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ÖssZEFogás

SZILárD HagyoMáNy az önkormányzatban, 
hogy évente legalább egyszer megpróbál 
segíteni olyan ügyben, amely hivatalosan 
túlmutat a hatókörén, ám a közreműkö-
dése nélkül nehezen vagy lassan lehetne 
megoldani. egy rendkívül ritka és súlyos 
betegség kontrollálásában segít egy nagy 
családnak az az innovatív eszköz, amelyet 
helyi vállalkozók vásároltak meg.

úJ sPortCsArnoK

FoNtoS LéPéSt tett a képviselő-testület az 
április 28-i rendkívüli ülésén annak érdeké-
ben, hogy megújulhasson a Deák ferenc 
„bamba” sportcentrum részeként üzemelő 
lőrinci sportcsarnok. a beruházás csak 
egy meglehetősen bonyolult gazdasági 
konstrukcióban valósítható meg, de a kor-
mánypártok és az ellenzékiek egyetértet-
tek abban, hogy szükség van rá. 

vidáM MAJális

SZÍNeS PrograMoK várták az érdeklődőket 
április 28. és május 1-je között a kerület-
ben. az első három napon a kossuth tér, 
május első napján pedig a bókay-kert és 
az Új tündérkert étterem parkja is otthont 
adott a rendezvényeknek.  a városgazda 
zrt. a labdarúgó-szövetséggel együttmű-
ködve egy műfüves focipályát adott át 
május 1-jén a bókay-kertben.

BAllAgás

Két érettSégIZő oSZtáLy 38 diákja balla-
gott el idén a vörösmarty Mihály ének-ze-
nei nyelvi általános iskola és gimnázium-
ból. a május 5-i ünnepség jó hangulatát 
még az időjárás sem tudta elrontani. a 
csendben eleredő eső különös kontrasz-
tot alkotott a ballagók, a családtagok és 
a barátok jókedvével. hétfőn az írásbeli 
vizsgákkal megkezdődött az érettségi.

ZArándoKlAt

aZ éLő róZSaFüZér zarándoklatot buda-
pestért és a főváros körül élőkért rendezik 
meg évről évre, ezúttal május 13-án. a 
zarándoklat 9 szakaszos, 9 egyidejű gya-
logos útvonalból áll, érintve plébániákat, 
kegyhelyeket. a kerületünkbe érkező két 
csoport, a 7. és a 8. szakasz zarándokai a 
havanna-lakótelepi szent lászló-templom-
ban hallgatnak szentmisét útjuk végén. 
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

mel támogatták a 
programot, ami által 
nemcsak színvona-
lasabb környezetet 
tudnak biztosítani 
családjaik számára, 
hanem lakásuk piaci 
értéke is megnő, 
amely nem elhanya-
golható tényező 
a mai világban. 
A felújítás folyamán 
az épületek falai a 
szokásosnál vas-
tagabb szigetelést 
kapnak, a lakások 
külső nyílászáróit 
lecserélik, a fűtés 
szabályozható lesz. 
Mindent együttvéve 
a felújítás jelentősen 
javítja a lakók 
komfortérzetét.

A pályázati 
úton elnyerhe-
tő támogatás 
nemcsak a 
szigetelés és 
a nyílászárók, 
hanem akár a 
fűtési rendszer 
korszerűsíté-
sének megva-
lósításához 
is segítséget 
nyújt.

A lakosságot érintő újabb 
nagyszabású energetikai 
korszerűsítés vette kezdetét a 
XVIII. kerületben, hiszen folyta-
tódik a kormány által támoga-
tott Otthon Melege Program. 
A program a Sallai 1007, 
a Hosszúház utca 4., 
a Kolozsvár utca 34., 36. 
és 38. számú társasház, 
a Lakatos úti IV. számú 
Lakásfenntartó Szövetkezet, 
valamint a Lakatos úti 
2. számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását foglalja 
magában.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt fi gyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével, a magas 
fűtési költségek csökkentésével, 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással 
a panelépületeknél átlagosan 
70 százalékos energiamegta-
karítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként” 
– nyilatkozta Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!

pénz jut a társasházak 
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nyári
táborok
A korábbi évekhez 
hasonlóan idén is 
igyekszünk segíteni 
azoknak a szülőknek, 
akik azon töprengenek, 
hogy a nyári vakáció 
során gyermeküket 
milyen táborba küldjék. 
A rendkívül kedvező árú 
és sokféle programot 
kínáló önkormányzati 
napközis tábor mellett 
a városgazda sporttá-
borai és a kerületi mű-
velődési házak ajánlatai 
színesítik a palettát. 

kedvező áron kínál tartalmas 
időtöltést a nyári szünetre 
az általános iskolásoknak a 
bókay-kerti napközis tábor. 
a tábor alapdíjában foglalt 
programokon kívül idén is 
be lehet fizetni a különféle 
tematikus foglalkozásokra is, 
így személyre szabható tábori 
élményeket is szerezhetnek a 
gyerekek. 
az önkormányzat által fenn-
tartott napközis tábor több 
mint hat évtizedes múltra 
tekint vissza. a bókay-kert fái 
alatt először 1953-ban nyaral-
hattak együtt szervezetten a 
Xviii. kerület iskolásai.  
a városgazda utánpótlás 
akadémia sporttáboraiban 
idén nyáron – június 19-től 
augusztus 25-ig – még több 
sportág és program várja a 
táborozni vágyó gyermekeket, 
mint az előző években. szak-
képzett oktatók, animátorok 
és sztársportolók gondos-
kodnak arról, hogy a turnusok 
hasznosan és emlékezetesen 
teljenek számukra. a labda-
rúgás, strandfoci és futsal, 
úszás, küzdősport, vízilabda 
és street dance szakág mel-
lett újdonságként kosárlabdás 
turnusok is indulnak. 
a művelődési házak által 
szervezett táborok között 
akadnak olyanok, amelyek 
már a korábbi években 
is nagy népszerűségnek 
örvendtek, és olyanok is, 
amelyekre most először lehet 
jelentkezni. a kínálatban töb-
bek között smink-, ékszerké-
szítő, néptánc-, mese-, fotós 
és időutazó tábor szerepel. 
a lista a későbbiekben 
tovább bővülhet, így érdemes 
rendszeresen felkeresni a 
kerület honlapját (www.bp18.
hu), ahol naprakész infor-
mációk lesznek találhatók a 
táborokról.

Bővebben a 8–9. oldalon
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tést szolgálták, így az elnyert összegből  
a három újabb intézményben is a mai 
kor igényeinek megfelelő körülménye-
ket, az energiatakarékosság szempont-
jából is megfelelő feltételeket fognak 
teremteni. Az eddigi beruházások során 
az intézmények komplex energiahaté-
konysági fejlesztése valósult meg, amely 
magában foglalta az iskolák elavult nyí-
lászáróinak cseréjét, a tető és a homlok-
zat szigetelését.

„A FEJLESZTÉSEKEN TÚL 
KIEMELTEN FONTOS  
SZÁMOMRA, HOGY AZ 
ENERGIAHATÉKONYSÁGI 
BERUHÁZÁSOKKAL PÉLDÁT 
MUTASSUNK A KERÜLETI 
GYEREKEKNEK, AKIK  
MOSTANTÓL NEMCSAK  
AZT LÁTJÁK, HOGY AZ  
ÉPÜLET MEGÚJULT, HANEM 
AZT IS ÉRZÉKELIK, HOGY 
MILYEN ELŐNYÖKET 
HOZOTT A KORSZERŰSÍTÉS” 
– MONDTA KUCSÁK LÁSZLÓ.

A kerület országgyűlési képviselő-
je megnyugtató választ adott arra az 
esetlegesen felmerülő kérdésre is, hogy 
mennyiben fogja befolyásolni a felújítás 
az intézményekben folyó munkát. 

„AZ INTÉZMÉNYEKBEN  
ZAJLÓ  FELÚJÍTÁSI MUNKÁ-
LATOK MIATT A SZÜLŐK ÉS 
A PEDAGÓGUSOK MEGÉRTÉ-
SÉT ÉS TÜRELMÉT KÉRJÜK 
A KORSZERŰBB ÉS A SZEBB 
KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  
ÉRDEKÉBEN. A NEVELŐK 
ÉS A SZÜLŐK RÉSZÉRŐL IS 
POZITÍV A VISSZAJELZÉS A 
FELÚJÍTÁS KÉRDÉSÉBEN, ÉS 
AHOGYAN AZT MÁR A KO-
RÁBBI INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁ- 
SOKNÁL IS TAPASZTALTAM, 
EGYÜTTMŰKÖDŐK.  
A PROJEKT SIKERESSÉGÉHEZ 
ELENGEDHETETLEN  
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSÜK.”

Folytatás a 3. oldalon

ÚJABB KÖZEL  
200 MILLIÓ  
FORINTOS  
FORRÁS 
FEJLESZTÉSRE

Kucsák László: A beruházásoknak 
köszönhetően korszerű intéz- 
ményekbe járhatnak gyermekeink

� KERÜLETÜNKNEK 
ISMÉT SIKERÜLT EGY 
JELENTŐS ÖSSZE-

GET ELNYERNIE FEJLESZ-
TÉSEKRE EURÓPAI UNIÓS 
PÁLYÁZATOKON. KUCSÁK 
LÁSZLÓ, PESTSZENTLŐ-
RINC-PESTSZENTIMRE OR-
SZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE 
LOBBITEVÉKENYSÉGÉNEK 
ÉS A KORMÁNNYAL ÖSZ-
SZEHANGOLT MUNKÁJÁNAK 
EREDMÉNYEKÉNT A MINTEGY 
200 MILLIÓ FORINTOS KERET-
ÖSSZEGBŐL KÉT ISKOLA ÉS 
EGY BÖLCSŐDE ÚJULHAT MEG 
A KÖRNYEZETI ÉS ENERGIA-
HATÉKONYSÁGI OPERATÍV 
PROGRAM (KEHOP) KERE-
TÉBEN, - ÖNKORMÁNYZATI 
FORRÁS KIEGÉSZÍTÉSSEL - AZ 
ÖSSZEGBŐL A BÓKAY ÁRPÁD 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁT, A DOH-
NÁNYI ERNŐ ZENEISKOLÁT ÉS 
A PESTSZENTIMREI MICIMACKÓ 
BÖLCSŐDÉT KORSZERŰSÍTIK. 
MINDHÁROM ÉPÜLET TETEJÉ-
RE NAPELEMEKET HELYEZNEK, 
EMELLETT NYÍLÁSZÁRÓCSERE 
ÉS KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS IS 
MEG FOG VALÓSULNI.

VÁROSKÉP

„

„
„

„

Az elmúlt két évben a kerületben számos 
oktatási-nevelési intézmény újulhatott 
meg az energiahatékonyság jegyében. 
Ennek jóvoltából – a kormány és az Eu-
rópai Unió támogatásával – gyarapodott 
a kerületünk, és gazdagabbá, otthono-
sabbá vált Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
több közintézménye. 
„Az elmúlt időszak felújításainak kö-
szönhetően lecserélték a régi, elavult 
nyílászárókat, a helyükre jól záródó, mo-
dern ablakok kerültek. Megújultak a fű-
tési rendszerek és a villámvédelmi rend-
szerek, s napelemeket, napkollektorokat 
szereltek fel. A beruházások során a la-
pos tetők hő- és vízszigetelése, valamint 
az épületek utólagos külső hőszigetelése 
is megvalósult. Az energetikai korszerű-
sítés a felújított iskolákban, óvodákban 
és bölcsődékben éves szinten jelentős 
energiamegtakarítást eredményez, ami 
akár több millió forintos költségmegta-
karítást is jelenthet. Ezt a fűtési költsé-
gekben jelentkező megtakarítást további 
beruházásokra és az oktatás színvona-
lának emelésére tudják fordítani az in-
tézmények. Az európai uniós forrásból 
megvalósuló, a kormány által támoga-
tott projektek célja a fenntartható fejlő-
dés biztosítása hazánkban, mérsékelve a 
környezeti problémákat és ezzel javítva a 
kerületben élők életminőségét” – nyilat-
kozta a lapunknak Kucsák László.
A XVIII. kerület országgyűlési képvi-
selője azt is elmondta, hogy a projekt 
elsődleges célja az, hogy kellemes, ott-
honos környezetet teremtsen az intéz-
ményekbe járó gyermekek számára. 
Az eddigi fejlesztések is a korszerűsí-

EDDIG TÖBB MINT MÁSFÉL  
MILLÁRD FORINTOT KÖLTÖTTEK  
AZ OKTATÁSI-NEVELÉSI  
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁRA

ÚJABB INTÉZMÉNYEK ÚJULNAK 
MEG A KERÜLETBEN
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2 Közélet Kerületi vállalkozók adták össze a pénzt a drága készülékre

KeréKgyártó györgy   

Szilárd hagyomány az ön-
kormányzatban, hogy évente 
legalább egyszer megpróbál 
segíteni olyan – többnyire 
egészségügyi jellegű – ügyben, 
amely hivatalosan túlmutat 
az önkormányzat hatókörén, 
ám a közreműködése nélkül 
nehezen vagy lassan lehetne 
megoldani.

– A védőnői szolgálat ta-
nácsát kérjük ilyen ügyekben 
– magyarázta Ughy Attila 
polgármester a Városkép ér-
deklődésére. – A szolgálatot 
rendszeresen keresik meg a 
kerületiek ilyen jellegű kéré-
sekkel. A legszívesebben ter-
mészetesen mindegyiket telje-
sítenénk, de fel kell mérnünk, 
hogy melyik az, amelyik nem 
haladja meg a lehetőségünket, 
az erőnket. Ezúttal Simi ügye 
volt ilyen.

Ritka betegség
Az óvodáskorú Simi ikertestvé-
rével és négy másik testvérével 

együtt egy boldog nagy család-
ban él a kerületben. A családo-
sok tudják, hogy hat gyermek 
nevelése milyen sok feladatot 
adhat, Simiék szüleinek azon-
ban több is jutott ezekből a 
feladatokból, mint egy átlagos 
sokgyermekes szülőpárnak: 
ugyanis a hat gyermek közül 
ketten fogyatékkal élnek. Simi 
az egyikük, aki három hóna-
pos volt, amikor cukorbeteg-
séget állapítottak meg nála, 
de rövidesen kiderült, hogy 
ennél bonyolultabb a helyzet. 
A diabéteszhez más tünetek is 
társultak, s végül megszületett 
a helytálló diagnózis: DEND-
szindróma (www.facebook.
com/DendSyndrome).

– Nagyon bonyolult és na-
gyon ritka betegségről van 
szó. Magyarországon Simi az 
egyetlen, akit ezzel diagnosz-
tizáltak – magyarázta Csiznier 
Andrea, az édesanya. – Az ál-
lapot lényege az, hogy hibásan 
működik a sejtekben az egyik 
ioncsatorna, s emiatt vannak 
az idegrendszeri tünetek és a 
cukorbetegség is.

Hogy megértsük, milyen 
kockázatokkal jár a szindróma 
egyetlen hatékony terápiája, az 
édesanya elmondta: 

– Simi egy olyan gyógy-
szert kap, amelyet a 2-es típu-
sú cukorbetegek is szednek, de 
míg egy felnőtt beteg átlagos 
adagja egy-két tabletta, addig 
a kisfiunk naponta húszat kap 
ebből. Ezért nagyon fontos, 
hogy pontosan tudjuk követ-
ni a cukorértékeit. Mivel Simi 
nem beszél, nem tud szólni, 
ha esetleg veszélyesen leesne 
a cukra, eddig csak az álla-
potából és a vércukormérések 
pillanatnyi adataiból tudtunk 
következtetni, hogy mennyi 

gyógyszert adhatunk be neki 
biztonságosan. Most viszont 
látjuk a folyamatot, be tudunk 
avatkozni. Ez óriási biztonság-
érzetet ad.

eljutni az első 
szavakig
Simi tehát folyamatos oda-
figyelést, ápolást és kezelést 
igényel. A cukorszint nagyon 
pontos és folyamatos mérésére 
alkalmas az a műszer, amely-
nek beszerzéséhez a család a 
védőnői szolgálattól kért se-
gítséget. Mivel ez a rendszer 
nagyon új a diabétesz keze-
lésében, az ára is elég borsos 
még, amit nem engedhetett 
meg magának a család.

– Sosem hittem el azt, amit 
Simiről néhány orvos ko-
rábban mondott: hogy soha 
semmilyen fejlődést nem fog 
mutatni. Küzdünk, és ebben 
sokat számít ez a segítség. A 
cukorbetegség tünetei most 
pontosan és folyamatosan 
kontrollálhatók, ami az óvo-
dai életet is megkönnyítet-
te. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy súlyos betegségről van 
szó, de minden előzetes jóslás 
dacára Simi megtanult járni, 
így bízunk benne, hogy meg-
tanul majd kiejteni néhány 
szót, esetleg mondatot is – fe-
jezte ki a reményét Csiznier 
Andrea.

� egy rendkívül ritka és súlyos betegség kont-
rollálásában segít egy nagy családnak az az 
innovatív eszköz, amelyet az önkormányzat 

koordinálásával helyi vállalkozók vásároltak meg. 
a sikeres gyűjtésről ughy attila polgármester sze-
mélyesen számolt be Csiznier andreának, a beteg 
simi édesanyjának. 
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SiMiNEK SEGíTETT 
A GyűjTéS
Az önkormányzat közreműködésével vettek orvosi műszert egy családnak 

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP 
polgtit@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@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

dÖMÖtÖr istván

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

gAlgÓCZy Zoltán

alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1318) minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. hétfőjén 17–17.45 között a 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, 06-20-745-9077
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

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

Kádár tiBor

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

KŐrÖs PétEr

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

KŐsZEgi János

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

MAKAi tiBor

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

MérŐ PétEr FErEnC

együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEtrovAi lásZlÓ

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

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.

„Mivel simi nem beszél, nem tud szólni, ha esetleg 
veszélyesen leesne a cukra, eddig csak az állapotából 
és a vércukormérések pillanatnyi adataiból tudtunk 
következtetni, hogy mennyi gyógyszert adhatunk be 
neki biztonságosan. Most viszont látjuk a folyamatot, be 
tudunk avatkozni. ez óriási biztonságérzetet ad.” 

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1182 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36 1 291 2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

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.: 296-1440
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

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: 8-18 óráig

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

Péntek: 8-15 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 B. sétány 1.

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

IMre-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

a sikeres gyűjtésről ughy attila polgármester személyesen számolt be csiznier andreának, a beteg Simi édesanyjának
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Az energiahatékonyság jegyében újulnak meg további kerületi intézmények KÖZÉLET 3

Folytatás az 1. oldalról 

A mai világban elengedhetetlen, 
hogy az intézmények korszerű 
körülmények között működjenek, 
főleg, ha gyermekekkel foglalkozó 
intézményről van szó. Az elnyert 
összegből az épületek energetikai 
fejlesztése valósul meg, ami által 
lényegesen hatékonyabbá válik 
az energiafelhasználás, és csök-
kenthetők a működési kiadások. 
Az uniós projekt kiemelt célja az, 

hogy ösztönözze és támogassa a 
környezetbarát és egyben meg-
újuló energiaforrást hasznosító 
rendszerek elterjedését.
„A fejlesztési munkálatok so-
rán mindhárom intézményben 
meg fog valósulni a homlokza-
tok és a tetők szigetelése, a régi, 
elavult ablakok helyére korszerű 
műanyag nyílászárók kerülnek, 
valamint mind a három intéz-
ményben napelemes rendszere-
ket is telepítenek. A beruházás 

ÚJABB KÖZEL 
KÉTSZÁZMILLIÓ
FORINTOS FEJLESZTÉS

A KEHOP (Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív 
Program) átfogó célja az, hogy 
a magas hozzáadott értékű 
termelésre és a foglalkoztatás 
bővülésére épülő gazdasági 
növekedés az emberi élet és 
a környezeti elemek – hosszú 
távú változásokat is � gyelembe 
vevő – védelmével összhangban 
valósuljon meg.

Egyszerűsítve: a fejlődés tuda-
tosan fenntartható legyen, és ne 
károsítsa a jövő generációinak 
élőhelyét. E cél megvalósulása 
négy horizontális irányelven 
alapul:
 – a klímaváltozás kedvezőtlen 
hatásainak megelőzése és mér-
séklése, az alkalmazkodóképes-
ség javítása;
– az erőforrás-felhasználás haté-
konyságának fokozása;
– a szennyezések és terhelések 
megelőzése és mérséklése;
– egészséges és fenntartható 
környezet biztosítása.

További információ a 
www.kehop.hu honlapon 
található.
 

Micimackó 
Bölcsőde

Bókay Árpád 
Általános Iskola

Dohnányi 
Ernő 
Zeneiskola

eredményeként csökkenni fog az 
épületek fenntartási költsége, és 
persze emellett azt sem lehet el-
hanyagolni, hogy

A FELÚJÍTÁSOK ÁLTAL 
A GYERMEKEK ÉS 
AZ INTÉZMÉNYBEN 
DOLGOZÓK 
KÖZÉRZETE IS JELEN-
TŐSEN JAVULNI FOG”

– mondta Kucsák László. 

