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JoBB JárdáK

A Xviii. kerületi önkormányzat kiemelt 
beruházásként foglalkozik a járdafel-
újítással. az elmúlt évben több mint 
16 kilométernyi járdát építettek vagy 
újítottak fel pestszentlőrincen, illetve 
pestszentimrén. a rekonstrukció mellett 
a közüzemi szolgáltatók is részt vállal-
nak a munkában. 2016 végéig mintegy 
16 kilométer járda megépítése várható.

vAsvári-nAPoK 

A kerületi önkormányzat és a Vasvári pál 
polgári egyesület ötödik alkalommal ren-
dezi meg június 3–4-én a hagyományőr-
ző Vasvári pál napokat. kiemelt esemény 
lesz a török–magyar időszak bemutatása, 
hiszen zrínyi miklós és maroknyi csapata 
450 évvel ezelőtt védte hősiesen, életét 
feláldozva a szigetvári várat Szulejmán 
szultán óriási seregével szemben.

nAgytAKArítás

Négy napon keresztül szedték a szemetet 
országszerte az önkéntesek a hatodik 
teSzedd! – Önkéntesen a tiszta magyaror-
szágért program keretében. a nagytakarí-
tási akcióban rekordmennyiségű résztvevő 
minden eddiginél több helyen tisztította 
meg a környezetét. pestszentlőrincen és 
pestszentimrén összesen 14 helyszínen 
szedték a szemetet az akció során.

gyErMEKnAP

A bókay-kertben és pestszentimre 
központjában is gazdag gyermeknapi 
program várja a családokat május 29-én. 
a programok 10 órakor kezdődnek, s az 
alma együttes és az animal cannibals 
koncertjére az imrei helyszínről is időben 
át lehet érni a bókay-kertbe. a koncertek 
mellett a gyermekszínházi előadások is 
vidám szórakoztatást nyújtanak majd. 

FittEBBEn

Minden a sportról, a mozgásról szólt április 
30-án a Városgazda utánpótlás akadémia 
Fittakadémia elnevezésű rendezvényén, 
ahol reggeltől délutánig várták a vendége-
ket a különféle programok. a napközben 
folyamatosan érkező látogatók jelezték: 
van értelme rendszeressé tenni az új ren-
dezvényt, amelyen számos sztár is segített 
abban, hogy fittebbé váljunk.

4. oldal 5. oldal 7. oldal 15. oldal2. oldal

táborok 
A-tól Z-ig
Közeledik a vaká-
ció időszaka, így már 
célszerű arra gondolni, 
hogy gyermekeink minél 
hasznosabban, élmé-
nyekkel gazdagodva 
töltsék a nyári hónapo-
kat. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan kétoldalas 
összeállításban mutatjuk 
be a lehetőségeket.
 

egy roppant szórakoztató 
sportág lesz az idei bókay-
kerti önkormányzati napkö-
zis tábor új szenzációja: a 
fanatic jump, amelynek lé-
nyege az, hogy a résztvevők 
gumiasztalon mutatnak be 
kunsztokat. De az is remekül 
érezheti magát, akit a más-
fajta mozgás, a kirándulás 
vagy inkább az alkotómunka 
vonz.
néhány dolog biztosan nem 
változik: az, hogy lesz napkö-
zis tábor, hogy egész nyáron 
kínál pihenést és szórako-
zást, és hogy a tartalmas 
kínálata ellenére ez az egyik 
legolcsóbb nyaralási forma 
– tudtuk meg kuba Gábor 
táborvezetőtől.
egész nyáron benépesítik 
majd a bókay-kertet és a 
Vilmos endre Sportcent-
rumot a Városgazda XViii. 
kerület nonprofit zrt. által 
szervezett táborok lakói. a 
múlt tavasszal életre hívott 
Városgazda utánpótlás 
akadémia szakosztályainak 
és szakembergárdájának 
köszönhetően az úszástól 
a labdarúgásig számos 
sportágban próbálhatják ki 
magukat a gyerekek.
a kínálatot több kerületi 
intézmény – a pik, a kondor 
és a rózsa művelődési Ház 
– teszi még színesebbé. a 
lista a későbbiekben még 
bővülhet, így érdemes rend-
szeresen felkeresni a kerület 
honlapját (www.bp18.hu), 
ahol naprakész információk 
találhatók majd.

