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FelFedezőséták

Az Üllői út mentén fekvő kossuth tér 
a kerület védett közparkja. a Tér_köz 
pályázat keretében megújult kossuth 
téren a Tomory Lajos pedagógiai és 
Helytörténeti gyűjtemény felfedezősé-
tákat szervez, a  Lőrinc 2000 szabad-
idősport Egyesület pedig „a prevenció 
jegyében az egészséges táplálkozás-
ról” címmel tartott játékos rekreációs 
napot áprilisban.  

FeJlesztések

A Környezet és Energia operatív prog-
ram keretében a kerület 101 436 794 
forintot tudott támogatásként lehívni. 
a pályázat útján elnyert összeget 
intézményépületek homlokzati hő-
szigetelésére, nyílászáróik cseréjére, 
tetőszigetelésre és fűtéskorszerűsítésre 
fordították. a fejlesztések nyomán 
átadták a felújított szivárvány óvodát 
és csibekas bölcsődét. 

teszedd!

A szemétgyűjtési program kereté-
ben hatodik alkalommal fog össze a 
lakosság, hogy környezetében tavaszi 
nagytakarítást végezzen. a kerületben 
az önkormányzat a Hungarocontrol 
Zrt. és a rákosmenti mezei őrszolgálat 
munkatársaival csatlakozik a prog-
ramhoz. a Teszedd! – önkéntesen a 
tisztább magyarországért akció hazánk 
egyik legnagyobb önkéntes mozgalma. 

Posta a havannán

Három és fél évtizedes lakossági igény 
válik valóra a lakótelep szívében. az 
épület hamarosan kész, már csak a 
magyar posta döntésén múlik, mikor 
nyílik meg a Havanna-lakótelep pos-
tahivatala. Ezzel egy több évtizedes 
történet végére kerülhet pont. a 
hivatalhoz szükséges belső infrastruk-
túrát a magyar posta biztosítja, annak 
kialakítása a cégen múlik. 

JátékossáG, huMor 

Az ország nagy koncerthelyei után 
most a pestszentmrei sportkastélyt töl-
tötte meg Horgas Eszter fuvolaművész 
a szenvedély hangjai című látványos 
koncertshow-jával, amelyen játékos-
sággal, humorral és magas színvonalú 
zenével találkozhattak a nézők. a 
közkedvelt művésznő legsikeresebb 
számai mellett két szerzemény ősbe-
mutatóját is itt tartotta.
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SikereS 
állásbörze 
százötven betöltet-
len pozícióra találtak 
megfelelő munkaerőt 
a Budapest Főváros 
kormányhivatala által 
az út a munkaerőpiacra 
elnevezésű program ke-
retében szervezett xviii. 
kerületi állásbörzén. 

a rózsa művelődési Házban 
április 7-én 24 cég összesen 
350 üres álláshelyet kínált, és 
a nap folyamán 240 érdek-
lődő válogatott a különböző 
lehetőségek közül.
a börze megnyitásakor Ughy 
Attila polgármester elmond-
ta, hogy mintegy ezer tartó-
san állás nélküli aktív korú 
ember él a kerületben.
– Ennek a számnak közel 
másfélszerese a környéken 
a munkaerőhiány. nekünk, 
az önkormányzatnak, a 
kormányhivatalnak és az 
államnak az a szerepünk, 
hogy megpróbáljunk hidat 
teremteni a munkát keresők 
és a munkát kínálók között – 
fogalmazott a polgármester.
a művelődési házban meg-
jelenő cégek többek között 
targoncavezető, kőműves, 
villanyszerelő, eladó, sőt még 
úszómester munkakörben is 
kínáltak állást, de az egyen-
ruhától nem idegenkedő 
fiatalokat a magyar Honvéd-
ség is szívesen látta.
az álláskeresőkkel a kor-
mányhivatalok munkatársai 
találkoznak a leggyakrabban. 
Hodruszky Csaba, a XViii. 
kerületi kormányhivatal 
vezetője úgy látja, hogy már 
tavaly megfigyelhető volt 
az álláskeresők számának 
csökkenése.
a betanított munkásoktól a 
magasan képzett szakem-
berekig kerestek munkaerőt, 
ezért azt gondolom, hogy 
aki akar dolgozni, az ma itt 
találhatott magának munkát.

Bővebben a 6. oldalon
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� kéT HELysZínEn, a Lőrinci sporT-
csarnokban és a pEsTsZEnTimrEi 
sporTkasTéLyban VárTa aZ önkor-

mányZaT éLELmisZErcsomaggaL a kErü-
LETbEn éLő 65 éVEn FELüLiEkET ápriLis 
26-án és 27-én. a már Hagyományosnak 
TEkinTHETő akcióban Több minT 20 EZEr 
nyugdíjaskorÚ kapoTT érTEsíTőT. a Ta-
pasZTaLaTok sZErinT a Többség áTVEsZi 
aZ adományT, a FEnnmaradó csoma-
gokaT aZ önkormányZaT a kariTaTíV 
sZErVEZETEk sEgíTségéVEL osZTja sZéT 
a rásZoruLók köZöTT.

pusKás AttIlA     

A Lőrinci Sportcsarnokba ellátogatott Ughy Attila 
polgármester is, aki a csomagosztásban is segédkezett. 
Elmondása szerint az ilyen és ehhez hasonló, 
különböző társadalmi csoportokat segítő akciókkal az 
önkormányzat szeretné elérni, hogy lehetőség szerint 
mindenki érezze a gondoskodás szándékát.

mindEn csomag céLba ér
Az elmúlt évhez képest nőtt a XVIII. kerületben a 65 
éven felüliek száma. Idén 20 350-en voltak jogosultak 

a tartósélelmiszer-csomagra, szemben a tavalyi 
19 500-zal.

– Ez a növekedés csak részben fakad a lakosság 
öregedéséből. Vannak beköltözők is, nőtt a kerületben 
élők száma. Ami az akcióban való részvételt illeti, 
a tapasztalat az, hogy a jogosultak 80-85 százaléka 
jön el átvenni az élelmiszercsomagot. A megmaradó 
adományt a nagycsaládosokat, a hajléktalanokat segítő, 
illetve egyéb karitatív szervezetek segítségével osztjuk 
szét – tette hozzá Ughy Attila.

A szatyrokban ezúttal liszt, tarhonya, olaj és 
negyed kiló őrölt kávé volt. A csomag összeállításakor 
az önkormányzat figyelembe veszi a nyugdíjasok 
fogyasztási szokásait.

– Arra is törekszünk, hogy mindig legyen benne 
valami plusz, most például a kávé vagy legutóbb a 
teacsomag. Olyan termék, amelyik, ha nem is luxuscikk, 
de ritkábban veszik meg az idősebbek – mondta a 
polgármester, hozzátéve, hogy édességet szándékosan 
nem tesznek soha a csomagba, mert bár kézenfekvő 
ajándék lenne, a cukorbetegekre is gondolni kell.

TöbbFéLE sEgíTség
A XVIII. kerületben szinte minden korosztálynak próbál 
rendszeresen némi segítséget nyújtani az önkormányzat. 
A fiatal házasok számára indították el a Gólyahír 
programot, amivel az első baba megérkezéséhez járulnak 
hozzá alapvető babaápolási termékekkel. 

– Az iskolakezdést segítjük minden évben a 

gyerekeknek járó ingyenes füzetcsomaggal. Az ötven 
éven felüliek számára létrehozott nyugdíjas akadémia 
ősszel az ötödik évadját kezdi. Itt évről évre különféle 
előadások, tanfolyamok révén tartják magukat 
szellemileg is jó kondícióban a szépkorúak, akiknek az 
aktivitása példaértékű. Az önkormányzat az erejéhez 
mérten igyekszik valamennyi korcsoporttal törődni, 
gondoskodni, hogy mindenki érezze: létezik egyfajta 
kötődés közte és a kerület között.

nokedli és PoGáCsa 
– Fiatalember, segítene felvenni a hátizsákot? 
– szólított meg egy idős hölgy, miután átpa-
kolta a szatyor tartalmát egy szürke sport-
zsákba. a 81 éves Erzsike néni a Havanna-
lakótelepről jött el az élelmiszercsomagért. 
arra a kérdésre, hogy mi készül majd ezek-
ből az alapanyagokból így válaszolt: 
– a főzésben régimódi vagyok. sokszor ké-
szítek nokedlit, szeretem a tésztát, a tarho-
nyát is a pörkölthöz. gyakran sütök valami-
lyen süteményt vagy pogácsát. az unokáim 
kedvence egy különleges juhtúrós pogácsa, 
a most kapott liszt egy részéből is az lesz – 
mesélte készségesen.

élelmiszercsomagot kaptak a 65 éven felüli kerületiek

Jó szÍvvel 
ADott seGÍtséG

Az önkormányzat lehetőségeihez mérten minden korcsoporttal törődik, hogy mindenki érezze a figyelmet
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2 Közélet Különféle foglalkozások a különböző korosztályoknak a Kossuth téren 

Fülep erzsébet   

Az Üllői út mentén fekvő 
Kossuth tér Pestszentlőrinc-
Pestszentimre centruma, 
védett közparkja. Szép faál-
lományának, köztéri szobra-
inak és a környező – egyházi 
és oktatási – középületeknek 
köszönhetően a kerület egyik 
közkedvelt helye. 

A Fővárosi Önkormány-
zat 2013-ban meghirdette a 
Tér_Köz városrehabilitációs 
pályázatot Budapest közössé-
gi tereinek fejlesztésére, s erre 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata is sikerrel 
adta be „A Kossuth tér közös-
ségi célú komplex megújítása” 
című pályázatát. 

Természetes, hogy a meg-
szépült teret meg kell tölteni 
élettel, ezért a pályázat kere-
tében a Tomory Lajos Peda-
gógiai és Helytörténeti Gyűj-
temény áprilistól rendszeresen 
szervez itt az iskolásoknak 
játékos helyismereti felfedező-
programokat, a Lőrinc 2000 
Szabadidősport Egyesület pe-
dig rendezvényekkel népsze-
rűsíti a helyet. 

Tomory-
programok 
a parkban
A rendhagyó múzeumpeda-
gógiai órákon a diákok játé-
kokon, akciókon, szituációs 
feladatokon keresztül vehetik 
birtokba a teret. 

– Különböző foglalkozáso-
kat terveztünk, illetve terve-

zünk az egyes korosztályok-
nak. Például a nyolcadikosokat 
és a középiskolásokat arra ösz-
tökéljük egy-egy projektben, 
hogy helyszíneket keressenek 
a téren különféle programok-
nak, eseményeknek – mondta 
Rozgonyi Sarolta, a Tomory 
gyűjtemény múzeumpedagó-
gusa. – Ebben segítségükre 
van a foglalkozásvezető és A 
„város közepe” – A pestszent-
lőrinci Kossuth tér című kiad-
ványunk, amelyben minden 
fontos információt megtalál-
nak a tér és a park történeté-
ről, a környező épületekről, 
szobrokról. 

A kisebbek „tekergőlappal” 
járják be a parkot, ki-kitekint-
ve a környező épületekre is, 
hangokat és színeket gyűjte-
nek, megfigyelnek, és a meg-
figyeléseiket rögzítik, állatok 
bőrébe bújva továbbgondolják 
a Sztehlo gimnázium épü-
letdíszeit, utánozzák Kondor 
Bélának a térburkolatban és a 
padokon megjelenő figuráit, 
mozdulatsorrá próbálják ala-
kítani a kimerevített pózokat. 

– Azt szeretnénk, hogy a 
gyerekeknek valódi és emlé-
kezetes felfedezést nyújtsanak 

a Kossuth téri programok, 
hogy a közreműködésünkkel 
ténylegesen birtokba vegyék 
Pestszentlőrinc nemrég meg-
újult központi terét és parkját, 
s ne csak egyetlen alkalom-
ra szóljon az élmény, hanem 
hosszú távra – tette hozzá a 
múzeumpedagógus. – Bízunk 
abban, hogy minél több is-
kolai csoporttal indulhatunk 
Kossuth téri tekergésre, és 
hogy sok-sok gyerek fedezi fel 
velünk kerületünk központi 
terét.

a Lőrinc 2000 
kósToLója
A Lőrinc 2000 Szabadidősport 
Egyesület „A prevenció jegyé-
ben az egészséges táplálkozás-
ról” címmel szervezett progra-
mot a Kossuth térre. Miközben 
szólt a zene, a felállított sátrak 
egyikében gyümölcsöket, 
zöldségeket lehetett kóstolni 
az egyesület jóvoltából. Egy 
másik sátorban kézműves 
foglalkozáson vehettek részt 
a gyerekek, szintén gyümöl-
csökből, zöldségekből képeket 
vagy figurákat készíthettek. 
Alkotás közben meg is kóstol-
hatták a „munkadarabokat”, 
hiszen a cél az volt, hogy mi-
nél többfélét ízleljenek meg 
az egészséges finomságokból, 
kedvet kapva azok későbbi fo-
gyasztásához is. 

– Eltértünk a szokásos sé-
mától, vagyis attól, hogy a 
résztvevők előadásokat hall-
gatnak az egészséges életmód-

ról – mondta Eszes János, az 
egyesület programszervezője.  
– Miután ligetes környezetben 
tartjuk a rendezvényt, könnye-
debb eszközökkel szeretnénk 
elérni azt, hogy a gyerekek 
megkóstolják a zöldségeket, 
gyümölcsöket. Sajnos gyak-
ran találkozom a nyári tábo-
rokban azzal, hogy a gyerekek 
nem ismerik ezeket igazán, 
vagy ha igen, akkor nagyon 
keveset fogyasztanak belőlük.  
A kézműves foglakozásokat 
a Szeretve Tanulni Egyesü-
let tartotta. Amig a gyerekek 
alkottak, addig a szüleik élet-
mód-tanácsadáson, valamint 
vércukor- és vérnyomásmé-
résen vehettek részt.  Mohai 
Tibor, az Eötvös iskola peda-
gógusa műsorvezetőként mű-
ködött közre az eseményen.  

Fedezzük Fel 
a kossuth teret!
a tomory lajos Peda-
gógiai és helytörténeti 
Gyűjtemény felfede-
zősétákat szervez a 
tér_köz pályázat nyo-
mán megújult kossuth 
térre. a programra 
minimum 8 fős ön-
szerveződő csoportok 
és iskolai osztályok 
jelentkezését várják. 
Jelentkezés: rozgonyi 
sarolta, 06-20-921-
4414; muzeum@
muzeum18ker.hu,  
sarolta.rozgonyi@
gmail.com.

 
Fix időPontú 
séták 
a május 1-jén és 28-
án 10, illetve 14 órakor 
kezdődő sétán bárki 
részt vehet. találko-
zás indulás előtt 10 
perccel a kossuth téri 
galéria előtt.

� a Tér_köz pályázat keretében megújult kos-
suth téren a Tomory Lajos pedagógiai és 
Helytörténeti gyűjtemény felfedezősétákat 

szervez, a  Lőrinc 2000 szabadidősport Egyesü-
let pedig „a prevenció jegyében az egészséges 
táplálkozásról” címmel játékos rekreációs napot 
tartott áprilisban.   

A tomory lajos pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény felfedezősétákat szervez a megújult Kossuth térre
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Fedezd Fel! 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

horváth zsÓFia

párbeszéd Magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

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

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

kőrÖs Péter

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

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

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

Mérő Péter FerenC

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

Petrovai lászlÓ
párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

torMa Beáta 

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

tÓth kálMán

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

isMét eGyütt a kossuth téren
a Lőrinc 2000 szabadidősport Egyesület következő 
kossuth téri rendezvénye május 7-én lesz, „generációk 
együtt, mozgás a szabadban” címmel.  Ezúttal is sze-
repel a programban életmódtanácsadás, szűrővizsgálat 
és kézműves foglalkozás. Újdonság, hogy lesz családi 
sportvetélkedő, valamint a szabadban űzhető sportokat 
is kipróbálhatnak a gyerekek.  

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.: 296-1400
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4352

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

és 13-16, P.: 8-12
 

KorMáNyAblAK 
Üllői út 445. 
Tel.:896-4098
Nyitva tartás:

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.

oKMáNyIroDAI 
KIreNDeltséG 

ady endre u. 100. 
Időpontfoglalás
Tel.: 297-5733,

Hétfő: 7-17 óráig
Péntek: 8-12 óráig

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

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 Budapest, Nemes utca 16.
Pestszentimrei referensi iroda 

(Tel:294-1685)
Pestszentimrei Városrészi 

Önkormányzat 
(bővebben:www.bp18.hu)
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Átadták a kormányzati támogatással felújított Szivárvány Óvodát és Csibekas Bölcsődét ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3

PÉLDAÉRTÉKŰ ÖSSZEFOGÁS 
A LAKATOS-LAKÓTELEP 
GYERMEKEIÉRT  
Több mint 100 millió forintot fordítottak épületenergetikai fejlesztésekre

� 101 436 794 
forintot tudott 
támogatásként 

lehívni a Környezet  
és Energia  
Operatív Program 
(KEOP) keretében 
a kerület. Ez a siker 
nagymértékben 
köszönhető annak, 
hogy Kucsák László, 
Pestszentlőrinc- 
Pestszentimre  
országgyűlési  
képviselője és  
a kormány között  
harmonikus az 
együttműködés.  
A pályázat útján 
elnyert összeget 
intézményépületek 
homlokzati hőszige-
telésére, nyílászáróik 
cseréjére, tetőszigete-
lésre és fűtéskorsze-
rűsítésre fordították.

VÁROSKÉP        

Amost befejeződött 
fejlesztések nem 
egyedülállók, hiszen 
már a sokadik intéz-

ményfelújítások a kerületben. 
Kucsák László országgyűlési 
képviselő továbbra is kiemelt �-
gyelmet fordít a környezettuda-
tos megoldások alkalmazására, 
a fejlesztések fenntarthatósá-
gára. A korszerűsítések ered-
ményeként (a már korábban 
korszerűsített intézményekkel 
együtt) Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre 2015-től már tizen-
hárommal több, energetikai 
szempontból teljesen megújult 
bölcsődével, óvodával, iskolával 
büszkélkedhet.
Lassan megszokottá válik a ke-
rületben, hogy sorra újulnak 
meg az oktatási intézmények a 

elégszer megköszönni Kucsák 
László országgyűlési képvise-
lő úr munkáját, hiszen nagyon  
sokat tett már az óvodánkért, és 
ez a felújítás nemcsak számunk-
ra öröm, hanem a gyerekek és a 
szüleik számára is. Nagyszerű él-
mény, hogy a Szivárvány Óvoda 
a felújítást követően tökéletesen 
beleillik az Ybl-díjas lakótelep  
környezetébe.”
A felújítási munkálatok alatt 
nagy fokú volt a szülők részéről 
a biztatás, az együttműködés 
és a támogatás. Hajasné Tallér  
Anikó, a Csibekas Bölcsőde ve-
zetője szerint az épületük nem-
csak környezetbarát és energia-
takarékos lett, hanem most már 
üde színfoltja is a kerületnek.
A Szivárvány Óvoda vezetője 
kiemelte, hogy az óvoda ötve-
néves fennállása alatt ez volt 
a legnagyobb és legmeghatá-

rozóbb felújítás, amelyet meg-
élhetett az intézmény és vele 
együtt az oda járó gyermekek, 
az óvodapedagógusok, a mun-
katársai. Természetesen a belső 
értékeket az odaadó szakmai 
munka közvetíti a gyermekek 
részére. Kifejezte azt a reményét, 
hogy az elkövetkező években is 
vonzó lesz a szülők számára az, 
hogy egy gyönyörűen felújított 
és energetikailag is korszerű 
intézménybe írathatják be a 
gyermekeiket, ahogyan manap-
ság is teszik, jó szakemberekre 
bízva legféltettebb kincseiket.  
A felújítások kapcsán az épület 

megfelel a modern 
köve t e l m é nye k -
nek mind ener-
getikailag, mind  
az arculatában.  
A körbeszigetelés- 
sel otthonos és  
meleg lett a belső 
tér, a tetőszigete-
léssel pedig kikü-
szöbölhetők azok a beázások, 
amelyek eddig megkeserítették 
a hétköznapokat.
Összességében a végeredmény 
csakis a siker, hiszen az el-
következő hosszú évek során 
élhetőbb, korszerűbb, a mai  
kor követelményének megfelelő 
intézményekben fejlődhetnek  
a gyerekek.

Homlokzati hőszigetelés (15 cm): 559 m² 
Lapostető hő- és vízszigetelése (15 cm): 370m² 
Külső nyílászárók cseréje: 205 m² 
Villámvédelmi rendszer felújítása
Támogatás összege: 54 688 322 Ft 

Szivárvány Óvoda„ „A JELEN  
FELNÖVEKVŐ  
GENERÁCIÓJA  
JÖVŐNK ZÁLOGA

„
„2015-BEN KÖZEL 

MÁSFÉL MILLIÁRDOS 
BERUHÁZÁS  
A KERÜLETBEN

TUDTAD-E?! 
A beruházás eredmé-
nyeként az intézmé-
nyek üvegházhatású 
gázkibocsátása éves 
szinten várhatóan 
73,58 tonnával, ener-
giafelhasználása 913 
GJ-lal fog csökkenni. 
Ez a korábbi állapot-
hoz képest 52,85%-os 
megtakarítást jelent. A 
számszerűsíthető ered-
ményeken túl a felújí-
tás megvalósulásával 
az intézmények épülete 
szebbé, a használatuk 
komfortosabbá vált.