A kerületben megvalósuló ener-
giahatékonysági fejlesztések a 
jövő generációja számára egyér-
telművé teszik a beruházások 
fontosságát.
„A környezettudatosságra ne-
veléshez példát kell mutatnunk 
gyermekeinknek, unokáinknak, 
hiszen fontos, hogy a gyerekek 
a mindennapjaikban is lássák a 
szemléletmód-változást azáltal, 
hogy a kerületi oktatási-nevelé-
si intézményekben a legkorsze-
rűbb energiahatékonysági fej-
lesztések valósulnak meg.

A FELÚJÍTÁSNAK 
KÖSZÖNHETŐEN TÖBB 
MILLIÓ FORINTOT 
TAKARÍTHATNAK MEG 
ÉVENTE AZ ÉRINTETT 
INTÉZMÉNYEK,

s ez a későbbiekben más célok-
ra használható fel. Kiemelt cél, 
hogy a megújuló energiaforrá-
sokat használva megteremtsük 
gyermekeink, unokáink nemze-
dékeinek energiabiztonságát” – 
mondta a lapunknak az ország-
gyűlési képviselő.
Kucsák László azt is elmondta, 
hogy sajnos az épületek jelentős 
része a használatukból eredően 
elavult, de a beruházások nyo-
mán jelentős energiamegtaka-
rítás érhető el bennük. Továbbá 
kiemelten fontosnak tartja, hogy 
az épületek a mai kor követelmé-
nyeinek megfelelő, magas szín-
vonalú energetikai tulajdonsá-
gokkal rendelkezzenek.

„
„

„
„

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN MÁR 
TÖBB MINT 15 OKTATÁSI-NEVELÉSI 
INTÉZMÉNY ÚJULHATOTT MEG.

ÚJABB FEJLESZTÉSEK 
A GYEREKEK JÖVŐJÉNEK 
ÉRDEKÉBEN

A projekt összköltsége bruttó: 198 509 855 Ft
Bókay Árpád Általános Iskola 

■ Homlokzat teljes hőszigetelése 1402 m2 felületen 16 cm vastagságban
■ Padlásfödém utólagos hőszigetelése 20 cm vastag szigeteléssel
■ 58 db ajtó és ablak cseréje valósul meg, korszerű 3 rétegű szerkezetekkel 
■ 176 db napelem elhelyezése, 44 KWh teljesítménnyel.

Dohnányi Ernő Zeneiskola
■ Homlokzat hőszigetelése 703 m2 felületen 16 cm vastagságságú külső oldali 
   szigeteléssel valamint részbeni 15 cm vastagságú belső oldali hőszigeteléssel
■ Padlásfödém utólagos hőszigetelése 20 cm vastag szigeteléssel 287 m2 felületen
■ Pincefödém utólagos hőszigetelése 66 m2 felületen
■ Épület külső falainak utólagos vízszigetelése nagy nyomású 
   akrilgyanta-szigeteléssel
■ Épület teraszainak utólagos hő- és vízszigetelése, burkolatának felújítása
■ 51 db ajtó és ablak cseréje valósul meg, korszerű 3 rétegű szerkezetekkel 
■ 38 db napelem elhelyezése, 9,5 KWh teljesítménnyel.

Micimackó Bölcsőde 
■ Homlokzat teljes hőszigetelése 996 m2 felületen 10 és 16 cm vastagságban
■ Lapos tető utólagos hő- és vízszigetelése 20 cm vastag hőszigeteléssel 870 m2 felületen
■ Pincefödém utólagos hőszigetelése 178 m2 felületen
■ 48 db napelem elhelyezése, 12 KWh teljesítménnyel.

Micimackó 
Bölcsőde

Kucsák László: „Kiemelt cél, hogy a megújuló energiaforrásokat használva 
megteremtsük gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát”
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Mit kell tudni 
a tűzgyújtási 
tilalomról?
Az országos tűzgyújtási tilalom ideje 
alatt az erdőterületeken, a fásításokban 
és az ezektől mért 200 méteres távol-
ságon belül tilos tüzet gyújtani. ide kell 
érteni a felsorolt területeken található 
tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti 
fásításokat, valamint a parlag- és gaz-
égetést is. tilos a tűzgyújtás az erdőben 
és az erdő 200 méteres körzetében talál-
ható külterületi ingatlanokon is.

Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig 
érvényes, az aktuális tűzgyújtási tilalmakról a 
www.erdotuz.hu oldalon lehet tájékozódni.

A Budapest szmogriadótervéről szóló 
69/2008. (Xii. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A § (1) 
d) pontja alapján az avart és a kerti hulladékot a 
főváros közigazgatási területén egész évben tilos 
elégetni. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló 54/2014. (Xii. 5.) BM rendelet értelmében 
külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója 
a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 
hektár egybefüggő területen irányított égetést 
végezhet, azonban ezt az engedélyhez kötött te-
vékenységet nem szabad összetéveszteni a sza-
badtéri tűzhely vagy grillsütő belterületi ingat-
lanon történő használatával.

A saját tulajdonú belterületi ingatlanon 
található tűzhely vagy grillsütő használata 
a tűzgyújtási tilalom idején sem tiltott, te-
hát a kedvező időjárás beköszöntével a kerti 
grillezések, bográcsozások lehetősége bel-
területi ingatlanon lehetséges, erre semmi-
lyen engedélyt nem kell kérni. Az ilyen nyílt 
lángú berendezések, eszközök használata, 
a tűzgyújtás az ingatlanon belül az általá-
nos égetési szabályok betartását követeli meg.  
 
Ezek röviden a következők:

– nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő 
tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;

– gondoskodni kell a tűz oltására alkalmas 
megfelelő anyag, eszköz készenlétben tar-
tásáról (például víz, homok);

– a tevékenység befejezését követően a tüzet 
gondosan el kell oltani, meg kell győződni 
arról, hogy elaludt

A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó 
tűzgyújtási tilalom az erdőkre és azok környe-
zetére terjed ki, de a tűz keletkezésének és terje-
désének fokozott veszélye ebben az időszakban 
minden növényzet esetén fennáll, így az ilyen-
kor történő szalonnasütéskor, grillezéskor külö-
nösen fontos a szabályok betartása. 

Ê Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

A közbiztonság 
javításáért
Pestszentlőrinc-Pestszentimre közrend-
jének biztosítása érdekében végzett ki-
emelkedő munkájáért emlékplakettet 
adott át Bucsek gábor vezérőrnagy, Bu-
dapest rendőrfőkapitánya székely Péter 
Csabának, a Xviii. kerületi Polgármesteri 
hivatal közbiztonsági referensének. 

Az elismerést az április 24-i rendőrség napja al-
kalmából, a Budapest közbiztonságáért díj áta-
dóünnepségén vehette át Székely Péter Csaba. 

– Munkakörömből adódóan napi kapcsolat-
ban állok a rendőrséggel és a közbiztonságért 
dolgozó többi szervezettel, így a polgárőrcso-
portokkal és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal 
is. Megtisztelő ez az elismerés, mert azt jelzi, 
hogy értékelik a kerület közrendjének biztosítá-
sáért végzett munkámat. jó érzéssel tölt el, hogy 
ezt a tudásom legjavát nyújtva több éve önzet-
lenül folytatott tevékenységet mások is látják és 
elismerik – mondta a kitüntetett.

A tavaly alapított Budapest közbiztonságá-
ért díjat ebben az évben dr. Cserháti Zoltán, a 
XX., XXi. és XXiii. kerületi ügyészség vezető 
ügyésze vehette át.

Ê P. a.

Nem egyenlők 
az erőviszonyok
A politikai ellenzéket alkotó pártoknak a 
jövő évi országgyűlési választásokig hát-
ralévő időben mindenképpen meg kell ál-
lapodniuk abban, hogy milyen terv alap-
ján állítanak képviselőjelölteket, és csak 
akkor van esélyük a kormányváltásra, ha 
a közös célt a pártérdekek mögé helye-
zik. 

A bevezetőben megfogalmazott gondolatot 
hangsúlyozta Hadházy Ákos, az LMP társelnö-
ke, országgyűlési képviselő a Bal18 Közéleti Ká-
vézó április 27-i összejövetelén.

A korrupciós ügyek feltárásával foglalkozó 
politikus szerint az ellenzék pártjainak önma-
gukban is meg kell keresniük a hibákat, azon-
ban úgy érzi, hogy a választási kampány nem 
egyenlő erőviszonyok között zajlik majd. 

– Fontos, hogy magunkba nézzünk. Ugyan-
akkor tudomásul kell venni, hogy nem lehet 
tisztességes egy olyan választás, ahol a kor-
mánypárt több tízmilliárd forintból folytathat 
propagandát, míg az ellenzéknek nagyságren-
dekkel kevesebb pénze lesz a kampányra – mu-
tatott rá Hadházy Ákos, aki szerint el kell jutni 
a falvakban élő emberekhez is. – Nagyon sok 
helyen nincs internet, és csak az állami televí-
zióból, a Kossuth Rádióból és a kormánypárti 
megyei lapokból lehet tájékozódni.

Az LMP-s politikus a választások tisztaságá-
ról szólva hangsúlyozta, hogy a külföldön dol-
gozó mintegy félmillió magyar állampolgárt ki-
zárták a választási rendszerből azzal, hogy nem 
adhatják le levélben a szavazatukat. Hadházy 
Ákos mégis úgy véli, hogy mindezen nehézsé-
gek ellenére le lehet győzni a 2018-as választá-
sokon a Fideszt.  

Ê P. a.

Rendőrök 
a könyvtárban
garantált volt a siker a lőrinci nagy-
könyvtárban április 24-én, ugyanis a 
Xviii. kerületi rendőrkapitánysággal kö-
zösen rendőrnapot szerveztek. 

Az eseményen játékos formában mutatták be a 
rendvédelmi munkát, és az izgalmakat fokozva 
a Rendőrmesék 2 és 4 lábra című rajzverseny 
eredményhirdetését is ekkor tartották.

A rendőrnap nagy része a kerületi iskolák 
tanulóinak szólt. Elsőként próbálhatták fel a 
„részeg szemüveget”, amely egy erősen italos 
ember bizonytalan dülöngélését volt hivatott 
érzékeltetni, arról nem is szólva, amikor a fele-
lőtlen koma ilyen állapotban autóvezetésre adja 
a fejét. Közös munka eredménye volt az óriás 
puzzle kirakása. A mezőőrök előadásából kide-
rült, mi mindenre kell ügyelni az egyébként bé-
késnek tetsző erdők, mezők világában. A diákok 
igen jól tippelgettek a bűnmegelőzési totószel-
vény kitöltésekor. 

A nagykönyvtár melletti szabad területen 
megtartott sebességméréses futóverseny ered-
ménye elsősorban az erős lihegésben volt mér-
hető, senkit sem kellett gyorshajtásért megbün-
tetni. Majd jött a motorszimulátor bemutatása. 
Mondani sem érdemes, hogy nagy népszerű-
séget aratott. Sokan kipróbálták, sőt volt, aki 
hatásfokozóként brummogva növelte a rend-
őrmotor teljesítményét. Délután az egyéni és 
a családos vendégek előtt is kitárultak a nagy-
könyvtár ajtajai.

A nap folyamán Minyóczki Árpád, a kerüle-
ti rendőrkapitányság vezetője és Juglné Vilhelm 
Tünde, a könyvtár vezetője láthatóan élvezte a 
gyermekek örömét, aktivitását. Minden kérdés-
re megvolt a válaszuk, majd a rendezvény záró-
aktusaként értékes könyvjutalommal díjazták a 
rajzpályázat nyerteseit. 

Ê-gönczöl-

A virágosítás során kiemelt helyszín volt töb-
bek között a Kossuth Lajos, a Szervét Mihály, az 
Uzsok és a Béke tér. Ezenkívül megszépült a Da-
rányi ignác utcai játszótér, a Városház utcában a 
házasságkötő terem és a Rózsa Művelődési Ház, 
Pestszentimrén pedig a Sportkastély, a reformá-
tus templom és a PiK környezete. 

– Azt szeretnénk, hogy az itt élők minél ott-
honosabban érezzék magukat. Ennek egyik ele-
me az, hogy minél virágosabb legyen a kerület 
– mondta Lévai István Zoltán alpolgármester, aki 
Banyár Lászlóval, a Városgazda vezérigazgatójával 
szemrevételezte az elvégzett munkát. – Ezt a la-
kossággal közösen tudjuk elérni, s a hagyományos 
virág- és cserjeosztás mellett abban számítunk a 
kerületiek segítségére, hogy mely közterületeket 
szépítenék szívesen virágokkal. Az ötletek akár 

a Városgazdának, akár az önkormányzat kerté-
szeti csoportjának továbbíthatók, és a Dialog-
programon keresztül is lehetőség van erre.

A Budapest Dialog online felületén – www.
budapestdialog.hu – gyors regisztráció után pár 
kattintással feltölthetők a városfejlesztési ötletek. 
A javaslatokhoz tetszés szerint csatolható fotó 
vagy rövid leírás, és a térképalapú rendszeren be-
jelölhető a kívánt fejlesztés pontos helyszíne. 

A virágosításhoz szükséges palántákat a Vá-
rosgazda dísznövény-termesztési programja kere-
tében a cég Haladás utcai kertészeti telephelyén 
lévő fóliasátrakban nevelik, és idén már több 
mint 20 ezer növényt ültettek ki. Ezeket a Város-
gazda munkatársai folyamatosan gondozzák a 
teljes vegetációs időszakban.

Ê városkép

– Döbbenten tapasztaltuk, hogy a XViii. kerü-
let levegője a fővárosban az egyik legrosszabb, 
aminek oka a kertvárosi övezetben keresendő. 
A családi házakban ugyanis többféle alternatív 
fűtést alkalmaznak. A kimutatások szerint a le-
vegő szennyezettségéért nyolcvan százalékban a 
fűtés felel, a fennmaradó rész származik a gép-
jármű-közlekedéséből – mutatott rá Dömötör 
István, hozzátéve: – A szennyezettséget például 
jó szellőzésű tüzelőberendezésekkel és száraz 
keményfa égetésével is csökkenteni lehetne. Az 
önkormányzat a levegő tisztasága érdekében 
megtiltotta a kerti hulladék égetését, és minden 
évben komposztálóládák, valamint zöldhulladék-
gyűjtő zsákok kiosztásával is igyekszik segíteni. 

Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a 

kerületben az elmúlt években – a Pilisi Parker-
dő Zrt. közreműködésével – mintegy 15 ezer fát 
ültettek el, a faültetési pályázatok eredménye-
ként pedig évente 500 új fa telepítésével lehet 
számolni. Több évtizedes munka eredménye az, 
hogy a XViii. kerület tavaly a Szebb, virágosabb 
Magyarországért versenyben a főváros kerületei 
között az első helyen végzett.

A május 8-i konferencián szó volt egyebek 
mellett az erdők és a klímaváltozás kapcsola-
táról, a közterületi növényvédelemről, a városi 
környezet és a növények együttéléséről, a hul-
ladékkezelés és -feldolgozás környezetkímélő 
módszereiről és az úgynevezett passzív házak 
előnyeiről is.

Ê P. a.

Tervezzünk virágosabb kerületet!
A tavasz beköszöntével nemcsak a kiskertek, hanem a közterületek is virágba borul-
tak. A városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. kertészeti munkatársai a meglévő virág-
ágyásokon túl újakat is kialakítottak. A kerület vezetésének célja az, hogy minél virágo-
sabb legyen a városrész, és ehhez várja a lakosság javaslatait.

Mindenki lehet környezetvédő
A globális felmelegedés hatásai az élővilágra címmel rendezett környezetvédelmi 
szakmai konferenciát Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata. A nyitó elő-
adásban dömötör istván alpolgármester a globális felmelegedés hatásainak mér-
séklését szolgáló kerületi törekvésekről is beszélt a Kondor Béla Közösségi házban.
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5A siker alapja: önismeret és csapatszellem Közélet

�kezdjük egy egyszerű ösz-
szefüggéssel: ahhoz, hogy 
bármely válságból kitörjön 

egy ország, a gazdaságnak mű-
ködnie kell. ahhoz, hogy a gaz-
daság fejlődjön, a városoknak 
is fejlődniük kell. ahhoz, hogy a 
városoknak jobban mehessen, 
az önkormányzatok vezetőinek is 
haladniuk kell, mégpedig dinami-
kusan. 

ZaráNDy ZoLtáN     

A városok európai együttműködésének sikere 
szintén egyszerű alapokon nyugszik: mindenek-
előtt az önismereten és annak ismeretén, hogy mi-
ként épül fel a város és az azt körülvevő települé-
sek gazdasági, illetve polgárokból álló környezete. 

A város a polgárok közössége: a city 
„citizenekre” épül, ezért is valljuk Európa-szerte 
több mint fél évezrede azt, hogy a városi levegő 
szabaddá tesz. Kevesen tudják ezt jobban, mint a 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felhajtóerejére 
épített, a Norvég Alap által finanszírozott, április 
27-én lezárult projekt résztvevői.

Mindazok, akik részt vehettek a 2013-ban meg-
tervezett és megpályázott, majd 2016 őszétől 2017. 
április végéig sikeresen megvalósított, mintegy 
egymillió euró értékben a Norvég Királyság által 
finanszírozott projektben, elégedetten vonhattak 
mérleget az elért eredmények láttán. 

A projekt Zara Hotelben tartott 
zárórendezvényén a kerület polgármestere, Ughy 
Attila és városigazgatója, egyben a projekt hazai 
menedzsere, Hunyadi István felhívta a figyelmet 
arra, hogy melyek a reptéri és önkormányzati fog-
lalkoztatás és gazdaságfejlesztési projekt motorjai: 
a közösség, az innováció, a partnerség, a közössé-
gi tudás és a készségfejlesztés, a felelős vezetés és 
a versenyképesség. Ezek  a zálogai annak, hogy a 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egyfajta virtu-
ális foglalkoztatási kifutópálya is lehessen.

Köztudott, hogy a repülőtér a helyi és az orszá-
gos munkaerőpiac egyik legfontosabb szereplője, 

amit bizonyít, hogy mintegy 65 ezer munkahely a 
repülőtér működésével összefüggésben jött létre. 
Ezek a bruttó hazai termék (GDP) 1,6 százalékát 
adják. Közülük több mint 22 ezer munkahely van 
a repülőtéren és a környékén, s a GDP 0,5 száza-
lékát teszik ki, és további 43 300 munkahely mű-
ködik ennek eredményeként a turizmusban és a 
kereskedelemben. Minden 1 százalékos utasszám-
növekedés 1 százalékos gazdasági növekedést ge-
nerál.

a helyi foglalkoztatáséRt 
Ennek tükrében nem meglepő, hogy a projekt 
megszületésekor – a Malév megszűnésekor – a 
legfontosabb cél az volt, hogy az itt élőknek a la-
kóhelyükhöz minél közelebb lehessen munkale-
hetőségeket kínálni. Egyúttal a Norvég Alap által 
kínált képzések és a vadonatúj TUD18 Képzés-
koordinációs iroda segítséget ad a polgároknak 
a képzettségüknek és képességeiknek leginkább 
megfelelő munkahely megszerzésében, egyúttal az 
élethosszig tartó tanulás gyakorlatának elterjesz-
tésében.

A városigazgató – csapatkapitányként – a 
mindkét országban népszerű kézilabda csapatépí-

tésével vetette össze a projektszervezetet: a kapu-
ban a vezető partner a XViii. kerület, „szövetségi 
kapitánya” a polgármester, a „beállósok” a képzé-
si és tréningprogramokat tartó Zsigmond Király 
Egyetem és Felnőttképzők Szövetsége, az „átlö-
vők” a Lillehammeri Egyetem kiváló szakemberei 
és a Budapest Airport HR-vezetői voltak. A csapat 
nem lett volna teljes a védekezésben és a támadás-
ban egyaránt jeleskedő vecsési önkormányzat nél-
kül. íme, a csapat, amelynek „ellenfelei” a stagnáló 
foglalkoztatás és gazdaság, valamint a nemzetközi 
együttműködésekkel szembeni kételkedés volt.

A kerületi önkormányzat új, innovatív és di-
namikus képzési projektet alapozott meg, amely 
a kerületben élő munkavállalók repülőtéri foglal-
koztatását teszi lehetővé. A programot részletes 
repülőtéri és kerületi munkaerő-piaci elemzés ala-
pozta meg, amit a lillehammeri önkormányzatnál 
és egyetemen tett szakmai látogatás, valamint a 
hazai trénerekkel folytatott konzultációk követ-
tek. 

Mi az a tuD18? 
A képzési program végrehajtásához egy impo-
záns, a XXi. századi felnőttképzési feltételeknek 

megfelelő interaktív képzési teret is megépített az 
önkormányzat. 2016 novemberében ünnepélye-
sen adták át a Hengersor utca és az Üllői út sar-
kán (Üllői út 317.) a TUD18 Képzéskoordinációs 
irodát, a felújított épületben tágas, több mint 150 
négyzetméteres képzési térrel. 

A TUD18-ban megtestesülő projekt lelkét a 
képzési programok adták és adják a jövőben is. 

