorra nyertük a ver-
senyeket, de mivel ma ülünk itt, s 

elvitték a legígéretesebb gyereke-
ket, messze kerültünk a korábbi 
helyezéstől.

ÉPEK ÉS „SPÉCIK”
– Ettől függetlenül nem ketten üldö
gélnek a fiával az edzőteremben… 
– Szó sincs erről, mindig jönnek 
újak. Most is száznál több igazolt 
versenyzőnk van, s ha rájuk nézek, 
ismét látom a munkánk értelmét.
– És az eredményeit?
– Szerencsére azokat is, mert 
az ép sportolók között EK-győ-
zelemmel dicsekedhetünk, a 
korosztályos országos bajnoksá-
gokon és az országos diákolim-
pián pedig aranyérmek kerültek 
a gyerekeink nyakába. A sajátos 
nevelési igényű dzsúdósok, a 
„spécik” pedig már hét olimpiai 
érem tulajdonosai.
– Végül is úgy tűnik, van élet a 
Kassában a „lopás” után is.
– Azért dolgozunk, hogy legyen.

Egy nappal az adott év búcsúztatása előtt benépesülnek a Bó-
kay-kert ösvényei. Ekkor rendezik meg a Malacvágtát, az egyre 
népszerűbb előszilveszteri futóversenyt, amelyen a legkiseb-
bektől az idősekig bárki megmutathatja, hogy érdemes sporttal 
búcsúztatni az óévet. Így volt ez most december 30-án is, ami-
kor 11. alkalommal gyülekeztek a futók, hogy legyőzzék a táv-
okat, és közülük a legszerencsésebb hazavihesse a sült malacot.

 Hagyomány már ez, hiszen 11. alkalommal rendezték meg 
a Malacvágtát, amely évről évre népszerűbb, s nem csak a ke-
rületi sportszerető emberek körében.

– Aki mozogni akar ebben az ideális futóidőben, az megte-
heti, mert 12 + 1 futamot rendezünk azoknak, akik a holnap 
esti bulizás előtt gondolnak a sportolásra is – mondta Eszes 
János, a versenyt rendező önkormányzat sportreferense.

Az előszilveszteri futóversenyen a legkisebbektől a felnőt-
teken és a veteránokon át a babakocsit toló anyukákig bárki 
megmutathatta, mit tud az adott távon. Bőséges volt a válasz-
ték, mert 300 és 5000 méter között írták ki a távokat.

Eszes János örömmel mesélte azt is, hogy ismét többen jöt-
tek el a Malacvágtára, mint az előző évben, vagyis a 2017. év 
búcsúztatóján. Jóval 300 fölött volt az indulók száma.

– Remélem, ez azt is jelzi, hogy egyre sportosabb az egyéb-
ként is sportszerető kerület – tette hozzá.

Feltehetően igen, mert olyan nyüzsgés volt a különböző 
korosztályok rajtjánál, akár egy nagy nemzetközi versenyen.

Az utolsó, vagyis a főfutamon a juniorok, a felnőttek és a ve-
teránok (akik között több mint 80 évével Hofbauer István volt a 
rangidős) egy mezőnyben álltak rajthoz, hogy a győztes három 
kör, egészen pontosan 5100 méter megtétele után szakíthassa 
át a célszalagot. Ez a dicsőség 2018-ban Kardos Bencének ju-
tott, ami, elnézve sportos alkatát, nem is volt meglepő.

A fiatalember elmondta, hogy rendszeresen fut, enélkül 
nem is tudja elképzelni az életét.

– Hónapokon át készültem erre a versenyre, komolyan vet-
tem, s nem is csalódtam. Végig bírtam az öt kilométert, s ha 
kellett volna még egy kört futni, azt is bírtam volna ebben a 
tempóban. Azt hiszem, sőt tudom, mert érzékeltem, hogy a jó 
hajrámnak köszönhetően nyertem. Nem mondom, hogy köny-
nyű volt, de megérte, mert most a győzelemnek is és a sült ma-
lacnak is örülhetek.

S mivel semmi sem utal arra, hogy 2019 végén ne rendeznék 
meg a Malacvágtát, érdemes már most elkezdenie a felkészü-
lést annak, aki azt szeretné, hogy legyen egy malaca 11 hónap 
múlva… 

A díjakat és az érmeket Hörl Kálmán, a Lőrinc 2000 SE 
elnöke és Kissné Baumann Gizella, a  Városgazda Utánpótlás 
Akadémia szakmai igazgatója adta át.  

Nem kezdhette gond nélkül az évet a lőrinci cselgáncsszakosztály SPORT

Az ezzel kapcsolatos terveikről 
kérdeztük a csapat vezetőedző-
jét, Perger Zsoltot, aki elmond-
ta többek között, hogy napi két 
edzéssel akarják megalapozni a 
feljutás reményét.

– Megyünk, dolgozunk, de 
közben sajnos tisztában kell len-

nünk azzal is, hogy a döntés nem 
csak a mi kezünkben van.

Nem, mert az ellenlábasok 
közül az élen lévő Orosháza öt 
ponttal áll előttük a Keleti cso-
portban, tehát az ő botlásaikra 
is szükség van ahhoz, hogy a 
végén a PLER mosolyoghasson. 

Nem mellesleg a második Békési 
FKC-nak is eggyel több a pontja.

A szakember kiemelte: ettől 
függetlenül bíznak a feljutás-
ban, s ami rajtuk múlik, azon 
nem fog múlni…

– Van még idő a rajtig. Az 
első tavaszi fordulóban az Al-
győt fogadjuk. Ez rangadó lesz a 
negyedik helyen álló ellenféllel, 
de ha el akarjuk érni a céljainkat, 
kötelező a győzelem, mint min-
den hazai összecsapáson.

Addig pedig a fizikai erő meg-
szerzése a cél, amihez a súlyzókra 
és egyéb „kínzóeszközökre” is 

szükség van, amelyek nem iga-
zán barátai a játékosoknak, de 
valamennyien tudják: ez a siker 
záloga, ezek a hetek erről szólnak. 
Csarnokban is, konditeremben is. 

 „ELLOPTÁK” LUCÁT 
A tatamin sem mindig sportszerű minden… EGYRE TÖBBEN 

A BÓKAY-KERTBEN 

Kardos Bence vihette 
haza a szilveszteri 
vacsorát a Malacvágtáról

NEM MOND LE  
AZ NB I-RŐL A PLER

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Mint rendesen, január első napjaiban kezdték meg a fel-
készülést a bajnokság tavaszi szezonjára a PLER-Buda-
pest kézilabdázói. Nem a legcsábítóbb időszak ez, de 
minden magára valamit is adó sportember tudja, enélkül 
nincsen, nem lehet siker. Márpedig a lőrinci csapat pon-
tosan erre vágyik. Vagyis hogy az NB I/B-ből visszajus-
son oda, ahonnan jött.

�Nem állítható, hogy jókedvű volt Juhász József, az egyébként mosolygós cselgáncsedző, a 
Pestszentlőrinc-Kassa SE elnöke és edzője, amikor legutóbb találkoztunk. Nemrégiben ugyanis 
a fair play szabályait is felrúgva vitték el egyik legígéretesebb tanítványát, Mamira Lucát.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

„Ha rájuk né-
zek, ismét látom 
a munkánk értel-
mét.”

Amikor még a büszke edző és a tehetséges tanítvány együtt mosolygott a világbajnoki ezüstérmes 
Tóth Krisztiánnal 