� 

„ „A VÉGEREDMÉNY  
CSAKIS A SIKER

gyermekek, a pedagógusok és 
a szülők nagy örömére. Ezért is 
nagy büszkeség, hogy ismét be-
fejeződött egy projekt, átadták 
az épületenergetikai fejlesztésen 
átesett Szivárvány Óvodát és 
Csibekas Bölcsődét. A fejlesz-
tésnek köszönhetően mindkét 
intézményben megvalósult a 
homlokzati hőszigetelés, a la-
postető hő- és vízszigetelése, a 
külső nyílászárók cseréje, vala-
mint a villámvédelmi rendszer 
felújítása.
A kedves és szívderítő hangu-
latú átadóünnepségen Kucsák  
László mellett részt vett  
Galgóczy Zoltán alpolgármes-
ter, Torma Beáta önkormányzati 
képviselő, valamint a két intéz-
ményvezető, Horváthné Kapocsi 
Anikó és Hajasné Tallér Anikó.
Az országgyűlési képviselő  
a köszöntőbeszédében elmond-
ta: ”a Környezet és Energia 
Operatív Program keretében 
elnyert forrásoknak köszön-
hetően az elmúlt években több 
intézményt újítottunk fel, mint 
ezelőtt valaha is. Ezek között 
„zászlóshajóként” szerepelt  
a megújított óvoda és bölcsőde. 
A felújítás kiemelt fontosságú, 
hiszen ezekben az intézmé-
nyekben olyan munka folyik, 
amelynek mindenképpen mo-
dern körülményeket szeret-
tünk volna varázsolni.”
A kerület vezetése szívügyé-
nek tekinti a korszerűsítést, 
mert a felújítások egyrészt a 
küllemükben, másrészt a belvi-
lágukban is jelentősen megvál-
toztatják az adott intézmények 
mindennapjait. És ami kiemel-
kedően fontos: ez esetben is 
olyan technikát használtak, 
amelynek köszönhetően kisebb 
lett a károsanyag- kibocsátás, 
kevesebb energiát kell felhasz-
nálni, s a mai kornak megfele-
lő berendezések – napelemek, 
napkollektorok, energiatakaré-
kos izzók – szolgálják a fűtést,  
a világítást. Rendkívül jelentős 
az a tény is, hogy az óvodapeda-
gógusok, a nevelők és a szülők is 
azt érezhetik és tudhatják, hogy 
a gyermekek megfelelő környe-
zetben tölthetik a napjaikat.  
Az országgyűlési képviselő a be-
szédében köszönetet mondott az 
őt támogató önkormányzatnak, 
amely az elnyert támogatást ki-
egészítette, továbbá a pályázat 
összeállítóinak, a kivitelezőnek, 

a pedagógusoknak, a nevelők-
nek és mindazoknak, akik részt 
vettek a lebonyolításban, hogy 
ismét megvalósulhatott egy 
nagy ívű beruházás, felújítás  
a kerületben.
Galgóczy Zoltán alpolgármester 
utalt arra, hogy a felek együttmű-
ködése elengedhetetlen egy ilyen 
horderejű beruházás megvalósí-
tásához. Siker az eddigi sikerek 
mellett az is, hogy a Szivárvány 
Óvoda az ELTE gyakorlóóvodá-
ja lett, hiszen az önkormányzat 
képviselő-testülete elfogadta az 
alapító okirat módosítását.
Köszönetet mondott a felújításért 
a két intézményvezető asszony 
is. Horváthné Kapocsi Anikó, a 
Szivárvány Óvoda vezetője töb-
bek között arról beszélt, hogy 
egy intézmény életében mindig 
vannak jeles napok, kiemel-
kedő események: a Szivárvány  
a közelmúltban ünnepelte ala-
pításának ötvenedik évforduló-
ját, így akár születésnapi aján-
déknak is tekinthető az épület 
energetikai felújítása. Azt is 
elmondta, hogy „nem tudjuk 

Homlokzati hőszigetelés (15 cm): 592 m² 
Lapostető hő- és vízszigetelése (11 cm): 820 m² 
Külső nyílászárók cseréje: 196 m² 
Villámvédelmi rendszer felújítása
Támogatás összege: 46 748 472 Ft 

Csibekas Bölcsőde

csibekas_szivarvany_1ok.indd   1 2016.04.22.   14:33
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4 Katasztrófavédelmi verseny a Bókay-kertbenKözélet

A mostani akcióban minden eddiginél több önkéntes vesz részt

Születésnapi 
köszöntés 
az önkormányzat nevében ughy attila 
polgármester és Galgóczy zoltán al-
polgármester, a körzet önkormányzati 
képviselője köszöntötte fel a 90. szü-
letésnapját április 11-én ünneplő Fülep 
Gábornét. 

A több mint 50 éve a XVIII. kerületben élő 
Fülep Gáborné, Erzsike néni 1926. április 7-én 
született a Fejér megyei Baracson, de hivatalo-
san csak négy nappal később anyakönyvezték. 

Az idősen is aktív, jó kedélyű asszony két 
idősebb testvérével és három unkatestvérével 
együtt a Baracstól mintegy 20 kilométerre lévő 
Perkátán nőtt fel. A szülei gazdálkodók voltak. 
A család a második világháború alatt a környé-
ken dúló heves harcok miatt szinte mindenét 
elveszítette. Erzsike néni édesapja 1946-ban 
elhunyt, az édesanyját pedig a Rákosi-rendszer 
alatt kuláklistára tették. 

A fiatalasszony 1949-ben ment feleségül 
Fülep Gáborhoz, akit a háború alatt ismert meg. 
A férj először a BKV elődjénél, a Beszkártnál 
dolgozott, majd hivatásos énekes lett, Erzsike 
néni pedig a Vörös Október Ruhagyár kispesti 
egységének varrodájában kapott munkát. Ké-
sőbb kitanulta a virágkötészetet, és nyugdíjba 
már virágkötőként vonult, de még négy évig a 
szakmában dolgozott.

A virágszeretete megmaradt, amit a kertjé-
ben évről évre látni lehet.

– Nagyon szeretek kertészkedni, alig várom 
a jó időt, hogy kimehessek a kertbe – mondta 
az ünnepelt, aki úgy véli, hogy a szellemi fris-
sességét a mozgás szeretetének is köszönheti. 
– Nem szabad elhagyni magunkat, kell a moz-
gás, a rendszeres séta. A családom nagyon félt, 
de amikor nincsenek itthon, néha „kiszökök”a 
szemközti boltba. Annyi séta kell az embernek.

Erzsike néni a ház felső szintjére vezető 19 
lépcsőt is napi rendszerességgel megjárja, ahogy 
mondja, neki ez a tornaóra. Hat éve combnyak-
törést szenvedett, de hamar felgyógyult belőle, 
a gyógytornásszal végzett feladatokat időnként 
önszorgalomból egyedül is megcsinálta. 

A 43 éve megözvegyült, 90 éves asszonyt 
szerető család veszi körül, két unokája mellett 
három dédunokáját, az 5 éves Barnabást és az 
egyformán 3-3 éves Dénest és Andrást is gyak-
ran látja.

Ê p. A.  

Fontos 
a megelőzés
a szív- és érrendszeri betegségek szá-
ma némileg csökkent az utóbbi időben, 
de a daganatos megbetegedések szá-
ma továbbra is magas mind országo-
san, mind a xviii. kerületben. ez utób-
bira hívta fel a figyelmet dr. szebényi 
attila, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató nonprofit 
kiemelten közhasznú kft. ügyvezető 
igazgatója a zsebők zoltán szakren-
delőben április elején tartott szűrőna-
pot követően.

A rendelőben ezúttal laborvizsgálatokat (kolesz-
terin- és vércukorszintmérést), bőrrák-, emlő- és 
vastagbélrákszűrést, nőgyógyászati rákszűrést 
és ultrahangos vizsgálatokat végeztek.

– Közel százan jöttek el a szűrőnapra, és ösz-
szesen 152 vizsgálatot végeztünk el – mondta 
dr. Szebényi Attila. – Sajnos egyre több a daga-
natos megbetegedés, de azt nem tudjuk meg-
ítélni, hogy ha nem lennének szűrések, akkor 
mennyivel lenne még több. A lényeg az, hogy 
minél korábban, a még tünet- és panaszmentes 
időszakban ismerjük fel a betegségeket. 

A daganatos megbetegedések okairól szólva 
Szebényi Attila elsősorban a dohányzás ártal-
maira hívta fel a figyelmet.

– Szomorú tény, hogy míg Nyugat-Európá-
ban lényegesen csökken a fiatal dohányosok 
száma, addig Magyarországon megint emelke-
dik, dacára a dohánytermékek árusítását sza-
bályozó szigorú törvényeknek. A dízelautók 
kipufogógáza mögött a dohányzás a második 
legagresszívabb rákkeltő. Lényeges tudni, hogy 
a dohányzás az immunrendszerre gyakorolt ká-
ros hatása miatt nem csupán tüdőrákhoz vezet-
het, hanem az összes daganattípus kialakulását 
okozhatja, beleértve a nőgyógyászati, a gyomor- 
és bélrendszeri daganatokat. A dohányzó nők 
körében négyszer-ötször gyakoribb a nőgyó-
gyászati daganatos megbetegedés.

A szakrendelőben legközelebb május 28-án 
szerveznek ingyenes szűrővizsgálatokat. Akkor 
a kardiológiai szűrésen lesz a hangsúly.

Ê p. A.

Csökken 
a lakosság 
adóterhe 
Az önkormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy mentesíti a telekadó alól a 
magánszemélyek tulajdonában álló, út-
ként nyilvántartott területeket. A mentes-
ségre való jogosultság 2016. január 1. nap-
jáig visszamenőlegesen érvényesíthető. A 
mentességet bevallás útján lehet igénybe 
venni, a bevallási nyomtatvány letölthető 
a www.bp18.hu honlapról, illetve kitölt-
hető ott, vagy személyesen igényelhető az 
önkormányzati adóhatóság munkatársai-
tól (Városház u. 16.). 

Sztehlo-szobrot 
avattak
az evangélikus iskolák kutató-tanárai-
nak konferenciája keretében leplezték 
le április 8-án sztehlo Gábor szobrát, 
a lelkész nevét viselő pestszentlőrinci 
evangélikus óvoda, általános iskola és 
gimnázium előtt. 

Kocsis Előd szobrászművész alkotását Gáncs 
Péter, a Magyar Evangélikus Egyház elnök-püs-
pöke és Kucsák László országgyűlési képviselő 
leplezte le.

– Az intézmény öt éve viseli Sztehlo Gábor 
nevét, akinél alkalmasabb, példaszerű életet élő 
személyt nehéz lett volna névadónak választa-
ni – mondta a szobor avatásán elhangzott kö-
szöntőjében Kucsák László. – A lelkész nevéhez 
a második világháború során, 1944 tavaszától 
karácsonyig 1600 gyermek megmentése fűző-
dött. A háború után általa létrehozott gyermek-
köztársaság, a Gaudiopolis pedig az 1950-es 
államosításig tartó működésével a mai napig 
érvényes példát ad többek között önkormány-
zatiságból. 

Gáncs Péter a megemlékezésében az irgalom 
emberének nevezte Sztehlo Gábort.

– Személyében testet öltött az isteni, a felté-
tel nélküli szeretet. Remélem, hogy azokat, akik 
majd nap mint nap elmennek e szobor mellett, 
ez az arc emlékezteti arra, hogy az irgalmasság 
boldoggá tesz.

Az avatás zárásaként az iskolai diákjai és a 
Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Ala-
pítvány képviselői helyeztek el koszorút a mell-
szobor talapzatánál. 

Ê p. A.

Lezárás  
a Halomi úton 

Csatornázási munkálatok miatt lezárta a Halo-
mi út egy részét a Fővárosi Csatornázási Mű-
vek. A felújítás várhatóan május 5-én fejeződik 
be. A lezárt szakasz a Halomi út Somlókert és 
Halomegyházi utca közti szakasza. 

Ifjú lánglovagok és szuper rendőrök
Még hogy a fiatalok semmire sem jók? aki ilyet terjeszt, annak van egy jó taná-
csunk: látogasson ki jövőre a Bókay-kertbe! itt ugyanis a kerület általános iskolái 
évente egy alkalommal katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen mérik össze lánglo-
vagi és szuper rendőri képességeiket – nem is akárhogyan. 

Az idén április 12-én megrendezett versenyre 
nyolc általános iskola nevezett, négy-négy fős 
csapattal. Nézzük, milyen feladatok vártak az 
ifjakra: árvízvédelem (homokzsákpakolás), ke-
rékpáros ügyességi gyakorlatok, horogdobás 
(személyi mentés jégbeszakadás esetén), 10 kér-
déses katasztrófavédelmi teszt, a vöröskeresztes 
sátorban sérültek ellátása, illetve újraélesztése, 
kimenekítési csomag összeállítása, rendőrségi 
elméleti teszt a „Minden, amit tudnod kell, ha 
kerékpárra ülsz” témában és végül, de nem utol-
sósorban tűzoltósági ügyességi próba tömlőgurí-
tással, bójákkal nehezítve. 

A verseny befejezéséhez közeledve a gyerekek 
egy csoportja azt tárgyalta, hogy melyik ver-
senyszám tetszett nekik a legjobban. A Kandó 
iskola néhány hetedikes-nyolcadikos tanulója a 
homokzsákpakolás és az újraélesztési gyakorlat 
mellett tette le a voksát. Meglepő magabiztosság-

gal jelezték, hogy akár éles helyzetben is bátran 
közbelépnének, mert nagyon odafigyeltek a be-
mutatóra. 

Aggódásra tehát semmi ok, lesz utánpótlás… 
Így gondolhatta ezt a díjakat átadó Jambrik Ru-
dolf, a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség vezetője, Minyóczki Árpád, a XVIII. kerü-
leti Rendőrkapitányság vezetője és Lévai István 
Zoltán (képünkön) is. Az alpolgármester záró-
gondolataiból idézve: „A fiatalok remek munkát 
végeztek, itt és ma mindenki győzött. Köszönöm 
nektek és a felkészítő tanáraitoknak, hogy a leg-
jobb formátokat hoztátok. Persze voltak baráta-
ink, akiknek ez a mai verseny egy kicsit jobban 
sikerült, de egy biztos, hamarosan újrázunk!” 

A helyezettek, a résztvevők és a felkészítő ta-
nárok munkáját oklevéllel és ajándékkal köszön-
ték meg a szervezők.  

Ê G. A.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium politikai 
államtitkára, Fónagy János (képünkön) az ese-
ményen úgy fogalmazott, hogy a magyar légi 
forgalmi irányítás 100 éves múltja folyamatos 
sikertörténet, és Közép-Európa legmodernebb 
tudásközpontjának létrehozása ennek méltó foly-
tatása.

– Egy olyan innovációs centrum jött létre, ahol 
a HungaroControl szakemberei a jövő légi navi-
gációs rendszereit, eljárásait és útvonalait fejlesz-
tik és tesztelik, továbbá a legmagasabb szakmai és 
műszaki színvonalon képezik a légi forgalmi irá-
nyítókat – méltatta az új központot az államtitkár. 
– Ebből a világszínvonalú fejlesztésből közvetet-
ten az utasok és a környéken élők is profitálnak. 

A HungaroControl Zrt. vezérigazgatója, 
Szepessy Kornél beszédében elmondta, hogy a 
Fónagy János által felsorolt fejlesztéseket és a kép-

zést a megnövekedett légi forgalom és az átala-
kuló európai légi navigációs piac teszi kiemelten 
fontossá.

– A tudásközpont lehetőséget biztosít az iparág 
nemzetközi szereplőinek arra, hogy a legkorsze-
rűbb infrastruktúra és technológia felhasználásá-
val komplex szolgáltatásokat vegyenek igénybe.

Az újonnan berendezett helyiségekben 34 
szimulátorállomás és két darab háromdimenzi-
ós képi megjelenítésű toronyszimulátor segíti az 
irányítóképzést, és 26 álpilóta-munkaállomás is 
rendelkezésre áll. A meghívott vendégek, köztük 
Ughy Attila polgármester által ugyancsak meg-
tekintett radarszimulációs és kényszerhelyzeti 
központ pedig az oktatás mellett arra is alkalmas, 
hogy 6 órás átállással éles működésben használják 
a légi forgalmi irányítók.

Ê p. A.

Légi navigációs tudásközpont  

az irányítóképzést, a kutatás-fejlesztést, a légi forgalmi szimulátorközpontot, 
valamint a radarszimulációs és kényszerhelyzeti centrumot foglalja magában a 
hungaroControl április 14-én átadott légi navigációs tudásközpontja a cég xviii. 
kerületi igló utcai bázisán.
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5KörnyezetvédelemTegyük együtt tisztábbá és szebbé a környezetünket!

�Újra kesztyűt húz 
az ország az egyik 
legnagyobb szemét-

gyűjtési akcióban. a ke-
rületben az önkormány-
zat a Hungarocontrol Zrt. 
és a rákosmenti mezei 
őrszolgálat munkatársa-
ival csatlakozik a prog-
ramhoz.

cserNAI MArIANN  
    
A TeSzedd! – Önkéntesen a tisz-
tább Magyarországért akció ha-
zánk egyik legnagyobb önkén-
tes mozgalma. A szemétgyűjtési 
program keretében idén hatodik 
alkalommal fog össze a lakos-
ság, hogy szűkebb-tágabb kör-
nyezetében tavaszi nagytaka-
rítást végezzen. A programhoz 
önkéntesként (már megalakult 
csoporthoz) és koordinátorként 
is lehetett csatlakozni, így vál-
lalva egy csoport irányítását, 
az eszközök átvételét és azok 
kiosztását. A szemétgyűjtéshez 
szükséges felszerelést, védőkesz-
tyűket és zsákokat az OKTF 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Igazgatóság bocsátja rendelke-
zésre, gondoskodva az össze-
szedett szemét elszállításáról és 
megsemmisítéséről is.

mi sZEdHETő?
Az akcióban nem szabad gyűj-
teni többek között építési-bon-
tási törmeléket, gyógyszereket, 
autóakkumulátort, nagy méretű 
autóalkatrészeket, motorolajat, 
elektromos és elektronikai be-
rendezéseket és zöldhulladékot 
sem. Összegyűjthető viszont 
bármi, ami kézzel, kesztyűben 
biztonságosan szedhető és zsák-
ba tehető, valamint abban el is 
szállítható (nem szakad szét a 
súlyától a műanyag zsák). Fon-
tos megjegyezni továbbá, hogy 
a TeSzedd! keretében nem gyűj-
tik szelektíven a hulladékot, az 
összeszedett szemét ugyanis ál-
talában szennyezett, ezért nem 
lehet újrahasznosítani.

sokaknak 
sZÚrja a sZEméT!
A mostani akcióban minden ed-
diginél több önkéntes vesz részt 
minden eddiginél több helyszí-

nen. Április 28. és május 1. kö-
zött várhatóan mintegy 128 600 
ember húz kesztyűt az ország 
2240 pontján, hogy szebbé vará-
zsolja a környezetét. 

P e s t s z e n t l ő r i n c -
Pestszentimre önkormányza-
ta a HungaroControl Zrt. és 

a Rákosmenti Mezei Őrszol-
gálat munkatársaival közö-
sen csatlakozik az akcióhoz. 
– Örvendetes számunkra, hogy 
a kerületünkben minden évben 
közel 20 helyszínen szedik az 
önkéntesek a szemetet. Fontos 
alkalom ez arra, hogy felhívjuk 

a figyelmet a környezetvédelem 
fontosságára és az illegális hul-
ladéklerakás veszélyeire, hiszen 
hosszú távú célunk az, hogy 
elérjük azt az ideális állapotot, 
hogy ilyen akciókra ne legyen 
szükség a kerületben – mondta 
Dömötör István alpolgármester.

Idén Is Teszedd!
Önkéntes hulladékgyűjtési akció

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A mostani akcióban minden eddiginél több önkéntes vesz részt

Cserjék a 
közintézményeknek
a Föld napja alkalmából cserjeosztást szervezett a 
kerületi önkormányzat a helyi közintézmények ré-
szére. a növényeket április 19-én a Bókay-kertben 
adták át.

A Föld napján világszerte különféle programokat, faültetést, hul-
ladékgyűjtést és konferenciákat rendeznek, hogy felhívják a fi-
gyelmet természeti környezetünk megóvására. Az ügy érdekében 
először Denis Hayes amerikai egyetemista szólalt fel, 1970. április 
22-én, és húsz évvel később világmozgalommá vált a kezdeménye-
zése. Magyarország az elsők között csatlakozott a mozgalomhoz, 
és azóta közel 200 országban több mint egymilliárd ember tesz 
egy időben a környezetért.

Kerületünkben az önkormányzat környezetvédelmi csoport-
ja összesen 2200 cserjét – levendulát, fagyalt, nyári orgonát, 
gyöngyvesszőt, loncot, rózsaloncot, aranyfát – osztott szét 42 köz-
intézménynek, vagyis óvodáknak, iskoláknak, szociális intézmé-
nyeknek. 

–  Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kerület, ahol élünk, minél 
zöldebb, kertvárosi képet mutasson. Ennek apropóján az év folya-
mán különféle pályázatokkal támogatjuk a közintézményeket és a 
lakosokat egyaránt, hogy szépítsék és gondozzák a környezetüket 
– mondta Dömötör István alpolgármester. – Most a közintézmé-
nyek pályázhattak, és örömmel tapasztaltuk, hogy a dolgozók már 
kora reggel sorban álltak, hogy átvegyék a cserjéket, amelyeket ők 
maguk ültetnek el és gondoznak. Jó visszajelzés ez számunkra, hi-
szen azt mutatja, hogy valódi igény van a növényekre, és az intéz-
mények igazán fontosnak tartják környezetük szebbé tételét.