Összeállításunk a 8–9. oldalon

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

� a kÖzépkor HaGyományai éS 
a népi traDíciók eleVeneDtek 
meG a bókay-kerti majáliS elSő 

Felében. a Délutáni kínálattal már 
eGy moDernebb HanGVételű cSaláDi 
napra Várták a látoGatókat.

kErékgyártó györgy    

Sok legenda járja Szent jakabról, a zarándokok, utasok 
védőszentjéről, akit az Ibériai-félsziget uralkodói már 
a korai időktől királyságuk „Isten után a legjóságosabb 
és legerősebb pártfogójának” tartottak. Egy 19. 
századi magyar szokásgyűjtemény szerint például, 
amikor jakab és Fülöp térítőúton járt, melléjük 
szegődött egy Valburga nevű hajadon, akit a pogányok 
tisztátalan személynek tartottak, és gúnyoltak. A lány 
erőt merített a két szent életű ember jelenlétéből, és 
megelégelve az ellene felhozott vádakat, vándorbotját 
a földbe szúrta, majd elé térdelve imádkozni kezdett. 
A bot pedig egy-két óra múlva a pogányok szeme 
láttára kizöldült. A magyar néphiedelem egészen 
eddig a középkori pillanatig vezeti vissza a jakabfa, 
más néven hajnalfa, zöldfa vagy ahogy ma hívjuk: 
májusfa állításának történetét. így-vagy úgy, tény, hogy 
a középkorig visszanyúló szokásról van szó, amelyet 
egész Európában ismertek és gyakoroltak.

az éDeSanyák iS!
Erről a szép európai hagyományról beszélt május 
elsején a Bókay-kertben Hunyadi István, a majálist 
rendező Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. igazgatótanácsának elnöke, aki a rendezvény 
történetében először vállalta, hogy hivatalosan 
megnyitja az eseménysorozatot. 

– Ha mélyebbre ásunk, látjuk, hogy már a rómaiak 
is ünnepeltek ebben az időszakban: Flórának, a ter-
mékenység istennőjének hatnapos ünnepét tartották. 
Később, a 19. században már elterjedt volt az a szokás 
is, amelyet Szinyei Merse Pál örökített meg a Majális 
című csodálatos festményén. Tudjuk, hogy ugyanettől 
az időszaktól nagyon komoly baloldali ünneppé vált 
május 1-je, a 20. század ötvenes éveitől pedig a katoli-
kus egyház is ünnepli, mégpedig Munkás Szent józsef-
re emlékezve. Sokrétű ünnepről van tehát szó. Ma már 
talán a legtöbb ember számára egy nagyon szép tavaszi 
családi és közösségi eseményt jelent. Kívánom, hogy ez 
legyen ma a mi számunkra is. De ne feledjük el, hogy 
ma egyben az édesanyákat is köszöntjük! – mondta 
Hunyadi István.

itt Vannak ottHon
A megnyitó szavak után a Tébláb Táncegyüttes 
tagjai léptek színpadra, akik néhány évvel ezelőtt 
arra vállalkoztak, hogy a Bókay-kerti majálisoknak 
visszaadják eredeti, vagyis a népi tradíciókból ismert 
tartalmát. Az ilyenkor a Fesztiválszínpad mellett 
felállított májusfa természetesen már nem egy legény 
szerelmének bizonyítéka választottja számára, hanem a 
közösségi összetartozás jelképe. Vörös Árpád, a Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola alapítója úgy fogalmazott 
a színpadon: habár ma az iskola háromszáz 
pestszentlőrinci és kőbányai gyereknek oktat 
néptáncot, népi kultúrát, azért ők továbbra is itt, az 
alapítás helyszínén, a XVIII. kerületben érzik otthon 
magukat, itt szeretnék megmutatni, mit tudnak, és 
elsősorban ide szeretnék közvetíteni a számukra 
is fontos értékeket. Ezek közé tartozik a májusfa 
állítása és az ahhoz kapcsolódó zenés-táncos szokások 
bemutatása. Az élő zenével kísért produkció nagy 
sikert aratott az egyre gyülekező közönség körében.