A szakmai képzési programban a reptéri mű-
ködéshez kapcsolódó építő- és anyagmozgató gép-
kezelői és „speciális áruk szállítmányozási ismere-
tek” (OKj-szintű) képzés nyílt meg az érdeklődők 
előtt, míg a kompetenciafejlesztésben a különféle 
munkaköröktől független területeken kívántak 
segítséget adni az érdeklődő munkavállalóknak. 
Ezek sorában szerepelt az angol nyelvű kommu-
nikáció, az irodai informatikai alkalmazások fej-
lesztése, a vezetői készségeknek, a stresszkezelés és 
a projektszemléletű menedzsment készségeinek a 
fejlesztése is.

felnőttképzési 
kifutópálya
A munkaerő-piaci felzárkóztatást segítő, 2016 
decembere és 2017 áprilisa közötti ingyenes kép-
zésekre november elejétől folyamatosan lehetett 
jelentkezni. A jelentkezés során a kerületi lakosok 
és a Pestszentlőrinc-Pestszentimrén munkahellyel 
rendelkezők elsőbbségben részesültek. A program 
keretében kiemelten számítottak a női munkavál-
lalók, a jelenleg gyesen, gyeden lévők vagy abból 
frissen visszatérők, illetve az 50. életévüket be-
töltöttek érdeklődésére és bekapcsolódására. Te-
kintettel arra, hogy a partnerek együttműködési 
szándéknyilatkozatot írtak alá a jövőbeli együtt-
működésre, és hogy a Norvég Alap is új programot 
indít a folyamatban lévő kormányközi egyezteté-
sek nyomán, a www.tud18.hu honlapon továbbra 
is lehet jelentkezni a „képzések” menüpontban, 
ahol az érdeklődők a képzések pontos leírását is 
megtalálhatják. 

A TUDÁS SZÁRNyAKAT AD
Eredményes együttműködés a Norvég Alappal 
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Szegény árvák, Jancsi és Iluska, mert az a legrosz-
szabb, ha valakinek nincsen anyukája, és kérdés, 
hogy félni kellett-e az árvaházi ülnököktől, még ha 
nem voltak is álnokok.

Gyerekkoromból emlékszem egy jól öltözött, de mindig fekete öltönyt viselő szigorú arcú bácsira, akinek apukám min-
dig előre köszönt, s amikor kérdeztem, hogy kicsoda ő, azt felelte: árvaházi ülnök. De őt mindig az utcán láttuk, vagyis 
sohasem ült, hanem ment, s amikor fogadta az apukám köszönését, akkor is legfeljebb megállt egy pillanatra (míg 
megemelte a kalapját), tehát számomra sokkal inkább állnok volt, de amikor ezt el akartam mondani, akkor apukám 

nevetve jegyezte meg, hogy kislányom, nem minden árvaházi ülnök álnok, ez például nagyon is rendes ember, de én mégis féltem 
tőle. Számomra ugyanis az árvaház volt eleve félelmetes, mert tudtam, hogy az egy olyan ház, ahol olyan gyerekek élnek, akiknek 
nincsen se anyukájuk, se apukájuk, és úgy gondoltam, hogy emiatt ők állandóan sírnak, de ha nem sírnak, akkor is nagyon szo-
morúak, és amikor láttam azt a szigorú ülnök bácsit, aki mindig ment, és „nem feltétlenül” volt állnok (egyszer egy házi feladatban 
is írtam erről, és akkor a tanító úr a két l-ből az egyiket lehúzta, s megjegyezte, hogy eddig azt hitte, hogy jó helyesíró vagyok), 
ahogy apukám mondta.
Akkoriban talán erre a dologra voltam a legérzékenyebb (nem a helyesírásra!), hiszen még iskolába sem jártam, amikor minden 
mesén sírtam, ami úgy kezdődött, hogy valakinek nincsen anyukája vagy apukája. Legtöbbször anyukám mesélt, ilyenkor oda-
bújtam hozzá, és sokszor annyira zokogtam, hogy alig lehetett megvigasztalni, vagyis nem lehet azt mondani, hogy „álomba 
ringatott” a mese. jancsi és juliska történetében ezért szinte sohasem jutottunk el a vasorrú bábáig, amit különben nem is nagyon 
bántam, bár annak örültem (ha mégis eljutottunk), hogy a végén pórul járt a banya. A legnagyobb kedvencem a jános vitéz lett 
volna, ha ott is mindjárt az elején nem akadok fenn azon, hogy miért van szegény iluskának gonosz mostohája, és hogy miért 
szolgál idegenben az a derék Kukoricza jános. Vajon van-e neki otthon anyukája, vagy már ő is meghalt, mert akkor érthető, hogy 
időnként elhanyagolja a rábízott nyájat… Gondolom, ismeritek a történetet – nem kell részleteznem.
igazából azt szerettem volna elmesélni, hogy felnőttként egyszer elvetődtem jános vitéz sírjához, bevallom, először annyira meg-
lepődtem, amikor ezt a feliratot megláttam Ráckevén, úgy gondoltam, hogy ez talán valami helyi vicc. De kiderült, hogy nem. 
Mármint az, hogy Petőfi kedves mesehőse valóságosan létező személy volt, eredetileg Piringer jánosnak hívták, s csak később lett 
belőle Horváth Nepomuki jános néven messze földön híres igazi nagy vitéz, habár éppenséggel nem a francia királyt mentette meg 
a törököktől, hanem az osztrák császár seregében harcolt Napóleon ellen, s bizony meg is futamodott a győri csatában, de hát egy 
fecske, ugye, nem csinál nyarat. Különben aztán Bonaparte is odatűzhette ezt a győzelmet a kalapja mellé, és nézegethette (esetleg) 
Szent ilona szigetén…
Árva fiú volt ez a ráckevei Piringer gyerek, igaz, először csak az édesapja halt meg, utána vette a nevére édesanyja második férje, 
a megyei perceptor Horváth úr (ha jól tudom, ez amolyan pénztárnokféle állás volt), de hamarosan meghalt az anya is, úgyhogy 
a jancsi gyerek tényleg olyan egyedül maradt, mint Petőfi meséjében. illetve… mégse. Mert magához vette apai nagybátyja, aki-
nek volt egy juliska nevű kedves kisleánya – a többit sejthetjük. Azért persze az életben sem minden fenékig tejfel (nem csak az 
irodalomban), a fiatalok elszakadtak egymástól. jancsit katonának sorozták, s akkoriban bizony ez évtizedekre szóló távollétet 
jelentett. A kis juliska időközben férjhez ment, s amikor végül is „a jobbágyból lett világlátott huszárkapitány” hazakeveredett 
szülővárosába (mert bizony város volt az, már Mátyás idejében is), már csak arra volt lehetősége, hogy juliska javára végrendel-
kezzen, valamikor 1845 körül. Addigra azonban Petőfi már megírta a maga jános vitézét. Az irodalomtörténet úgy tartja, hogy 
Kecskeméten hallott a „hőséről” jókai egyik barátjától, egy bizonyos ráckevei Ács Károlytól. De ez mindegy is. A lényeg az, hogy 
a város szerint igenis a kis Piringer gyerek volt a Kukoricza jancsi mintája (meg is rendezik minden év júniusának első hétvégéjén 
a jános Vitéz Napokat).
és hogy úgy történt-e minden az életben is, ahogy azt Petőfi megálmodta? Vagyis kikélt-e az élet vízéből a kedves kis iluska jancsi-
jának a rózsájából? én erősen hiszem, hogy pontosan így történt ez Tündérországban. Aki pedig nem, az járjon utána! 

KorMányhivAtAl – AZ ÖnÖK sZolgálAtáBAn

A gyermekvédelmi 
jelzőrendszer 
A Xviii. kerületi Kormányhivatal gyámügyi osztálya 
áprilisban összehívta a gyermekvédelmi jelzőrend-
szer szereplőit. A találkozás aktualitását a jogsza-
bályok közelmúltbeli módosulása, azok egységes 
szakmai alkalmazásának követelménye adta.

A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének célja 
az alaptörvényben és más, a gyermeki jogokkal, a gyer-
mekek védelmével foglakozó jogszabályokban meghatá-
rozott intézmények, szolgáltatók és személyek együttmű-
ködése annak érdekében, hogy megvédjék a gyermekeket 
az erőszak, a támadás, a fizikai és lelki durvaság, az el-
hanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás 
–ideértve a nemi erőszakot is – bármilyen formájától. 
A gyermekvédelmi rendelkezések olyan hatékony in-
tézkedéseket tartalmaznak, amelyek a rossz bánásmód 
eseteiben hozzájárulnak a cselekmény felismeréséhez, 
bejelentéséhez, annak illetékes helyre juttatásához, ki-
vizsgálásához és a szükséges beavatkozás, illetve eljárás 
megindításához.

Ez egy olyan összetett folyamat, amelynek a szereplői 
(köznevelési intézmények, védőnők, házi gyermekor-
vos) egyrészt napi kapcsolatban vannak a gyermekekkel, 
másrészt olyan szolgáltatást nyújtó intézmények (család-
segítő szolgálat, intézmény, hivatal), amelyeknek szak-
mai rálátásuk van az adott család helyzetére.

A koordináció elengedhetetlen feltétele a jelzőrendszer 
eredményes működtetésének és az együttműködésnek. 
Fontos, hogy a résztvevők tisztában legyenek saját fel-
adataikkal, felelősségükkel, és egymás szakmaiságában 
bízva, egymásra támaszkodva közösen meghatározott 
elosztásban végezzék a feladataikat a gyermekek védel-
mében.

A XViii. kerületi Kormányhivatal Gyámügyi Osztá-
lya a szakmai együttműködés mellett fontosnak tartja a 
naprakész ismeretek átadását, a jogszabályi változások 
közös értelmezését. A személyes kapcsolatok kialakítása, 
a szakmai bizalom erősítése is elősegíti a sokszereplős 
gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működését.

Az egész napos rendezvényen a meghívott előadók 
saját szakmai gyakorlatuk tapasztalatait és tanulságait 
osztották meg a résztvevőkkel, s érdemi párbeszédre és 
interaktív tevékenységre is volt lehetőség.

Ê Hodruszky csaba
kormányhivatal-vezető
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6 Átszervezéssel megmenthető a nyelvi előkészítő a Vörösmarty iskolábanönKormányzat

�a lőrinci sportcsar-
nok felújításának 
terve volt a fő téma 

a képviselő-testület április 
28-i rendkívüli ülésén, de 
szó volt a vörösmarty is-
kola nyelvi előkészítőjének 
átalakításáról is.

KeréKgyártó györgy   

Fontos lépést tett a képviselő-testület 
annak érdekében, hogy megújulhasson 
a Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum 
részeként üzemelő Lőrinci Sportcsar-
nok a Thököly úton. A beruházás csak 
egy meglehetősen bonyolult gazdasági 
konstrukcióban valósítható meg, de a 
kormánypártok és az ellenzék egyetér-
tett abban, hogy szükség van rá. Szep-
temberre tervezik a kezdést.

ki fizet?
A beruházás anyagi fedezetét a Magyar 
Kézilabda Szövetség tao-pályázata adja. 
ilyen pályázaton az önkormányzat nem 
vehet részt, csak sportszervezet, ezért 
döntött úgy még tavaly tavasszal a kép-
viselő-testület, hogy az önkormányzat 
szerződést köt a PLER Kézilabdasport 
Kft-vel (amelynek érdeke fűződik a 
csarnok felújításához, hiszen az az 
egyesület otthona) arról, hogy pályáz-
zon a beruházásra. A mostani döntés 
célja pedig egyfelől az volt, hogy az 
önkormányzat hivatalosan is hozzájá-
ruljon saját tulajdonú ingatlana fejlesz-
téséhez, másfelől az, hogy az elkészült 
terveket jogszerűen is átadja a PLER 
Kft-nek. 

Ami a forrásokat illeti, az önkor-
mányzat 279 millió forint önrészt 
irányzott elő erre a célra, a Budapest 
Airport Zrt. pedig eddig 400 millió fo-
rint tao-összeget utalt át a PLER szám-
lájára.

fontos 
az átláthatóság 
Mint a bevezető sorokban már említet-
tük, az ellenzéki képviselők is egyetér-
tettek abban, hogy fontos és időszerű 
beruházásról van szó. A részleteket 
illetően azért volt vita. Petrovai Lász-
ló (PM) például figyelmeztetett, hogy 
ilyen volumenű beruházásnál kiemel-
ten fontos az átláthatóság, vagyis az 
adatok lekérdezhetősége, ami más be-
ruházásoknál rendkívül nehézkes szo-
kott lenni. A felvetést elfogadva Ughy 

Attila kiegészítést terjesztett elő, amely 
biztosítékot nyújt arra, hogy az önkor-
mányzat a beruházással kapcsolatos 
információkat közzé-, illetve kérésre 
hozzáférhetővé teszi. 

Kőrös Péter (MSZP) a forrásfelhasz-
nálás sorrendjének módosítását java-
solta. Véleménye szerint észszerű volna 
elsőként a tao-támogatást felhasználni 
és az önkormányzati önrészt lényegé-

ben tartaléknak tekinteni. Lévai István 
Zoltán alpolgármester elismerte a fel-
vetés előnyeit, de – mint elmondta – a 
források felhasználását a szövetség pá-
lyázati rendje szabályozza. ígéretet tett 
arra, hogy a tárgyalások során felveti a 
szövetségnél a változtatás igényét. 

A testület elfogadta Petrovai László 
előterjesztését és Ughy Attila kiegészí-
tését. 

MaRaD a nyelvi 
képzés
Vitát keltett a testületben a Külső-pes-
ti Tankerületi Központ igazgatójának 
felvetésén alapuló előterjesztés is: a 
Vörösmarty Mihály ének-zenei Nyelvi 
Általános iskola és Gimnázium ének-
zenei tagozatán szüntessék meg a nyel-
vi előkészítőt. Makai Tibor (jobbik) rá-

mutatott: ez nem helyes döntés akkor, 
amikor rengeteg cikk születik arról, 
hogy a magyarok nyelvtudása elmarad 
az európai átlagtól.

A tankerületi központ igazgatója, 
Bak Ferenc elmondta, hogy egy jogsza-
bály kényszeríti őket erre, de a döntés 
célja éppen az, hogy ne szűnjön meg az 
előkészítő az egész évfolyamon. A jog-
szabály szerint ugyanis ott, ahol három 
egymást követő éven át nem érik el az 
előkészítősök a megadott nyelvtudási 
szintet, meg kell szüntetni az előkészí-
tőt. Az elmúlt évek statisztikái szerint 
az évfolyam többsége jóval a szint fö-
lött teljesített, az ének-zene tagozatosok 
azonban mélyen alatta, és az ő átlaguk 
lehúzta a többiekét. Tehát azért szünte-
tik meg ezen a tagozaton a nyelvi elő-
készítőt, hogy az évfolyamon amúgy 
megmaradhasson. Pásztor Józsefné, 
az iskola igazgatója hozzátette, hogy 
a Vörösmartyban mindig a zene és a 
nyelv volt a legfontosabb, de ő maga 
is fölöslegesnek látja az amúgy a saját 
területükön nagyon sikeres ének-zene 
tagozatosokat ezzel terhelni, és az in-
tézkedéssel menthető az előkészítő a 
többiek számára. A testület igennel sza-
vazott az előterjesztésre. 

 ilyEn lEsZ  
AZ úJ sPortCsArnoK
A lőrinci sportcsarnok a re-
pülőteret üzemeltető vállalat 
támogatásának köszönhető-
en a Budapest Airport Aréna 
nevet kapja majd. A jelenleg 
400 fős nézőteret 1000 fősre 
bővítik, az épület műszaki és 
tűzrendészeti felszereltségét 
korszerűsítik, az egész léte-
sítményt akadálymentesítik, a 
parkot átalakítják, könnyebbé 
teszik a gyalogos, közösségi 
közlekedési és autós megkö-
zelítést, valamint parkolókat 
is építenek.

SZEPTEMBERTŐL éPÜL 
AZ új SPORTCSARNOK
Korszerű arénát kap a PLER és vele Pestszentlőrinc
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A Nyugdíjas Akadémia sokkal többet 
nyújt annál is, hogy új ismereteket ad a 
szépkorúaknak, akik hasznosan tölthetik 
itt a szabad idejüket. Az embereknek az 
iskolában, munkahelyen kialakult kap-
csolatai 50–60 éves korukra megkopnak 
vagy megszűnnek a távolság, illetve a kü-
lönböző élethelyzetek miatt, ezért nagyon 
sok idős ember magányossá válik. Az aka-
démia egy új kapcsolati hálót is jelent a 
nyugdíjasoknak. 

A Zsigmond Király Egyetem és a 
XVIII. kerületi önkormányzat évek óta 
tartó közös szeniorképzése rendkívül 
népszerű, nagy az érdeklődés a különféle 
tanfolyamok iránt. Most két szinten volt 
orosz-, haladó szinten olasz-, öt szinten 
angolnyelv-oktatás. Népszerű volt a geo-
politika, a Magyarország története a do-

kumentumfilmek tükrében című sorozat, a 
művészet-, vallás- és sporttörténet is. Kell 
egy kis áramszünet címmel játékokat, ön-
ismereti gyakorlatokat, fejtörőket tartottak, 
továbbá ki lehetett próbálni a jobb agyfél-
tekés rajzolást is. 

Az előadásokon is minden alkalommal 
zsúfolásig megtelt a tanácsterem, nemegy-
szer még a pótszékezés sem segített, töb-
ben a termen kívül, az aulából hallgatták 
az előadást. 

– Nemcsak az előadások voltak telt 
házasak, hanem a tanfolyamokra is nagy 
számban jelentkeztek. Az időskorúak szí-
vesen vesznek részt a szeniorképzésben, 
mert, amint azt a felmérésünk is mutatja, 
érdeklik őket a témakörök. Miközben bő-
vülnek az ismereteik, az agytorna frissen 
tartja az elméjüket is – mutatott rá Port 

Tivadarné, a XVIII. kerületi Nyugdíjas 
Akadémia koordinátora. – Sokan nem egy, 
hanem több kurzuson is részt vettek, sőt 
miután az egyes tanfolyamok majdnem 
azonos időben voltak, belehallgattak a má-
sik előadásba is. 

A tizedik félév még nem zárult le tel-
jesen, mert a Magyarország története a 
dokumentumfilmek tükrében, valamint az 
angol 4-es és 5-ös szintű tanfolyam még 
zajlik. 

– Tekintettel arra, hogy nagy volt az 
igény a számítógép-kezelésre, haladva a 
korral, táblagép-kezelési oktatást szervez-
tünk, amelynek a TUD18 Képzéskoordi-
nációs Iroda ad otthont – tette hozzá Port 
Tivadarné. – Április közepén kezdő és 
haladó tanfolyam is indult. Az oktató sze-
mélyre szabottan segíti a tananyag megér-
tését és ezáltal a haladást a tanulásban. A 
nagy érdeklődésre tekintettel május 9-én 
indul a következő turnus, szintén kezdő és 
haladó szinten.

A tizedik szemeszter utolsó előadása 
előtt Ughy Attila polgármester kiosztotta 
az okleveleket azoknak, akik rendszeresen 
részt vettek az előadásokon, illetve a tan-
folyamokon. A polgármester összesen 514 
oklevelet adott át a nyugdíjasoknak, akik 
közül 383-an a tanfolyamok, 131-en az elő-
adások aktív hallgatói voltak. 

Ê Fülep erzsébet

 ingyEnEs sZEniorKéPZés
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzatának jóvoltából 
az 50 évnél idősebb kerületi 
lakosok ingyenesen vehetnek 
részt a nyugdíjas Akadémia 
programjain.

SZORGALOMéRT ELiSMERéS 
Hamarosan befejeződik a Nyugdíjas Akadémia tizedik szemesztere

Minden képviselő egyetértett abban, hogy fontos és időszerű a beruházás

A nyugdíjas Akadémia előadás- és tanfolyamsorozata ezúttal is sikeres 
volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy számos résztvevő több 
oklevelet is átvehetett Ughy Attila polgármestertől április 29-én a polgár-
mesteri hivatal tanácstermében.

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KORZÓ: 
Kultúrtörténeti séták híres emberekkel

ARCHITÉKA: 
Építészkritika a főváros épületeiről

POLC: 
Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

KERESSE 
a május 11-i 

SZÁMBAN!

90x150_pest-budai.indd   1 2017.04.05.   11:42
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7A Tavaszi Nemzetközi Ízkavalkáddal bővült a majális palettája Kultúra

�színes programok várták  az 
érdeklődőket április 28. és 
május 1-je között a kerület-

ben. az első három napon a kos-
suth tér, május első napján pedig 
a bókay-kert és az Új tündérkert 
étterem parkja is otthont adott a 
rendezvényeknek.  

FüLeP erZSébet     

Alighogy megnyílt a négynapos rendezvénysoro-
zat első napján a Tavaszi Nemzetközi ízkavalkád a 
Kossuth téren, eleredt az eső, és elmosta az aznapi 
folytatást. 

A szombati programok sorát – középpontban 
a Tébláb Nemzetközi Néptáncfesztivállal, amely 
stílusosan a tánc világnapjára esett – Ughy Atti-
la polgármester nyitotta meg. A Tébláb Alapfokú 
Művészeti iskola növendékei különféle magyar 
tájegységek táncait mutatták be a Kossuth téren 
felállított színpadon. Felléptek emellett kerületi 
óvodások, iskolások, valamint erdélyi, felvidéki és 
vajdasági tánccsoportok is. 

Az ízkavalkád pénteki első napján kora délután 
Angola mutatkozott be, szombaton Portugália, va-
sárnap Brazília, hétfőn pedig a Zöld-foki-szigetek 
ízvilágával ismerkedhettek meg az ínyencek. Eköz-
ben persze hagyományos magyar ételeket is lehetett 
vásárolni, például sült kolbászt, pecsenyét, külön-
böző ízesítésű lepényeket, házi készítésű sajtokat. 
A színpadon napközben népi, világzenei és 
popegyüttesek váltották egymást, többek között 
az Abba-emlékzenekar lépett fel. 