Ê csernai

zÖldhulladék-
GyűJtő zsákok
a Fővárosi közterület-
fenntartó nonprofit Zrt. 
központi ügyfélszolgálati 
kirendeltségén (iX., Ecseri 
út 8–12.), valamint a 
lakossági hulladékgyűjtő 
udvarokban 320 forin-
tos áron kaphatók az 
új, biológiailag lebomló 
gyűjtőzsákok. a készle-
tek feltöltése folyamatos, 
de a nagy érdeklődésre 
való tekintettel javasolják 
az előzetes tájékozódást 
a 459-6700-es telefon-
számon a rendelkezésre 
álló mennyiségről. az 
értékesítőpontokon kizá-
rólag készpénzes fizetés 
lehetséges.
a kerületi önkormány-
zat környezetvédelmi 
csoportjának tájékozta-
tása szerint az FkF Zrt. 
még nem rendelkezik 
akkora készlettel, hogy az 
önkormányzat nagyobb 
mennyiségben vásároljon 
zsákokat, így egyelőre 
nem tudják biztosítani 
a lakosok számára az 
ingyenes gyűjtőzsákokat. 
azok átvételére várhatóan 
májustól, az önkormány-
zat ügyfélszolgálatán lesz 
lehetőség. Erről a későb-
biekben a Városképben, 
illetve a www.bp.18.
hu oldalon olvashatnak 
tájékoztatást.

GyűJtés a kerületBen
helyszín: az igló u. 33–35. körüli terület
időpont: 2016. április 28. (csütörtök) 9 óra 
az önkéntesekhez dömötör istván alpolgármester 
is csatlakozik.

Vegyük gondozásba a kertet!
az időszerű növényvédelmi teendőkről tartott előadást hertelendi 
Péter agrármérnök a kertbarátok klubjának április eleji találkozó-
ján a Pestszentimrei közösségi házban. az aktuális veszélyekre 
a növényorvosi kamara is felhívta a figyelmet.

A hónap elején ébredezni 
kezdtek azok a kártevők, 
amelyek a hideg hónapok 
alatt védelmet találtak 
a gyümölcsfák törzsén 
és vastagabb ágai alatt. 
Ilyenkor fontos drótke-
fével vagy favakaróval 
letisztogatni a fákat, a le-
hulló kérget pedig eléget-
ni, hiszen így rengeteg 
kártevőtől lehet megsza-
badulni. Nem maradhat 
el a permetezés sem, kü-
lönösen a szőlő és a gyü-
mölcsfák szorulnak rá a 
vegyi növényvédelemre. 

– A szőlőtőkéket már 
közvetlenül rügyfakadás 
előtt, megelőző jelleggel 
kell permetezni, később 
pedig folyamatosan is-
mételni kell a kezelést – 

hangsúlyozta Hertelendi Péter. – Fontos tavaszi feladat továbbá a talajfertőtlenítés, 
mert a földben többféle kártevő él és szaporodik. A kiszórt szerek a földbe dolgoz-
va, folyadék hatására oldódnak fel. Idetartozik a gyomirtás is, hiszen a gyomok 
gazdanövényei a kártevőknek és a betegségeknek, emellett ez a feladat a füvesítés 
előtt is elmaradhatatlan.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara felhívta a figyelmet 
a selyemfényű puszpángmoly kis hernyóinak ébredésére. Ez a kártevő néhány év-
vel ezelőtt jelent meg hazánkban, komoly károkat okozva. 

– A hernyók a levelek hátoldalán élnek, oda tapadva rejtőzködnek és rágják le a 
levélszövet felszínét vagy gyakran a teljes levéllemezt. A védekezésben a legfonto-
sabb teendő a folyamatos, hetenkénti ellenőrzés és a bokrok belsejét is elérő, nagy 
nyomású permetezés. Az engedélyezett rovarölő szerek főként a fiatal lárvák ellen 
hatásosak, később a fertőzött ágak lemetszésével védekezhetünk, tehát nem árt 
időben elkezdeni a védekezést – hangsúlyozta Zsigó György növényvédő mérnök. 

Ê cs. M.

Családi zöld nap
a közelgő Föld napja alkalmából családi 
napot tartottak a Pestszentimrei közös-
ségi házban április 17-én. a rendezvény 
a zöld vasárnapok programsorozat 
részét képezte. 

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a vi-
lágot?” – így hangzik a Föld napja mozgalom egyik 
jelmondata. Magyarországon 1990 óta évről évre 
egyre többen érzik úgy, hogy legalább április 22-én, 
a Föld napján tegyenek valamit a környezetükért.  
– Először szerveztünk ez alkalomból családi 
napot, és útjára indítottuk a Zöld vasárnapok 
programsorozatot – mondta Fejér Julianna, a 
Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) program-
szervezője. – A családi nap kínálatában többek 
között interaktív bogaras játék, bemutató és elő-
adás szerepelt, Bogárháton címmel.  Ez azért is 
volt érdekes program, mert az emberek általában 
nem ismerik a rovarokat, és félnek tőlük, gyak-
ran el is tapossák őket.  Sokan nem is gondolnak 
arra, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a 
természetben, és hogy miképpen kapcsolódnak a 
környezetvédelem fontos kérdéseihez. Az előadás 
rámutatott arra, hogy bizony sok kapcsolódási 
pont van e kevéssé ismert élőlények és a környe-
zetkímélő életmód, bolygónk megóvása között.  
A gyerekek mesébe szőve hallhattak sok érdekessé-
get a bogarakról, megfoghatták a kinagyított ma-
kettjeiket, élő bogarakat is láthattak, sőt ők maguk is 
„bogárrá” változhattak egy-egy jelmez segítségével.  
A nagyobbak a kézműves foglalkozáson újrahaszno-
sítható anyagok felhasználásával próbálhatták ki az 
ügyességüket, arcfestéssel félelmetes tigrissé, orosz-
lánná vagy más állattá változhattak, a kicsikkel pe-
dig a szülők a babasarok programján vehettek részt.  
Légy kreatív! címmel alkotói pályázatot is meghir-
detett a PIK a Föld napjára. Ennek lényege az volt, 
hogy a gyerekek hulladékból alkossanak használati 
tárgyakat. A legötletesebb alkotásokat díjazták és 
ki is állították. 

Ê F. e.
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Az állásbörze megnyitásakor Ughy Atti-
la elmondta, hogy mintegy ezer tartósan 
állás nélküli aktív korú ember él a kerü-
letben.

– Ennek a számnak közel másfélszerese 
a környéken a munkaerőhiány. Nekünk, 
az önkormányzatnak, a kormányhivatal-
nak és az államnak az a szerepünk, hogy 
megpróbáljunk hidat teremteni a munkát 
keresők és a munkát kínálók között – fo-
galmazott a polgármester.

TöbbEn doLgoZnak
A művelődési házban megjelenő cégek 
többek között targoncavezető, kőműves, 
villanyszerelő, eladó, sőt még úszómester 
munkakörben is kínáltak állást, de az 
egyenruhától nem idegenkedő fiatalokat a 
Magyar Honvédség is szívesen látta.

György István (képünkön), Budapest 
Főváros Kormányhivatalának kormány-
megbízottja elmondta, hogy Magyaror-
szágon jelenleg 4,2 millió ember dolgozik, 
ami jelentős növekedés a másfél-két évvel 
ezelőtti 3,5 milliós számhoz képest.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mi-
nél több ember legyen jelen a munka vilá-
gában – hangsúlyozta.

Az álláskeresőkkel a kormányhivatalok 
munkatársai találkoznak a leggyakrabban. 
Hodruszky Csaba, a XVIII. kerületi Kor-
mányhivatal vezetője úgy látja, hogy már 
tavaly megfigyelhető volt az álláskeresők 
számának csökkenése.

– Azért is fontosak az állásbörzék, mert 
úgy vélem, hogy minden munkaképes em-
bernek munkát kell találnia. Erre egyre 
jobb lehetőségek vannak. Széles a kínálat, 

amiről itt a művelődési házban is meg-
győződtem, körülnézve a megjelent mun-
kaadók állásajánlatai között. A betanított 
munkásoktól a magasan képzett szakem-
berekig kerestek munkaerőt, ezért az gon-
dolom, hogy aki akar dolgozni, az ma itt 
találhatott magának munkát.

kELL aZ áLLásbörZE
Felkereste a rendezvényt Kucsák Lász-

ló is, aki úgy véli, hogy minden eszközzel 
szorgalmazni kell, hogy az álláskeresők 
munkalehetőséghez jussanak.

– Fontos, hogy minél többen találjanak 
elfogadható állást, olyat, amelynek segítsé-
gével megfelelő jövedelemhez jutnak. Min-
denképpen segíteni kell, hogy azok, akik 
állást keresnek, mielőbb el tudjanak he-
lyezkedni, és a képességeiknek megfelelő, a 
saját, illetve családjuk megélhetését bizto-
sító munkát végezhessenek. Bízom benne, 
hogy az ilyen és ehhez hasonló börzéknek 
kézzelfogható eredménye lesz a jövőben is 
– mondta az országgyűlési képviselő.

Ê puskás Attila

SikereS álláSbörze
százötven betöltetlen pozícióra találtak megfelelő munkaerőt a Budapest 
Főváros kormányhivatala által az út a munkaerőpiacra elnevezésű prog-
ram keretében szervezett xviii. kerületi állásbörzén. a rózsa Művelődési 
házban április 7-én 24 cég összesen 350 üres álláshelyet kínált, és a nap 
folyamán 240 érdeklődő válogatott a különböző lehetőségek közül.

Klubot  
nyitott az lMP 
hosszú idő után nyitott irodát a xviii. kerületben a lehet 
Más a Politika. az üllői út 483. szám alatti lőrinci Green 
dream klub elnevezésű helyiséget valódi közösségi talál-
kozóponttá kívánja tenni a párt helyi szervezete. 

Az ide betérők nemcsak az LMP ke-
rületi programjairól kaphatnak felvi-
lágosítást, vagy fórumokon vehetnek 
részt, hanem ingyenes internet-, illetve 
wifihozzáférést is biztosítanak számuk-
ra.

A klub április 15-i nyitórendezvényén 
a házigazda, Kassai Dániel önkormány-
zati képviselő bevezetésként beszámolt 
a párt helyi tevékenységéről, arról, hogy 
milyen kérdésekkel próbáltak és pró-
bálnak a jövőben is foglalkozni. 

Az est vendégével, Meszerics Tamás európai parlamenti képvise-
lővel Zarándy Zoltán EP-képviselői tanácsadó beszélgetett. Meszerics 
Tamás némi betekintést adott az Európai Parlament kulisszatitkaiba. 
Beszélt a saját feladatairól, arról, hogy az európai zöldek frakciójában 
milyen munka folyik, és hogyan próbálják – ötven képviselővel az 
ötödik legnagyobb frakcióként – keresztülvinni az elhatározásaikat.

A személyes élményeken túl, kérdésre válaszolva, Meszerics Ta-
más a menekültválságra is kitért. Elmondása szerint az EP jelenleg 
nem tud megoldást a problémára, aminek többek között a jogi sza-
bályozás az oka.

– Vitatott, hogy menekültügyben mi tartozik az EU hatásköré-
be. A schengeni szabályok betartatása uniós feladat, viszont a ha-
tárőrizeti rendszer tagállami hatáskör. Ez a kettősség nehezen ösz-
szeegyeztethető. Az unió intézményei egymást sürgetik a megoldás 
érdekében, de nem tisztázott, hogy kinek mi a dolga ez ügyben. A 
parlament hatásköre szinte semmi, viszont nagyon sokat foglalko-
zunk a menekültválsággal, beszélünk róla. Az EP az európai médi-
ában sokkal többet szerepel, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. A kül-
ügyi, a jogi és a belügyi bizottság is foglalkozik a problémával, de az 
egyik legnagyobb gond az, hogy unión kívüli állampolgárokat érint, 
idegen államok polgárairól van szó. Egy biztos, amíg nem lesz meg-
állapodás arról, hogy milyen legyen a menekültkérdés európai sza-
bályozása, addig nem várható javulás ezen a területen – fogalmazott 
az EP-képviselő.

Ê p. A.

�az épület hama-
rosan kész, már 
csak a magyar 

posta döntésén mú-
lik, mikor nyílik meg 
a Havanna-lakótelep 
postahivatala. Ezzel 
egy több évtizedes 
történet végére kerül-
het pont.

KeréKGyártó GyörGy  

A környéken élők egyre élén-
kebben figyelik a munkálato-
kat a Havanna-lakótelepen, a 
Kondor Béla sétányon, ahol 
a Városrehabilitáció 18 Zrt. 
munkatársai leválasztottak egy 
120 négyzetméteres területet a 
diszkontáruházról, hogy abból 
postahivatal üzemeltetésére al-
kalmas helyet alakítsanak ki. A 
munkálatok folyamatosan ha-
ladnak.

HéT éV küZdELEm 
Kiss Róbert hét évvel ezelőtt 
kapcsolódott be a postahivatal 
létesítéséért folytatott küzde-
lembe.

– Az igény egy kisposta 
iránt a lakótelep szívében gya-
korlatilag a Havanna építésével 
egyidős – mondta. – Az idős 
embereknek az is gondot okoz, 
ha a legközelebbi hivatalba kell 
elmenniük, ami a Szent Lőrinc-
lakótelepen van. A Kondor Béla 
sétányon létesítendő posta meg-
oldja ezt a gondot, hiszen ez a 
telep központja, itt van a legtöbb 
bevásárlóhely, itt zajlik a közös-
ségi élet jó része is. 

Kiss Róbert 2009-ben – még 
önkormányzati képviselőjelölt-
ként – részt vett abban az akci-
óban, amelynek során több ezer 
aláírást gyűjtöttek az ügy érde-
kében. 2010 után, már képvise-
lőként, sikerült továbblendítenie 
az ügyet: az önkormányzat a 
ciklus végére a beruházás mel-
lett döntött, és megkezdődött a 
munkálatok előkészítése. Kiss 
Róbert a Havanna-lakótelepi 
Helyi Támogatócsoport képvi-
selőjeként ad tanácsokat a lakó-

telepet érintő ügyekben, és kap-
csolattartóként dolgozik tovább 
a cél eléréséért.

– Nyomon követem, mi tör-
ténik, és az épület átalakítása 

jól halad. Legalább ennyire fon-
tos az, hogy a lakók is figyelik 
az eseményeket, és többen elé-
gedettségüknek adtak hangot 
azért, amiért a tervezési folya-

mat után a munka végre fel-
gyorsult – informált.

Kedvező visszajelzésekről 
számolt be Havasi Zoltán ön-
kormányzati képviselő is, aki 

ugyancsak a Havanna-lakótele-
pet tartja szívügyének. 

– Telefonokat és e-maileket 
kapok, az itteniek örülnek, hogy 
meglódultak az események – 

fogalmazott, hozzátéve, hogy 
az önkormányzat valóban egy 
nagyon régi igényre reagált az-
zal, hogy a 41 milliós beruházás 
mellett döntött. 

a bELső kiépíTésE 
Ha csupán a helyi szándékon 

múlna, a postahivatal tulajdon-
képpen már a nyáron üzemel-
hetne. Ez azonban nem csak az 
önkormányzaton múlik.

– Az önkormányzat kijelöl-
te saját tulajdonú ingatlanát, és 
átengedte erre a célra – fejtette 
ki a képviselő. – Arra is vállal-
kozott, hogy saját költségen a 
célnak megfelelő műszaki álla-
potba hozza a helyiséget. Arra 
azonban, hogy a postahivatal 
működtetéséhez szükséges bel-
ső infrastruktúrát mikor tudják 
kialakítani, csak a Magyar Posta 
tud válaszolni.

Mint Havasi Zoltán elmond-
ta, az önkormányzat tárgyalást 
kezdeményezett a vállalattal a 
kisposta megnyitási időpont-
jának kitűzéséről, de a konk-
rét dátumról még nem kaptak 
visszajelzést. A cég a szükséges 
engedélyezéseket követően erről 
értesíteni fogja lapunkat és a la-
kosságot is.  

a havanna-lakó-
telep első épületeit 
1978-ban adták 
át, azóta várták a 
lakók, hogy a köz-
pontban postahiva-
tal nyíljon.

Végre ITT 
a HaVanna-posTa!
Három és fél évtizedes lakossági igény teljesül a lakótelep szívében

Havasi zoltán és Kiss róbert a helyszínen tekintette meg a postahivatal kialakításának előkészületeit

(B-anyag)

Aki AkAr 
dolgozni, Az 
tAlálhAtott 
munkát

A rózSábAn
A

(C-anyag)
A menekültválság is téma volt 

seGítséG az álláskeresésBen és az átkéPzésBen
az Út a munkaerőpiacra elnevezésű uniós program célja az, hogy a közép-
magyarországi régión belül főleg az alacsony iskolai végzettségűek számára 
munkahelyet találjanak, vagy átképzést biztosítsanak. Erre összesen 10 
milliárd forint áll rendelkezésre ebben a régióban. a munkaadók különféle 
adójóváírásokat kapnak, amennyiben olyan dolgozót vesznek fel, aki tartósan 
nem talált munkát, és elmúlt 25 éves. a kedvezmények közül érdemes ki-
emelni a teljesen járulékmentes lehetőségeket. idetartozik a tartós munkanél-
küli felvétele 3 hónapos próbaidőre. amikor a cégvezetés egyéves időszakra 
köt munkaszerződést hasonló helyzetű álláskeresővel, akkor 8 hónapig jár a 
teljes adókedvezmény. minimálbérrel számolva akár 400 ezer forintos segít-
séget jelent ez dolgozónként a vállalkozásoknak. az uniós forrás lehetőséget 
nyújt a munkanélküliek különböző tanfolyamokon való részvételére is. Ezekről 
a XViii. kerületi Hivatal Foglalkoztatási osztályán, a darus utca 5.-ben lehet 
érdeklődni.
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7Az önkormányzat képviselő-testületének 2016. március 29-i rendkívüli ülésén született határozatok Közélet

hAtározAtok

p 1. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal és 2 tartózko-
dással hatályon kívül helyezte 
az 567/2015. (XI. 12.) sz. hatá-
rozatát, és jóváhagyta a Mar-
tinovics tér 11–12. alatti Vad-
virág Tagóvoda (hrsz. 154107) 
emeletráépítéssel történő bő-
vítését (tornaszoba kialakítása 
az emeleten) az előterjesztés 1. 
melléklete szerinti beruházási 
alapokmányban foglaltaknak 
megfelelően bruttó 76 millió fo-
rint beruházási összeggel. 
p 2. A testület 18 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással tá-
mogatta, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 
az Ovi-Foci Közhasznú Alapít-
vánnyal együttműködve meg-
valósítsa az alapítvány kizáróla-
gos rendelkezési körébe tartozó 
Ovi-Foci, Ovi-Sport Programot. 
A képviselők 18 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással elfogadták, 
hogy az önkormányzat a pályá-

zat pozitív elbírálásáról szóló 
értesítést követő 60 napon belül 
támogatási szerződést kössön a 
közhasznú alapítvánnyal. 
A testület felkérte a polgármes-
tert a szükséges intézkedések 
megtételére.
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a program meg-
valósításához – az alapítványon 
keresztül – a megvalósítás évé-
ben hatályos költségvetés ter-
hére biztosítja az önrészt, ami 
maximálisan bruttó 2.850.000 
forint/program/óvoda támoga-
tási összeget jelent.
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
egyetértett azzal, hogy az ön-
kormányzat az alapítvány ren-
delkezésére bocsássa a kijelölt 
óvodák pontos nevét, címét, 
helyrajzi számát: Pestszentlő-
rinci Bóbita Óvoda (Kondor 
Béla sétány 2., hrsz. 151126/21), 
Pestszentimrei Gyöngyszem 
Óvoda Tarka-Barka Tagóvodája 
(Podhorszky utca 51–55., hrsz. 

140526), Pestszentlőrinci Nap-
raforgó Óvoda (Tövishát utca 6., 
hrsz. 150228/93), Pestszentimrei 
Napsugár Óvoda (Eke utca 16., 
hrsz. 142340) Pestszentlőrinci 
Csemete Óvoda (Üllői út 679–
681., hrsz. 148299). 
A testület jóváhagyta továbbá, 
hogy az önkormányzat az Ovi-
Foci Közhasznú Alapítvány 
rendelkezésére bocsássa a fenti 
óvodák földhivatali nyilvántar-
tási lapjának másolatát, és gon-
doskodjék annak az igazolásnak 
a beszerzéséről, miszerint a pá-
lyák kialakítása nem engedély-
köteles. A képviselők felkérték 
a polgármestert a szükséges in-
tézkedésekre.
A testület 17 igen szavazattal és 
2 tartózkodással úgy döntött, 
hogy az önkormányzat a nem-
zeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 11. § (10) be-
kezdése, (16) bekezdése, a (17) 
bekezdés b) pontja, továbbá az 
önkormányzat vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 

15/2013. (V. 31.) önkormányza-
ti rendelet 19. § (1) bekezdése 
alapján az Ovi-Foci Közhasznú 
Alapítványnak – a tulajdonjog 
átruházását nem eredménye-
ző – rendelkezési jogot biztosít 
a pályázat keretében a felsorolt 
önkormányzati tulajdonú ingat-
lanokon (óvodákban) megépülő 
6 x 12 m-es műfüves labdarúgó-
pályák és a hozzájuk kapcsoló-
dó eszközkészlet felett a pályák 
műszaki átadás-átvételétől szá-
mított 15 évig.
p 3. A képviselő-testület 13 
igen szavazattal és 6 tartóz-
kodással úgy határozott, hogy 
a PLER Kézilabdasport Kft. 
részt vesz a Magyar Kézilab-
da Szövetség (MKSZ)  „TAO 
program 2016/17” című pályá-
zatán a Lőrinci Sportcsarnok 
átalakítása és bővítése végett, 
és hogy a szükséges önrészhez 
279.000.000 forintot biztosíta-
nak a PLER-nek a megvalósítás 
évében hatályos költségvetés 
terhére. A képviselők felkérték 
és felhatalmazták a polgármes-

tert a kiegészítő támogatási és 
együttműködési megállapodás 
aláírására.
A testület 13 igen szavazattal 
és 6 tartózkodással hozzájárult 
ahhoz, hogy a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény 22/C. § 
(6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a „TAO program 
2016/17” című pályázat nyer-
tessége esetén az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló 
Lőrinci Sportcsarnok (Thököly 
út 5., hrsz. 155447/21) átalakítá-
sára és bővítésére a pályázat ke-
retében igénybe vett támogatás 
mértékéig a beruházás üzem-
be helyezését követő 30 napon 
belül 15 évre jelzálogjogot je-
gyezzenek be a magyar állam 
javára. A testület felhatalmazta 
a polgármestert a nyilatkozat 
aláírására.
A képviselő-testület 5 igen sza-
vazattal, 8 ellenszavazattal és 6 
tartózkodással nem fogadta el 
azt a javaslatot, miszerint csak 
abban az esetben biztosítsa a 

PLER Kézilabdasport Kft-nek 
a pályázati önrészt, valamint a 
jelzálogjog bejegyzését, ameny-
nyiben a férfi kézilabdacsapat a 
Nemzeti Bajnokság I. osztályá-
ban szerepel.
p 4. A testület 17 igen szava-
zattal és 1 ellenszavazattal úgy 
határozott, hogy az 1956-os 
Emlékbizottság jóváhagyását 
követően pályázatot nyújt be a 
Közép- és Kelet-európai Törté-
nelem és Társadalom Kutatá-
sáért Közalapítvány által kiírt 
„Büszkeségpont” elnevezésű 
felhívásra. A képviselők felkér-
ték a polgármestert a szükséges 
intézkedésekre.  
p 5. A képviselő-testület zárt 
ülésen bírálta el a fellebbezéssel 
megtámadott I. fokú szociális 
segély határozatokat.
p 6. kérdések
A képviselő-testületi ülésre 
nem érkezett kérdés.
p 7. tájékoztatók, bejelenté-
sek
A testület a napirendi pontban 
nem hozott határozatot.