Zöldfa, jakabfa, májusfa Majálisoztunk,  
és az 
édesanyákat 
köszöntöttük
május 1-jén!

Bővebben a 7. oldalon
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2 Közélet A közműszolgáltatók is besegítenek a járdafelújításokba

Puskás AttilA    

Az elmúlt évben elektromos 
földkábelek, földgázvezetékek 
felújítása, csatornabekötés és 
egyéb javítások során több 
mint 7,5 kilométer járdát bon-
tottak föl, majd állítottak hely-
re a közműszolgáltatók.

Gyűlnek 
a kilométerek
– A közüzemi szolgáltatók ál-
tal elvégzett felújítási munkák 
mindenképpen kiegészítik 
a kerületi járdaprogramot – 
mondta Lévai István Zoltán 
alpolgármester. – Legyen szó 
villamos kábel, csatorna vagy 
földgázvezeték lefektetéséről, 

telefonvezeték felújításáról 
vagy hasonlóról, az ezzel járó 
földmunkák, bontások után a 
helyreállítás eredménye szá-
mos szakaszon egyet jelent az 
új járdafelülettel.

Az első negyedévben a köz-
műszolgáltatók szakemberei 
ismét számos kerületi utcában 
dolgoztak, aminek nyomán 
március 31-ig 4141 méter jár-
da épült újjá. A tervek szerint 
2016 végéig további 9,5-12 ki-
lométer járda megépítése vár-
ható.

Saját erőből 
iS épül
Az önkormányzat eközben 
folytatja a saját járdaprogram-
ját. Idén közel ugyanannyi jár-

dafelület megépítése, kijavítása 
a cél, mint az elmúlt évben.

Lévai István Zoltán már a 
tavalyi eredmények ismerteté-
sekor azt mondta, örömtelinek 
tartja, hogy évről évre jelen-
tős mennyiségű járdaszakaszt 
sikerül felújítani. A 2015-ben 
befejeződött csatornázási pro-
jekt után különösen nagy erőt 
fordított az önkormányzat 
arra, hogy elkészüljenek a jár-
dák is. A járdaprogram idén is 
a tervezett ütemben folytató-
dik, így nem kell aggódniuk 
azoknak sem, akiknek az ut-
cája eddig kimaradt a felújí-
tásból.

Az alpolgármester megerő-
sítette, hogy a felújítás során 
esetleg előforduló hibákat fo-
lyamatosan és a lehető leg-
gyorsabban javítják ki.

– Ismételten köszönjük, 
hogy a lakosok figyelemmel 
kísérik a munkálatokat, és jel-
zik, ha valahol hibát látnak. 
Ezeket a szakembereink lehe-
tőség szerint napokon belül, 
de legkésőbb a garanciális idő 
vége előtt kijavítják.
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dát építettek vagy újítottak fel pestszentlőrincen, 
illetve pestszentimrén. a saját forrásból végzett 
rekonstrukció mellett a közüzemi szolgáltatók is 
részt vállalnak a munkában.

lévai istván Zoltán alpolgármester a helyszíneket bejárva megtekinti a lakók észrevételeit
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EgyrE több 
a mEgújult 
járdaszakasz
Az önkormányzat is folytatja a saját programját

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.

A BiZtonságos gyAlogos KÖZlEKEdés A Cél
a XViii. kerület járdaszakaszainak hossza 430 kilométer, 
és több mint 50 kilométer megépítésére van igény. a 
következő években az önkormányzat 170-180 kilométer 
meglévő szakasz felújítását tervezi, és szándéka szerint 
az összesen mintegy 2 milliárd forintba kerülő ötéves 
program végén a kerület minden részében biztonsá-
gosabb és kényelmesebb lesz a gyalogos közlekedés. 
a 2015-től 2019-ig tartó időszakra kitűzött cél az, hogy 
ne legyenek a kerületben az átlagosnál rosszabb minő-
ségű útszakaszok. 