A Bókay-kertben május 1-én elsőként a Tébláb 
iskola növendékei léptek színpadra. Ők néhány 
éve arra vállalkoztak, hogy a majálisnak vissza-
adják az eredeti, vagyis a népi tradíciókból ismert 
tartalmát a Bókay-kertben.  ilyenkor körültáncol-
ják a Fesztiválszínpad mellett felállított májusfát, 
amely már nem egy legény szerelmének bizonyíté-
ka választottja számára, hanem a közösségi össze-
tartozás jelképe.  

A színpadon bemutatót tartottak a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia sportolói, s a kilencvenes évek 
sztárjai mellett kellemes szórakozást nyújtott a vi-
dám dalokat előadó Cozombolis, a hetven éve szü-
letett Máté Péter slágereit játszó Főnix zenekar és az 
örökzöld Abba-slágerekkel fellépő Abba Sisters is.  
A gyerekeket igazi vidámparki hangulat fogadta a 
Bókay-kertben, a Kossuth téren és az új Tündér-
kert étterem, azaz az egykori Hofherr-villa park-
jában. 

Ez utóbbi helyszínen kilencedik alkalommal 
rendezte meg a Gépmajálist a Hofherr-Dutra Em-
léktársaság, hogy emléket állítson a hajdan Kispest 
és Pestszentlőrinc határában működő gyárnak, 
amelyet a Hofherr család alapított és tulajdonolt, s 
amely a szocializmus éveiben Vörös Csillag Trak-
torgyár néven működött. 

A Gépmajálist számos kulturális program kí-
sérte. A gyár modelljei mellett hazai gyártású régi 
tehergépjárművek, veterán autók, motorok és me-
zőgazdasági gépek sorakoztak fel. A rendezvény 
csúcspontja a szokásos felvonulás volt, amelynek 
során a gépek megmutatták, hogy még mindig 
nem csupán egyszerű kiállítási tárgyak: erejük 
teljében gördültek körbe a környező utcákon.  
A Bókay-kertben és az új Tündérkert parkjában 
Lévai István Zoltán mondott köszöntőt, amiben 
elhangzott: örül annak, hogy sokan vesznek részt 
a programokon, amelyek idén a szintén jó családi 
programot kínáló ízkavalkáddal bővültek. 

– Nem beszélve a hagyományosan megrende-
zett Gépmajálisról, amely nemcsak a felnőtteket és 
a traktorok szerelmeseit érdekeli, hanem a gyere-
keket is, akik boldogan ültek fel ezekre a gépcso-
dákra – tette hozzá az alpolgármester.

 úJ MűFüvEs FoCiPályA 
A városgazda Xviii. kerület 
nonprofit Zrt. a Magyar 
labdarúgó szövetséggel egy 
20 x 40 méteres műfüves 
focipályát adott át május 
1-jén a Bókay-kertben. Az új 
pályát a Bókay iskola diákjai 
és a városgazda Utánpótlás 
Akadémia növendékei 
használhatják, de ki is lehet 
bérelni.

Zene, tánc, 
finomságok 
és gépcsodák
Se szeri, se száma nem volt a kerületi programoknak
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A márciusi ifjú és a Rákóczi-szabadcsapatot ve-
zető Vasvári Pál emléke előtt tiszteleg minden 
esztendőben a Vasvári Pál Toborzó Fesztivál a 
Pestszentimrei Sportkastély melletti területen. Az 
eseményt megálmodó és a mai napig koordináló 
Vasvári Pál Polgári Egyesület tagjai azonban az 
első pillanattól törekednek arra, hogy aktuális te-
matikát is adjanak a rendezvénynek.

– Ez idén egy valódi középkori lovagi torna lesz, 
amely a Szent László-emlékév apropóján került a 
programba – mondta Bauer Ferenc, az egyesület 
társelnöke. 

vasváRi eMlékezete
A fesztivál középpontjában természetesen tovább-
ra is Vasvári Pál alakja áll.

– A hagyományoknak megfelelően a református 
templom kertjében elhelyezett Vasvári-kopjafánál 
ünnepi megemlékezéssel kezdünk, majd átvonu-
lunk a fesztivál helyszínére – tájékoztatott a társ-
elnök.

Ott pedig 10 órakor igazi forgatag kezdődik. 
Ahogy megszoktuk, lesz hagyományőrző huszár-
tábor, kézműves sátor, reformkori jelmezpavilon, 
részt vesz a rendezvényen a Magyar Honvédség, a 
rendőrség, a katasztrófavédelem és a tűzoltóság is. 

Közben a színpadon egymást váltják a fellépők: a 
Dohnányi zeneiskola fúvószenekara, az MH Buda-
pest Helyőrségi Zenekar, a körösfői Rákóczi nép-
tánccsoport és a Tébláb művészeti iskola tánco-
sai, valamint a Városgazda Utánpótlás Akadémia 
sportolói. 

este az eDDa záR
– izgalmasnak ígérkezik az a show, amelyben a 
tűzoltók élesben mutatnak be egy oltást – avatott 
be Bauer Ferenc. – A színpadi programot este Dér 
Heni, a Gesarol és végül az Edda koncertje zárja. 

A fesztivál fontos eleme évek óta a főzőverseny, 
amelyre még lehet jelentkezni. Az eseménynek 
rangot ad, hogy ilyenkor adják át az egyesület ál-
tal alapított Vasvári-díjat, amelyet olyan közéleti 
személyek vagy civilek kaphatnak meg, akik sokat 
tettek Vasvári Pál emlékének ápolásáért. 

Ê Kerékgyártó györgy

gyErMEKsZínháZ is lEsZ
délelőtt katonai alaki bemutatót 
láthatnak az érdeklődők, kora 
délután pedig a szeleburdi színház 
Jaj, de jó a szilvás gombóc! című 
előadására várják elsősorban a 
kicsiket. A vásárban körhinta, 
kovácsműhely és sok más 
érdekesség fogadja a látogatókat.

Szent LáSzLó eLőtt iS tiSzteLegnek
Az 1848-as hangulat mindig garantált a vasvári Pál toborzó Fesztivál pestszent-
imrei eseménysorozatában, idén pedig – a szent lászló-emlékévhez kapcsolódó-
an – lovagi tornát is szerveznek június 3-án a rendezők.

az ünnepi napot várhatóan fergeteges bulival zárja majd az eDDa
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�a korábbi évekhez hasonlóan 
kedvező áron kínál tartalmas 
időtöltést a nyári szünetre az 

általános iskolásoknak a bókay-
kerti napközis tábor. a tábor alap-
díjában foglalt programokon kívül 
idén is be lehet fizetni a különféle 
tematikus foglalkozásokra is, így 
személyre szabható tábori élmé-
nyeket is szerezhetnek a gyerekek. 

PuSKáS attILa     

Az önkormányzat által fenntartott napközis tábor 
több mint hat évtizedes múltra tekint vissza. A 
Bókay-kert fái alatt először 1953-ban nyaralhattak 
együtt szervezetten a XVIII. kerület iskolásai.  

Dömötör István alpolgármester elmondta, 
hogy az önkormányzat a kedvezményes táboro-
zási lehetőséggel a kerületi családokat szeretné 
támogatni. 

– Több millió forintot áldoz a kerület arra, 
hogy tartalmas programokat, szakértő felügyele-
tet és napi háromszori étkezést biztosítson a le-

hető legolcsóbban. Az egyhetes turnusok költsége 
egyébként a környező kerületek önkormányzati 
táboraival és az üzleti alapon működő táborokkal 
való összehasonlításban bőven megállja a helyét. 
A cél az, hogy ha csak lehet, a gyerekek ne legye-
nek otthon felügyelet nélkül, és a szülők nyugod-
tan dolgozhassanak. 

bábjátéktól a CiRkuszig
A tábor alapprogramjai között évek óta megtalál-

hatók a bábelőadások, rendszeresen látogatja meg a 
gyerekeket bűvész, és nem maradhat ki a szórako-
zások közül a busz- és a hajókirándulás sem. 

– Rendszeresek a kézműves foglalkozások, a 
különböző tábori sportversenyek is. Szép időben 
a Bókay-kert strandját is igénybe tudjuk venni. 
Szeretünk portyázni a közelebbi vagy távolabbi 
különleges játszótereken, és ha van rá lehetőség, 
akkor ingyenes múzeumlátogatásokat, játszóházi 
kiruccanásokat is szervezünk – mondta el Kuba 
Gábor, az Eötvös Loránd Általános Iskola igazga-
tója, aki mintegy harminc éve vezeti a tábort.

Jövőre lesz húsz éve, hogy a táborozók számá-
ra kedvezményes áron cirkuszlátogatást is tartal-
maz a program. 

– A cirkuszi programon résztvevők száma év-
ről évre eléri a kétszázat, pedig ez, ellentétben a 
tábori alapprogramokkal, nem ingyenes. A nap-

közis tábor díja egyébként a kerületben élő vagy 
itt tanuló diákoknak napi 489 plusz 200 forint, 
ami háromszori étkezést és az alapprogramok árát 
foglalja magába – tette hozzá a táborvezető.

MinDen gyeRek fontos
Az önkormányzat elsősorban a kerületi gyerekek 
számára tartja fenn a napközis tábort, de azért le-
hetőség van arra, hogy más kerületekből is csat-
lakozzanak.

– Számukra valamivel drágább, 800 plusz 700 
forint a napi költség, de ha figyelembe vesszük, 
hogy öt napra ez még mindig csak 7500 forint, 
akkor elmondható, hogy bármilyen más táborozá-
si lehetőséggel szemben versenyképes árat aján-
lunk – fogalmazott Kuba Gábor.

Az első ötnapos turnus június 26-án, hétfőn 
indul, az utolsó pedig augusztus 25-én, pénteken 
ér véget.

– Ez megszakítás nélkül kilenc hét, azaz 45 tá-
borozási nap. Létszámkorlát gyakorlatilag nincs, 
akár 600 főt is el tudunk látni. A tapasztalatok 
alapján átlagosan 350–400 gyerekkel foglalko-
zunk. Ez a szám időnként felmegy 500–550-re, 
augusztusban pedig, amikor a legtöbb szülő kive-
szi a szabadságát, olykor 120 főre is lecsökken.

A napközis tábor hétköznap 8-tól 16.30 órá-
ig tart nyitva. A turnusokra június 13-tól kezdve 

minden kedden 8 és 18 óra között lehet jelentkez-
ni a Bókay-kert főépületében. A beiratkozáshoz a 
gyermek lakcímkártyája, valamint ételallergia ese-
tén orvosi igazolás szükséges. A tábor szervezői 
arra kérik a szülőket, hogy a jelentkezési lapokat 
június elejétől keressék az általános iskolákban.

EgyrE tÖBB A sZAKrAJ
évről évre színesebb kínálatot nyújta-
nak az úgynevezett szakrajokon belüli 
foglalkozások. Ezek a tábor alapdíja 
mellett pluszköltséggel járnak, de a 
heti 3000–3500 forint még mindig a 
megfizethető kategóriában van. 
– A heti öt-nyolc óra különfoglal-
kozásért ez az összeg igazán nem 
mondható soknak. A szakrajokban 
idén is megtalálható lesz a kezdő 
és a haladó úszás, a túrázás, a lab-
darúgás, a tenisz és az akrobatikus 
rock and roll is. évek óta népszerű a 
mazsorettfoglalkozás, de lehet tanul-
ni, gyakorolni harcművészetet, zumba 
táncot, és idén is indítunk a Xviii. ke-
rületi rendőrkapitányság segítségével 
bűn- és balesetmegelőzési szakrajt – 
mondta el Kuba gábor.

Kondor Béla
Közösségi Ház

sMinKtáBor
időpont: június 12–14. 

(9 és 12 óra között)
Egészséges és szép bőr, avagy hogyan és mikor 

sminkeljünk? El lehet sajátítani a különféle 
fogásokat a bőrápolástól a professzionális 
make-up készítéséig, egyénre szabottan is.

Vezeti: Császár Bíró Lilla
Részvételi díj: 3000 Ft/hét

A táborra 13 éves kortól lehet jelentkezni, 
a foglalkozások minimum 5, maximum 15 fő 

részvételével indulnak el.
jelentkezési határidő: június 8. 

éKsZErKésZítŐ  
és tűZZoMánCtáBor

időpont: június 26–30. 
(10 és 14 óra között)

Alkotókedvű fiatalok jelentkezését várjuk, 
akik szeretnének megismerkedni az ékszer- és 

a tűzzománckép-készítés fortélyaival.

Vezeti: Török ibolya szobrászművész
Részvételi díj: 3000 Ft/hét + anyagköltség

A táborra 10 éves kortól lehet jelentkezni, a 
foglalkozások minimum 5 fővel indulnak. 

jelentkezési határidő: június 22.

idŐUtAZás KoroKon  
és KUltúráKon át

időpont: július 10–14. 
(8 és 16 óra között)

Kreatív kulturális tábor – vetítéssel 
egybekapcsolt tematikus napok, kreatív 

feladatok.
Vezeti: Kiss Enikő

Részvételi díj: 22 000 Ft/hét  
(ebéddel együtt). Az előleg 10 000 Ft,  

amellyel véglegessé válik a jelentkezés. 
A táborra 9 éves kortól lehet jelentkezni, 

a foglalkozások minimum 10,  
maximum 15 fővel indulnak el.
jelentkezési határidő: június 23.

A részletekről Kiss Enikő táborvezetőnél 
lehet érdeklődni (+36-20-241-1252, 

eniko.oktatas.kiss@gmail.com).

FotÓs táBor
időpont: július 31.–augusztus 4. 

(10 és 14 óra között)

A foglalkozások segítenek más szemmel 
látni a környezetünket, a programjainkat, 

megtanulhatók akár a telefon, akár 
a fényképezőgép trükkjei.
Részvételi díj: 3000 Ft/hét

A táborra iskoláskortól lehet jelentkezni, a 
foglalkozások minimum 5 fővel indulnak el. 

jelentkezési határidő: július 24.

sZívügyünK A KÖZlEKEdés
időpont: augusztus 21–25. 

(10 és 14 óra között)
A közvetlenül az iskolakezdés előtti 
időszakra tervezett egyhetes nyári 

napközis tábor célja a 6–14 éves gyerekek 
közlekedésbiztonságra nevelése. A résztvevők 

elemeire szedve ismerkedhetnek meg a 
kerékpárral, és a Havanna-lakótelepen lévő 
parkolókban próbákon, akadályversenyeken 

fejleszthetik az ügyességüket. 
Közlekedésrendészeti szakemberek 

segítségével KRESZ-ismereti vetélkedők 
keretében tanulják meg a helyes gyalogos 

és kerékpáros közlekedés szabályait.
Részvételi díj: 3000 Ft/hét

A táborra iskoláskortól lehet jelentkezni, a 
foglalkozások minimum 5 fővel indulnak el. 

jelentkezési határidő: augusztus 14.

A közösségi ház táboraiba jelentkezni 
és azokról további információt kérni az 

intézmény elérhetőségein lehet Czinczkyné 
Fejes Mónikától vagy György-Tamás évától 

(1181 Kondor Béla sétány 8. Telefon: 
291-6564 és 297-0366).

táborok A vAkációrA
rövidesen elérkezik a nyári szünidő, amely nemcsak a nyaralás, hanem a különféle 
táborozások időszaka is. A táborok között akadnak olyanok, amelyek már a korábbi 
években is nagy népszerűségnek örvendtek, és olyanok is, amelyekre most először 
lehet jelentkezni.

Lapunk az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is átfogó körképet készített arról, hogy hol, mikor és mi-
lyen táborok fogadják a vakációzó fiatalokat ezen a nyáron. A lista a későbbiekben tovább bővülhet, 
így érdemes rendszeresen felkeresni a kerület honlapját (www.bp18.hu), ahol naprakész információk 
lesznek találhatók a táborokról.

nyári élmények elérhető áron
Segít a szülőknek az önkormányzat

legyen sportélmény A vAkáció!
Visszavágynak a táborba a gyerekek
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�a városgazda utánpótlás 
akadémia sporttáboraiban 
idén nyáron, június 19-től 

augusztus 25-ig, még több sport-
ág és program várja a táborozni 
vágyó gyermekeket, mint az előző 
években.  

 
vároSKéP     

A nyári szünet közeledtével sok családban merül 
fel a kérdés, hogy mivel töltsék majd a gyerme-
kek a szabadidejüket. A hasznos időtöltés ígére-
tével nyújtanak választ erre a kérdésre a Város-
gazda Utánpótlás Akadémia nyári sporttáborai. 
Amelyik gyermek egyszer már átélte a napközis 
tábor élményeit, az visszavágyik a Bókay-kertbe. 
Ezt bizonyítja, hogy a korábbi táborozók mint-
egy 75 százaléka újra jelentkezik a sporttáborba.

A gyerekeknek a sport nemcsak élményt, 
mozgást és aktív kikapcsolódást jelent, hanem 
vidám közösségi életet és természetesen új ba-
rátokat is. Szakképzett oktatók, animátorok és 
sztársportolók gondoskodnak arról, hogy a tur-
nusok hasznosan és emlékezetesen teljenek szá-
mukra.

ÚjDonság a kosáRlabDa
A labdarúgás, strandfoci és futsal, úszás, küzdő-
sport, vízilabda és street dance szakág mellett idén 
kosárlabdás turnusok is indulnak. Az akadémia 
munkatársai fontosnak tartják, hogy minél több 
sportággal ismerkedhessenek meg a gyermekek, 
és nem titkolt céljuk, hogy új tehetségeket is talál-
janak a szakosztályoknak, így a kosárlabda-szak-
osztálynak is. Azokra is gondoltak a szervezők, 
akik még nem tudják, hogy melyik sport lenne 
igazán testhezálló, ezért a sportágválasztó turnu-
sokon több sportot is kipróbálhatnak a gyerekek. 

segítettek választani
A tavalyi táborban a strandlabdarúgás volt a leg-
népszerűbb. Kissné Baumann Gizella, az utánpót-
lás-akadémia szakmai vezetője elmondta, hogy 
a három hét alatt közel száz gyerek vett részt a 
strandfociedzéseken.

– A legdinamikusabban ez a szakági táborunk 
fejlődött. A gyerekek nagyon élvezték az egész 
heti játékot, és a szakmai színvonal is kiemelkedő 
volt. Örvendetes, hogy a strandlabdarúgás ilyen 
népszerű a kerületben, hiszen nemcsak a leiga-
zolt sportolóink, hanem nagyon sok új gyerek is 
megjelent a táborban, akiket leginkább a strand-
foci érdekelt – emlékezett vissza az elmúlt évre 
Kissné Baumann Gizella. – A labdarúgótáborunk 

is nagyon sok gyereket mozgatott meg. Változó 
létszámmal, 10–15 főtől egészen 30 főig, folya-
matosan működtek az úszótáboraink is. Ráadásul 
minden egyes úszótáboros programba beépítet-
tünk vízilabdát is. A küzdősport iránt is megfelelő 
volt az érdeklődés, de úgy érzem, ebben a szak-
ágban még nagyon sok tartalék van. Táboraink 
sikerének egyik titka az, hogy az edzések, erőnléti 
és ügyességi játékok mellett a napi programokba 
belefér egy-egy játszóházi vagy kézműves foglal-
kozás és egy kis lubickolás is.

A sportágválasztó tábor tavaly új színt hozott 
a kínálatba. A gyerekek mindennap két-két sport-
ágba kóstolhattak bele. Egy hét alatt kipróbálhat-
ták az úszást, a vízilabdát, a strandfocit, a teniszt 
és a labdarúgást is. A múlt évi sikereknek köszön-
hetően idén három sportágválasztó turnust indít 
az akadémia. 

egy táboRi nap
A gyermekeket reggel 7.30-tól fogadják a szakok-
tatók és az animátorok, s a foglalkozások általá-
ban 17 óráig tartanak. A délelőtti és a délutáni 
sportági edzéseken kívül szabadidős foglalkozá-
sok – például kézműves foglalkozás, kalandpark 
– várják a résztvevőket. A táborozók naponta há-
romszor étkezést is kapnak. 

A Városgazda Utánpótlás Akadémia sporttá-

borának idei pólófelirata, a „Legyen sportélmény 
a nyár!” egy iskolai pályázat eredménye. Minden 
táborozó két-két darabot kap a pólóból, amelyen a 
szlogen és az akadémiai logó mellett egy fagylaltot 
nyalogató napocska és szivárvány látható.

tAvAlyi árAK továBBi
KEdvEZMénnyEl
A városgazda Utánpótlás Akadémia 
idén is arra törekedett, hogy a gyer-
mekek táborozását, étkeztetését és 
programjait a lehető legkedvezőbb 
áron biztosítsa. Az egyhetes turnus 
ezért a 2016. évi áron, 21 ezer forintért 
vehető igénybe. Az akadémia tagjai 
és a városgazda 18 Zrt. dolgozóinak 
gyermekei még kedvezőbben, 16 800 
forintért táborozhatnak. többgyere-
kes családoknak a második, illetve 
a további gyermekek táboroztatása 
után 10 százalék testvérkedvezmény 
jár. A turnusokról részletes infor-
mációhoz jutni, illetve jelentkezni a 
06-30-190-6632-es telefonszámon, az 
akademia@varosgazda18.hu e-mail 
címen, a www.akademia18.hu interne-
tes oldalon és a Facebookon lehet.

rózsa 
MűvElődési Ház
Kis létszámú napközis táborainkban a 
családias hangulat mellett személyre 

szabott figyelmet fordítunk a gyerekekre. 
Tábori programjaink a művelődési ház 

színháztermében, galériájában, valamint 
több külső helyszínen zajlanak. A reggeli 
kezdés és a délutáni befejezés kedvezően 
illeszkedik a szülők munkaidejéhez. A 
táborok költsége tartalmazza a reggelit, 
az ebédet, az uzsonnát, a foglalkozások 

költségét és a 7.30-tól 17 óráig tartó 
gyermekfelügyeletet.