EMELETET KAP A VADVIRÁG ÓVODA

TIszTelT 
lakosok!

pesTszenTlőrInc-
pesTszenTImre 

VárosrendezésI és 
épíTésI szabályzaTának 

FelülVIzsgálaTa
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az állami 

főépítészi hatáskörben eljáró Budapest 
Főváros Kormányhivatalának kérése alapján, 
a jogszabályi harmonizáció érdekében, felül 

kell vizsgálni a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 

60/2006. 
(IX. 12.) önkormányzati rendeletet, különös 

tekintettel a Fővárosi Szabályozási Kerettervvel 
és a budapesti városrendezési és építési 
szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési 

rendelettel való összhang fenntartása érdekében. 

A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37.§-
ában foglaltaknak megfelelően a módosítással 

összefüggésben partnerségi egyeztetést 
folytatunk le. 

A módosítással kapcsolatban a lakosság is 
véleményt nyilváníthat. 

A véleményezési dokumentum 
a www.bp18.hu oldal Hirdetményei között, 

valamint az önkormányzat főépítészi 
csoportjának oldalán, a http://www.bp18.hu/
foepiteszi_munkacsoport címen érhető el. 

Kérjük – a partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 4/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet   

3. §-a alapján –, fogalmazzák meg a módosítással 
kapcsolatos véleményüket és észrevételeiket, és 

azokat juttassák el a
 partnersegi@bp18.hu e-mail címre. 

A VÉLEMÉNyEK ÉS ÉSZREVÉTELEK 
MEGKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE 

2016. május 27.
2016. április

Jankovits Vera 
főépítész

A földkérdéstől 
a menekültek ügyéig
Gőgös zoltán, az MszP elnökhelyettese, agrárpo-
litikus volt a Bal18 közéleti kávézó vendége április 
13-án. az országgyűlési képviselő beszélt az állami 
földek eladásáról, a baloldal népszavazási törekvé-
seiről, elmondta a véleményét az üzletek vasárna-
pi zárva tartásának eltörléséről és a menekültekkel 
kapcsolatos betelepítési kvóta kérdéséről is.

Az állami földek eladását Gőgös Zoltán gazemberségnek nevezte. 
Szerinte bármikor következik is be kormányváltás, meg kell majd 
vizsgálni, hogy ki milyen pénzből vette a földet, és ha ez a for-
rás nem tiszta, akkor törvényes keretek között vissza kell venni az 
érintett földeket.

A politikus úgy véli, hogy az MSZP-nek folytatnia kell a nép-
szavazási kérdésekben az aláírásgyűjtést. A vasárnapi boltzár fel-
oldásáról szólva emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi szocialista 
kormányzás idején 100 százalékos pótlék járt a hétvégi munkáért, 
és 850 munkaügyi ellenőr vizsgálta, hogy a munkáltatók betart-
ják-e az előírásokat. Ugyanakkor rámutatott, hogy egy esetleges 
2018-as kormányváltás után nem várható el a 2010 előtti világ 
visszahozása, és ez nem is valósítható meg.

– A jövőben a kisembert, a hétköznapi embert védő politikára 
lesz szükség – mondta Gőgös Zoltán, aki szerint a választási stra-
tégiában a baloldali pártok szükséges összefogása mellett építeni 
kell a civilekre is. – Meg kell nézni, hogy az egyes körzetekben ki 
az az ember, aki esélyes ara, hogy érdemben megszólítsa a válasz-
tókat.

A kormánynak a kötelező uniós betelepítési kvóta elleni nép-
szavazási törekvéséről úgy vélekedik a szocialista politikus, hogy 
az ellenzéknek minden eszközt mozgósítania kell ellene, de azt is 
tudomásul kell venni, hogy Magyarországon az emberek többsége 
„alapvetően nem nagyon kedveli az idegeneket”. 

Agrárpolitikusként Gőgös Zoltán aggodalmát fejezte ki, hogy 
az állami földek eladását a kormány esetleg kiterjeszti az erdőkre 
is. Ezt azért tartja veszélyesnek, mert az erdőben a hozzá nem értő 
gazdálkodással okozott kár nehezen helyrehozható. 

Ê puská

Bokros Lajos volt 
a DK vendége
a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről és aktuális 
politikai kérdésekről beszélgetett az érdeklődőkkel 
Bokros lajos a demokratikus kávézóban. a Modern 
Magyarország Mozgalom (MoMa) elnökét telt ház 
várta március 31-én a demokratikus koalíció xviii. 
kerületi szervezetének klubhelyiségében. 

– Bokros Lajos számos kérdést kapott a hallgatóságtól, és ezekre 
őszinte, egyenes válaszokat adott – mondta Ferencz István, a DK 
kerületi elnöke. – Mindent elmond az estről az, hogy a másfél, 
kétórásra tervezett beszélgetésből többórás találkozó lett.

Bokros Lajos elmondta többek között, hogy a MoMa nem tá-
mogatja a jegybank kamatpolitikáját, és közvagyonnak tekinti a 
Nemzeti Bank alapítványaiba áramló pénzt. Az est második fe-
lében Bokros és Ferencz összehasonlította a MoMa és a DK prog-
ramját. 

– Számos lényeges pontban azonosak a terveink és az elképze-
léseink – mutatott rá Ferencz István. – Van néhány kérdés, ami-
ben még egyeztetni kell, de a lényegi kérdésekben megegyezik az 
álláspontunk. Hogy a különbségekről is beszéljünk, az adópoliti-
kai elképzeléseink némileg eltérnek egymástól. Ami a víz-, áram- 
és egyéb szolgáltatásokat illeti, a Demokratikus Koalíció szeretné, 
ha ezekből bizonyos mértékig ingyen részesülnének a rászorulók. 
A MoMa ezt nem teljesen ebben a formában gondolja. Megegyezik 
a véleményünk az oktatás és az egészségügy kérdéseiben, valamint 
az igazságos adózás, a stabil, kiszámítható adórendszer létrehozá-
sában.

Ê p. A. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu



Városkép p 2016. április 27. XXV. évfolyam 7. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

8 Sikerrel folytatódott a Városgazda tavaly megkezdett saját szervezésű koncertsorozataKultúra

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Az elsősorban bluesénekesként és dalszö-
vegíróként ismert Hobo vonzalma a ma-
gyar költészet nagyjainak munkássága 
iránt közismert. Már a hőskorban szíve-
sen énekelte kedvenc költőinek megzené-
sített verseit a saját dalai mellett. 

A világirodalomból Villon versei 
(Faludy György átköltésében), a magyar 
lírából József Attila munkái szinte a kez-
detektől szerepeltek a Hobo Blues Band 
repertoárján. A kilencvenes évek elejétől 
Hobo a rockpódiumoktól elrugaszkodva 
színházban is próbára tette magát, még-
pedig mondott és énekelt versekből, pró-
zákból, naplórészletekből összeállított 
tematikus estekkel. Az első ilyen a Légy 
ostoba című József Attila-est volt a Kato-
na József Színházban, s ezt sorra követ-
ték az Alan Ginsberg, Mózsi Ferenc, Vla-
gyimir Viszockij, Jim Morrison, Faludy 
György műveiből készült összeállítások. 

Ady alkotásaiból 2014-ben készített 
Hobo albumot, majd tavaszra a Nemzeti 
Színház számára tematikus estet. A mű-

sor az újságíró-költő zseni prózai szöve-
geit és verseit tartalmazza, amelyeket az 
előadó hol prózában mond, hol Fekete-
Kovács Kornél zenéivel énekel. A gya-
korlat már bebizonyította, hogy egy ilyen 
produkció sikeréhez elég egy mikrofon, 
egy szék, egy asztal és egy kottaállvány, 
hiszen a legfontosabb maga a szöveg és 
az előadó karizmája. Arra, hogy Adynak 
a mai tinédzsereket is szíven ütő szavai 
hatásosak legyenek egy színházi térben 
is, Hobo erős egyénisége és előadói je-
lenléte a garancia. Mindez megérintette a 
Rózsa közönségét is ezen a békés vasár-
nap délutánon. 

Ritka alkalom, hogy az előadó olyan 
közvetlen hangon, szerepéből kilépve 
szóljon a közönséghez, ahogy azt a cikk 
elején már idéztem. Hobo a következők-
kel egészítette ki a szavait: 

– Csodálatos dolog, hogy az irodalom, 
a vers még ilyen sok embernek fontos. Ez 
számomra is egy felejthetetlen este volt.

Ê K. Gy.

A föltámAdáS 
SzomorúSágA
Ady-esttel lépett fel Hobo a Rózsában

„hétköznapi ember vagyok. és nekünk, hétköznapi embereknek, az 
a feladatunk, hogy szeressük és továbbadjuk azokat a gondolato-
kat, amelyeket az olyan nagy mesterek adtak közre, mint ady end-
re” – mondta Földes lászló hobo április 17-én a rózsa Művelődési 
házban a föltámadás szomorúsága című estjének végén. 

KetteseK, 
hárMasoK, 
négyeseK…
izgalmas ikertalálkozót rendezett április 23-án a pestszentimrei 
védőnői szolgálat a Pik-ben. a rendezvényen az édesanyák és a 
szakemberek is megosztották tapasztalataikat, élményeiket. a 
rendezvényt Galgóczy zoltán alpolgármester nyitotta meg.

A többes fogamzást haj-
danán misztikus, ember-
feletti jelenségnek tekin-
tették, és az ikrek a mai 
napig a világ egyik legna-
gyobb genetikai csodáját 
jelentik. Ikerterhességről 
akkor beszélünk, ha egyi-
dejűleg több petesejt ter-
mékenyül meg, vagy egy 

már megtermékenyített petesejt az osztódás során szétválik. Az utóbbi módon 
születnek az egypetéjű ikrek, akik azonos neműek, és a génállományuk csak-
nem száz százalékban megegyezik. A kétpetéjűek csak annyira hasonlítanak 
egymásra, mint a testvérek általában, és a nemük is eltérő lehet. Az ikerterhes-
ség valószínűbb azokban a családokban, amelyekben korábban előfordult már, 
de a találkozón több szülő számolt be arról, hogy genetikai előzmények nélkül 
születtek ikrei. Ugyanakkor napjainkban a mesterséges megtermékenyítések 
számának emelkedésével az ikerterhességek száma is növekszik.

Életet adni egy gyermeknek és anyává válni persze mindenképpen egy cso-
da, mégis az ikergyermekek szülei olyan megmagyarázhatatlan kötelékről me-
sélnek, amilyen a „sima” testvéreknél nincsen. Erről a különleges kapcsolatról, 
a nevelés örömeiről és nehézségeiről osztották meg tapasztalataikat a szülők 
és az óvónők a találkozón. Az érdeklődők megismerkedhettek a KisPingvin 
Kucorgó fejlesztőházzal, és élvezhették a Turi család népzenei előadását is. Az 
előadások alatt a kisebbek a kölyökparkban játszhattak, a szülők pedig egy 
gyógynövénybolt gyerekekre szabott termékei, valamint bébiételek és gyer-
mekkönyvek között válogathattak.

Ê csernai M.

�az ország nagy 
koncerthelyei 
után most a 

pestszentmrei sport-
kastélyt töltötte meg 
Horgas Eszter fuvola-
művész a szenvedély 
hangjai című látvá-
nyos koncertshow-
jával.

KeréKGyártó GyörGy  

– Ez egy különleges este, ezért 
szeretnék különleges program-
mal előállni. A legsikeresebb 
számaim mellett két szerzemény 
ősbemutatóját is itt tartom. – 
Ezt még a Sportkastélyban ápri-
lis 22-én rendezett koncert előtt 
árulta el a Városképnek Horgas 
Eszter fuvolaművésznő, aki a je-
lek szerint jól választott: telt ház 
előtt lépett fel az imrei csarnok-
ban.

carmEn győZöTT
Nem sokkal az ezredforduló 
után, 2003-ban egy új és máig 
tartó, rendkívül sikeres pálya-
szakasz kezdődött el Horgas 
Eszter életében. 

A fiatal művész klasszikus 
zenei tanulmányokat folyta-
tott a zeneművészeti főiskolán, 
a kilencvenes évektől azonban 
egyre gyakrabban és egyre szé-
lesebben nyitott más műfajok, 
így az improvizációs technikát 
hangsúllyal szerepeltetető jazz 
felé. Az ezredfordulón már a 
műfajokat keresztező crossover 
képviselőjeként szerepelt mind 
nagyobb koncertpódiumokon. 
Abban a bizonyos 2003-as évben 
a Budapest Arénában mutatta 
be Carmen című produkcióját 
a nemzetközi hírű Al Di Meola 
gitárművész vendégszereplésé-
vel. A cél a klasszikus mű újra-
értelmezése volt a klasszikus ze-
nén kívüli műfajok eszközeinek 
bevonásával, a mai közönség 
számára szórakoztató módon. 
Az ötletnek rendkívüli sikere 
volt, tízezren voltak kíváncsiak 
ez előadásra, és Horgas Eszter 
tematikus koncertjei azóta is ek-
kora érdeklődést vonzanak.

A titok egyébként egyszerű. 
Az úgynevezett komolyzene 
történetét egészen a 20. száza-
dig nem jellemezte a kötöttség. 
A zeneszerzők csak a főbb mo-

tívumokat írták elő, a zené-
szeknek rengeteg lehetőségük 
volt saját szólamuk tetszőleges, 
sokszor improvizatív alakítá-
sára. A komponisták akarata a 

romantika során kezdett egyre 
inkább kiterjedni a részletekre, 
a 20. században pedig megcson-
tosodott az az elképzelés, hogy 
a klasszikus szerzők műveit a 

fennmaradt partitúrák alapján  
hangról hangra kell lejátszani. 
Ma sok zenész érzi ezt a köteles-
séget szorongatónak, és próbál 
visszatérni a művek egyéni ér-

telmezéséhez. Közéjük tartozik 
Horgas Eszter is, aki az ismert 
dallamokat igényesen és szóra-
koztatóan tudja tolmácsolni. Ez 
a törekvés találkozott a Város-

gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt., elsősorban a sport-, ren-
dezvény- és médiadivízót veze-
tő Csempesz Iván elképzelésé-
vel, aki főszervezőként tavaly 
Szentpéteri Csilla produkcióját 
hozta el a kerületi közönségnek. 
Nem felelőtlenség azt jósolni, 
hogy a sor biztosan folytató-
dik, hiszen a közönség – ahogy 
pestiesen mondják – a lábával 
szavazott, vagyis megtöltötte a 
Sportkastélyt.

TaníTVányok a 
sZínpadon
– Az életemben fontos szerepet 
tölt be a pedagógia, a tanítás. 
Idén abban a szerencsében volt 
részem, hogy zsűrielnökként 
részt vehettem a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola házi kamaraverse-
nyén. Csodálatos munka folyik 
ott, és nagyon tehetséges nö-
vendékeket hallgathattam meg. 
Néhányukat meghívtam ide, a 
show-ba is – mondta a koncer-
ten Horgas Eszter. Egy gitárdu-
ót és egy csellókvartettet látott 
vendégül, mindkettőt lelkesen 
fogadta a közönség. 

Ahogyan a Botafogo tánco-
sait is, akik több elhangzó kom-
pozíció alatt mutattak be saját 
koreográfiát. Az est sztárven-
dége, Wolf Kati pedig nemcsak 
az énekhangjával bűvölte el a 
nézőket, és nem is csak azzal, 
hogy magas színvonalon tolmá-
csolta a nyilvánosan első ízben 
itt elhangzó Gershwin-átiratot, 
hanem a személyiségével, a hu-
morával is: néhány mondattal is 
rendkívül közvetlen kapcsolatot 
tudott kialakítani a közönséggel, 
amely elégedetten indulhatott 
haza a másfél órás show végén.

A koncerten a kerület több 
közéleti szereplőjével együtt 
jelen volt Szarvas Attila alpol-
gármester is, a művésznőt és a 
vendégeit pedig az előadás vé-
gén Csempesz Iván főszervező és 
Banyár László, a Városgazda18 
Zrt. vezérigazgatója köszöntöt-
te. 

horGas eszter 
WolF kati 
közreműködésével 
egy Gershwin-átirat 
ősbemutatójával 
ajándékozta meg a telt 
házas sportkastély 
közönségét. 

elsején újra áll 
majd a májusFa
Családi napra vár mindenkit május első napján a Bókay-kert

IgényeseT – 
könnyedén
Magas színvonal jellemezte Horgas Eszter koncertjét

Horgas eszter lenyűgöző esttel ajándékozta meg a sportkastélyt megtöltő közönséget
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A Városgazda Utánpótlás Akadémia sza-
badidősport-szakosztálya az érdeklődők 
igényeinek figyelembevételével állítot-
ta össze a nap programját, egyúttal úgy, 
hogy a 9 órakor kezdődő rendezvény ba-
ráti, családias jellegű legyen. 

A rendezők legfontosabb célja az, hogy 
minden korosztály, a családok minden 

egyes tagja kellemes és hasznos elfoglalt-
ságot találjon. A színpadi műsort is ennek 
szellemében állították össze, mert lénye-
ges, hogy a kicsiktől a nagyokig, a férfi-
aktól a nőkig, a fiataloktól az idősebbekig 
mindenkit megmozgassanak.

Tehát, aki aktívan szeretne részt venni 
a FittAkadémián, az vigyen magával vál-

tóruhát, mert a bemutatók mellett edzé-
sek is lesznek. Aki csupán nézelődni akar, 
mozogni nem, azt is izgalmas programok-
kal várják – nem is akárkikkel.

Több híresség is elfogadta a meghívást 
az eseményre. Ott lesz Miló Viktória, a ti-
zenegyszeres all-style karate és kétszeres 
kung-fu világbajnok, kétszeres kick-box 
karate Európa-bajnok, aki 2003-ban pro-
fi ökölvívó világbajnoki címet is szerzett 
légsúlyban, amit négyszer megvédett. 
Viktória, aki aerobikoktató, személyi edző 
és életmód-tanácsadó, 11 órától tart tré-
ninget.

Meghívást kapott Béres Alexandra is. A 
kétszeres fitnesz magyar és Európa-bajnok, 
fitneszvilágbajnok, a Gilda Max hálózat 
szakmai igazgatója, a súlykontrollprogram 
vezetője, aerobik-step mesteredző 15 órá-
tól alakformáló tornát tart. Szentgyörgyi 
Rómeó a magyar aerobikválogatott tag-
jaként hatszoros világ- és kétszeres Euró-
pa-bajnok. Tíz órakor kezdődő Jó reggelt! 
aerobikja bizonyára megalapozza a nap 
hangulatát. 

Katus Attila 14 órától „best body” 
edzést tart. Ő Rómeóhoz hasonlóan a Pé-
csi Sasok aerobikformáció egykori tagja, 
ma személyi edző, aerobikoktató, élet-
módszakértő és jógaoktató.

A teljes árú jegy a helyszínen 1800 fo-
rint, 14 éves korig (kísérővel) ingyenes a 
belépés. 

 
Mindenkinek Minden
a bemutatók és edzések mellett 
a hölgyek szépségsarokban 
tölthetik el szabad perceiket, 
a kicsiket játszósarok várja. 
Mivel április 30-án minden az 
egészségről szól, a látogatók 
állapotfelmérésen és egészség-
ügyi szűréseken is részt vehet-
nek. lesz FittBüfé is, mert ki ne 
éhezne meg a sportolástól…

fitt leSz,  
hA elmegy
a városgazda utánpótlás akadémia április 30-án, szombaton rende-
zi meg a Pestszentimrei sportkastélyban a Fittakadémia elnevezésű 
sportnapot. a sokaknak szóló egész napos program kellemes kikap-
csolódást nyújthat. Megtalálható lesz ott minden, ami egészség, és 
mindenki, aki az egészséges életmód követője.

�a majális eredeti 
tartalmát adják 
vissza a Tébláb 

táncosai a májusfa 
állításával és az azt 
követő táncházzal, 
de nemcsak népzene 
szerepel a bókay-
kert május 1-jei prog-
ramján: pop, rock, 
operett és családi 
programok is várják 
az érdeklődőket.