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
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„AZ ISKOLA MEGÚJULÁSA
EGY NAGYSZERŰ
CSAPATMUNKA EREDMÉNYE”   
Sikeresen valósult meg a Kassa Utcai Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése

� Kucsák László 
országgyűlési 
képviselő lobbi-

tevékenységének  
és a kormánnyal  
összehangolt  
munkájának eredmé-
nyeként megtörtént  
a Kassa Utcai  
Általános Iskola 
energiahatékonysági 
felújítása. A Környezet 
és Energia  
Operatív Program 
(KEOP) keretében 
elnyert több mint  
178 millió forintos  
támogatásnak  
köszönhetően  
korszerű lámpates-
teket, hatékonyabb 
fűtési rendszert,  
valamint az energia- 
ellátást segítő  
napelemes  
rendszert telepítettek  
az épületbe.  

VÁROSKÉP        

Számos példa van már 
az oktatási-nevelési in-
tézmények felújítására 
a kerületben, egymás 

után valósul meg az iskolák, 
óvodák és bölcsődék energeti-
kai korszerűsítése. A beruházá-
sok célja az épületek energia- és 
költséghatékony, valamint biz-
tonságos üzemeltetése, ezzel is 
hozzájárulva a közösség bizton-
ságérzetének növeléséhez. 
Ismét befejeződött egy nagy 
beruházás: kívül-belül meg-
újult a Kassa Utcai Általános 
Iskola a pedagógusok, a diá-
kok és a szülők nagy örömére. 
Kívülről az épület 2859 négy-
zetméter homlokzati hőszige-
telést kapott, amely mindössze  
12 centiméter vastag. Kicse-
rélték az iskolában a 89 külső 
nyílászárót, s megtörtént a la-
pos tető hő- és vízszigetelése 
mintegy 20 centiméter vastag-
ságban, 2039 négyzetméteren. 
Végezetül felújították a villám-
védelmi rendszert is. 

végezni a munkájukat, hi-
szen azon túl, hogy kife-
jezzük: megbecsült tagjai 
közösségünknek, korszerű kör-
nyezetet is kell teremtenünk 
számukra.  – zárta a beszédét  

Kucsák László.

Ughy Attila a köszöntőjé-
ben visszaemlékezett 

arra, hogy a diá-
kévei alatt mi-

lyen szorongó 
szívvel lépte 
át az iskola  
k ü s z ö b é t , 
m e g e m -
lítette az 
e g y k o r 
l e g e n d á s 
i s k o l a t e -
jet és friss 
ki�it, ame-
lyek igazi 

boldogságot 
jelentettek a 

k is d iákoknak .   
„A kerület polgár- 

mestereként úgy gondolom, 
hogy annál nagyobb öröm nem 
érheti az embert, mint amikor 
abba az intézménybe térhet 
vissza, ahol egykor a gyermek-
korát töltötte és valamit vissza 
tud adni a valamikor megszer-
zett tudásból, hiszen saját mun-
kám és a munkatársaim odaa-
dása is hozzá járult ahhoz, hogy 
a Kassa Utcai Általános Iskola  
megújuljon és meghatározza az 
ott jelenleg tanulók és tanítók 
életét, hogy a jövőben komoly 
tudású diákokat képezhessenek 
az intézmény falai között”  – fe-
jezte ki nagyrabecsülését. 