MEsE- és élMénytáBor
időpont: június 19–23.

Náfrádi Anikó meseterapeuta 
közreműködésével keltünk életre egy mesét, 

amelyet változatos módon feldolgozva 
alaposan körüljárunk: eljátsszuk, 

megnézzük a különböző szereplők 
szemszögeiből, a meséhez kapcsolódó 
próbákat tűzünk ki, majd kézműves 

foglalkozások során dolgozunk tovább a 
mesei képekkel.

A tábor fő meséjén kívül több mese is elhangzik 
majd, hiszen a mesehallgatás önmagában 

lélekfrissítő, szorongáscsökkentő hatással bír, 
összehangolja a két agyfélteke működését, ezáltal 

növeli a tanulási és a koncentrációs képességet 
(tehát mérsékli a figyelemhiányos nehézségeket).

Részvételi díj: 16 900 Ft/hét

KAlAndos-KéZMűvEs  
nAPKÖZis táBor 

időpont: június 26–30.  
és augusztus 14–18. (egész nap)

A tábor minden napján délelőttönként más-
más helyszínre látogatunk el. Célunk a kerület 
és a dél-pesti régió megismertetése kalandos 
formában. A gyerekek délelőtt felfedezőúton 
(Bókay Kalandpark, meteorológiai állomás, 
Tomory Lajos Múzeum, Péterhalmi-erdő, 

Soroksári Botanikus Kert, Tűzoltómúzeum), 
délután kézműves foglalkozáson vesznek részt, 

ahol különféle technikákkal (gyöngyfűzés, 
terméskép, termésbáb, agyagozás, kavics, ág- és 
gipszfigurafestés, dekupázs) ajándéktárgyakat 
készítenek. A tervezett programok, helyszínek 
tájékoztató jellegűek, az időjárás függvényében 

változhatnak.
Részvételi díj: 16 900 Ft/hét

hAgyoMányŐrZŐ táBor 
a Xviii. KErülEti önKorMányzat 

táMogatásával

időpont: július 31.–augusztus 5. 
Helyszín: Szaknyér (Őrség)

Kézműves foglalkozásokon természetes 
alapanyagok felhasználásával készítünk 

ajándéktárgyakat, miközben népi motívumokkal, 
hagyományos technikákkal dolgozunk. 

Szabadidős programok keretében olyan régi, 
kevésbé ismert közösségi játékokat játszunk 

majd, mint például a bige és a méta, de a máig 
népszerű számháború is szerepel a terveink 
között. Kirándulunk a Nemzeti Park-túra 

útvonalain, ahol lehetőség lesz a környék növény- 
és állatvilágának felfedezésére, 

és nem maradhat el a tábortűz sem. A szabadidős 
programokat Nemes Gyula tanár úr (Brassó 

Utcai Általános iskola) fogja irányítani.
Vezeti: Vörös Árpád néptáncpedagógus, a Tébláb 

Alapfokú Művészeti iskola tanára 
Részvételi díj: 30 000 Ft 

Mindegyik tábor esetében van lehetőség 
részletfizetésre is. A táborokba jelentkezni 
és további információt kérni az intézmény 

elérhetőségein lehet (1181 Városház utca 1–3. 290-
9498, 291-2896, rozsamh@gmail.com, 

kalterika.rozsamh@gmail.com).

PiK Ház
KrEAtív KéZMűvEs táBor

időpontok: június 19–23. 
és július 24–28. 

(10 és 13 óra között)
Pólófestés saját kezűleg és egyéb huncutságok.

Vezeti: Lila Cápa
Részvételi díj: 1800 Ft/nap, 8000 Ft/5 nap

néPtánCtáBor
időpont: június 19–23. 

és augusztus 21–25.
(8–16 óra között)

Vezeti: Kováts judit
Részvételi díj: 20 000 Ft/hét + 10 000 Ft/étkezés/

hét. Testvérkedvezmény: 5000 Ft/ fő/hét. 
A részvételhez előzetes szintfelmérés szükséges.

KéPZŐMűvésZtáBor 
időpont: június 26–30. (mindennap 9 órától)

Változatos programokat kínálunk 
a gyerekeknek, akik különféle technikákkal is 

megismerkedhetnek. 
Vezeti: Nagy Ernő festőművész

Részvételi díj: 8000 Ft/hét

PiK vArrÓKlUB 
– intenzív nyári tábor

Időpont: július 13–22. (9 és 16 óra között)
A varrógépet és a többi szükséges eszközt 

biztosítjuk.
Részvételi díj: 35 000 Ft/hét. 

Az összeg nem tartalmazza a PIK 
Varróklub tagsági díját, ami 10 000 

Ft/ kurzus. A részvételnek feltétele a 
klubtagság. A helyek száma korlátozott, 
a tanfolyamon maximum 8 fő számára 

tudunk helyet biztosítani.

A táborokba előzetes jelentkezést kérünk 
június 10-ig. További információ az 

intézmény elérhetőségein kérhető (1188 
Vasút utca 48.

Telefon: 291-9202, 294-5971).

legyen sportélmény A vAkáció!
Visszavágynak a táborba a gyerekek
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Frissen festve
Megszokottá érlelődött, hogy – belépve a 
polgármesteri hivatal kapuján – kiállítás 
fogadja a látogatókat. A MohA egyesület 
hívószavára a 25 művész 32 festményét 
bemutató Frissen festve című kiállítás 
megnyitóját tartották május 2-án a vá-
rosháza galériában.

A MOHA (Moholy-Nagy László Művészeti 
Egyesület) 21. alkalommal megrendezett tava-
szi tárlata szokás szerint családias hangulatban 
zajlott, mindenkinek mindenkihez volt egy jó 
szava.

A köszöntőmondatait lottószámoknak tetsző 
felsorolással kezdte Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester: 

– A 2, 5, 21, 25 és 32 a kiállítással kapcsolatos 
számok. Ma az V. hónap 2. napja van, s 21. al-
kalommal láthatjuk a tavaszi tárlatot, a kiállító 
művészek száma 25, és 32 művészi alkotásban 
gyönyörködhetünk. A kiállítás egyben tisztel-
gés kerületünk képzőművészei előtt is. A már 
nagyon várt kellemes időjárással párhuzamosan 
megérkezett az első művészeti tavaszi szellő is.

A kurátori feladatokat a humorra mindig 
kész Frömmel Gyula és az energikus Árvay 
Zolta látta el. Természetesen mindketten egy-
egy „frissen festett” képpel maguk is hozzájá-
rultak a kiállítás magas színvonalához. 

A megnyitón kis csoportok alakultak ki, 
mindenki kiválasztotta a neki legjobban tetsző 
alkotást, és arra is magyarázatot adott, miért is 
a kiválasztott festmény nyerte el a tetszését.

A mókásabb látogatók szaglászva ellenőriz-
ték, valóban frissen festett képekről van-e szó. 
Egy kedves hölgypáros frissen sütött – nem fes-
tett – sajtos sütivel lepte meg a vendégeket, és 
a résztvevők ehhez illő borocskával koccintva 
kívántak sok sikert és nagy nézettséget a kiál-
lításhoz.  

Ê g. a.

Fekete-fehér 
színesen
Pestszentimre kulturális életének vi-
tathatatlan központja a Pestszentimrei 
Közösségi ház, ahol hétről hétre színvo-
nalas programok váltják egymást, s az 
első emeleti galériában kiállítás kiállítást 
követ. Ennek jegyében legutóbb Koscsó 
lászló festőművész Moments of Art című 
tárlatának megnyitójára voltunk hivatalo-
sak május 3-án.

– Elsőként látni a műveket, kötetlenül elbeszél-
getni a művésszel, sokszor igen személyes tör-
téneteket megismerni különleges intimitást ad 
egy-egy kiállítás megnyitójának – súgta a fü-
lembe egy kedves hölgy, és mennyire igaza volt.

A megjelent vendégeket Ódor Katalin in-
tézményvezető köszöntötte, kiemelve: – Olyan 
művészetszerető barátokat üdvözölhetek a kö-
zösségi házban, akik a szakadó eső, az erős szél 
ellenére ellátogattak legújabb kiállításunk meg-
nyitójára. Ezért külön köszönet jár nekik.

Duffek Tivadar belsőépítész a kiállítást meg-
nyitó mondataiban az alkotásokról kialakított 
szubjektív érzéseit, felfedezéseit osztotta meg 
a vendégekkel. idekívánkozik a festőművész 
munkásságának méltatásából egy mondata: 

– Koscsó László igen színes lelkületét a feke-
te-fehér színek fejezik ki a legjobban.

igazolva e mondatot, álljanak itt a művész 
szavai is:

– A fekete és fehér színek tartalmazzák az 
összes többi színt is, ezért a legszínesebb képe-
im a fekete-fehérek.  

Koscsó László alkotásait közel ötven egyéni 
vagy csoportos kiállításon mutatták be Tokiótól 
Berlinig és Tiszaújvárostól Szentendréig. 

A rendezvényt Draskóczy Zoltán gitárművész 
melódiái tették még intimebbé, hangulatosabbá 

A kiállítás május 26-ig várja a látogatóit.  
Ê gönczöl a.

Állatszeretet 
versekben
élménydús délutáni előadásnak adott 
helyet április 25-én a FsZEK lőrinci 
nagykönyvtára. A Fővárosi Pedagógiai 
szakszolgálat Xviii. kerületi tagintéz-
ményének logopédiai munkaközössége 
állatkertben jártam címmel versmondó 
gálaműsort rendezett kerületi óvodások 
részvételével.

A kerületi logopédiai szakszolgálat programja-
in nemigen találunk üres székeket, ami nem a 
véletlen műve, és így volt ez a szóban forgó ese-
ményen is. Eredetileg versenyről szólt a kiírás, 
ám a gálává való átkeresztelés bölcs döntésnek 
bizonyult. Miként is lehet az almát a körtével, 
a zsiráfot a jegesmedvével, a százlábút a sün-
disznóval összehasonlítani? Nem is szólva a 26 
– csokornyakkendős, öltönyös, farmernadrá-
gos, kis szoknyás, gyors beszédű, kipirult arcú 
– ovis összehasonlításáról. 

Köszöntőjében Galgóczy Zoltán alpolgármes-
ter biztató szavakkal bátorította az apróságok 
versmondó seregét: 

– Nem kell izgulni. Szépen mondjátok el a 
verseket, és mint a korábbi versmondó műso-
rokat követően, most sem marad el a „világra 
szóló” siker.

Az alpolgármester nem tévedett. A szülők, 
rokonok, barátok előtt fellépő ovisok maradan-
dót produkáltak, komoly feladat elé állítva a há-
romtagú zsűrit, Pál-Horváth Ritát, a XViii. ke-
rületi SOFi intézményvezetőjét, a zsűri elnökét, 
Antós Kata egyetemi hallgatót és a népzenész, 
logopédus Turiné Jámbor Ritát. A szavalatokat 
követően jól jött a szünet. Miközben ovisok és 
szülők kéz a kézben a büféasztalhoz vonultak, 
a zsűri tagjai egy csendes szobát választottak az 
egyes produkciók „leg…-es” minősítéséhez. 

Huszonhatan huszonhatféle díjjal gazdagod-
tak, mint például a leglelkesebb, a legbátrabb, 
a legmosolygósabb, a legügyesebb, a leghumo-
rosabb előadó. A versmondó gálát a Lőrinci 
Nagykönyvtár, a logopédiai munkaközösség és 
a XViii. kerületi Vöröskereszt támogatta. Ez 
utóbbi ajándékcsomaggal jutalmazott meg min-
den résztvevőt. S a gyermekszobák falán örök 
mementóként hirdetheti az oklevél a kis szava-
lók teljesítményét.

Ê g. a.

Fát ültettek 
a jövőnek
nem kevesen vállaltak önkéntes túlórát 
április 27-én a Bókay árpád általános is-
kola diákjai közül. Félretették a délutáni 
programjukat, helyette szerszámokat 
ragadtak, s nekiálltak, hogy az emberek 
(magasztosabban: az emberiség) egyik 
legtiszteletreméltóbb tevékenységét gya-
korolják.

Fát ültettek a gyerekek, ami nem kevesebbet je-
lent, mint hogy gondolnak a jövőre, a jövő ge-
nerációira. írhatnánk azt is, hogy az unokáikra, 
ám nekik, másodikos, hetedikes és nyolcadikos 
diákoknak, igencsak messze van még az unoka 
sétáltatása… 

A bókays diákok közül mintegy ötvenen 
mégis ott maradtak, s a Wlassics Gyula ut-
cai iskola szomszédságában lévő játszótéren, a 
Bókay-gödörben öt hársfát ültettek el.

Az iskola néhány pedagógusán túl ott volt a 
faültetésen Kirrné Feicht Ágnes kerületi főker-
tész is, aki örömmel mondta, hogy nem kellett 
noszogatni a gyerekeket, örömmel jöttek.

Valóban sokan voltak, s remélhetőleg ez azt 
is jelenti, hogy már ilyen fiatalon is felelősséget 
vállalnak a Föld egészségéért, s ebből fakadóan 
a sajátjukért is.

A gyerekek jó hangulatban ásták, lapátolták 
ki a hársfacsemeték gödreit, majd belocsolták a 
játszótér új „jövevényeit”, amelyek – s ez volt a 
Bókay iskola és az önkormányzat faültetési ak-
ciójának a célja – néhány év múlva már árnyé-
kot adnak az ott játszóknak.

Kicsit tehát maguknak is ültették a fákat a 
gyerekek a Föld napján, vagyis mindannyiunk 
lakóhelyének az ünnepén.

Legalább az „Ő” napján vigyázzunk rá…
Ê-róth-

Köszöntőjét megelőzően Ughy Attila polgármes-
ter gratulált Kovács Nikolettnek, Szatmári Zsó-
fiának, B. Tálas Ákosnak, Erdős Imrének és nem 
utolsósorban Andor Anikó táj- és kertépítész, vá-
rosrendezési szakmérnök, címzetes egyetemi ta-
nárnak. Ugyanis az ybl-díjas szakmérnök elévül-
hetetlen érdemet szerzett abban, hogy a hallgatók 
a Kondor Béla sétány tervezését kapták vizsgafel-
adatul. Andor Anikó már szakmai karrierjének 
az elején, Virág Csabának, a lakótelep tervezőjé-
nek munkatársaként a szívébe zárta a Havannát. 

A polgármester a köszöntőjében többek között 
egy árva padocska történetét is megosztotta a 
hallgatósággal. A történet lényege: 

– Vannak, akik itt és így, vannak, akik ott és 
úgy szeretnék a padocskát látni, azaz nem lehet 
egyszerre és egy időben mindenkit boldoggá ten-
ni. Végül is a pad ott maradt, ahová azt eredetileg 
is álmodták, mert hát álmok nélkül nem érdemes 
dolgozni, de még tervezni sem. Önök négyen szé-

pet és szakmailag kiválót álmodtak, ezért öröm-
mel mutatjuk meg az érdeklődőknek, milyennek 
is látnák szívesen a Kondor Béla sétányt.  

A vizsgamunkák méltatásával köszöntötte 
Andor Anikót és a tervezőket Jankovits Vera ke-
rületi főépítész, hozzátéve: 

– Amikor eljön az ideje a sétány átalakítá-
sának, az önök által megálmodott tervekből is 
hasznosíthatunk majd számos ötletet. Még egy-
szer gratulálok, és alig várom a tervezeteik pre-
zentációját. 

Ezt követően ez rendben meg is történt. 
Császár Bíró Lillának, a közösségi ház veze-

tőjének kezdeményezésére a Kondor látogatói is 
leadhatják a voksukat a nekik tetsző tervre az in-
formációs pultnál.

A rendezvényen ott volt Galgóczy Zoltán alpol-
gármester, Hunyadi István városigazgató és Hava-
si Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője is. 

Ê gönczöl andrás

„Álmodtam egy Havannát 
magamnak”
négy fiatal vendég érkezett a debreceni Egyetem Műszaki Karának építészmérnöki 
tanszékéről a Kondor Béla Közösségi házba május 3-án. Ők készítették a szakemberek 
által a négy legjobbnak minősített álmodtam egy havannát magamnak című féléves 
vizsgaanyagot.  

a tiZenegyedik 
Zarándoklat
A közös imának mindig nagyobb a súlya

 

A ballagókat a XViii. kerületi önkormányzat 
nevében Galgóczy Zoltán alpolgármester köszön-
tötte, aki rövid beszédében arról szólt, hogy mit 
várhatnak el a fiatalok a felnőtt élettől, mi az a 
sok minden, amit szorgalommal, kitartással elér-
hetnek.

– A ballagás során a fiatalkori élet egy szaka-
szának a végét ünnepeljük. Fontos, hogy a bal-
lagók soha ne felejtsék el, hogy olyan iskolába 
jártak, ami biztos alapot adott számukra, amely-
re életük hátralévő részében építeni tudnak – 
mondta az alpolgármester. 

A Vörösmarty gimnázium idén ballagó diák-
jainak 90 százaléka letette a számítógépes ECDL-
vizsgát. Pásztor Józsefné, az iskola igazgatója 

kiemelte, hogy a tanulók többsége rendelkezik 
angol vagy német középfokú nyelvvizsgával, sőt 
vannak olyanok is, akik felsőfokú vizsgát tettek.

– A ballagást minden évben kettős érzés hatja 
át. Egyszerre boldog és szomorú, magába rejti a 
jövő várakozását és a múlt lezárását is – búcsú-
zott a diákjaitól az intézményvezető, aki Vörös-
marty Évával, az iskola névadójának leszárma-
zottjával közösen Vörösmarty-emlékplakettet 
adott át annak a kilenc végzős diáknak, aki elsős 
általános iskolás korától ide járt, 13 évet eltöltve 
az iskola falai között.

Hétfőn a magyar írásbeli vizsgákkal megkez-
dődött az érettségi.

Ê Puskás a. 

Ballagás a Vörösmartyban
Két érettségiző osztály 38 diákja ballagott el idén a vörösmarty Mihály ének-zenei 
nyelvi általános iskola és gimnáziumból. A május 5-i ünnepség jó hangulatát még az 
időjárás sem tudta elrontani. A borús idő és a ballagás végéhez közeledve csendben 
eleredő eső különös kontrasztot alkotott a ballagók, a családtagok és a barátok jó-
kedvével. 
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�az élő rózsafüzér zarándoklatot 
budapestért és a főváros körül 
élőkért rendezik meg évről évre, 

ezúttal május 13-án. a zarándoklat     
9 szakaszos, 9 egyidejű gyalogos 
útvonalból áll, érintve a városszéli plé-
bániákat, kegyhelyeket, természeti és 
kulturális értékeket. egy-egy szakasz 
hossza 15–20 kilométer.

 

Tizenegyedszer rendezik meg az élő rózsafüzér zarán-
doklatot, amely a főváros kilenc pontjáról indul el a 
reggeli órákban, hogy a csoportok estére a különböző 
helyszínekre érjenek s ott szentmisén vegyenek részt. 
A kerületünkbe érkező két csoport, a 7. és a 8. szakasz 
zarándokai a havanna-lakótelepi Szent László-templom-
ban hallgatnak szentmisét útjuk végén.

A 7. szakasz résztvevői Soroksárról gyalogolnak az 
esti mise helyszínére, a 8. szakasz tagjai a rákoskereszt-
úri Szent Kereszt Felmagasztalása templom elől indulva 
érnek el a Havannára. 

a Mag MegMaRaD
A kilenc szakasz zarándokai 166 kilométert teljesítenek, 
ami nem kevés, sőt elmondható, hogy embert próbáló. 
Még akkor is, ha minden évben imádságos hangulatban 
teszik meg a zarándokok az adott távolságot. Sajátságo-
san bensőséges hangulat öleli körbe ezt a napot.

Az elmúlt több mint egy évtized során a lánykákból 
felnőtt hölgy lett, a kamaszokból férfiember.  A mag 
azonban megmaradt, s hozzájuk csatlakoznak az újak, 
az ifjabbak, akik képletesen továbbviszik a rózsafüzért, 
hogy egy élménnyel teli imádságos nap után üljenek be a 
Szent László-templom padsoraiba.

A zarándoklatot teljesítők elmondása szerint nem 
mindenki gyalogolja végig a távot. Van, aki a délelőt-

ti órákban csatlakozik a menethez, van, aki a délutáni 
órákban.

A „törzsgyaloglók” örülnek annak, hogy egyre töb-
ben vannak, de a legfontosabbnak azt tartják, hogy lé-
lekben van együtt, lélekben erős a csapatuk, mert közös 
a hitük. Ez is kell ahhoz, hogy akár idős emberek is telje-
sítsék a nem kis távot. A szakaszokat végigjárók szerint a 
közös imának nagyobb a súlya.