KeréKGyártó GyörGy  

A hazai művészeti élet erede-
ti figurája a görög gyökerek-
kel bíró Tzortzoglou Georgios, 
népszerű nevén Yorgos. Szülei 
– sok ezer más honfitársukkal 
együtt – a világháborút követő 
görög polgárháború idején ta-
láltak otthonra Magyarorszá-
gon. yorgos egy olyan közös-
ségben nőtt fel, amelyik nem 
akart elszakadni a gyökereitől, 
ápolta saját hagyományait. A 
művészetek iránt fogékony fiú 
festeni kezdett, közben pedig 
nyakig merült a hazai népze-
nei életbe. Hamar megtalálta 
saját zenei terepét: a hetvenes 
években olyan zenekarokban 
játszott, amelyek a mai világ-
zenei hullámot jóval megelőzve 
nyitottak a Kárpát-medence ze-
néje felé: a Vízöntő, a Kolinda 
muzsikájában együtt szólalt 
meg a magyar, a bolgár, a ro-
mán, a szerb, a görög és a zsidó 
folklór. yorgos és zenésztársai 
következő nagy dobása a nép-
zene és a rock keresztezése volt 
a Gépfolklór együttesben. Ezt 
a törekvést sikerült kiteljesíte-
ni és rendkívül emlékezetessé 
tenni a Barbaro zenekarban. 

aZ ErEdETi 
május ELsEjE 
A kilencvenes évek végétől új 
hangzást kezdtek keresni. A 
folkgyökerektől nem akartak 
elszakadni, de a folklórt már az 
elektronikus zenébe oltották be, 
amelyet egy kis hip-hoppal szí-
neztek. Így jött létre az ezred-
forduló táján a Balkan Fanatik, 
amely a mai napig népszerű a 
táncolni szeretők és az új zenei 
törekvésekre nyitott hallgatók 
körében. A Balkan Fanatik má-

jus 1-jén 17.30-kor lép színpad-
ra a Bókay-kertben rendezett 
majálison.

Ezen a szép tavaszi ünnepen 
a Bókay-kert ismét a családoké 
lesz. Eredeti ötlet volt a Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola tán-
cosaitól néhány évvel ezelőtt, 
hogy visszaadják e nap régi, 
még a munkásmozgalom előtti 
értelmét, tartalmát. Ez a népi 
hagyományokban gyökerezik, 
s egyik legismertebb mozza-

nata az, hogy a legények május 
1-jére virradóan titokban má-
jusfát állítanak a szeretett lány 
udvarán. Ha nem is titokban, és 
nem is a szeretett lány udvarán, 
de májusfát állítanak a Tébláb 
táncosai is. A Bókay-kert szín-
pada mellett ünnepélyesen, 
tánccal, vigassággal felavatott 
fa az összetartozás szimbóluma 
ilyenkor. Ezzel a vidám cere-
móniával kezdődik 10 órakor a 
majális programja, utána pedig 

rögtön egy helyben kikerekedő 
táncházban alapozhatja meg ki-
ki a nap hangulatát.

sporT és rock
Ma már nincs nagyobb kerüle-
ti rendezvény sport nélkül, és 
ha sport, akkor a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia tagjai 
mindig ott vannak, hogy meg-
mutassák tudásuk legjavát, és 
kedvet csináljanak a csatlako-
záshoz a még hezitálók szá-

mára. Ők ezúttal 13.30 órakor 
lesznek láthatók a Fesztivál-
színpadon, és rajtuk kívül még 
három kerületi táncstúdió tart 
bemutatót a nap folyamán. 
A kicsiket az Ákom-Bákom 
Bábcsoport szórakoztatja 
majd nem sokkal ebéd előtt, 
a régi melódiák kedvelői pe-
dig Kerényi Miklós Gábor és 
Dancs Annamari operett-mu-
sical műsorában lelhetik örö-
müket. 

A már említett Balkan 
Fanatik mellett két népszerű 
hazai popzenekar fogja szó-
rakoztatni a tinédzsereket és 
a középgenerációt: elsőként a 
Mary PopKids lép színpad-
ra, az egész fesztivált pedig az 
Intim Torna Illegál 20 órakor 
kezdődő koncertje zárja.

A majálisi programok in-
gyenesek.

kossuth téri 
ForGataG
a helyi lakosok hozzá-
szokhattak már ahhoz, 
hogy ha majálisozni 
szeretnének, nem kell 
bemenniük a zsúfolt 
belvárosba, kerüle-
tünkben is érdekes 
programokat találhat-
nak május elsején. 
a Gyöngyvirág utcai új 
tündérkert étteremben 
10 órakor kezdődik a 
közkedvelt traktorma-
jális, amelynek kere-
tében ponyvakiállítás 
és játékos feladatok 
várják az érdeklődőket. 
a kossuth téri galériá-
ban egész nap családi 
programok lesznek, 
emellett 10 és 14 
órakor felfedezőséták 
indulnak a tér neveze-
tességeihez. a progra-
mokat a tomory lajos 
Pedagógiai és hely-
történeti Gyűjtemény 
szervezi, amely május 
21–22-én szeretettel 
várja a kerületieket a 
nemzeti Múzeum kert-
jében is, a Múzeumok 
Majálisán.

elsején újra áll 
majd a májusFa
Családi napra vár mindenkit május első napján a Bókay-kert

ezen a szép tavaszi ünnepen a bókay-kert ismét a családoké lesz

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KORZÓ: 
Kultúrtörténeti séták híres emberekkel

ARCHITÉKA: 
Építészkritika a főváros épületeiről

POLC: 
Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

KERESSE 
az április 28-i 

SZÁMBAN!

www.válasz.hu
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10 Az április 1-jei kiállításon az alkotások a bolondos humort jelenítették megKultúra

10:00 Májusfa állítása, megnyitó, Tébláb bemutató és táncház
11:00 Négy Muskétás tánccsoport
11:30 Ákom Bákom Bábcsoport (Egyszer volt...  A kiskondász)  
12:30 Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari operett-musical
13:30 Városgazda Utánpótlás Akadémia 
14:00 PL.Team Dance Stúdió
14:30 Park Aerobic Center
15:30 Mary PopKids koncert
17:30 Balkan Fanatik koncert
20:00 Intim Torna Illegál koncert

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT.

PÁLyÁZATI FELHÍVÁSA
TENISZPÁLyÁK BÉRBEADÁS úTJÁN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

1.) a Pályázat tárGyát kéPző inGatlan adatai: 
Budapest XVIII. kerület, Thököly utca 5. sz. alatti 155447/21 hrsz-ú ingatlanon található (Deák 
Ferenc „Bamba” Sportcentrum) 7 db szabadtéri teniszpálya és a hozzá tartozó kiszolgáló faház 
helyiségek (közösségi tér, terem, iroda / raktár, konyha, előtér, női öltöző, mosdó és zuhanyzó, 
férfi öltöző, mosdó és zuhanyzó; a helyiségek összes területe 165 m2 + 34 m2 fedett terasz).
2.) a Pályázat CélJa, a Pályázattal kaPCsolatos elvárások:
Az ingatlan meghatározott területének – 5 éves határozott időtartamra szóló – bérbeadás útján 
való hasznosítása, a teniszpályák és kiszolgáló helyiségek üzemeltetése céljából.
3.) a Pályázat hivatalos nyelve: MaGyar.
4.) a választott elJárás: eGyFordulÓs, nyilvános Pályázat.
5.) a Pályázaton tÖrténő részvétel Feltételei:
A részletes Pályázati dokumentáció megvásárlása, melynek ára 5.000,- Ft, mely összeget átutalás-
sal, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Unicredit Bank Hun-
gary Zrt-nél vezetett 10918001-00000005-38410009 sz. számlaszámára történő befizetését köve-
tően (kérjük az átutalás közlemény rovatába beírni: „Pályázati dokumentáció ára”), az átutalási 
bizonylat bemutatásával, titoktartási nyilatkozat aláírása ellenében, a Társaság 1181 Budapest, 
Baross u. 7. telephelyén az Ügyfélszolgálaton személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át, 
munkanapokon a Pályázati Felhívás megjelenése napjától a pályázat benyújtásának határidejéig 
(hétfőn 800-tól 1800-ig, keddtől csütörtökig 800-tól 1600-ig, pénteken 800-tól 1300-ig).
A meghatalmazott köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képvi-
seleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A Pályázati dokumentációt az Ügyfélszolgálat a do-
kumentáció ára átutalásának megtörténtéről szóló banki igazolás benyújtását követően adja át. 
A dokumentáció tartalmát egyetlen jelentkező sem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem teheti 
hozzáférhetővé kívülállók számára. A dokumentáció másra át nem ruházható.
6.) az inGatlan MeGtekintése:
A pályázók az ingatlant előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetik meg. 
A megtekintés előfeltétele a Pályázati dokumentáció megvásárlása. 
7.) a Pályázatok BenyúJtásának határideJe (ajánlattételi határidő): 2016. május 
31. (kedd) 1600 óra.
A pályázatot magyar nyelven, 1 (egy) eredeti, 2 (kettő) másolati példányban, zárt borítékban 
„Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum – teniszpályák üzemeltetése” jeligével kell személyesen be-
nyújtani az alábbi címre: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. – 1181 Budapest, Baross u. 7. 
8.) eGyéB:
A Társaság az Ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 15 (tizenöt) 
nappal meghosszabbíthatja. A Társaság jelen Felhívást az Ajánlattételi határidő lejárta előtt indo-
kolás nélkül visszavonhatja, amiről jelen Felhívás közlésével megegyező helyeken az Ajánlattételi 
határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé.
Az ajánlattevő az Ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati 
ajánlatát. A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az Ajánlattételi határidő napját követő 45 (negy-
venöt) naptári nap. 
A nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, valamint az ajánlattétel tartalmi követelményeit 
és a formanyomtatványokat a Pályázati dokumentáció tartalmazza. 

Budapest, 2016. április 20.
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 szolGáltatás

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 Készpénzért vásárolok színházak részére is bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, gyűjteményeket, órákat, kitűntetéseket, bizsukat, réz-
bronz tárgyakat, könyveket, hangszereket, csillárokat, szőnyegeket, 
ruhaneműt, teljes hagyatékot. Hétvégén is hívható: 06-70-651-10-28

n ingatlan felújítás! Ingatlanok, Társasházak, Családi házak teljeskörű felújítása, festés, 
burkolás, kőműves munkák, gipszkartonozás, hőszigetelés, utólagos vízszigetelés, injektálás, 
egyéb szakipari munkák elvégzése REÁLIS ÁRON, garanciával. Ingyenes kiszállás, díjtalan 
árajánlat! Részletfizetés megoldható! Tel: 061-781-4021,  Mobil: 0620-259-6319

n Csatornázás! TELKEN BELÜLI CSATORNA: - Tervezése és engedélyeztetése (FCSM), - 
Kivitelezése. HÍVJON: 06-70-631-7651, vagy írjon: csatorna18@gmail.com

n vArróGép JAvÍtás ottHoNábAN. tel :283-7282

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

n házhoz járó fodrász női, férfi, gyermek hajvágás, festés, dauer! Tel.: 290-4382

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 beépítése, 
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, 
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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 asztalos Javítást – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, 
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 

 06-1-284-92-13

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

n kert- telekrendezés! Metszés, Permetezés, Favágás, Gyepesítés, Térkövezés, 
Tereprendezés, Kerítés építése, javítása, Támfalépítés, Betonozások. Egyéb kertészeti és 
kőműves munkák vállalása. Ingyenes árajánlat! Reális ár garanciával! Részletfizetés megoldható! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 061-781-4021, Mobil: 0620-259-6319

n 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele 
készpénzért. Díjmentes értékbecslés. tel: 06-30-949-29-00 email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu Nemes Galéria: 1024. szilágyi erzsébet fasor 3.

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 MINDeNNeMű réGIséGet vásároloK, DIJtAlAN KIszállássAl 
KészpéNzért! butort, FestMéNyt, csIllárt, porceláNt, 
KeráMIát, szöNyeGet, óráKAt, HIrADástecHNIKát, cD-DvD, bAKelIt 
HANGleMezt, ezüst-broNz-réz tárGyAKAt, bIzsuKAt, borostyáNt, 
KöNyveKet, KItüNtetést, JelvéNyt, Háborus-KAtoNAI tárGyAKAt. 
pINtér NIKolettA, 06-30-973-4949, 466-83-21

 állás/Munka/vállalkozás
n élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, 

jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat) munkarendbe munkaerőt keres. Jelentkezés 
önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, 
ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet. 

n idősgondozást, betegápolást vállalok egészségügyi végzettséggel, nagy gyakorlattal, 
türelemmel és szeretettel. Saját gépkocsival fuvarozom orvoshoz, bevásárolok és a gondozott 
körüli teendőket is elvégzem. kérésre főzök is. Hívjon bizalommal. tel.. 06-30-9-601-022

n 18. kerületi otthon CentruM irodáinkba ingatlan tanácsadó munkatársakat 
keresünk. Jelentkezés: Bojtos Nándor irodavezetőnél, 0670/454-1833 

n élelmiszeripari cég ostya sütőgépek kezelésére, édesipari termékgyártó munkakörbe, 
jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat), elsősorban női munkaerőt keres. Jelentkezés 
önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, 
ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet.

n áruterítő sofőr,Sütőipari cég vecsési telephelyére sofőrt keres hosszútávra, azonnali 
kezdéssel. Elvárások: Középfokú végzettség, Legalább 2 éves bolti áruterítésben, szerzett 
tapasztalat, Kiemelkedő kommunikációs készség, Ügyfélközpontú gondolkodásmód, 
Határozottság,  Önálló-energikus munkavégzés, Kiváló helyismeret, "B", "C" kategóriás 
jogosítvány, GKI igazolvány, Erkölcsi bizonyítvány. Feladatok: Napi szintű boltlátogatás, 
partnerekkel való kapcsolattartás, Áru terítése rendelések alapján, Dokumentáció készítés. 
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: erzsebet.varga@nimbustrade.hu

 inGatlan /eladÓ-kiadÓ/
n Budapest xviii. ker. dráva utcában, körbejárható, 2,5 szobás, 73 m2-es, régi, 

kocka, családi, kertes ház 470 m2 -es telken, melléképülettel együtt eladó. Ára: 24,9 mFt. 
Tel:06-30-2105911

n nádas vendégház a Tisza-tó mellett. Lakni, vállalkozni egyaránt jó lehetőség. Ritkaságnak 
számító autentikus tájjellegű tornácos ház.  videó: youtube.com/ativideo  Folyamatosan keresek 
eladandó fővárosi kis lakásokat. Tel: 06202410000

Hirdetésfelvétel telefonon: 
+36 30/954 2025

E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Telefonszám: +36 20/3882-083

a városGazda xviii. kerület 
nonProFit zrt. a kÖvetkező 

PozíCiÓkBa keres Munkatársakat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n lakott-területi FakiterMelő: Lakott-területi fakitermelő 
végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: - a fa kitermelése és 
a faanyag mozgatása, - nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák 
növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, 
döntése, - a kidöntött fák gallyazása, a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, 
kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása, - 
gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, a biztonsági előírások betartása. 
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés 
megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent. 

n eMelőGéP-kezelő: Feladatok: emelőkosaras 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), 
hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, 
felelősségteljes munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség.

n uszodaMester: Társaságunk uszodamester pozícióba keres munkavállalót. 
Feladatok: a medencében és a medencetérben tartózkodók életének, testi épségének 
védelme, a házirend betartatása. Az úszómedence és környezete tisztántartása, 
valamint az előírt vízminőség biztosítása. A bérlői sávtükör alapján az igénybevevők 
ellenőrzése. Elvárások: hatályos uszodamesteri végzettség, orvosi alkalmasság, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, valamint pontos, felelősségteljes munkavégzés.

n dísznÖvény kertész: Társaságunk teljes munkaidős kertész munkatársakat 
keres. Feladatok: elsősorban dísznövények szaporításával, gondozásával összefüggő 
tevékenységek elvégzése, palántázás, rendszeres locsolás, kártevő-mentesítés. 
Elvárások: kertészeti végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
megbízható, felelősségteljes munkavégzés.

n villanyszerelő: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat 
keresünk. Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, 
megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

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, megbízható munkavégzés, monotóniatűrés.

n teherGéPkoCsi-vezető: Tehergépkocsi-vezető pozícióba keresünk 
munkatársakat. Feladatok: a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése, a 
rakomány károsodásmentes szállítása, részvétel a rakodási folyamatban, a rakomány 
átadása - 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 útellenőr: Társaságunk útellenőr pozícióba keres új munkatársat. 
Feladatok:  - az éves ellenőrzési ütemterv szerint a kerület bejárása, - a közúti 
jelzések láthatóságának ellenőrzése, - hibák dokumentálása, - üzemzavar elhárítással 
kapcsolatos, illetve a munkakezdési hozzájárulások alapján végzett burkolatbontási 
munkák ellenőrzése, nyilvántartása, - a megadott határidőre felmérések készítése a 
kivitelező osztályok részére. Elvárások: mélyépítési technikus végzettség, közútkezelői 
tapasztalat, szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, önállóság, kiváló tárgyalási, 
kommunikációs és jó problémamegoldó képesség, határozott fellépés és szabálykövető 
magatartás, precizitás.

n JeGyPénztáros: Jegypénztáros pozícióba keresünk új munkatársat. 
Feladatok: pénztárgép kezelése, látogatók kiszolgálása és informálása, értékmegőrzés. 
Elvárások: középfokú végzettség, kommunikációs képesség, együttműködési készség, 
terhelhetőség, precizitás, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Ügyviteli 
software, Microsoft Office). Előny: kereskedelemben szerzett tapasztalat.

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 MeleGBurkolÓ: Meleg burkolási tapasztalattal rendelkező munkatársat 
keresünk az alábbi munkák elvégzésére:  főleg laminált parketta, szőnyegpadló, PVC, 
linóleum  anyagú burkolatok készítésére,  javítására. Elvárások: alapfokú végzettség, 
épületburkoló szakképzettség, fizikai teherbírás, állóképesség.

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 állóképesség, megbízhatóság.

n shoP eladÓ: Shop eladó munkakörbe keresünk kollégákat. Feladatok: - 
sportruházat, sporteszközök és ajándéktárgyak értékesítése; - beszerzések és 
megrendelések kezelése; - pénztárgép kezelése, számlakibocsátás, leltározási 
feladatok; - adminisztrációs feladatok ellátása; - rendezvényeken való aktív részvétel. 
Elvárások: középfokú végzettség, kiváló kommunikációs képesség, együttműködési 
készség, terhelhetőség, precizitás, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek 
(Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, Outlook). Előny: szakirányú végzettség, 
kereskedelemben és sporteszközök értékesítésében szerzett tapasztalat.

n takarítÓ: Társaságunk takarító munkakörbe keres munkatársakat. Feladatok: - 
irodák, sportlétesítmények tisztántartása; - rendezvényeken a helyszín tisztaságának 
biztosítása. Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség, terhelhetőség, 
precizitás. Előny: szakirányú végzettség.

n Műszaki adMinisztrátor: Társaságunk műszaki adminisztrátor 
kollégát keres logisztikai területre. Feladatok: - Menetlevelek ellenőrzése, GPS 
összevetésével, adatok rögzítése, - Üzemanyag fogyasztásának figyelése, összegzés 
és elemzés rendszámok szerint, - kimutatások készítése, számlák ellenőrzése, - Egyéb 
adminisztrációs feladatok. Elvárások: középfokú végzettség, kiemelkedő kommunikációs 
képesség, megbízható, precíz munkavégzés, felhasználó szintű számítástechnikai 
ismeretek (Word, Excel, Outlook).

n készletnyilvántartÓ: Társaságunk készletnyilvántartó kollégát keres. 
Feladatok: - anyagkészlet és tárgyi eszközök gépi nyilvántartása, - anyagmozgatási 
bizonylatok kezelése, nyilvántartása, - az anyagok minőségi és mennyiségi átvétele, - 
adminisztratív feladatok teljesítése, - munkavédelmi eszközök, kiadásának folyamatos 
vezetése, - éves leltár előkészítése. Elvárások: középfokú végzettség, kommunikációs 
képesség és szervezőkészség, terhelhetőség, rendszerszemlélet, pontosság, precizitás, 
következetesség, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Ügyviteli software, 
Microsoft Office).

n karBantartÓ: Társaságunk karbantartó kollégákat keres oktatási 
intézményekbe. Feladatok: - elsődlegesen az intézmény területén általános 
karbantartási és kertészeti feladatok ellátása, - az épületek és berendezések 
állapotának napi ellenőrzése, problémák észlelése esetén azok közvetlen felettesének 
való jelzése, - hibák elhárításának azonnali megkezdése, ha rendelkezik a szükséges 
szakértelemmel és a tárgyi feltételekkel (például: bútorok, kerti padok, udvari-, és egyéb 
játékok, nyílászárók javítása). Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség, 
megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés

n PályakarBantartÓ: Társaságunk pályakarbantartó kollégákat 
keres sportlétesítménybe. Feladatok: - általános üzemeltetési, karbantartási, 
pályakarbantartási, kertészeti feladatok ellátása, - a létesítmény területén lévő 
sportpályák és a pályákat övező területek napi gondozása, a biztonsági berendezések 
ellenőrzése, - gépek és berendezések szakszerű üzemeltetése és karbantartása. 
Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség, megbízható, önálló, 
felelősségteljes munkavégzés, határozott fellépés. Előny: kisgépkezelő jogosítvány.

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

CSATORNÁZÁS
TELKEN BELÜLI CSATORNA:
- Tervezése és engedélyeztetése 

(F C S M ) ,
-  K i v i t e l e z é S e .