ÖReg is, fiatal is
A képzeletbeli ajtó természetesen mindenki előtt nyitva 
áll. Hívőnek, nem hívőnek, idősnek, fiatalnak egyaránt. 
Örömteli, hogy a kerületbe érkező szakaszok zarándokai 
között egyre több a család, és egyre több a fiatal. Bizo-
nyára az idén is látható lesz nehezebben lépdelő zarán-
dok, de lesz olyan is, akinek a lépéseihez néha-néha még 
szülői segítségre is szükség lesz. De ott vannak, és ez a 
Rózsafüzér-zarándoklat legfontosabb üzenete: szeretet-
tel és hittel körbeölelni a várost.

Tavaly száznál több, egészen pontosan 106 zarán-
dok érkezett meg a Szent László-templomhoz, és hall-
gatta végig a szentmisét, amelyet az idén Snell György 
esztergom-budapesti segédpüspök celebrál.

ZArándoKlAt-tÖrténEt
A bécsi élő rózsafüzér gondolata az első 
bécsi városmisszió évében, 2003-ban szü-
letett, az arra való felkészülés jegyében. 
ii. János Pál pápa azt az évet a rózsafüzér 
évének nyilvánította. Ekkor született meg 
Andreas schätzle atya gondolata, hogy 
méltó módon imádkozzák körbe a várost. 
Az első ausztriai zarándoklaton vetődött 
fel, hogy jó volna ezt Budapesten is meg-
szervezni. A gondolatot tett követte, s idén 
már tizenegyedik alkalommal zarándokol-
nak a magyar hívek.

a tiZenegyedik 
Zarándoklat
A közös imának mindig nagyobb a súlya
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– Már alaposan bent járunk az ünnepi 
évben. Hogy érzi, fogékonyak a hívek a 
Reformáció 500-ra?

– Lélekből fakadó, hogy emlékeznek, 
ünnepelnek, miközben lélekben szeret-
nék újra átélni azokat a mindent átfor-
máló napokat, megtapasztalni a megta-
lálás örömét, amikor minden az elrendelt 
helyére kerül.

– Mi változtatta meg akkor a világot?

– Egyértelműen isten szava. A hívek 
ugyanis elkezdték olvasni a Szentírást, 
abból merítettek. Mertek gondolkodni 
róla, magyarázni, mertek tanulni, taní-
tani. Ha alaposabban, elmélyülten bele-
gondolunk, nem volt más ez akkor sem, 
mint napjainkban: használati utasítás a 
„gyártótól” ehhez a világhoz. S ha mi, 
„vásárlók”, betartjuk a betű utasításait, 
nem csalódunk. Nem, mert az alázatra, 

a bűnvallására sosem marad néma az is-
ten. Biztosan kapunk tőle választ. 

– A szavaival mintha a közelgő alkal-
mukat vezetné föl…

– igen, ezekre a napokra készülünk, s 
várjuk a vendégünket. A Kossuth téren 
újra Bódis Miklós erdélyi lelkipásztort 
hallhatják május 16. és 19. között, négy 
estén át. A pontosság kedvéért este fél 
héttől.

– Kijönnek a templom falai közül a 
szabadba?

– igen, a szabadba, isten ege alá, a 
parkba várjuk azokat, akik tavaszi meg-
újulásra vágynak. Két éve Bódis Miklós 
lelkészként hallgatta végig egy rákos 
beteg szolgatársát a megújulásról, s ez 
megváltoztatta őt. Két éve közel négy-
százan lehettünk részesei annak, ahogy 
a Kossuth téri fák alatt madárcsicsergés 
mellett beszélt Bódis Miklós. Azóta több 
tízezren nézték meg az akkor és ott ké-
szült felvételeket, mert híre ment: járt 
köztünk egy jó humorú ember, erőteljes 
őszinte hanggal.

– Milyen összefüggés van az ünnepi év 
és a lelkész látogatása között?

– Ötszáz évvel ezelőtt a belső változás 
szükségessége a társadalmat is átformál-
ta. Véget ért a feudalizmus, a züllésnek 
indult Genf városa felvirágzott, s még 
hosszan sorolhatnám. Az erdélyi lelkész 
látogatásával a reformáció jubileumát 
szeretnénk erősíteni, még közelebb hoz-
ni az emberekhez.

 
AZ EgyEtlEn út
A Kossuth téri református 
gyülekezet már a nyári szün-
idő első napjaitól programot 
szervez a gyerekeknek. Június 
19-től az általános iskolások 
számára kezdődik a Bibliahét. 
Ez a programsorozat a meg-
szokott módon hétfőtől pénte-
kig tart, naponta 8-tól 16 óráig, 
háromszori étkezéssel. A hét 
témája, témaköre az Egyetlen 
út, amely az istenhez vezető 
egyetlen utat jelenti. 

ŐSZiNTE HANG
Erdélyi lelkész érkezik a Kossuth térre

reformáció 500 – 
méltó gondolAtokkAl
A reformáció emlékéve kapcsán következő számaink egy-
házi rovatában protestáns felekezetek képviselőinek a gon-
dolatait adjuk közre. Elsőként győri gábor evangélikus es-
perest kértük, hogy ossza meg a gondolatait olvasóinkkal.

 
2016-ban az 1700 
éve született Szent 
Mártonra emlé-
keztünk. 2017-ben 
Luther Márton 
személye, törté-
nelemformáló fel-
lépése kerül a fó-
kuszba.

 Az Ágoston-
rendi szerzetesből 
a wittenbergi egye-
tem professzorává 
érett Luther 1517. 
október 31-én tette 
közzé híres 95 té-
telét, és ezzel kez-
detét vette a refor-
máció máig tartó 
folyamata. Luther-

nek ez a tette az elmúlt 500 évben sok vitát generált, évszázados dogmák 
újrafogalmazását váltotta ki, és a követők egyre szélesedő tömegéből létre-
hozta a protestánsok táborát.

A reformátor mindenszentek ünnepe előtt tette közzé a téziseit. Az idő-
zítés nem volt véletlen. Luther egyrészt aggályosnak látta, hogy a szentek 
tisztelete összefonódott a búcsúcédulák árusításával, másrészt az ünnepre 
érkezők tömegeit akarta elérni.

Az eredetileg latinul megírt tételek hamarosan németül is megjelentek, 
és néhány hét leforgása alatt elterjedtek egész Németországban. Korabe-
li forrásból tudjuk, hogy 1520-ban Sopronban egy Kristóf nevű szerzetes 
már lutheri szellemben prédikált.

Történelmi távlatból visszatekintve őszinte szándékkal tegyük fel a 
kérdést: Mi történt – és mi nem – 1517. október 31-én Wittenbergben?

Luther nem tett semmi szokatlant, a bevett gyakorlat szerint tette köz-
zé megvitatásra szánt tételeit.

Nem Luther volt az első, aki szóvá tette a középkori egyház hibáit, de 
csak a XVi. századra érett meg a helyzet az egyház átfogó reformációjára.

Luther nem lázadt fel az egyház ellen, de kritika tárgyává tette a bűn-
bocsánat pénzért való árusítását, mert azt Krisztus tanításával ellentétes-
nek tartotta.

Nem lázított az egyház ellen, de fel akarta hívni a püspökök figyelmét a 
visszaélésekre. Nem akarta megtagadni az egyházat, nem akart új egyhá-
zat alapítani, hanem belülről akarta reformálni azt.

Ötszáz év távlatából az egykor szemben álló felek késői utódaiként 
megbékélten mondhatjuk: a wittenbergi kalapácsütések nem hiába hang-
zottak messzire.

Ê győri gábor
evangélikus esperes

Ötszáz éves jubileumát ünnepli a németországi Wittenbergből kiin-
duló reformáció. Az idén ez határozza meg a protestáns egyházak, 
gyülekezetek életét, mindennapjait. Erről és a gyülekezetükhöz várt 
vendégről beszéltünk sándor gabriellával, a Kossuth téri reformá-
tus gyülekezet lelkészével.

Az oldalt összeállította: róth Ferenc
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A lengyel parlament, a szejm 
1791. május 3-án fogadta el az 
úgynevezett május 3-i alkot-
mányt, amely Európában az 
első, a világon a második pol-
gári szellemű alaptörvény volt. 
Május 3-a egyúttal Polónia-
világnap is, azaz a külhoni 
lengyelek világnapja. Annak a 
mintegy 15 millió lengyelnek 
az ünnepe, akit az ország vi-
haros történelme a határokon 
túlra sodort. Az előző napon, 
május 2-án pedig a lengyel 
zászlóról emlékeznek meg a 
lengyelek. 

A XViii. kerületi Lengyel 
Nemzetiségi Önkormány-
zat első alkalommal, de ha-
gyományteremtő szándék-
kal rendezett bált a három 
nevezetes dátum kapcsán.  
A rendezvényen mindenki-
nek olyan öltözékben kellett 

megjelennie, amelyiken akár 
kiegészítőként, de szerepelt a 
fehér és a piros szín, vagyis a 
lengyel zászló két színe. A bál-
ra a kerületen kívül újpestről 
és Tatabányáról is érkeztek 
vendégek. 

A műsorban a Polonéz 
táncegyüttes különféle lengyel 
tájegységek táncait mutatta be, 
s a nagyérdeműt a Lengyelor-
szágból érkezett Coral együt-
tes szórakoztatta hajnalig. A 
zenekar repertoárjában Anna 
jantar, a repülőgép-balesetben 
elhunyt lengyel énekesnő szép 
dalai mellett természetesen 
igazi talp alá való muzsika is 
szerepelt.  

A lengyel műsorvezető sza-
vait Balogh Katarzyna Miros-
ława, a helyi lengyel önkor-
mányzat elnöke tolmácsolta.  

Ê F. e.

Fehér-piros  
lengyel bál 
A lengyel alkotmány, a zászló ünnepe és a külhoni len-
gyelek világnapja alkalmából bált rendezett a Xviii. ke-
rületi lengyel nemzetiségi Önkormányzat április 29-én 
a Kondor Béla Közösségi házban.
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Zengő Guten Tag, azaz jó na-
pot! köszöntéssel üdvözölték 
egymást a résztvevők, majd 
bebizonyították, hogy négy-
százan is tudnak csendet pro-
dukálni. Kedves hagyomány 
a vándorzászló átadása a kö-
vetkező évi fesztivál szervező-
jének, a rendezvény nyitósza-
kaszában ezt most újhartyán 
képviselői vehették át. 

– Az óvodai oktatáson ala-
pul a jövő, ráadásul ezekben 
az intézményekben két nyel-
ven, magyarul és németül is 
oktatnak – mondta Szarvas 
Attila alpolgármester a kö-
szöntőjében. 

A Fővárosi Német Önkor-
mányzat elnökének, Bárkányi 
Juditnak a köszöntőszavai út-
ravalóként szolgáltak: 

– A mai fesztivál jó alka-
lom a meglévő tudás átadásá-
ra, és egyben tanulhatunk is 
egymástól. 

A forgatagból kitetszett 
a főszervező alakja. Lelkes 
Gáborné, Hajni, az OVi Né-

met Nemzetiségi Alapítványi 
Óvoda vezetője szusszanás-
nyit megpihenve tájékoztatott 
az eseményről.

– Elképzelni sem tudtam, 
miként lehet több száz apró-
ságtól elvárni a csendet és a 
rendet – mondta a rendezvény 
házigazdája. – Feleslegesen 
aggódtam. Vendégek jöttek 
Zuglóból, Pesterzsébetről, a 
Normafától, a XVii. kerület-
ből. Vidéket Szendehely, Vi-
segrád, Dunabogdány, iklad, 
Kismaros, Üröm és érd kép-
viseli. A program minden, 
az ovisoktól elvárható mű-
sorszámot tartalmaz, vannak 
zengő mondókák, csilingelő 
dalocskák és „színházi jelene-
tek” is. Nekem is részem volt 
köszönőszavakban, ám én is 
köszönettel tartozom mind-
azon kollegáimnak, a nemze-
tiségi szervezetek vezetőinek 
és munkatársainak, illetve 
mindenkinek, aki segítette a 
fesztivál sikerét.

Ê gönczöl andrás

A kegyetlenkedés oka elsősor-
ban vallási eredetű volt – az 
örmény a legnagyobb lélekszá-
mú keresztény kisebbségnek 
számított a muzulmán vallású 
Oszmán Birodalomban.

– A keresztény Örményor-
szág a térség kincsestára, az 
egyik legrégebbi történelmi ci-
vilizáció. Csak csodálni lehet azt 
a népet, amelyik ilyen kemény 
természeti körülmények között 
templomokat, sziklába vájt ko-
lostorokat épített, és kulturáli-
san is magas fejlettségi szintre 
jutott – fogalmazott a kiállítás 
bevezetőjében Ódor Katalin, a 
közösségi ház vezetője.

A XViii. kerületi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat 
képviseletében Nazarjan Hamlet 
elnök emlékezett meg a népirtás 
áldozatairól. A kiállítás anyagát 

úgy válogatták össze, hogy ér-
zékeltesse a szörnyűségeket, de 
sok olyan fénykép is van, amit a 
tartalma miatt nem lehetett ki-
tenni. A török kivégzőosztagok 
válogatás nélkül gyilkolták le a 
nőket, gyerekeket, időseket. 

– Történészek szerint a mo-
dern világ első népirtása az ör-
mény mészárlás volt – mondta 
Nazarjan Hamlet.

Az áldozatok számáról 
megoszlanak a vélemények. 
Örmény források szerint a 
meggyilkoltak száma elérte 
a másfél milliót, a török kor-
mányzat szerint 1915 és 1917 
között „mindössze” 200–300 
ezren, a nemzetközi tudomá-
nyos körökben elfogadott nézet 
szerint 600–800 ezren vesztet-
ték életüket.

Ê-pa-

Zengő német 
mondókák
A német gyermekdalok és gyermekjátékok 13. alka-
lommal megrendezett fesztiválján körülbelül négyszá-
zan vettek részt a Kondor Béla Közösségi házban áp-
rilis 27-én.

Emlékezés az örmény 
áldozatokra
Az örmény népirtás kezdetének 102. évfordulóján ko-
rabeli fényképekből láthattunk kiállítást áprilisban a 
Pestszentimrei Közösségi ház galériájában. 

Budapest XViii. kerület életfa 
Szociális Szolgálat munkatársat keres 

szociális alapszolgáltatás keretében 
házi segítségnyújtás szolgáltatás 
biztosításához szociális gondozó 

munkakörbe.

jelentkezés feltétele: - szociális 
gondozó és ápoló, szociális asszisztens, 

szociális szakgondozó, szociális 
gondozó – szervező képesítés.

jelentkezés módja: szakmai önéletrajz 
motivációs levél kíséretében e-mailben 

vagy postai úton

E-mail: kozpont@eletfa18.hu

Postacím: 1184 Budapest, Lakatos út 9.  

érdeklődni lehet: 
06 20 2621926 telefonszámon

Budapest XViii. kerület életfa Szociális Szolgálat 
munkatársat keres kertész, karbantartó munkakörbe, 

határozatlan idejű álláshelyre.

jelentkezés módja: szakmai önéletrajz motivációs levél 
kíséretében e-mailben vagy postai úton

E-mail: kozpont@eletfa18.hu
Postacím: 1184 Budapest, Lakatos út 9.  

érdeklődni lehet: 06 20 2621926 telefonszámon
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Tövishát utca 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/75 

Tövishát utca 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153 
Tövishát utca 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet - hrsz: 150228/67/A/157 

Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 – üzlet – hrsz:152411/9 
Üllői út 286. fszt. 11. – 45 m2 – üzlet – hrsz:152411 
Üllői út 313. fsz. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 151921 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 340. fszt. 3. - 46 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 350. fszt. 7. - 22 m2 – üzlet – hrsz: 152332 

Üllői út 365. fszt. 2. – 43 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/2 
Üllői út 365. fszt. 6. – 47 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/6 

Üllői út 365. fszt. 12. – 16 m2 – garázs – hrsz: 152074/A/17 
Üllői út 394. fszt. 4-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147 
Üllői út 425. fszt. 4-5. – 64+30 m² - üzlet - hrsz: 150839 

Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14 
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/A/2 
Üllői út 523. fszt. 13. - 93 m² - üzlet - hrsz: 149910/A/13 

 
 

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7. 
szám alatt 

az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A 

jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A 
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni. 

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2017. május 22. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2017. május 26. 16.00 óra  
Pályázók értesítése: 

A következő naptári héten telefonon vagy írásban 
Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 

Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S   
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK  BÉRLETÉRE 

 
A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 

Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 
telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 

Alacska út - 649 m²- telek – hrsz: 156058/b 
Baross utca 4. fszt. 11. 45 m2 – üzlet - hrsz: 150833 

Baross utca 5. fszt. 50 m2 – üzlet - hrsz: 150836 
Baross utca 40-42. fszt. 9. – 85 m2 – üzlet - hrsz: 150447/A/3 

Benedekfalva utca 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/136 
Csontváry utca 15. fszt. 12. – 9 m2 – üzlet - hrsz: 151126/16/A/12 

Havanna utca 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/64 
Havanna utca 1. fsz. 65. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/65 

Havanna utca 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 151126/4/A/67 
Havanna utca 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/69 
Havanna utca 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/71 
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/61 

Havanna utca 13. fsz. 442. – 24 m² - üzlet - hrsz:151126/4/A/442 
Havanna utca 13. fsz. 443. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/443 
Havanna utca 13. fsz. 450. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/450 

Havanna utca 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/451 
Havanna utca 50. fszt. 217. -9 m² – üzlet - hrsz: 151159/7/A/217 
Havanna utca 50. fszt. 228. -9 m² - üzlet- hrsz: 15159/7/A/228 

Havanna utca 52. fsz. 291. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/291 
Havanna utca 52. fsz. 292. – 23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/292 
Havanna utca 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295 
Havanna utca 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296 
Havanna utca 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299 

Havanna utca 52. fszt. 297. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/297 
Havanna utca 52. fszt. 298 -23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/298 

Kondor Béla sétány 7. - 564 m²- fitneszterem 
Krasznahorka utca 19-21 – 1105 m² - telek - hrsz: 157733 

Küllő utca (Alsóerdő sor u.) - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2 
Lenkei utca 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19 

Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. -14m2- raktár - hrsz:150228/54/A/149 
Margó Tivadar utca 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/A/162  
Margó Tivadar utca 142. fsz. 1. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/131 

Margó Tivadar utca 142. fsz. 3. sz. – 14 m² – iroda - hrsz: 150228/52/A/133 
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 17 m2 – üzlet - hrsz: 150228/52/A/138 

Margó Tivadar utca 148. fszt. 3. - 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/143 
Margó Tivadar utca 164. fszt. 75. – 29 m² – üzlet – hrsz: 150228/87/A/75 

Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102 
Rákóczi utca 31. fszt. 3. - 54 m2 – üzlet - hrsz: 141194/A/3 

Sina Simon sétány 1. fszt. 131. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/54/A/131 

A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n EMElŐgéP-KEZElŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. Feladatok: - emelőko-
saras gépjármű vezetése, - az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési 
területet 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), hidrau-
likus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, felelősségteljes 
munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség.

n vArrodAi MUnKAtárs: Varrodai munkatársat keresünk. Feladatok: munkaruha 
készítés, külső megrendelők részére javítási és varrási feladatok elvégzése, kapcsolattartás 
az ügyfelekkel. Elvárások: szakirányú végzettség, több éves releváns tapasztalat, pontos, meg-
bízható munkavégzés, monotóniatűrés.

n tEhErgéPKoCsi-vEZEtŐ és rAKodÓ: Tehergépkocsi-vezető pozícióba kere-
sünk munkatársakat. Feladatok: – a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése, – a 
rakomány károsodásmentes szállítása, – részvétel a rakodási folyamatban, a rakomány átadá-
sa - átvétele, - a rábízott gépjármű műszaki állapotának ellenőrzése, megőrzése, – az előírt 
adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: C és E kategóriás vezetői engedély, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: D 
kategóriás vezetői engedély, emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (Kcr).

n KŐMűvEs / sEgédMUnKás: Kőműves munkatársakat keresünk. Feladatok: járda- 
és útépítés, valamint csapadékelvezetés. Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés. Előny, 
de nem feltétel: szakmunkás bizonyítvány, mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás 
jogosítvány.

n rEndEZvény-ElŐKésZítŐ: Társaságunk rendezvény-előkészítő kollégát keres. 
Feladatok: - rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása (sátrak felállítása, kordonozása, 
feliratok kihelyezése stb.), - berendezési eszközök mozgatása, tisztántartása, raktározása, - 
rendezvény ideje alatt ügyelet biztosítása, - rendezvények után a terület eredeti állapotának 
visszaállítása (bontás, szállítás, raktározás). Elvárások: alapfokú végzettség, fizikai állóképes-
ség, megbízhatóság. Előny: villanyszerelő végzettség.

n JogásZ BEsZErZési tErülEtrE: Társaságunk jogász kollégát keres beszerzési 
területre. Feladatok: - közreműködik a Társaság beszerzési terveinek kialakításában, együtt-
működve a jogi, a gazdálkodási, valamint a kivitelezés erre kijelölt felelőseivel; - részt vesz 
a Társaságnál fellépő beszerzési folyamatok bonyolításában, az igénylések tartalmi és jogi 
megfelelőségének vizsgálatában; - részvétel a Társaság közbeszerzési eljárásainak bonyolítá-
sában, illetve adatszolgáltatás, ha külső szakértő végzi a bonyolítást; - részvétel a Társaság 
beszerzési folyamatainak, szabályozásainak bővítésében, fejlesztésében; - az elkészült 
beszerzési dokumentumok szakmai és formai ellenőrzése; - új beszállítók keresése, piaci lehe-
tőségek feltérképezése; - közreműködés a beszállítók elő- és utóminősítésében; - támogatás 
nyújtása a Társaság többi szakterületének beszerzéssel összefüggő kérdésekben. Elvárások: 
jogi végzettség, logikus, dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs és problémamegoldó 
képesség, együttműködő készség, elhivatottság, MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, 
Excel, Outlook). Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat, közbeszer-
zési eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat. Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 
Elvárások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, meg-
bízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n hidEgBUrKolÓ: Hidegburkoló munkatársat keresünk. Feladatok: - épületek aljzatára, 
külső homlokzatára, belső falfelületeire, medencék belső falára, stb. különböző, hideg tapin-
tású burkoló lapok felhelyezése, - a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a 
burkolóanyag méretre vágása, - a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréjének 
megvalósítása, - napi hibaelhárítások végzése, felújítási, illetve csereigények jelzése. Elvá-
rások: szakirányú, burkolói végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, 
megbízható munkavégzés.

n nEhéZgéPKEZElŐ: Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül építőipari 
és mélyépítési földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése. Kisebb karbantartási, 
hibaelhárítási feladatok elvégzése a munkagépen. Elvárások: szakirányú, hatályos OKJ-s 
bizonyítvány és a gépcsoportokat tartalmazó NKH-s kiskönyv, felelősségteljes, pontos munka-
végzés, csapatszellem.

n MűsZAKi MEnEdZsEr: Műszaki menedzser munkatársat keresünk. Feladatok: - mű-
szaki előkészítési feladatok, felmérések, mennyiségszámítások, műszaki leírások készítése; - 
költségvetések készítése TERC programmal; - kivitelezési munkák pályázatainak összeállítása, 
pályáztatási folyamatban való részvétel, helyszíni bejárások levezetése, jegyzőkönyvezése; 
- nyertes alvállalkozók munkájának koordinálása, szervezése, ütemezése, számonkérése; – 
elkészült munkák átadás-átvételében, dokumentálásában való együttműködés; – nagyobb 
épületeket, középületeket, érintő felújítások megadott költségvetés alapján, határidőre történő 
kivitelezésének vezetése, kooperációk megtartása, folyamatok dokumentálása; - beosztott 
munkavállalók helyszíni koordinációja, vezetése, motiválása, számonkérése, - minőség, 
vállalási ár, határidő folyamatos figyelemmel követése, szükséges beavatkozások azonnali 
elvégzése, - garanciális időszakok lezárásának dokumentálása, - egyéb adminisztrációs fel-
adatok ellátása; - műszaki rajzok készítése Autocad programmal; - folyamatos kapcsolattartás 
a kerületi Önkormányzat illetékes irodáival. Elvárások: építészmérnöki, vagy építőmérnöki 
végzettség, minimum 3 év szakmai tapasztalat kivitelezési területen nagyobb épületek, nem 
családi házak területén, felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel, Outlook), magas 
felhasználói szintű Autocad ismeret, pontos, megbízható, önálló, felelősségteljes munkavég-
zés.  jogosítvány B kategória, határozottság, jó fellépés, rugalmasság, aktivitás. Előnyt jelent: 
műszaki ellenőri jogosultság, gépészeti és villamos ismeretek, tartószerkezetek kivitelezésében 
szerzett tapasztalat, felelős műszaki vezetői jogosultság.

n FEstŐ: Társaságunk festő munkakörbe keres munkatársakat. Feladatok: Társaságunk te-
lephelyein, kezelésében álló ingatlanokban szobafestés, mázolás, tapétázás. Elvárások: szak-
irányú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, precíz munkavégzés.

n AUtÓMosÓ: Keresünk hosszú távra szorgalmas autómosó munkatársakat. Feladat: A 
társaság flottájának (teher- és személygépjárművek, munkagépek) kézi és gépi mosása, 
tisztítása. Előny: Érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. Amit kínálunk: Teljes 
munkaidős, bejelentett alkalmazotti munkaviszony.

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével 
az alábbi elérhetőségeken: e-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: városgazda 
XvIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.

sZolgáltAtás
n hŐsZigEtElés! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális 

áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a 
kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

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

n redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa készítés 
– szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, napel-
lenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

n Festés 300 Ft./m2-től! Díszítő festés, mázolás. Épület külsőrész festése. Lambériák, 
kerítések, kapuk lazúr és zománc mázolása, festése. Parkettacsiszolás – lakkozás. Laminált 
parketta lerakás. Tel.: 0620-945-5473, 0630-499-1814

n sZŐnyEgtisZtítás, KárPíttísZtítás a leggyorsabban! Melegvízes mélymo-
sás, 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, bojlerek, tűzhelyek 
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 bt. tel.:06709487751

n Megoldás délpesti gyorsszerviz. Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17,   285-34-88,   06-30-9-50
-17-17  www.megoldasszerviz.hu

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

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

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

n ABlAK, AJtÓ, rEdŐny, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépíté-
se, cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. ázások 
csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok cseréje.  tel.: 
06-20-491-50-89

n lAKAtos MEstEr gyorssZolgálAt! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n viZsZErElés gyorssZolgálAt, víZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, 
TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐ-
FAGYASZTÁS. 06-70-544-4050

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

n abLaKJavÍtáS! WWW.aJtoabLaKDoKtor.Hu 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
HorvátH áKoS tel.: 06-70-550-0269

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

Adás–vétEl–régiségEK
n bIZaLoM bIZtoNSág! KéSZPéNZért váSároL (Magyar gyűJtő), aNtIK 

éS MoDerN butoroKat,  FeStMéNyeKet, óráKat, PorceLáNoKat, 
SZobroKat, eZüStöKet, cSILLároKat, SZöNyegeKet, KöNyveKet, 
PéNZérMéKet, KItüNtetéSeKet, KéPeSLaPoKat, béLyegeKet, vaLaMINt 
teLJeS HagyatéKot. teLJeS LoMtaLaNItáSSaL! MagaS ároN DIJtaLaN 
KISZáLLáSSaL!!! 06-70-423-3435

n MINDeNNeMű régISéget váSároLoK, DIJtaLaN KISZáLLáSSaL 
KéSZPéNZért! butort, FeStMéNyt, cSILLárt, PorceLáNt, KeráMIát, 
SZöNyeget, óráKat, HIraDáStecHNIKát, cD-DvD, baKeLIt HaNgLeMeZt, 
FéNyKéPeZőgéPet éS obJeKtÍvet, eZüSt-broNZ-réZ tárgyaKat, 
bIZSuKat, boroStyáNt, KöNyveKet, KItüNtetéSt, JeLvéNyt, HáboruS-
KatoNaI tárgyaKat. PINtér NIKoLetta, 06-30-973-4949, 466-83-21

ingAtlAn /ElAdÓ–KiAdÓ
n ElAdÓ  Pestszentlőrincen egy telken két ház (az egyik 2 szintes). Több generációnak 

vagy vállalkozásra is alkalmas (óvodáknak, napközinek, szépségszalonnak, stb.). Jó közlekedés-
nél! Tel.: 0620/432-7601

Várakozás nélkül, az ország 67 pontján kiváló audiológus 
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt 
májusban is! Látogasson el hozzánk!

Üllői út 427. 
Tel.: 06 1 332 01 41
amplifon.hu

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS

KÉRJEN IDŐPONTOT MOST!

Megbízhat 
bennünk

VIZSGÁLAT
GONDOZÁS

SZAKÉRTELEM

Az Amplifon mint a világ legnagyobb halló készülék forgalmazója
már több mint 65 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.

Erre építve ügyfeleink szá ‐
mára kivételes lehető ségeket
tudunk biztosítani. Három év
teljes körű ingyenes ga -
ranciát adunk minden ál-
talunk forgalmazott halló -
készülékre, és ez nem jár
s e m m i l y e n
pluszköltséggel
ü g y f e l e i n k
számára. Emel‐
lett egyedülálló
szol  gáltatási
háttérrel ren ‐
del  ke zünk a
hallókészülék
illesz tés, a szer ‐
 viz és a kie ‐
gészítők for gal ma zása te ‐
kintetében is. 
VELÜNK BIZTOSRA MEHET!
Magyarországon ország -
szerte már több mint 60
Hallás köz pontban várják
audiológusaink, akik egytől-
egyig a szakma leg kiválóbb
képviselői. A várakozás el ‐
kerülése miatt, előre egyez ‐
tetett időpontban várjuk Önt
kellemes, korszerűen fel ‐
szerelt Hallás köz pont jaink ‐
ban! Attól a pillanattól kezdve,

hogy eljön hozzánk in gye nes
hallás vizsgálatra, élete vé ‐
géig szá míthat audiológu‐
saink segítségére, hiszen
ügy fe leink szá mára a kont ‐
roll vizsgálatok, és a nálunk
vásárolt halló készü lékének

beállí tása telje‐
sen díjmentes.
JELENT �
KEZZEN
INGYENES
HALLÁS   �
VIZSGÁ �
LATUNKRA!
Ha a hal‐
lásvesztés leg ‐
apróbb tüne ‐

teit is észleli magán, ke resse
fel leg közelebbi hallásköz ‐
pontunkat, hogy audioló‐
gusunk felmérje hal lá sa ak‐
tuális állapotát. Fontos, hogy
időben felmérjük a bajt és
meg tegyük az első lépést a
telje sebb élet felé. Minél
hamarabb keresi fel hal‐
lásközpontunkat, annál na ‐
gyobb az esély, hogy egy
igényeihez passzoló halló ‐
készülékkel jelentősen ja -
vít  hat életminőségén.

Miért válassza
az Amplifont?

Jól felszerelt  hallás központ -
jainkban egyedülálló szol gáltatási 
háttérrel várjuk.

Ismerje meg 
az Amplifont!
Az 1950‐ben Milánó ‐
ban alakult Amplifon
az évek során a világ
vezető halló készülék
forgalmazójává vált,
ami 5 földrész 21
orszá gában 3250 hal ‐
lás központot, 1700
együtt működő part ‐
nert és 240 szol gál tató
központot tartalmazó
glo bá lis hálózatot tud ‐
hat magáénak. Az
Amp lifon munka társai
a világ 21 különböző
orszá gá ban több mint
8600 hallásközpont‐
ban már több millió
embernek segítettek
újra felfedezni a han -
 gok világát. Szak ‐
 mailag ma gasan kép ‐
zett audiológusa ink
segítenek Önnek meg‐
találni azt a meg oldást,
mellyel leg jobban ja ‐
vít ható a hallása. Élen
járunk az innova tív
technológiák al kal   ma ‐
zá sában, folyama to san
fejlesztjük a szol gál ta ‐
tása inkat és szé lesítjük
a for galma zott ter‐
mékeink pa lettáját.
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Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Május 14. 15 óra: Ön is lehet 
gyilkos – krimikomédia két részben. 
Belépőjegy: 2400 Ft, nyugdíjas, diák: 
1700 Ft.
Május 19. 18 óra: Az alkotás öröme 
– a kerületi gyermekek alkotásaiból 
nyíló kiállítása ünnepélyes megnyitója
Május 28. 11 óra: Gyermeknap 
színielőadással és ugrálóvárral. 
Belépőjegy: 100 Ft.
Szerdai napokon 9 és 11 óra között 
Baba-mama klub és játszóház. A 
részvétel ingyenes!
Szintén szerdánként 14.30-kor 
meridiántorna. A foglalkozás az 
energia-egyensúly helyreállításával 
erősíti az immunrendszert.
Keddenként és csütörtökönként az 
alábbi foglalkozásokra várjuk az 
érdeklődőket. Etka-jóga: 700 Ft/
alkalom vagy 3000 Ft/5 alkalom. 
Zumba: 700 Ft/alkalom. Gerinctorna: 
700 Ft/alkalom. Callanetics (női 
zsírégető torna): 800 Ft/alkalom, 8 
alkalmas bérlet: 4800 Ft.
Keddi napokon Ringató. Részvételi 
díj: 1000 Ft/alkalom vagy 4000 Ft/5 
alkalom.
Hétfőn és szerdán New Dance World 
hip-hop tánciskola.
Foglalkozásainkra jelentkezni, illetve 
további információt kérni az elérhető-
ségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig. Az 
itt található Ticket Expressz-irodá-
ban jegyek válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre előzetes egyeztetés 
alapján.

4sEAsons sí- és 
snoWBoArdPArK

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

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Május 12. 18 óra: PLER-Budapest–
ETO férfi NB I/B-s bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Május 14. 15.30: PLER-Budapest 
II–Tatabánya II férfi NB II-es bajnoki 
kézilabda-mérkőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Május 13–14. 9 óra: Táncverseny 
a Magyar Látványtánc Szövetség 
szervezésében
Május 20–21. 9 óra: Táncverseny 
a Magyar Látványtánc Szövetség 
szervezésében

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Május 11. 17 óra: Az 5 szeretetnyelv 
– Cserbik János lelkész-pedagógus 
előadása. Téma: Az átkaroló szeretet.
Május 16. 16.30: A Lúzerek és 
nyertesek című olvasásnépszerűsítő 
vetélkedő eredményhirdetése
Május 17. 16.30: Társasjátékklub
Május 18. 17 óra: Kivezető út a 
depresszióból – Sonnleitner Károly 
életmód-tanácsadó előadása. Mottó: 
Az agy homloklebenye, a 20 hetes 
nagyjavítás.
Május 19. 17 óra: Kultúrkör – Boa 
Péter előadása. Téma: Délkelet-

Ázsia, Szingapúr, Indonézia.
Május 24. 16.30: Társasjátékklub
Május 25. 17 óra: Az 5 szeretetnyelv 
– Cserbik János lelkész-pedagógus 
előadása. Téma: Az odafigyelő 
szeretet.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Május 26. 17 óra: Könyvajánlók klub-
ja. Téma: Milyen könyvek jelentek 
meg az elmúlt hetekben?
A könyvtár előterében a Tomory 
Lajos Múzeum által Nemcsics Antal 
színtervező, festőművész munkás-
ságáról rendezett időszaki kiállítás 
látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
Május 19. 17.30: Beck Andrea írónő 
író-olvasó találkozója. A részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A Pestszentimrei Könyvtár a PIK Ház 
első emeletén hétfőn és szerdán 
11–19 óra, csütörtökön 9–17 óra, 
pénteken 11–17 óra között tart nyit-
va. Kedden és szombaton zárva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Május 12. 19 óra: #Ashtag – musical 
két felvonásban az Off-Broadway 
Színház előadásában
Május 13. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Május 13. 15 óra: Kézműves kuckó
Május 13. 19 óra: #Ashtag – musical 
két felvonásban az Off-Broadway 
Színház előadásában
Május 13. 10 óra: Papagájkiállítás
Május 14. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Május 16. 16.30: Gerinctorna
Május 17. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Május 20. 15 óra: Kézműves kuckó
Május 21. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Május 22. 15 óra: Diákolimpia
Május 23. 13 óra: Aranygála alsó 
tagozatos diákok részvételével
Május 23. 16.30: Gerinctorna
Május 24. 10 óra: A XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési, 
vagyonvédelmi és áldozatvédelmi 
rendezvénye nyugdíjasok számára
Május 24. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Május 25–28. között II. Havanna-ün-
nep. Ennek keretében:
Május 25. 10 óra: Csillagszemmel – 
a kerületi óvódásoknak meghirdetett 
rajzverseny kiállításának megnyitó- 
és díjkiosztó ünnepsége
Május 25. 11 óra: A Langaléta Gara-
bonciások gólyalábas műsora
Május 26. 14 óra: Szívügyünk a tánc 
– bemutatók
Május 26. 19.30: Lufimeglepetés
Május 26. 20 óra: Pápai Joci élő 
koncertje
Május 27. 10 óra: Nemzetiségi 
fesztivál
Május 27. 14 óra: Csizmás kandúr – 
a Hahota Gyermekszínház előadása
Május 27. 15 óra: A Kondor Béla 
Közösségi Ház csoportjainak 
bemutatója
Május 27. 15 óra: Kézműves kuckó
Május 27. 18 óra: A MEOE kutyais-
kola-bemutatója
Május 27. 19 óra: Dombóvári István 
stand-up comedy estje
Május 27. 20 óra: az Apostol együt-
tes nagykoncertje
Május 27. 21.30: Tűzijáték
Május 28. 9 óra: Főzőverseny
Május 28. 13 óra: Jó ebédhez szól 
a nóta
Május 28. 15 óra: Hőlégballonozás
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely.

toMory lAJos MúZEUM 
Központi iroda:
Kondor béla sétány 10.

Telefon: 290-1585,
06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Helytörténeti információk, online 

térképes felület a kerület telepeivel, 
köztéri és beltéri emlékműveivel, 
szobraival, Pestszentlőrinc teljes 
utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: 
Sorsfordulók – Pestszentlőrinc és 
Soroksárpéteri az első világhábo-
rúban.
Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 
pestszentlőrinci és pestszentimrei 
eseményei című tanulmánykötet 
teljes tartalmával: http://18ker1956.
hu/
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria (Kossuth tér, a villa-
mosmegállóval szemben): Új kiállítás 
Pestszentlőrinc, Üllői út címmel. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10-től 
17.30-ig.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repü-
léstörténeti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előze-
tes egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglal-
kozások minden korosztálynak (a 
teljes kínálat megtalálható a honlap 
Múzeumpedagógia menüpontjában), 
vándorkiállítások kölcsönzése.

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
Időszaki kiállítás:
BEAC – Az elsők címmel sport-
történeti kiállítás Prokopp Sándor, 
a kerület díszpolgára, az 1912-es 
stockholmi olimpia sportlövő bajnoka 
születésének 130. évfordulója alkal-
mából. A tárlat június 2-ig látható.
A kiállítóterem keddtől péntekig 14 
és 18 óra között, szombaton 10 és 
14 óra között tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly
Havanna utca 9.

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

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Május 11. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezést 
kérünk elérhetőségeink valamelyikén.
Május 12-én: Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reiman Kata-
lin vezetésével. Részletes útvonalterv 
a kirándulás előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-3266-os 
telefonszámon és a reimank@t-
online.hu e-mail címen kapható.
Május 13. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Május 14. 10-től 14 óráig: Gyermek-
nap. Előadás: Valahol Európában. 
Arcfestés, kreatív kézműves 
foglalkozás, babasarok, bábelőadás. 
A belépés ingyenes, de elérhető-
ségeink egyikén vagy személyesen 
regisztrálni szükséges. 
Május 14. Pestszentimrei Utcaze-
nebona: Énekkoncert a Hősök terén 
Szilágyi Olgával és tanítványaival. 
Rossz idő esetén a PIK-ben rendez-
zük meg az ingyenes programot.
Május 16. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Tervezett témák: dimenzionális 
hangolás, egyedülálló tréning az 
energetikai és a lelki blokkok végle-
ges oldására, rezgésszintemelés, a 
félelem és az önkorlátozó hiedelmek 
kiiktatása egy sokkal magasabb 
tudatszintre emelkedés érdekében. 
Előadó: Kiss D. Ferenc. Belépőjegy: 
400 Ft.
Május 17. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 

technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes jelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es tele-
fonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Május 19. 16.30: Családi táncház és 
népi játszóház. Vezeti: Plugor Judit. A 
részvétel ingyenes. 
Május 20. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális 
készség- és kreativitásfejlesztő fog-
lalkozások a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra elő-
zetes bejelentkezést kérünk a 06-20-
943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Május 24. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes jelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es tele-
fonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Május 25. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes jelentkezést 
kérünk elérhetőségeink valamelyikén.
Május 26-án: Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reiman Kata-
lin vezetésével. Részletes útvonalterv 
a kirándulás előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-3266-os 
telefonszámon és a reimank@t-
online.hu e-mail címen kapható.
Május 27. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
A PIK-galériában Koscsó Lászó 
festőművész kiállítása május 26-ig 
látható. 
A foglalkozásokra, a klubokra jelent-
kezni és az időpontjukról érdeklődni 
az elérhetőségeinken lehet.

PolgároK háZA
üllői út 517.

Május 21. 16 óra: Madách Filmklub. 
Műsoron: A bakancslista – magyarul 
beszélő amerikai film. A belépés 
ingyenes.

urbItáLIS MaJáLIS
A Lónyay-telep mindennapjai 
– iskolák, templomok, parkok, 
ipari műemlékek címmel hely-
történeti séta.
Időpont: május 27. (vasárnap) 
15 óra. Találkozás: Múzeum-
sarok (Szent Lőrinc sétány 
2.). A sétát szervezte: Heilauf 
Zsuzsanna és Kardos Gábor.
Útvonal: Múzeumsarok–Kos-
suth tér (református temp-
lom, evangélikus templom, 
Sztehlo Gábor Evangélikus 
Gimnázium)–Gyöngyvirág utca 
(Dohnányi  Ernő Zeneiskola és 
Szent Lőrinc Katolikus Általános 
Iskola)–Ibolya utca (Szent Jó-
zsef kápolna)–Szil utca–Teleki 
utca–Jegenyefa sor.
A részvétel regisztrációhoz 
kötött. Jelentkezés: Tomory 
Lajos Múzeum, 290-1585, 
muzeum@muzeum18ker.hu. 