H ÍvJ O N :

06-70-631-7651
vagy  Ír J O N :

csatorna18@gmail.com

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

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár 
Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. - raktár 

Margó Tivadar u. 140. fszt. 161. – 20 m² - üzlet 
Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem   

Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda 
Margó Tivadar u 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda 

Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda   
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 16m2 – üzlet 
Margó Tivadar utca 160. fszt. 71. - 29 m² - üzlet 

Méta utca 2 A/45. – 18m2 – dombgarázs 
Méta utca 2 D/23. – 18m2 – dombgarázs 

Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár  
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés 

Sina Simon sétány 1. fszt. 131. – 20 m² - iroda 
Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár   
Sina Simon sétány 1. fszt. 133. – 14 m² - raktár 

Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - raktár   
Sina Simon sétány 4. fszt. 161. – 14 m² - üzlet 
Sina Simon sétány 5. fszt. 4. – 41 m² - iroda 
Sina Simon sétány 7. fszt. 69. -52 m² - iroda 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet 
Széchenyi u. 95. fszt.8. – 24+18 m² - üzlet 

Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár 
Tövishát u. 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet 
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda   
Tövishát u. 19. fszt. 143. -14 m²  - üzlet 

Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha 
Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges   

Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges 
Tövishát u. 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet 

Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz 
Tövishát u. 31. fszt. 1. – 29 m² - üzlet 

Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 - autósbolt 
Üllői út 286. fszt. 11. – 45 m2 – nyílászáró mintabolt 

Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész 

Üllői út. 362. fszt. 8. – 23 m² - üzlet 
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás 

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

 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 
 

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel. 
Ady Endre utca 39. – 67 m² - üzlet 

Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 
Csontváry u 15. fsz. 11. – 23 m² - raktár 

Csontváry u 15. fsz. 7. – 23 m² - vegyies iparcikk 
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat 

Csontváry u. 15. fszt. 12. – 9 m2 - fodrászat 
Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - használt ruha 

Csontváry u. 30. fszt. 301. – 26 m² - üzlet 
Felsőcsatári út 48. fsz. 1. -51 m² - fodrászat 

Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer 
Havanna u. 1 fszt. 66 - 24m²- üzlet 

Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz  
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet 

Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges 
Havanna u 13. fsz. 442. – 24 m² - pékség 

Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha 
Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - műkörmös 

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet 
Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - iroda 

Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer 
Havanna u. 50. fszt. 217. -9 m² – raktár 
Havanna u. 50. fszt. 227. - 23 m²- raktár 
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitnesz 

Havanna u. 52. fszt. 292. – 23 m²- vegyesbolt 
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet 
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet 

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt   
Havanna utca 50. fszt. 217. – 9m2 – raktár 
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat 
Lakatos utca 13. fsz. 4. – 30 m² - üzlet 

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

Üllői út 453. fszt. 0. – 19m2 – iroda 
Üllői út 475. fszt. 5.- 29 m2 – címfestő üzlet 

Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz 
Üllői út 523. fszt. 13. - 94 m² - üzlet 

Üllői út 679. fszt. 1. - 98 m² - pizzéria 
 

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 
fel. 

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

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

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

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2016. május 17. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2016. május 20. 16.00 óra  
Pályázók értesítése: 

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

Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 
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12 Lenyűgöző estek a Dohnányi Ernő ZeneiskolávalKultúra

A zene 
a hívószó 
a Moha egyesület alkotóművészeinek 
zene című jubileumi kiállítása a város-
háza Galériában látható. 

A XVIII. kerületi Művészeti Egyesület – 
Moholy-Nagy Alkotókör (MOHA) a megala-
kulásától kezdve minden évben rendez tavaszi 
tárlatot a kerületben. 

A kiállítás tematikája évente más és más, 
ami arra inspirálja a művészeket, hogy minden 
alkalommal új alkotásokkal lepjék meg a kö-
zönséget.

Ezúttal a 21 éves alkotókör a 20. tavaszi tár-
latát rendezte meg Zene címmel. 

– A kiállításon a MOHA összes tagja jelen 
van egy-egy művel, és meghívtunk külsős ke-
rületi alkotókat is, hogy együtt ünnepeljük a 
jubileumot. A „hívószóra” született munkák 
a zene fogalmát járják körül – mondta Árvay 
Zolta képzőművész, az egyesület elnöke. – A 
zene világából többeknek Bach, Liszt, Bartók 
adott ihletet a művek elkészítéséhez. Az alko-
tások másik részét maga a zene inspirálta. Az 
ének ősidők óta az ember leghűségesebb társa, 
abban kimondhatja örömét, bánatát… A zene 
megérinti a lelket, megörvendeztet, felszabadít 
és gyógyít. Ott van életünk szinte minden pil-
lanatában. 

A tárlat április 19-i megnyitóján Árvay Zolta 
köszöntötte a vendégeket, majd Galgóczy Zoltán 
halk zene kíséretében mondott ünnepi beszé-
det.

– A zene velünk van ősidők óta – utalt az 
alpolgármester a kiállítás témájára. – Az embe-
rek már 35 ezer évvel ezelőtt is zenéltek, erről 
tanúskodik egy németországi barlangban talált 
furulya, amely egy óriási fakó keselyű üreges 
szárnycsontjából készült, és amelyet a világ 
egyik legrégebbi hangszerének tartanak a szak-
emberek. 

Galgóczy Zoltán végezetül arról beszélt, 
hogy az önkormányzat büszke arra, hogy na-
gyon aktívak a kerületi művészek, amit az is 
jelez, hogy szinte minden héten nyílik kiállítás 
Pestszentlőrincen vagy Pestszentimrén. 

Az április 29-ig megtekinthető tárlat kuráto-
ra és rendezője Frömmel Gyula és Árvay Zolta 
volt.

Ê Fülep e.

Költészet napja
 

 „nappal hold kél bennem” címmel turek 
Miklós előadásával, majd versfaállítással 
ünnepelte a Pestszentimrei közösségi 
ház a költészet napját.
Első felvonás: Turek Miklós versszínházi elő-
adásában József Attila utolsó éjszakáját idézi 
fel. Petróleumlámpa pislákoló fénye kíséri a 
tragikus sorsú költő utolsó óráit, olyan zsigeri 
élményt nyújtva, hogy néha a levegővétel szük-
ségszerűsége is feledésbe merül.      

A versek szeretete a finom és érzékeny lel-
kek sajátja. Egyszer-egyszer érdemes kutakod-
ni önmagunkban: netán a mi lelkünk is ilyen, 
és igényelheti József Attila csodálatos verseit. 
Turek Miklós hatvanpercnyi előadását követően 
garantált az örömteli felismerés, hogy nagyon is 
alkalmasak vagyunk a szép versek befogadásá-
ra. Sőt nagy az esélye annak, hogy a polcokon 
porosodó verseskötetek egy portörlést követően 
új életre kapnak. 

Második felvonás: „versfa” állítása a közös-
ségi ház udvarán. A résztvevők leírják, elszaval-
ják kedvenc versüket, majd ezekkel a „gyümöl-
csökkel” díszítik fel a zöldellő faágakat. Békésen 
együtt lebegnek József Attila, Arany János és 
Radnóti Miklós versei. 

Vajon hagyománnyá válik-e a versfaállítás a 
költészet napján? Ne legyen kétségünk: igen! 

Ê G. A.

Katalin, 
az örömfestő 
Baranecz katalin kerületi művész ki-
állítása tavaszköszöntő címmel nyílt 
meg április 8-án a rózsa Művelődési 
házban. 

Nagyon szereti a virágokat Baranecz Katalin, 
ezért gyakran választja azokat festményei té-
májául. De nemcsak egyszerűen megfesti őket 
a maguk valóságában, hanem apró részleteiket 
elvonatkoztatva is ábrázolja. Virágszeretetét 
jelzi az is, hogy nyugdíjasként elsajátította a 
virágkötő szakmát.  Katalin korábban könyv-
tárvezetőként dolgozott a honvédségnél. Az al-
kotással felnőtt fejjel, munka és a család mellett 
kezdett foglalkozni. Örömfestőnek vallja magát, 
lelkesedéssel vesz részt nyári alkotótáborok-
ban és csoportos kiállításokon. Formanyelve 
akkor tisztult le, amikor a művészettörténet 
tanulmányozása közben ráakadt festői példa-
képére, Georgia O’Keeffe amerikai festőnőre. 
– A férjemtől, Frömmel Gyula festőművésztől 
tanultam a képzőművészeti alkotómunka első 
lépéseit – mondta Baranecz Katalin. – Többféle 
területet kipróbáltam már: a fotózást, az olaj-
festést, a kerámiakészítést. Nagyon tetszik ez is, 
mert az agyagba belegyúrja az ember a lelkét.  

A virágok ihlette festményeket és kerámi-
ákat felsorakoztató tárlatot Hajduné Giron 
Éva nyugalmazott főtanácsos nyitotta meg. 
– Kata virágai szuggesztívek, erőteljesek, har-
sányak. Melegítenek, fényesítenek, tisztítanak. 
Mármint lelkileg – mondta. – Egészséget, sze-
relmet, termékenységet sugároznak, boldogság-
ról zengenek. A képekből áradó őserő egyszer-
re juttatja eszünkbe az időtlen bujaságot és a 
legszentebb asszonyiságot. Virágszimbólumai, 
mint a szimbólumok általában, arra valók, hogy 
elősegítsék a szellemi és a fizikai világ össze-
kapcsolódását. Segítsenek megtalálni a két világ 
között a harmóniát, az egyensúlyt. 

Ê Fülep erzsébet

Sokszínű 
ikonok
„...Már-már reménnyel…” címmel 
nyílt meg a szentendrei ikon Cso-
port kollektív tárlata április 6-án a 
Pestszentimrei közösségi házban. a 
kiállításon az élet sokszínűségének ké-
pei tárulnak elénk.

Az IKON Csoportot Szentendrén vagy a kör-
nyékén élő festők, grafikusok, fotográfusok hoz-
ták létre 2004-ben. A művészeti egyesület tagjai 
bármiféle műfaji megkötés nélkül, saját mun-
kásságuk hatékonyabb gyakorlása és bemuta-
tása, valamint a kultúra értékeinek felismerése, 
megőrzése és továbbadása érdekében dolgoznak 
együtt. A csoporton belül kitűzött és elfoga-
dott célok érdekében ki-ki saját látásmódjával, 
eszköztárával, illetve képességei szerint alkot, 
szem előtt tartva a szentendrei képzőművészeti 
hagyományokat. Működésük hármas tartóegy-
ségének a minőséget, a művészi alázatot és a 
toleranciát tekintik, mely eszmék alapján egyet-
értésben és szeretetben tevékenykednek.

Az április 21-ig látható kiállítást S. Nagy 
János műgyűjtő nyitotta meg. Címe és mottó-
ja – idézet Illyés Gyula Kháron ladikján című 
esszéregényéből – arra kíván rávilágítani, hogy 
életünk minden egyes apró boldog mozzanata 
szemben áll a biztos véggel. Erre épít a kiállító 
13 művész oly módon, hogy az alkotásaikon ke-
resztül önmagukkal és másokkal is megosszák 
az életbe vetett hitet. Ki-ki a maga módján, vál-
tozatos technikákkal, anyagokkal és stílusban, 
hol a természet szépségeinek, hol hétköznapi 
pillanatoknak a megörökítésével vagy éppen a 
színek szövevényes fonalával.

Ê cs. M.

Katarzist hozott a filmzenekoncert
két egymás követő este adott telt házas koncertet a dohnányi ernő zeneiskola. a 
harmadik filmzenei koncert április 8-án és 9-én a Pestszentimrei sportkastély falai 
közé hozta el az elmúlt évek legsikeresebb filmdalait.

Az emberek általában nagyon szeretik a filmze-
nét, de sokszor nem is tudatosul bennük, hogy az 
mekkora hatással van rájuk egy-egy film nézése 
közben. A zene hozzájárul a katarzisélményhez, 
hol könnyeket csal a szemünkbe, hol hirtelen 
táncra perdítene minket, és filmkockák ezreit te-
szi feledhetetlenné. Számos filmdal önmagában 
is kiváló zenei alkotás, nemcsak a képi elemek-
kel működik, és többnyire észrevétlenül szeretteti 
meg a nézőkkel a komolyzenét. Ennek és persze a 
helyi művészek példa nélküli összefogásának az 
eredménye, hogy a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
szervezésében először 2012-ben megszervezett 
filmzenekoncert mostanra a kerület egyik leg-
nagyobb szabású rendezvénye lett. Olyannyira, 
hogy idén a zeneiskola növendékei, a tanáraik, 

valamint a műsorban közreműködő Dance City 
Center Musical- és Tánciskola diákjai, a Sonore 
Vegyeskar, a Vörösmarty Gyermekkar és a Pest-
erzsébeti Baptista Gyülekezet Férfikara immár 
két egymást követő estén örvendeztette meg elő-
adásával a filmrajongó közönséget. 

A változatos műsorban a legnagyobb kortárs 
zeneszerzők alkotásai és örök klasszikusok is 
felcsendültek. Így hallhattuk többek között John 
Williams és Ennio Morricone szerzeményeit, de 
Sting és a Queen sem maradt ki a repertoárból. 
A mesétől a drámáig sokféle műfajt felvonultató, 
csaknem két és fél órás koncerten a közönség több 
számot is visszatapsolt, és a végső, szűnni nem 
akaró vastaps jelezte: alig várják a folytatást…

Ê csernai

József Attila születésnapján, a költészet napjára 
hivatkozva, gyakorta a csapból is a fiatalon el-
hunyt költő „folyik”, holott nem szükségszerű, 
hogy a személye vagy a verselés álljon a közép-
pontban. Az viszont elengedhetetlen, hogy az 
irodalom eszközeivel a lélekhez szóljunk.

Nyerges Attila épp erre vállalkozott, amikor 
az Apák és fiúk című előadásával másfél órára 
kiragadta a hallgatóságot a hétköznapi materia-
lizmusból, és Leczó Szilveszter zenei kíséretével 
balladisztikus vallomást tett. A Mechwart ligettől 
Bátaszékig bolyongtunk a nyomában, s közben 
saját életünket is lírába önthettük. Nagyszüleihez 
és szüleihez kötődő emlékképei óhatatlanul a kö-
zönségben is felidézték a múlt pillanatait. Miköz-

ben őt hallgattuk, saját történeteink is megeleve-
nedtek, ragyogás töltötte be a jelenlevők ifjúságát, 
s arra emlékeztetett, hogy az elmúlás törvénysze-
rűsége csak azt érinti, akinek nincsenek utódai. 
Egy pofon, egy dorgálás is lehet szeretetteljes – az 
idő múlásával csillogó képkeretbe kerül, és nemes 
ragyogássá válik. 

Másfél órára Nyerges Attilával együtt megfi-
atalodtunk, visszatértünk a gyermekkorunkba. 
József Attila Születésnapomra című versének ro-
mantikus emlékezése hatalmába kerítette a pub-
likumot. Az est pedig arra figyelmeztetett, hogy 
emlékezni nemcsak jó, de kell is, mert különben 
kiürül a lélek.

Ê s. N. zs

Apák és fiúk emlékképei
rendhagyó módon emlékeztek április 11-én a magyar költészet napjára a kondor 
Béla közösségi házban, ahol nyerges attila és leczó szilveszter, az ismerős arcok 
együttes két tagja szívhez szóló irodalmi estet tartott.
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A világ más 
szemmel
legördülő vízcseppek, betört ablakok 
és egy kétségbeesett arc. az általános 
és középiskolások számára meghirde-
tett fotóművészeti pályázat révén a fia-
talok lencséjén keresztül tekinthetünk 
a világra.

A Kondor Béla Közösségi Ház – a kerületi ön-
kormányzat és a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagó-
giai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet támo-
gatásával – idén 16. alkalommal rendezte meg 
a Gyermek és Ifjúsági Művészeti Találkozók 
elnevezésű programsorozatot, melynek kereté-
ben április 12-én a középiskolások fotóművé-
szeti pályázatának díjátadó ünnepségét és kiál-
lítás-megnyitóját tartották. A kiállítást Kucsák 
László országgyűlési képviselő nyitotta meg, a 
képeket Eifert János fotóművész méltatta, majd 
a díjakat Galgóczy Zoltán alpolgármester adta 
át. A műsorban a Tébláb Alapfokú Művészeti 
Iskola táncosai működtek közre.

A pályázatra 33 iskolából több száz alkotás 
érkezett, amelyek döntő többsége fekete-fehér-
ben született. Általánosságban elmondható, 
hogy a fekete-fehér fotókat kifejezőbbnek érzik a 
fiatalok, és szívesebben dolgoznak ezzel a tech-
nikával. Képeiken legtöbbször csak részletekre 
hívják fel a figyelmet, nem mutatják meg a teljes 
egészet. Fontosnak tartják, hogy érzékeltessék 
az anyagok hatását, és szívesen kísérleteznek a 
mozgás megörökítésével. A tárlaton körbejárva 
érezni, hogy milyen éles szemmel figyelik a vi-
lágot, ugyanakkor gondolkodás is van a képeik 
mögött, és figyelmet fordítottak a címek adásá-
ra is.

A tárlat április 30-ig tekinthető meg a Kon-
dor Béla Közösségi Házban.

Ê csernai

Desszert 
a szívnek
A Gyermek és Ifjúsági Művészeti Találkozók 
keretében Szívdesszert címmel rendeztek vers- 
és prózamondó versenyt április 7-én a Városhá-
za dísztermében. A versenyen 32 tanuló indult, 
akik között voltak igazi versmondó tehetségek, 
míg mások a bátorságukról tettek tanúbizony-
ságot. A zsűri elnöke Varró Dániel költő volt.

Többé nem 
dohányzom!
ingyenes dohányzásról leszoktató kur-
zusra várta az elszánt füstölgőket a 
kondor Béla közösségi ház április ele-
jén. a csoportot Fekete istván, a he-
tednapi adventista egyház nyugdíjas 
lelkésze vezette, aki sok évtizedes ta-
pasztalattal rendelkezik a leszokó em-
berek mentális vezetésében.

– A Tétényi úti kórház egyik lelkiismeretes or-
vosa kezdett el azzal foglalkozni, hogy mikép-
pen lehetne segíteni a szívbeteg embereket az 
életmódváltásban – magyarázta a Városképnek 
Fekete István. - Mindez még a hetvenes-nyolc-
vanas években történt, és hamar rájött, hogy 
nem győzi egyedül a rengeteg feladatot. Ő hozta 
létre a Szíves Házat, ahol pszichológusok készí-
tettek fel elkötelezett laikusokat a feladatkörre. 
Ezen a képzésen vettünk részt néhányan az egy-
házunkból, és azóta teljesítjük ezt a küldetést.

Fekete István elárulta, az adventisták, akik 
között nincs dohányos ember, fontosnak tartják, 
hogy segíthessék azokat, akik e szenvedélybe-
tegségben szenvednek. A kurzus mindig nyolc 
napos, mert a szakmai tapasztalat szerint mind-
össze öt nap elegendő a cigaretta elhagyására, 
három újabb nap pedig arra, hogy az elhatáro-
zás elmélyüljön. Ez idő alatt a kapcsolattartás a 
kurzus résztvevőivel folyamatos, Fekete István 
úgy fogalmazott, őt akár éjjel is hívhatják, ha 
tanácsra van szükség.

– Jó tapasztalatokkal zárult a Kondorban 
rendezett kurzus – mondta. - Hatan jelentkez-
tek, egy férfi biztosan leszokott, egy résztvevő 
betegség miatt kimaradt, de vissza kar térni egy 
újabb csoportba. Négyen még ingadoznak, de 
már elindultak a leszokás útján. Ez nagyon jó 
arány. Tudom, hogy nem könnyű leszokni, de 
örömmel segítünk.

Ê K.Gy.

Sikeres 
a Kapocs 
országos angol nyelvi civilizációs ver-
senyt rendezett a kapocs általános 
és Magyar–angol két tannyelvű iskola 
április 13-án.  

A Kapocs iskola hetedik alkalommal szervezte 
meg az országos civilizációs versenyt, amelyen 
ezúttal tíz budapesti és kilenc vidéki iskolából 
102 diák vett részt.  

– A két tannyelvű intézménybe járó gyere-
keknek nincs lehetőségük az általános iskolai 
versenyeken részt venni,  de számukra is na-
gyon fontos, hogy megmérettessék magukat, 
ezért szervezünk ilyen jellegű versenyeket – 
mondta Láda Erika, a Kapocs iskola igazgató-
ja. – A megmérettetés egyrészt motiválja őket a 
nyelvtanulásban, másrészt a tehetséggondozás 
szempontjából is fontos. A civilizációtémájú 
versenyek egyébként is szélesítik a diákok is-
mereteit a célnyelvi országokról, elfogadásra 
nevelik őket, miközben megismernek más kul-
túrákat. Elősegítik a tartalomalapú nyelvokta-
tást is. Ilyenkor lehetőség nyílik arra is, hogy 
találkozzunk más két tannyelvű iskolák peda-
gógusaival, szakmai párbeszédeket folytassunk 
a tantárgy tanításáról. 

A tanulók háromfős csapatokkal vettek részt 
a versenyen, 16 alsó és 18 felső tagozatos csapat 
mérte össze az angolnyelv-tudását. Minden év-
ben más-más témát hirdet meg a két tannyelű 
iskolába járó diákoknak a Kapocs iskola.  

Ebben a tanévben London volt a verseny 
témája, amihez felkészülési anyagot kaptak a 
gyerekek. Előzetes feladatként egy Londonnal 
kapcsolatos makettet vagy rajzot kellett készíte-
niük. Az alkotásokat szóban be kellett mutatni-
uk – természetesen angol nyelven – a zsűrinek, 
valamint írásbeli feladatsort is ki kellett tölteni-
ük.   

A Kapocs iskola felső tagozatos csapata 
(Máté Nóra, Mátrai Izabella, Sikedancz Eszter, 
felkészítő tanár: Láda Erika) második helyezést 
ért el az idei angol nyelvi civilizációs versenyen.

Ê F. e.  

A görögök hőse 
is Hunyadi 
a hunyadiak kora a görög kapcsolat-
rendszer függvényében címmel tartott 
előadást diószegi György antal műve-
lődéskutató a kondor Béla közösségi 
házban. a xviii. kerületi Görög nem-
zetiségi Önkormányzat által szervezett 
különleges történelemóra keretében 
betekintést nyerhettünk a középkori 
magyar–görög politikai és kulturális 
kapcsolatokba.

– A két nemzet évezredes műveltségi kapcsolat-
rendszerében különlegesnek számít a Hunyadi 
Jánosról szóló görög hősi eposz. Hunyadi az 
1444-es várnai csata idején székely ispánként 
a székelyek legfőbb bírója és hadvezetője volt – 
mondta el Diószegi György Antal.

Hunyadi nevének görög megfelelője 
Huniadisz, aminek jelentése hunfi. A művelő-
déskutató rámutatott, hogy ezzel a névvel a kö-
zépkori görög krónikások a Hunyadiak kapcsán 
kifejezték a magyar nép eredetének és a székely-
séggel való testvériségének valódi lényegét, a 
szkíta–hun származást.

– Hunyadi János élete Magyarország meg-
mentéséről, a magyarság védelméről szólt. 
Azonban van egy olyan korabeli görög forrás, 
amelyik azt igazolja, hogy Hunyadi valójában 
a görögöket is meg akarta menteni. A törökök-
kel szemben elvesztett várnai csatában vitézül 
harcoló Hunyadit csodálatos jelzőkkel illeti 
Paraszpondülosz Zótikosz 465 soros eposza. 

A hősköltemény „sárkánynak”, „uralomra 
méltónak”, „a görögök fejedelmének”, „a keresz-
ténység ügyéért harcolónak” nevezte, és a „hitet 
hirdető hírnöknek” tartotta őt. Nagy Sándor és 
Nagy Konstantin mellett a „a harmadik a fölöt-
te csodálatra méltó János, a fejedelem”, aki „a 
kereszténység és a görögség védője” volt. 

– E sorok Hunyadi Jánost a görög katona-
szentek világába emelték, Szent György és Szent 
Demeter mellé. Mindez azt bizonyítja, hogy 
Hunyadi János fölbecsülhetetlen érték a kora-
beli magyar–görög kapcsolatokban – fogalma-
zott Diószegi György Antal.

Ê p. A.

Szülinap a Hétszínvirágban 
Már nem fiatal, de még nem is időskorú: 40 éves lett a hétszínvirág Óvoda. az óvo-
da április 8-án tartott meghitt hangulatú születésnapi ünnepségéből mégis fiatalos 
lendület és az idősek bölcsessége sugárzott. 

Negyven évvel ezelőtt még mezőgazdasági ter-
melést folytattak ezen a területen, ám egyre 
több család vásárolt telket, és költözött ki ide, 
a kerület „szélére”. Természetes igénnyé érett 
Ganzkertvárosban egy óvoda megépítése, így 
nosza, rajta – összefogva az akkori vezetéssel – 
téglajegyeket vásároltak. Az épület terveit a Ma-
lév tervezői társadalmi munkában készítették el. 
1976-ban a környéken élő szülők és apróságok 
nagy örömére átadták az új óvodát. 

Böröczki Zoltánné intézményvezető egy görög 
közmondással kezdte a köszöntőjét: 

– „A gyökerek nem látszanak, de azok tart-
ják a fát.” Létünk gyökerei fontosak, ezer szállal 
kapaszkodunk a múltba. A jubileumi ünnepség 
egyik legnemesebb feladataként megköszönöm 
óvodavezető elődeimnek, Nagy Lászlónénak, 
Császár Lászlónénak és Barkó Beátának, hogy 
jó alapokat teremtve, majd sikeres tartalommal 
megtöltve egy kiválóan működő óvodát varázsol-
tak a valamikori kukoricatábla helyére. 

A jubileumi műsorban a Hétszínvirág név-
hez illően az óvoda apraja-nagyja sokszínű, iga-
zi profi előadással lepte meg a meghívottakat. 
Hogy ne tűnjön túlzónak a „profi” minősítés, 

adódik egy kérdés: mikor tudtak az ovisok nem 
izegve-mozogva végigülni egy másfél órás elő-
adást? Hát most… Minden korcsoport képviselői 
igazi élményt nyújtva mutatták be a lebilincselő 
jeleneteket, táncoltak, és énekeltek. Az óvodape-
dagógusok és Fellegi Annamária koreográfiáját 
és betanítását pontról pontra betartva önfeled-
ten szórakoztatták a közönséget a táncos, énekes 
számokkal.

A program végén Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester is köszöntötte az ünneplőket: 

– Jaj, de jó volna újra óvodásnak lenni! Az elő-
adás minden percét élveztem. Minden fellépőnek 
köszönöm az élményt. Ismervén a testületüket, 
tudom, hogy a felnőtt szereplők a mindennapi 
szakmai munkájukat is ilyen derűvel és szenve-
déllyel végzik. A városvezetés nevében szeretettel 
nyújtom át az intézményvezető asszonynak a ju-
bileumi oklevelet és a négyszázezer forint jutal-
mat, amellyel tovább szépíthetik a Hétszínvirág 
Óvodát.

A születésnapi rendezvény vendége volt Mol-
nár Ildikó címzetes főjegyző asszony és Dámsa 
József, a körzet önkormányzati képviselője is.

Ê G. A

A Bóbita ovi apróságait és a vendégeket Kerti Tí-
mea óvodavezető köszöntötte, majd Hevesi Imre 
gitározott, énekelt, amire a gyerekek önfeledten 
tapsoltak, láthatóan nagyon élvezték a műsort.  
Az óvodavezető ezt követően egy kis időutazásra 
invitálta a vendégeket.

A Bóbita a Havanna-lakótelepen, a Kondor 
Béla sétány elején található.

A tágas, világos, barátságos épület már 35 éve 
ad otthont a kisgyerekeknek. Azonban ezt a ked-
ves nevet csupán 2000-ben vette fel az intézmény, 
előtte sokkal prózaibb, Kondor III. és IV. néven 
nyitotta meg kapuit Simon Sándorné vezetésével. 
Ebben az időben több mint 450 gyermek járt a 12 
csoportos óvodába. Három évvel később Németh 
Sándorné, 1994-től 2000-ig Bárány Györgyné, 
majd 2015-ig Vad Sándorné vezette az intézményt.  
– 2015 augusztusában magas szakmai színvonalat 
képviselő nevelőtestületből és jól összeszokott, se-
gítőkész technikai dolgozókból álló alkalmazotti 
közösséget vehettem át Anikó nénitől – mondta 
Kerti Tímea.  – Munkatársaim gyermekszeretete, 

lelkesedése, ötletei sokat segítenek a munkám-
ban. A pedagógiai programunk a Mesével kerek 
a világ címet viseli. A gyermekeket szép beszéd-
re, a mese csodás világára, a vers ritmusára, a szó 
varázsára, a könyv szeretetére neveljük. 

Az intézmény vezetője arra is büszke, hogy 
évek óta változatlan az óvoda személyi összeté-
tele. 

– Két olyan munkatársunk is van, aki kez-
detektől itt dolgozik: Kovács Jánosné, akinek 
példaértékű a gyermekekkel és a szülőkkel való 
kapcsolata és Hegedűs Sándorné, „Terike mama”, 
aki sok gyereknek a pótnagymamát jelenti. 
A hatcsoportos Bóbita Óvoda napjainkban 130 
kisgyermeknek a második otthona. 

Az időutazást követően a gyermekeké volt a 
főszerep. A piros, narancssárga, sárga és zöld 
csoportos apróságok és a Bóbita Színjátszó Kör 
tagjai színes műsorral kedveskedtek a vendégek-
nek.  Az ünnepségen részt vett dr. Molnár Ildikó 
címzetes főjegyző is. 

Ê F. e.

Jubiláló bóbitások
a Bóbita Óvoda április 15-én ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját a kondor 
Béla közösségi házban. 
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Programok
rÓzsa Művelődési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 
291-2896
www.rozsamh.hu
Május 7. 15 óra: Számít6sz 
rám klub
Csippentő címmel mesés 
kézműveskedés 1–3 éves 
gyermekeknek (szerdán-
ként 9.30-tól, a részvételi 
díj 1000 Ft/alkalom) és a 
Fogyás mint mellékhatás 
címmel érzelmi felszabadító 
klub hölgyeknek (szerdán-
ként 17 órától, a részvételi 
díj 6000 Ft/4 alkalom).
Közkedvelt tanfolyamaink-
ra, foglalkozásainkra (rin-
gató, zumba, callanetics, 
gerinctorna), valamint 
a New Dance World, a 
modern táncok iskolája 
óráira továbbra is lehet 
jelentkezni. 
Szerdánként baba-ma-
ma jóga, keddenként és 
csütörtökönként Etka-jóga. 
A részvételi díj mindkét 
foglalkozáson 700 Ft.
Új és régi foglalkozása-
inkról érdeklődni, azokra 
jelentkezni az elérhetősé-
geinken lehet.
A művelődési ház nyit-
vatartási idejében az itt 
található Ticket Expressz-
irodában jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra 
és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövete-
lekre előzetes egyeztetés 
alapján.

deák FerenC „BaMBa” 
sPortCentruM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Április 29. 18 óra: PLER-
Budapest–SBS Eger 
Eszterházy férfi NB I-es 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Április 29. 21 óra: Vá-
rosgazda Utánpótlás 
Akadémia–Dunakeszi NB 
II-es bajnoki futsalmérkőzés
Május 6. 18 óra: PLER-
Budapest–Sport 36 Komló 
férfi NB I-es bajnoki kézi-
labda-mérkőzés
Május 13. 21 óra: Város-
gazda Utánpótlás Akadé-
mia–Vác NB II-es bajnoki 
futsalmérkőzés

PestszentiMrei
sPortkastély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Április 29. 15 óra: Játsz-
szunk együtt!
Április 30-án: Fitt nap a 
Városgazda Utánpótlás 
Akadémia szervezésében
Május 7-én: Egész napos 
asztalitenisz-verseny
Május 8-án: Egész na-
pos rock and roll-verseny

4seasons sí- és 
snoWBoardPark

városház utca 40.
Telefon: 
+36-30-575-3262
Síiskolánkban a mestersé-
ges pályán folyamatosan le-
het sízést, snowboardozást 
tanulni. Egyéni és csoportos 
oktatás 3 éves kortól kezd-
ve az emberi élettartam és 
a vállalkozó kedv határáig. 
A csoportokat életkor és 
tudásszint szerint állítjuk 
össze. Beiratkozás szerdán-
ként 16–19 óráig, szom-
batonként 10–13 óráig. A 
pályán szakképzett oktatók, 
különleges minőségű 
mesterséges burkolat, két 
sífelvonó, egy mozgójárda-
felvonó és esti világítás 
segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a 
síiskola honlapján: www.
siiskola-bokaykert.hu.

lőrinCi naGykÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Április 28. 17 óra: Nyolc 
orvos gyógyeljárásai – 
Sonnleitner Károly élet-
mód-tanácsadó előadása 
az egészséges életmód 
jegyében
Április 29. 15 óra: Tavaszi 
hangok – előadják a Divisi 
kamarazenakar zenészei, 
Dinya Dávid és Vizeli Máté
Május 2. 14 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
Május 3. 17 óra: Niksz 
Gyula fotókiállításának 
megnyitója
Május 4. 17 óra: Izgő-moz-
gó klub – anyák napja
Május 11. 16.30: Társasjá-
tékklub
A Galéria 18 
kiállítóteremben májusban 
Niksz Gyula fotókiállítása 
látható. 
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!

PestszentiMrei 
kÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Május 5. 11 óra: A XVIII. 
kerületi nyugdíjasoknak 
szóló előadások könyvtári 
zárórendezvényén Keviczky 
Csilla rendőr hadnagy 
beszél arról, hogy milyen 
lehetőségeik vannak, ha 
áldozattá válnak. Milyen 
anyagi és lelki támogatások 
kérhetők? Mik a tipikusan 
nyugdíjasok ellen elköve-
tett trükkök? A belépés 
ingyenes!

havanna-lakÓtelePi 
kÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: 
fszek1802@fszek.hu
Április 29. 17 óra: Könyv-
ajánlók klubja
Május 5. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
Május 11. 16 óra: Recept-
csere – zöldségek, főzve 
vagy párolva
A könyvtár nyitvatartási 
idejében Pestszentlőrinc 
művészzsenijének, Kon-
dor Bélának az életét és 
munkásságát bemutató 
kiállítás tekinthető meg a 
Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjtemény 
rendezésében.

kondor Béla
kÖzÖsséGi ház

Kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 30. 8 óra: Sakkbaj-
nokság a Pestszentlőrinc 
Sakk-kör szervezésében
Április 30. 19 óra: A 
vörös malom – az Otthon 
Theatrum musical-előadása
Május 3. 18 óra: a TV 18 
élő műsorfelvétele, sztár-
vendégekkel
Május 4. 18.45: Fitt Dance
Május 6. 19 óra: Se veled, 
se nélküled – vígjáték az 
Art’z Más és a Figurák 
Színjátszó Társulat közös 
előadásában. Belépőjegy: 
1500 Ft.
Május 7. 10 óra: a 
Foltomiglan Foltvarró Kör 
kiállításának közös varrás-
sal egybekötött ünnepélyes 
megnyitója 
Május 7. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör 
összejövetele
Május 8. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Május 11. 18.45: Fitt Dance
Május 14. 8 óra: Baba-ma-

ma holmik börzéje
Május 14. 15 óra: Jön 
már a nyár – magyarnóta-
műsor. Művészeti vezető: 
Fényes György.
Május 15. 15 óra: Nyugdí-
jas táncklub
Szombatonként 9 órától ke-
rámia és tűzzománc nyitott 
műhely. Vasárnaponként 
8.30-kor ingyenes jóga, 10 
órától ingyenes önvédelmi 
oktatás.

toMory laJos PedaGÓ-
Giai és helytÖrténeti 
GyűJteMény

Kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585
06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
Május 1. 10 óra: Traktor-
majális az Új Tündérkert 
Étteremben.
Iskoláknak testnevelésóra 
másként! Májusban várjuk 
iskolai osztályok jelent-
kezését 45–60 perces 
sétákra, amelyeken az 
egyes korosztályok életkori 
sajátosságaihoz igazított te-
vékenységekkel, játékokkal, 
feladatokkal, megfigyeléssel 
vesszük birtokba a pest-
szentlőrinci Kossuth teret. 
Bejelentkezés: muzeum@
muzeum18ker.hu.
A Kossuth téren lévő 
kiállítóteremben (a Kossuth 
tér és a Thököly út sar-
kán) a Sztehlo gimnázium 
füvészkertjét bemutató 
kiállítás látható, hétfőtől 
péntekig 10 és 17 óra kö-
zött. Május 1-jén 10 órától 
családi programokkal várjuk 
az érdeklődőket.

MúzeuMsarok 
kiállítÓtereM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pilla-
natképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Külön-
legességek Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekessé-
gek a kerületi oktatástörté-
net múltjából
A kiállítóterem május 1-jén 
zárva lesz, egyébként kedd-
től szombatig 14 és 18 óra 
között tart nyitva.

PestszentiMrei
kÖzÖsséGi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-
5971
www.pikhaz.hu
Április 28. 15 óra: A Távol-
Kelet közelről – P. Szabó 
József előadása 
Május 3. 18 óra: Tudatos 
életmód klub – életutunk 
a mese tükrében. Rábainé 
Füzesséry Anikó előadása. 
Részvételi díj: 400 Ft.
Május 6. 15 óra: Nyugdí-
jas nótadélután, régi idők 
ismerős dallamaival. A 
belépés ingyenes.
Május 6. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Katalin 
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 7. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekek-
nek. Belépőjegy: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára.
Május 7. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub – zenél a Magic 
Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Május 8. 11 óra: Utcaze-
nebona – fúvós koncert 

a Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) támogatásával.
Május 14. 11 óra: 
Pestszentimrei Pünkösdö-
lő – kóruskoncert a római 
katolikus plébánián. A ren-
dezvényt az NKA támogat-
ja. A részvétel ingyenes.
Tanfolyamainkra, foglalko-
zásainkra jelentkezni, az 
időpontjukról érdeklődni az 
elérhetőségeinken lehet.

deMokratikus kávézÓ

üllői út 493.
Május 10. 17.30: Magyar-
ország biztonsága a kor-
mányzás tükrében – Vadai 
Ágnes országgyűlési képvi-
selő, DK-alelnök előadása. 
Házigazda: Ferencz István, 
a Demokratikus Koalíció 
XVIII. kerületi elnöke, ön-
kormányzati képviselő.

FőzőFesztIvál  
és csAláDI NAp
Május 7-én (szombaton) 
egész napos főzőversenyt 
és családi napot szervez 
az Agapé Gyülekezet a 
Kondor Béla sétány 18.-nál 
(a Kolozsvári utcánál). A 
program reggel 8 órakor 
kezdődik a regisztrációval, 
amely után minden csapat 
elfoglalja a saját főzőhe-
lyét. Nevezési díj nincs, a 
csapatoknak csak az alap-
anyagokról és a főzőeszkö-
zökről kell gondoskodniuk. 
A verseny eredményhirde-
tése 15 órakor lesz.
A főzőverseny ideje alatt 
gyermekek számára 
játékprogram: arcfestés, 
kézműves foglalkozás, 
ugrálóvár, elsősegély- és 
életmentő bemutató, 
gyógyítósátor, „sorssátor”. 
A színpadon 10 órától Sisa 
Show címmel interaktív 
gyermekprogram – de 
nem csak gyerekeknek. 
12 órától a Blue Danube 
Bluegrass Band, 13.30-tól 
a Tanár úr kérem zenekar 
játszik.  
Mindenkit szeretettel 
várnak a szervezők, akik 
a program alatt adomány-
gyűjtést szerveznek egy 
beteg gyermek gyógyulá-
sáért.

orszáGos  
véDettséGű sÍr
A Dr. Széky Endre 
Pestszentimre Történeti 
Társaság – önkormány-
zati támogatással – a 
Pestszentlőrinci temető 
37-es parcellájának 
1-40-es sírhelyén május 
11-én 11 órakor ünne-
pélyes keretek között új-
raavatja Horváth Elemér 
(1890–1968) természet-
tudós örökös védettség 
alatt álló síremlékét. 
Pestszentimre lakosai 
közül Horváth Elemér 
az első, akinek sírját a 
nemzeti sírkert országos 
védettségi kategóriájába 
sorolták. 

HArMINcéves 
A KoNDor
Harmincadik születés-
napját ünnepli a Kondor 
Béla Közösségi Ház! A 
jeles évforduló alkalmá-
ból május 19–22. között 
változatos programokkal 
és meglepetésekkel 
várjuk az érdeklődőket. 
A részletes programot 
a Városkép következő 
számában olvashatják, 
de addig is keressék a 
programjainkat a honla-
punkon és a közösségi 
házban.

nyaralóTelep, 
VIllaTelep, 
lónyayTelep
több néven is emlegették korábban a mai lónyaytelepet: 
nyaralótelepnek, villatelepnek mondta a korabeli ember. 
a fokozatosan kialakuló Pestszentlőrinc második egysé-
ges területrésze volt ez, amely ugyancsak hosszú utat 
tett meg, mire valódi, sűrűn lakott településsé vált. 

Lónyay Menyhért, a Monarchia pénzügyminisztere, később mi-
niszterelnök egyemeletes villát építtetett itt magának nyaraló céljá-
ra (1872), s elérte, hogy a Budapest–Cegléd–Szolnok-vasútvonalon 
haladó vonatok itt is megálljanak. A vasút nagy jelentőséggel bírt a 
nagyközség várossá válásában. A jó megközelíthetőségnek köszön-
hetően 1877-ben már tizenhat villa állt a területen, ugyanis a volt 
miniszterelnököt meglátogató barátainak megtetszett a környék, és 
Lónyay kétholdas erdős parcellákat adott el nekik. Például Eötvös 
Lorándnak, Margó Tivadarnak, Puskás Tivadarnak, Országh Sán-
dor képviselőnek, Brázay Kálmán nagykereskedőnek, Havass Imre 
főügyészhelyettesnek.

Sok érdekességet fedezhet fel az, aki részt vesz május 28-án az 
Urbitális Majális programjában ma már hagyományosnak számító 
várostörténeti sétán. A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője, Heilauf Zsuzsanna és a Települési Értéktár 
Bizottság volt elnöke, Kardos Gábor által évek óta szervezett séta 
idén első ízben csatlakozik a Budapest Kupa elnevezésű helytörténe-
ti teljesítménytúrához, amelyen gyalog vagy kerékpárral lehet részt 
venni. 

A túra reggel 7-kor indul az Eötvös-szobortól (Eötvös Loránd 
park), a hagyományos várostörténeti séta pedig délután 3-kor a Mú-
zeumsarok kiállítóhelytől (Szent Lőrinc sétány 2.). 

jubIleumI 
rózsaFüzér

 
tizedik alkalommal rendezik meg az évről évre sok ke-
resztény hívőt vonzó ünnepi eseményt, az élő rózsafüzér 
zarándoklatot május 28-án, szombaton.

Az idén is kilenc zarándoklatszakasz lesz ezen a napon egy időben. 
Ebből kettő, a 7. és a 8. érinti a kerületünket. Itt fejeződnek be, a 
Havanna-lakótelepi Szent László-templomban 19 órakor kezdő-
dő szentmisével, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek celebrál.

Olyan élményt, lelki feltöltődést adott a zarándoklat az elmúlt 
évtizedben, amilyet feltehetően most is átélhetnek majd azok, akik 
vállalják a hosszú gyaloglást. Fáradtan ugyan, de annál boldogab-
ban érkeznek meg a végső állomásra, a Szent László-templomhoz…

A 7. szakasz résztvevői a soroksári Nagyboldogasszony-temp-
lomtól indulnak 7.30-kor, és a soroksár-újtelepi Fatimai Szűzanya-
templomhoz veszik az irányt. Ezt követően jutnak el az imrei Szent 
Imre-templomhoz, ahonnan pihenő és frissítő után folytatják az 
útjukat a szemeretelepi Szent István király-templomhoz, majd a 
bókaytelepi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templomhoz. Innen in-
dulnak a végállomáshoz, a Szent László-templomhoz. A szakasz 
hossza 17 kilométer.