ISMét MaDácH 
FILMKLub
A bakancslista azon dolgok 
sora, amelyeket az ember meg 
akar tenni, mielőtt elérkezne 
földi pályafutása végéhez. 
Carter Chambers (Morgan 
Freeman) is kénytelen összeírni 
saját bakancslistáját, amikor 
kórházba kerül. A milliárdos 
Edward Cole (Jack Nicholson), 
akit addig csakis a pénzcsi-
nálás érdekelt, szintén arra 
kényszerül, hogy szembenézzen 
a véggel. A két, egymástól 
teljesen különböző ember a 
közös kórházi szobában ismeri 
meg egymást, és elhatároz-
zák, hogy hátralevő idejükben 
végrehajtják mindazt, amiről 
álmodoztak.
Időpont és helyszín: május 21. 
(vasárnap), 16 óra, Polgárok 
Háza (Üllői út 517.). A részvétel 
ingyenes, minden érdeklődőt 
szeretettel várnak a szervezők.

múZeumok 
majálisa

A nagy sikerű fővárosi rendezvényen ezúttal is képviseli a XViii. 
kerületet a Tomory Lajos Múzeum. A Tomory-pavilon látnivalói: 
tablókiállítás Rerrich Bélának, a lőrinci Kossuth tér kertművészé-
nek életéről, bemutatva az életútját, kiemelve annak építészeti és 
kertművészeti jelentőségét. Megtekinthetők lesznek Kossuth téri 
terveinek a kinagyított másolatai és az általa készített, munkásságát 
felvillantó tervek és rajzok.

Emellett játékos feladatokkal is várjuk a látogatókat: Tervezz ker-
tet múzeumunknak! A Tomory Lajos Múzeum hamarosan új hely-
re, a XViii. kerületben helyi védettséget élvező felújított Herrich–
Kiss-villába költözik. A látogatók, kicsik és nagyok, most minden 
kreativitásukat bevetve megtervezhetik az épület alaprajza köré a 
múzeum új kertjét. A rendezvény Tudássétány című programjához 
kapcsolódva óriás puzzle és családi totó is lesz.

időpont és helyszín: május 20–21. (szombat–vasárnap) 10 és 18 óra 
között a Nemzeti Múzeum kertjében.

Tomory-majális a Nemzeti Múzeum kertjébenProgramajánló

Apostol
Dombóvári István

Czibula vándor játszótér • lufireptetés • Langaléta Garabonciások  
gólyalábas műsora • Esély utca • Nemzetiségi 
fesztivál és gasztronómia • Szívügyünk a tánc 

fesztivál, táncbemutatók  
• interaktív gyerekszínház  

• Csillagszemmel gyermekrajzverseny

Havanna 
Ünnep 

„Mindenki Havannája” 

2017. 05. 25 - 28. Kondor Béla Sétány 

Pápai Joci

Hőlégballon
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15Elindult a Budapesti Pályafejlesztési Program sPort

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Minden túlzás nélkül állítható, hogy 
büszke lehet Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre. A sokszor és joggal emlegetett 
sportos mivoltát ezúttal kétszer is alá-
húzta. Ha sportos kifejezést akarunk 
használni, akkor nagy és fontos meccset 
nyert. A Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSZ) elindította a Budapesti Pálya-
fejlesztési Programot, amelynek első 
együttműködési megállapodását a ke-
rületünkkel kötötték meg. Az okmányt 
Ughy Attila polgármester és Studniczky 
Ferenc, a program intézőbizottságának 
vezetője írta alá. Az eseményen a szö-
vetség képviseletében ott volt Gundel 
Takács Gábor, az MLSZ budapesti igaz-
gatóságának társadalmi elnöke is.

Hogy miért volt olyan fontos ez a 
„meccs”?

kinCset keResni
Több okból is. A legfontosabb szempont 
a szakma, a sport, az utánpótlás-nevelés 
volt. Három sporttelep újul meg, s válik, 
ahogy azt többen is mondták mostaná-
ban, a kerület sportéletének „ékszerdo-
bozává”. A szerződésnek van egy másik, 

szintén nem elhanyagolható megközelí-
tése: a pénz.

A várhatóan minden kerületben 
megvalósuló pályaépítési programnak 
köszönhetően az önkormányzatoknak 
csupán 10 százalékos önrészt, valamint 
az adott terület előkészítését kell biztosí-
taniuk. Erre valóban csak azt lehet mon-
dani: jó üzlet, meg kell kötni.

Studniczky Ferenc úgy nyilatkozott, 
hogy „emlékezetes nap a mai”.

– Részben azért, mert ez az első szer-
ződés-aláírás, részben, mert végre útjára 
indul a program, amely nagy hiányt pó-
tol. Több ezer gyermek és amatőr spor-
tolását biztosítja, miközben meggyőző-
désem, hogy kincsekre, talentumokra is 
lelünk.

legyen gyeRekzsivaj!
A szerződéskötés második felvonását, a 
sajtótájékoztatót már az egyik „tetthe-
lyen”, a Vilmos Endre Sportcentrum-
ban tartották. Ughy Attila polgármester 
személyes hangvételű beszédében a saját 
gyermekkorát is felelevenítette:

– Hiszem, hogy végre visszakapja régi 

fényét a pálya, és olyan lesz, mint akkor, 
amikor alig fértünk el, s egyik mérkőzés 
a másikat követte. Már most büszke va-
gyok arra, hogy újra gyerekzsivajtól lesz 
hangos a sportcentrum.

A kerület sportjáért felelős alpolgár-
mester, Lévai István Zoltán elmondta, 
hogy az önkormányzat mintegy 150 
millió forinttal járul hozzá a három 
sporttelep felújításához.

– Nagy szükség van az új pályákra, 
az új felületekre, mert a kerületben hat 
amatőr egyesület működik, nem kevés 
korosztályos csapattal, nem kis sportolói 
létszámmal.

nAgysZAlontA, 
gErEly, thÖKÖly
A nagyszalonta utca 25. alatti 
vilmos Endre sportcentrum 
(az egykori Malév-sporttelep) 
területén egy szabványméretű 
műfüves nagypálya épül világí-
tással, továbbá egy élőfüves 
nagypálya öntözőrendszerrel. 
négy új öltözővel is gazdago-
dik a sportcentrum.
A gerely utca 3. alatt találha-
tó, jelenleg használaton kívüli 
sportpályán szabványméretű 
élőfüves pálya épül öntöző-
rendszerrel és négy öltözővel.
A thököly út 5. alatti deák 
Ferenc „Bamba” sportcent-
rumban lévő pályákhoz négy 
új öltözőt építenek.

gundel takács gábor, az MLSZ budapesti igazgatóságának társadalmi elnöke, Studniczky Ferenc, a program 
intézőbizottságának vezetője, baumann gizella, a program kerületi szervezője, ughy attila polgármester és 
Lévai István Zoltán alpolgármester a helyszínen tekintette meg az átépítésre váró pályát

Az első szerződést a kerületünkkel kötötte meg az MlsZ ÖNFELEDT 
OLiMPiA
sokadszor rendezték meg a kerületi óvodás gyermekek leg-
jobban várt versenyét, a Mozgásvarázst, vagyis az ovisok 
olimpiáját, amely olyan hangulatot varázsolt a Pestszentimrei 
sportkastélyba, hogy beleremegtek a falak.

Olyan csivitelés fogadta a látogatót április 21-én a Sportkastélyban, mintha 
nagy nemzetközi eseményre érkezett volna, pedig „csak” a kerületi óvodá-
sok vették birtokukba a csarnokot, hogy – akárcsak az elmúlt harmincegy-
néhány évben – az idén is eldöntsék az „olimpiai bajnoki” címeket. 

A csúcsforgalom az Eszterlánc óvoda sportos vezetőinek adott nem ke-
vés munkát, ugyanis ettől az évtől kezdve ők szervezik-rendezik a Mozgás-
varázst.

Egyed Gabriellának, az Eszterlánc óvoda vezetőjének pillanatnyi mag-
állása sem volt. Arra azért szánt időt, hogy elmondja: legalább két hónap 
kemény munkájának köszönhető, hogy minden készen áll a kicsik olimpi-
ájára.

– Most vettük át a rendezést a Szivárványtól, s most érzékeljük, micso-
da kemény szervezőmunka kell ahhoz, hogy minden és mindenki időben 
a helyén legyen. Nem mellesleg megnőtt az indulói kedv is, hiszen amíg az 
elején csak hat-nyolc óvoda vett részt ezeken a sorversenyeken, ma már a 
kerület összes intézménye, vagyis mind a 21 itt van, és mindegyik a legjobb 
akar lenni – mondta Gabriella.

Elismerés illeti azokat az óvodapedagógusokat (régen kedvesebb szóval, 
az óvó nénivel illették őket), akik sorba rendezték a versenyláztól átszelle-
mült gyermekeket. Sőt nemcsak a gyerekeket kellett igazgatni, hanem az 
apukákat is. Mind a 21 gyermekcsapat mellett ott volt egy-egy apuka is, 
akiknek ugyanazt kellett teljesíteniük, mint az ovisoknak. Azt nem állítjuk, 
hogy a kicsik mozgáskoordinációja jobb volt a felnőttekénél, az azonban lát-
ható volt, hogy futásban ilyen rövid távon gyorsabbak voltak az apukáknál.

– A szivárványosok tavaly az egészséges táplálkozást, a gyümölcsöket és 
a zöldségeket népszerűsítették. Mi most azt találtuk ki, hogy a magyar nép-
mesék világába vezetjük el a gyerekeket. Ezzel kapcsolatosak a feladatok, s 
láthatja, tetszenek is nekik – mondta el gyorsan az Eszterlánc óvoda egyik 
képviselője.

S hogy kié lett az arany-, az ezüst- és a bronzérem?
Senkié, mert olyan olimpia volt ez, ahol mindenki bajnok, pontosabban 

„leg” lett valamiben. Az eredményhirdetéskor ugyanis a leggyorsabb, a leg-
ügyesebb, a legbátrabb, a legfürgébb, satöbbi, satöbbi… jelzővel illették az 
óvodákat, így mindenkinek jutott elismerés.

Vagyis az ovisok és a versenybírók megvalósították a coubertini szelle-
met és jelmondatot: Nem a győzelem, a részvétel a fontos.

A vEndégEK
Ughy Attila polgármester az olimpiai ötkarikáról is beszélt 
a köszöntőjében…
lévai istván Zoltán alpolgármester szigorú zsűritagként 
ügyelt a fair-playre…
tóth timea, az egykori válogatott kézilabdázó az általa 
vezényelt bemelegítés során bizonyította: a sportosság 
sokáig elkísér…
tasnádi András, a kerületi diákolimpia első számú 
szervezője már az utánpótlást, a jövő diákolimpikonjait 
figyelte…

PATTOGOTT A 
KAUCSUKLABDA 
harmadik alkalommal rendezték meg a sportkastélyban az 
imre-kupa elnevezésű asztalitenisz-versenyt, amelynek az a 
célja, hogy népszerűsítse a sportágat, lehetőséget adjon a 
különféle bajnokságokban szereplő játékosoknak, s lehető-
séghez juttassa az amatőröket.

Az önkormányzat és a Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesülete által 
rendezett viadalon sokan álltak asztalhoz a különböző korosztályokban 
és kategóriákban. A verseny fővédnöke Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter volt. A mérkőzések 15 asztalnál, négy kategóriában folytak. Asztalhoz 
álltak az igazi amatőrök, a bajnokságokba nem nevezettek, az alacsonyabb 
osztályokban szereplők, a nemzeti bajnokságokban szereplők, és szerepet 
kaptak a mindig látványos párosok is.

A rendező egyesület elnöke, Simon Károly elmondta, hogy korábban 
soha nem indultak még ennyien az imre-kupán.

– Az egyéni versenyekre százhúszan jelentkeztek, a párosok mérkőzése-
ire pedig 27 duó adta le a nevezését. Sokan voltak vidékről is, így például 
Szentendréről és Csákvárról is érkezett nevezés. A díszvendégeink között 
foglalt helyet Volper László életműdíjas mesteredző, aki a 83 éve ellenére is 
élvezte a mérkőzéseket. itt volt Somos Miklós, a férfiválogatott edzője, aki 
elmondta, hogy azért jött el, mert nem akarta elhinni, hogy ilyen magas az 
indulók száma. A tények meggyőzték őt – várjuk jövőre is. Asztalhoz állt, 
s kiválóan játszva jutott tovább a csoportjából a kerület alpolgármestere, 
Galgóczy Zoltán.

Simon Károly hozzátette, hogy nem volt megállásuk, mert az asztalokon 
délelőtt 10-től este 8-ig szakadatlanul pattogott a labda.

visszAkApni 
A régi fényt

� egymást követte az ünnepélyes szerződéskötés és az ese-
ményről tartott sajtótájékoztató április 27-én a polgármesteri 
hivatal tanácstermében, illetve a vilmos endre sportcentrum-

ban. az önkormányzat és a Magyar labdarúgó szövetség által aláírt 
együttműködési megállapodás értelmében csaknem 500 millió forint 
értékben újulnak meg kerületi labdarúgópályák, sportlétesítmények.

sZáMoK és PályáK
gundel takács gábor sportújságíró a tévéképernyőt cserélte fel a szövetsé-
gi munkára, a magyar labdarúgás utánpótlás-nevelésének fellendítésére.
– a statisztikák szerint az 1950-es, 60-as években 273 futballpálya volt 
budapesten. ez a szám 2011-re mintegy százra csökkent, pedig a regiszt-
rált játékosok közel egynegyede budapesten él. ebből fakad a program 
alapvető és kézenfekvő célja: a gyermek- és az amatőr foci számára újra 
meg kell teremteni a szükséges feltételeket a fővárosban – mondta. – a 
hitelesített nagypályák mindössze hat százaléka van budapesten, miközben 
az igazolt labdarúgók 24 százaléka fővárosi, azaz itt a legkisebb az egy főre 
jutó pályák száma. így nincs csodálkozni való azon, ha a gyerekek távolabb 
kerülnek a sporttól, s nem biztos, hogy mindig a jó felé veszik az utat.
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16 A költőfejedelem 200. születésnapjára emlékeztek Kultúra

A költő több ismert lírai verse, 
illetve elbeszélő költeményének 
részlete hangzott el. A művészek 
a prózai szöveget olykor dalban 
adták elő.

A XViii. kerületi önkor-
mányzat támogatásával megva-
lósuló kulturális programsoro-
zat felső tagozatos diákoknak 
szóló előadásán az egyes művek 
között azok keletkezéséről, va-
lamint Arany jános életéről is 
több érdekességet megtudhattak 
a nézőtéren helyet foglaló isko-
lások.

A társulat a közösségi ház-
ban március 24-én már előad-
ta a Toldi színpadi változatát, 
amelyből némi műelemzéssel 
kiegészítve a május 5-i emlék-
műsorban is elhangzott néhány 
részlet. 

Arany jános életútját hall-
gatva a nézőtéren ülő gyerekek 
a hatalmas erejű Toldi Miklós 
mellett gondolatban A rab gólya 

szegett szárnyú madarával is ta-
lálkozhattak, és megismerhették 
jános pap országát.

Az 1992-ben alakult Neve-
sincs Színház magyar irodalmi 
műveket és történelmi esemé-
nyekről szóló darabokat is fel-
ölelő repertoárja évtizedek óta 
az iskolai irodalom- és történe-
lemoktatás szemléltetőeszkö-
ze. Az előadások célja az, hogy 
színházi élményt nyújtson a 
gyerekeknek, s kézzelfoghatób-
bá tegye a sokszor száraz iskolai 
tananyagot. 

Az önkormányzat által támo-
gatott, óvodásoknak és általános 
iskolásoknak szóló színházi 
előadás-sorozat záróprogramja 
május 26-án lesz a Kondor 
Béla Közösségi Házban. A 
Cakkumpakli Színház Boldog 
pillangó című bábelőadását 10 
órakor óvodások, 15 órakor alsó 
tagozatos tanulók nézhetik meg.

Ê-puskás-

Színészek  
Arany jánosról 
A 200 éve, 1817. március 2-án született Arany Jánosra 
emlékeztek a nevesincs színház Az életet már megjár-
tam című előadásával május 5-én a Kondor Béla Kö-
zösségi házban.  

jubiláló könyvtár
A Fővárosi szabó Ervin Könyvtár pestszentimrei fiók-
könyvtára fennállásának 65. évfordulója alkalmából 
ünnepséget rendezett április 28-án. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A klub tagjainak többsége 
maga is édesanya. Sőt nagyma-
ma vagy éppen dédnagymama, 
akiknek a családban betöltött, 
rendkívül fontos szerepéről 
Galgóczy Zoltán alpolgármes-
ter – aki Dsida jenő édes-
anyám keze című versének első 
szakaszával kezdte a köszön-
tőjét – úgy fogalmazott, hogy 
különleges kapocs fűzi össze a 
nagyszülőket, dédszülőket az 
unokákkal.

– édesanyánkkal már a 
születésünk előtt kapcsolatba 
kerültünk. Az ő szívdobba-
násainak ütemére álmodtunk 
magzatként, és ugyanezt a 
szívdobogást hallva immár 
édesanyánk keblén éreztük 
születésünk után, hogy itthon 

vagyunk a világban. A köldök-
zsinórt ugyan elvágták, de a 
láthatatlan kötelék örökre meg-
marad. édesanyánk az, aki fel-
tétel nélkül szeret, aki mindig 
mellettünk áll, aki önfeláldozó-
an segít, és mindig meghallgat 
minket. Bár felnőttként már 
nem tudjuk a kisgyermekek ár-
tatlanságával, kedvességével ki-
fejezni a szeretetünket, tegyük 
meg ezt szavakkal, ölelésekkel 
és gondoskodással – mondta 
Galgóczy Zoltán, hozzátéve, 
hogy az anyák napját akkor is 
megünnepeljük, ha már nincs 
köztünk az édesanyánk. ilyen-
kor a temetőbe viszünk virágot 
az iránta érzett hálás, örök sze-
retetünk jeléül.

Ê P. a.

A pestszentimrei könyvtár tör-
ténete egészen 1952 áprilisáig 
nyúlik vissza, amikor is a Ne-
mes utca 13. alatt kezdte meg a 
működését. A legenda szerint 
egy pék felesége, Pásztor jánosné 
volt az első könyvtárvezető, aki 
ingyenesen vállalta a könyvtár 
vezetését. Erre emlékezve nem-
zeti színű szalaggal átkötött 
kaláccsal ajándékozták meg az 
olvasókat az ünnepnapon.  

A könyvtár 1989. novem-
ber 1-jén a Nagykőrösi út 56. 
alá, ebben az évben pedig 
a Pestszentimrei Közösségi 
Házba költözött. A könyvek 
új birodalmának kialakítását 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata finanszírozta.  

– Nagyon sok gratulációt 
kapunk az olvasóktól – mondta 
Fodor Beatrix, a pestszentimrei 
könyvtár vezetője. – A beirat-
kozók száma a tavalyi hasonló 
időszakhoz képest megduplá-
zódott. A kölcsönzési tranzak-
ciók száma 73, a kölcsönzött 
dokumentumoké 70 százalék-
kal nőtt.

Az ünnepségen Ughy Atti-

la polgármester, a rendezvény 
fővédnöke és Fodor Péter, a 
Főváros Szabó Ervin Könyvtár 
(FSZEK) főigazgatója (képün-
kön) mondott köszöntőt, majd 
Nemeskéri-Kutlán Endre, a Dr. 
Széky Endre Pestszentimre 
Történeti Társaság titkára is-
mertette az imrei könyvtár tör-
ténetét. 

Az eseményen adta át a díja-
kat az alsó és felső tagozatos is-
kolásoknak meghirdetett Ked-
venc könyvtári könyvem című 
pályázat nyerteseinek Ughy 
Attila és Fodor Péter. A nívó-
sabb pályamunkákat kitették a 
könyvtár kiállítófelületeire. 

A műsorban Nagy Bettina a 
kerületi prózamondó versenyen 
első helyezést hozó produkció-
jával, Brozsek Anna Dóra és 
Grosz Kamilla népdalcsokorral 
működött közre. A jubileumról 
természetesen nem maradha-
tott el a születésnapi torta sem. 
Az ünnepségen részt vett Lévai 
István Zoltán alpolgármester és 
Sóron Ildikó, a FSZEK régióve-
zetője is. 

Ê Fülep e.

Az édesanyák 
édesanyák ünnepe
versekkel, dalokkal és tánccal színesített ünnepi mű-
sorral köszöntötte az édesanyákat a rózsa nyugdíjas 
Klub május 8-án a rózsa Művelődési házban. 

AKCIÓ A SÁRGA BOROSTYÁN PATIKÁBAN!

Salvus (1,5 liter) gyógyvíz 

Az akció 2017. április 5-től 2017. május 30-ig vagy a készlet erejéig tart.

SÁRGA BOROSTYÁN PATIKA
1184 Bp. Dolgozó utca 12.
Nyitva tartás: H–P.: 8–20, Sz.: 8–12.

499,-
               (332Ft/liter)

690,-
HELYETT
CSAK 