A másik szakasz a 8. A hívek 9 órakor indulnak Rákoskeresztúr-
ról, a Szent Kereszt Felmagasztalása-templomtól, ahonnan a Szent 
Pál-templomig mennek. Ezután Rákoshegy, a Lisieux-i Szent Teréz 
plébánia következik, majd Pestszentlőrincre, az Erzsébettelepi Ár-
pád-házi Szent Erzsébet-templomhoz érkeznek a zarándokok. Innen 
a Miklóstelepi Szent József-plébániatemplom felé visz az útjuk, majd 
ők is a Mária Szeplőtelen Szíve-templom érintésével érkeznek meg a 
Havanna-lakótelepre. E szakasz hossza 16 kilométer. 

Ê r. F.

gyerünk 
az őrVIdékre!
Nem először szervez kirándulást a történelmi Magyarország egyik 
csodálatos régiójába az Üde Színfolt Egyesület. Július 13–18-án az 
Őrvidék a cél. Az igen aktív kerületi civil szervezet hat évvel ezelőtt 
határozta el, hogy saját szervezésű rendezvényekkel és kirándulá-
sokkal aktív kapcsolatot teremt Pestszentlőrinc-Pestszentimre és a 
Trianonban elvesztett magyar területek lakosai között. Az elmúlt 
években az összes történelmi régióból hívtak művészeket, civil kö-
zösségeket, és ők maguk is ellátogattak e területekre. A most terve-
zett hatnapos kirándulás programjában gyakorlatilag minden sze-
repel, amit az Őrvidéken érdemes megnézni: a kismartoni kastély, 
Fraknó vára, Szentmargitbánya, Liszt doborjáni szülőháza, Velem, 
Kőszeg és sok-sok más érdekesség. 

A kirándulással kapcsolatban Somlai Zsuzsa elnöknél lehet ér-
deklődni (somlai.zsuzsa@freemail.hu, illetve: 06-30-601-2035).
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15A tavaly átadott műfüves futballpályák után az idén folytatódnak a fejlesztések SPort

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

„Aki várni tud, annak minden a 
maga idejében érkezik.” Akár ezt a 
Lev Tolsztojtól származó mondatot 
is kitűzhették volna a pestszentimrei 
Kapocs iskola diákjai, hiszen ami a 
rosszra fordult időjárás miatt nem 
sikerült tavaly ősszel, az tavaszias 
időben vált valóra az idén, a hónap 
első csütörtökén: végre átadták a 
műfüves futballpályát.

mindEnki rÚgTa…
Nem véletlenül volt mosolygós 
Láda Erika igazgatónő, aki elárult 
egy „titkot”.

– Lehet, hogy nem illett volna, 
de mi, pontosabban a gyerekeink 
már kipróbálták a pályát. Esélyünk 
sem lett volna távol tartani őket, 
annyira örültek neki, de valójában 

nem is akartuk megfosztani őket 
ettől az élménytől. Az övék, nekik 
épült, s azt hiszem, mindegy, hogy 
ma vagy már néhány nappal ko-
rábban veszik birtokba – mondta 
az igazgatónő, akinek a szavai a 14 
x 24 méteres pályán kaptak értel-
met.

Telt ház volt ott ezen a napon, 
s tán még az is rúgta a „bőrt”, akit 
egyébként felmentettek tornából…

mEgbEcsüLT 
VEndégEk
Persze meg is kellett mutatniuk ma-
gukat a srácoknak és a lányoknak, 
mert rangos futballisták emelték az 
ünnepi hangulatot. Ott volt Dunai 
II. Antal, az egykori 31-szeres válo-

gatott, Détári Lajos, akihez örömmel 
gurult oda a labda, valamint Kiss 
László, aki olyan „átemelős” gólokat 
rúgott annak idején, hogy még ma 
is mutatja a televízió. Ilyen kiváló-
ságoknak mutathatták be a Kapocs 
iskola tanulói, hogy mit tudnak…

Eljöttek, hogy együtt örüljenek a 
gyerekekkel, azok is, akik a kerület 
részéről tették hozzá a magukét. Kö-
zelről nézte a jövő reménybeli sztár-
jait Lévai István Zoltán és Galgóczy 
Zoltán alpolgármester, Hunyadi Ist-
ván városigazgató, Banyár László, a 
Városgazda18 Zrt. vezérigazgatója 
és Kissné Baumann Gizella, a Város-
gazda Utánpótlás Akadémia szak-
mai igazgatója.

nEkik ZöLdELL
Détári Lajos, akit a legtöbben Dö-
meként ismernek (meg a zseniális 
góljairól), csak ennyit mondott, 
amikor a megnyitó után az iskoláso-
ké lett a főszerep:

– Az lehetetlen, hogy ennyi jó 
mozgású, ügyes gyerekből az évek 
alatt ne jöjjön össze egy olyan csa-
pat, amelyikre felfigyelnek majd Eu-
rópában.

A Kapocs iskolában átadott újabb műfüves pálya is azt segíti, hogy a labdarúgás minél népszerűbb 
legyen a fiatalok körében

a tolsztoJi Mondás PestszentiMrén is iGazzá vált

� a tavaly átadott kerületi műfüves futballpályák után 
az idén folytatódik a „invázió”. a magyar Labdarúgó 
szövetség és az önkormányzat támogatásának kö-

szönhetően április 7-én a pestszentimrei kapocs általános és 
magyar–angol két Tannyelvű iskolában örülhettek a gyerekek 
és a pedagógusok. Hangulatos délután után mondhatták el, 
hogy már nekik is van műfüvük…

PSK, SZAC: 
CSODÁLATOS TAVASZ

 
nem sok jó várt a Blsz ii. osztályában azokra az együttesekre, amelyek 
találkoztak a két kerületi labdarúgócsapattal az eddigi tavaszi fordulók 
során.  lapzártánkig a lőrinciek is, az imreiek is gőzerővel gyűjtötték a 
pontokat.

 
Nem véletlen, hogy a feljutásról be-
szélnek Pestszentimrén. Tesznek érte, 
nem bízzák a véletlenre, hogy az ősztől 
Budapest I. osztályában folytathassák. 
Kiválóan szerepel ugyanis a tabella 
második helyén álló PSK. Egy mecs-
csel kevesebbet játszva (a BVSC ellen 
elmaradt mérkőzést májusban tartják 
meg) is csak 5 ponttal van lemaradva a 
csapat a vezető Kelen SC-től. A vasuta-
sok elleni remélt sikert is kalkulálva 
mindössze 2 pont a különbség. Forró 
lesz tehát a tavasz, nagy lesz a harc a 
feljutásért.

Nézzük a PSK menetelését…
Az első fordulóban a kerületi rivá-

list, a SZAC-ot legyőzték 3-2-re, ezt 
követően az éllovas Kelen SC-vel szem-
ben alulmaradtak 2-0-ra. Ezután bein-
dult az „imrei henger”. Sorrendben a 
II. kerületet (3-2), az újbudát (2-0), a 
Csep-Gólt (7-1), a Rákosszentmihályt 
(3-1) és a Közterületet (3-2) verték a 
kék-fehérek, kitartóan üldözve ezzel 
az ugyancsak kiválóan szereplő éllo-
vast, a Kelen SC-t.

Gyűjtögeti a pontokat a SZAC is. A tavaszi fordulók során kétszer kaptak ki, egyszer 
ikszeltek. A többi meccset megnyerték.

Lássuk az eredményeiket…
Az első fordulóban 3-2-re alulmaradtak a PSK-val szemben, majd 0-0-t játszottak a 

Csep-Góllal. A Rákosszentmihály ellen 7-0-ra nyertek, majd a Közterületnél bizonyul-
tak jobbnak 4-2-re. Egy-egy szoros vereség és győzelem következett. A Csillaghegytől 
1-0-ra kikaptak, majd ugyanennyire győzték le a Pénzügyőrt. A Budatétény is meghajolt 
a SZAC előtt, amely 2-1-re győzött, utána pedig a Nagytétényt gyűrte le 1-0-ra.

Ezzel az eredménysorral a SZAC feljött a 10. helyre.
 
lőrincen is, imrén is „jól gurul” ezen a tavaszon a futball-labda. 

MAROSI: VK-EZÜST 
KECSKEMÉTRŐL
kitűnően szerepelt a kerületünket is képviselő olimpiai bronzérmes 
sportoló, Marosi ádám az öttusázók április 14. és 17. között tartott 
világkupaversenyén. a második helyezéssel nagy lépést tett a közelgő riói 
olimpia felé.

A 200 méteres úszásban a hetedik leg-
jobb időt érte el Marosi Ádám, majd 
a vívásban is kiváló volt: 23 ellenfelét 
győzte le, és csak 12-től kapott ki, így 
két szám után az élre állt. A lovag-
lásban három akadályt vert, emiatt 
francia ellenfele mögé kényszerült, de 
mindössze három ponttal. A lövészet-
tel kombinált, 4 x 800 méteres futásban 
megelőzte a francia fiút, viszont elé ke-
rült egy brit, így végül a második he-
lyen zárta a fontos és szoros versenyt.

 „úgy jöttem Kecskemétre, hogy 
pontot teszek a kvótaszerzésre, s mos-
tantól csak az olimpiai játékokra kon-
centrálok. Mindent elkövettem ezért. 
A korábbi VK-dobogós helyezések 
meg ez a mostani elég kell hogy legyen 
a kvótához. Bízom benne, hogy én le-
szek az egyik olimpiai induló” – nyi-
latkozta Ádám, amivel arra utalt, hogy 
amennyiben több magyar öttusázó éri 
el a kvalifikációt, akkor a szövetség 

dönti el, hogy kik indulnak Rióban. 
Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány Ádámra nézve biztatóan nyilatkozott:
„Marosi vezeti az olimpiai ranglistát, ráadásul megbízhatóan versenyzett mindhárom 

világkupaversenyen, ami sokat jelent majd számára a döntésnél.”
Az olimpia előtt még a VK-döntő (a floridai Sarasotában), a vébé (Moszkva) és az Eb 

(Szófia) vár a versenyzőkre.
A kecskeméti VK-verseny végeredménye: 1. Cooke (brit), 1491 pont. 2. Marosi, 1486 

pont. 3. Demeter, 1481 pont.

 

DOPPINGVÉTSÉG
Tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak a riói olimpiára készülő kajakos sprin-
ter, a kerületben élő Dudás Miklós szervezetében. A válogatott sportoló kerettagságát 
megszüntette a szövetség, amely arról számolt be, hogy a sportember a tavaly nyári Eu-
rópa Játékokon adta le azt a mintát, amelynek alapján megállapították a doppingvétsé-
get. Dudás, aki négy éve hatodik lett a londoni olimpián a kajakegyesek 200 méteres 
versenyében, ezt mondta a doppingügy napvilágra kerülésének napján, április 19-én: 

„A teszt eredménye egyértelmű, számomra mégis megdöbbentő. A mintavétel előtt 
több hetet töltöttem Spanyolországban, edzőtáborban. Csak arra tudok gondolni, hogy a 
Sevillában vásárolt táplálékkiegészítőben lehetett tiltott szer. Felelőtlenség volt olyan ké-
szítményt fogyasztanom, amit nem vizsgáltattam be a válogatott orvosaival. A tettemért 
vállalom a felelősséget. 25 éves vagyok, ha eltiltanak, akkor is mindent megteszek azért, 
hogy újra sikeres legyek.”

MűFű A 
KApocsbAN
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16 Hátrány után előny, a végén pedig döntetlen a MezőkövesddelSPort

Ha valaki előre megígérte volna, hogy há-
rom pontot szerez a Cegléd és a Mezőkö-
vesd ellen a rájátszást bravúrosan, idegen-
beli győzelemmel is kezdő PLER-Budapest, 
akkor a legtöbben belementek volna az üz-
letbe. A második, a Mezőkövesd elleni múlt 
szombati találkozó utolsó másodpercei után 
azonban nem a mosoly, hanem a düh és a 
szomorúság ült az arcokon a Lőrinci Sport-
csarnokban. A tekintetek az elveszejtett 
pontot keresték…

De nézzük, mi történt az ezt megelőző 
három napban.

kösZönET ForTunának
Múlt szerdán Ceglédre hívta a kötelesség a 
csapatot, s bíztunk egy újabb idegenbeli bra-

vúrban, hogy némileg nyugodtabbak legye-
nek az elkövetkező hetek.

Győzelem lett, de ezért nagyon is meg 
kellett izzadni a végén, és kellett a szeren-
cse is, mert az 59. percben egy találattal 
(29-28) a hazaiaknál volt az előny. Ám volt 
ekkor még egy perc, ami alatt fordult a koc-
ka, s végül egyetlen gólocskával (29-30) a 
Hutvágner-csapaté lett a két pont. Megszü-
letett az újabb idegenbeli bravúr, ami na-
gyon kellett a bennmaradáshoz. Az öröm 
pillanatai után azért elsuttogtunk egy kö-
szönömöt Fortunának…

aZ ELVEsZEjTETT ponT
Igaz, április 20-án még nem tudhattuk, 
hogy a sors egyszer ad, egyszer meg elvesz: 

a Mezőkövesd elleni április 23-i találkozón 
veszített egy pontot a PLER.

A „lőrinci masina” elég nyikorgósan, 
lassan indult be, így volt olyan perce az 
első félidőnek, hogy hét (!) góllal vezetett a 
Skaliczki-csapat. A szünetre háromra dol-
gozta le a hátrányát a PLER (11-8), de – látva 
a harminc percet – messze volt a siker re-
ménye.

Az öltözőben aztán történhetett valami, 
mert végre eredményesen kezdett játszani a 
csapat, s öt perccel a meccs vége előtt már 
iksz (15-15) volt az állás, sőt az utolsó perc-
ben 20-19 – ide.

Egészen az utolsó három másodpercig, 
amikor szabaddobáshoz jutott a Mezőkö-
vesd, ami után gól született, és 20-20 lett a 
végeredmény. Nos, ezért keresték a szomorú 
és dühös tekintetek azt az elveszejtett pon-
tot…

aZ éLET jáTékai
Azt kereste Hutvágner István vezetőedző is, 
aki lassacskán megszokja, hogy nagy dózis-
ban kapja az izgalmat és a stresszt, amiből 
egyszer jól, másszor kevésbé jól jön ki.

– Az élet döntetlenre játszik, mert ahogy 
kellett egy kis szerencse a ceglédi győzel-
münkhöz, úgy az most nem állt mellénk. A 
meccs nagy részében hátrányban voltunk, 
az utolsó öt percben viszont már a mi ke-
zünkben volt a lehetőség, hogy nyerjünk. 
Nem sikerült, így most nem tudok igazán 
örülni.

 
Ez volt…

5. forduló
Cegléd–PLER-Budapest 29-30 (12-16)

6. forduló
PLER-Budapest–Mezőkövesd 20-20 (8-11)

a kapusok tündöklésével lett döntetlen a Mezőkövesd elleni bajnoki

� Újabb sűrű napokat hagyott maga mögött az elmúlt héten az első 
osztályú kézilabda-bajnokság rájátszásának alsóháza. az 5. és a 
6. fordulót, mondhatnánk, jó mérleggel zárta a kerületi csapat, hi-

szen volt egy bravúros, 30-29-es siker a cegléd ellen idegenben, aztán 
egy „idegbajos” 20-20 hazai pályán, a mezőkövesddel való találkozón. 
két meccs, három pont. nem rossz, mégis maradt hiányérzet.

HároM NAp, 
HároM poNt

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

varázslatok – hálÓ előtt
az első félidőben is bravúrt bravúrra halmoztak a kapusok. a pLEr-nél előbb 
Tóth, majd kránitz, az ellenfélnél pedig Holló mutatta meg, hogy nemcsak a 
mezőnyben vannak klasszisok a magyar kézilabdázásban, de a vonal előtt is, a 
kapuban. Háríthatatlannak tűnő lövéseket védtek ki, így aztán gyakorta csap-
hattak a levegőbe, jelezve az ellenfélnek: „Ez is megvan, öreg!” mintha csak 
előre tudták volna, hogy hová megy a laszti, hová fog dobni az ellenfél.
az ő tündöklésük némileg felmenti a mezőnyben játszókat, akik csak szerény 
húsz-húsz gólig jutottak. nem véletlen, hogy a ceglédnek harminc gólt dobott 
a pLEr.
Tudjuk be a gólszegénységet a kiváló kapusteljesítményeknek… 

SZUPERDÖNTŐ 
– SZUPERJÓ
nyolc általános iskola alsós diákjai vívtak egymással 
izgalmas harcot a pontokért, a győzelemért és a vég-
ső helyezésekért április 23-án a lőrinci sportcsar-
nokban a Játsszunk együtt! versenysorozat szuper-
döntőjében. a dobogó tetejére a kandó téri általános 
iskola diákjai állhattak, megelőzve két másik k-betűs 
tanintézményt, a kassa utcai általános iskolát és a 
kastélydombi általános iskolát.

A kézilabdacsapat, a PLER szurkolói is elkérhetnék annak recept-
jét, hogy miként lehet akkora hangzavart csapni a csarnokban, 
mint amilyen a Játsszunk együtt! múlt szombati szuperdöntőjén 
volt, mert bizony annak hangzavarát nehezen lehet felülmúlni. 
A nyolc döntőbe jutott iskola sok-sok diákja tett arról, hogy a 
hangzavar, a szurkolás olyan legyen, amelynek hallatán a leg-
jobbat nyújtják az adott iskola versenyzői. Mindenki meg is tett 
mindent, de győztes természetesen csak egy lehetett, és a dobogó 
ezúttal is „háromszemélyes” maradt.

Tasnádi András, a kerületi diákolimpia szervezője örömmel 
mesélte az esemény után:

– Ezt a versenysorozatot mindig örömmel várom, különösen 
a döntőt, amely a szememben az igazi sportot és győzni akarást 
testesíti meg. Őszinte a győztes öröme, őszinte a vesztes szomo-
rúsága… Az idén is szuperül sikerült a szuperdöntő, amelyben 
a hosszú selejtezősorozat után a nyolc legjobb kerületi iskola al-
sós diákjai vívtak egymással sorversenyeket. Meg kell dicsérni 
a testnevelőket is, mert az ő munkájuk és segítségük is kellett 
ahhoz, hogy egy-egy tanintézmény eljusson a mai napig, a soro-
zat döntőjéig.

Elmondta Tasnádi András azt is, hogy a 36. versenysorozatra 
16 iskola 67 alsós csapata nevezett, hogy a végén a legjobbak a 
Lőrinci Sportcsarnokban bizonyítsák be, hogy a sportolást, leg-
alábbis annak alapmozgásait, nem lehet elég korán elkezdeni.

A verseny díjait Lévai István Zoltán és Dömötör István alpol-
gármester, Kissné Baumann Gizella, a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia sportszakmai igazgatója és Varga Judit, az önkor-
mányzat sportreferense adta át.

 
a leGJoBB nyolC
a szuperdöntőbe a Csontváry, a darus, az eöt-
vös, a kandó, a kassa, a kastélydombi, a szenczi 
és a vajk iskola diákjai jutottak be.
a dobogósok: 1. kandó téri általános iskola, 2. 
kassa utcai általános iskola 3. kastélydombi 
általános iskola.

LENDÜLETBE 
HOZZUK!
Májusban bizonyára már szép idő várja a lendületbe 
hozzuk! vendégeit, így bizonyára sokan keresik fel a 
sportos helyszíneket.

 
Felnőtt úszásoktatás 

Időpontok: május  4., 8., 11., 15., 18., 22., 25., 29.  
Szerdánként 19 és 20 óra között a Kastélydombi uszodában 
(Nemes u. 56–60.), vasárnaponként 9-től 10 óráig a Park
uszodában (Bókay-kert, Szélmalom u. 33.).
Információ: 20-23-23-823 (új belépők előzetes bejelentkezése
szükséges!)

FutÓPont
Időpontok: május  3., 5., 10., 12.,  17., 19., 24., 26., 31.
17 órától. Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Edző: Irsán László, 20-225-5462

nordiC WalkinG
Időpontok: május  2., 5., 9., 12., 19., 23., 26., 30. (hétfőnként
17.30-tól, csütörtökönként 18 órától)
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Edző: Schwarz Mária, 30-961-7731

ÖnvédelMi edzések
Időpontok: május  8., 15., 22., 29. 10-től 11 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.)
Oktató: Pataki Krisztián, 70-941-5992

JÓGa 
Időpontok: május 8., 15., 22., 29. 8.30-tól 10 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8
Oktató: Kovács Zsuzsanna, 70-221-8546

kondiCionálÓ torna 
Időpontok: május 2., 9., 23., 30.  (hétfőnként 19 órától)
Helyszín: Park Aerobik Center (Bókay-kert)
Oktató: Markovits Szilvia, 70-324-5836,
e-mail: parkaerobik10@gmail.com

zuMBa (PestszentlőrinC)
Időpontok: május  6., 13., 20., 27. (péntekenként 19 órától)
Helyszín: Park Aerobik Center (Bókay-kert)
Telefon: 70-324-5836, e-mail: parkaerobik10@gmail.com

zuMBa (PestszentiMre)
Időpontok: május 4., 11., 18., 25. (szerdánként 18 órától)
Helyszín: Táncsics Utcai Általános Iskola (Táncsics u. 53.)
Telefon: 70-263-0179

teniszoktatás
Időpontok: május 5., 12., 19., 26.
(csütörtökönként 19 és 20 órától)
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Információ: 70-224-8028 és www.minorexsport.hu

kerékPáros túra
Időpont: május 8.
Találkozás: XVIII., Béke tér, 9 óra
úti cél: Budapest hídjai
Információ: Ladoniczki Ferenc (túravezető), 30-864-5736, 
ladoniczkiferenc@gmail.com

Az elszántságra nem lehet panasz, hét gólos hátrányból, szép gólokkal jött vissza a pler a Mezőkövesd ellen