Az ünnepélyes átadón meg-
jelent Kucsák László, Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre or-
szággyűlési képviselője, Ughy 
Attila polgármester, Lévai István  
Zoltán és Galgóczy Zoltán alpol-
gármester, Horváth Gábor igaz-
gató valamint Mamira Vilmos 
Tamásné, a Kassa utcai iskola 
szülői szervezetének elnöke.
Kucsák László a köszöntőbe-

szédében felhívta a �gyelmet 
arra, hogy milyen fontos dolog 
egy épület energetikai felújítá-
sa, hiszen ezáltal csökken a ká-
rosanyag-kibocsátás, a további-
akban sokkal kevesebb energiát 
kell felhasználni, ami azt jelen-
ti, hogy a megspórolt összeget 
más célokra lehet fordítani. Az 
sem elhanyagolható szempont, 
hogy a kicsiket és a nagyokat 
gyönyörűen megújult környe-
zet fogadja, sokkal barátságo-
sabb és élhetőbb mindennapo-
kat teremtve, kellemesebbé téve 
a munkakörülményeket az ok-
tatási-nevelési intézményekben 
mind a diákok, mind a pedagó-
gusok számára.
Az országgyűlési képvise-
lő kiemelte, milyen sokan 
tettek azért, hogy ennek az 
intézménynek a felújítása  
is megvalósuljon. „Az isko-
la megújulása egy nagysze-
rű csapatmunka eredménye.  
A 178 millió forintot meghala-
dó támogatásnak köszönhetően 
egy újabb álom vált való-
ra a kerületben. 

A gyerekek örömmel vették bir-
tokba a felújított iskolát, hiszen 
elmondásuk szerint teljesen 
más ez a környezet, mint a régi. 
Szépek lettek az ablakok, amik 
között már nem érzik a huzatot, 
és nem kell jobban felöltözni-
ük ahhoz, hogy ne fázzanak.  
A külső homlokzatnak köszön-
hetően olyan, mintha egy új 
iskolát kaptak volna, de persze 

mindenki tudja, hogy 
ez az épület szeretett 
iskolája, csak más 
köntösben. A fel-
újítás nemcsak a 
gyerekek, hanem  
a pedagógu-
sok és a szülők 
számára is új 
kezdetet jelent.  
Az energetikai 
felújítás – amel-
lett, hogy mű-
szakilag korsze-
rűvé vált az épület 
– fontos üzenete az, 
hogy barátságosabb 
és modernebb körülmé-
nyek között szerezhetik 
meg azt a tudást, amely 
meghatározza későbbi 
életüket, fejlődésüket.   
A felújításnak kö-
szönhetően a pe-
dagógusok is ki-
egyensúlyozottabban tudják 

         Lapunk megkérdezte  
Horváth Gábor intézményvezetőt,  

aki örömmel számolt be a felújításról.
 –  Az iskola 1952-ben épült, és abban az évben, febru-

árban indult a tanítás is. Még az ötvenes években az eredetileg 
földszintes épületre egy első, majd egy második emeletet is épí-
tettek. Azóta azonban nagy javítás nem volt az épületen, tehát 
műszakilag „közepes” állapotban volt, ezért volt komoly indoka 
a felújításnak. A másik kiemelt fontosságú cél, a pályázat fő in-
dítéka az energiatakarékosság volt. Az elmúlt nyolc-tíz év során 
már részben kicserélték a nyílászárókat, s ez a kismértékű csere is 
jelentős energiamegtakarítást eredményezett. 
– Igazgató úr hogyan élte meg a felújítást?
– Nagyon örültünk, hiszen kívül is elég korszerűtlen volt 

már az iskola, amely 
most gyönyörűen megújult.  
Az pedig, hogy energiatakarékos lett az épület, 
példaértékű lehet a diákok életében, hiszen azzal, hogy az 
iskola ilyen, nemcsak a gyerekeknek, hanem a családoknak is példát 
tudunk mutatni. 
– Kapott a szülőktől visszajelzést a felújítás során?
– A felújítást a nyári szünetre terveztük, de tudtuk, hogy a munka 
belenyúlik majd a tanévbe. Ám annak érdekében, hogy megújul-
jon az iskola, mindenki összefogott, és jól kezelte a különös hely-
zetet. Mindenki nagyon pozitívan fogadta, hogy energiatakaré-
kossá vált az épület, és hogy a homlokzat is megszépült. Általában 
az iskola és az oktatás nagyon megosztja az embereket, de ez olyan 
nemes cél volt, amelynek mindenki örült. 

„
„

BARÁTSÁGOSABB  
ÉS MODERNEBB  
KÖRÜLMÉNYEK  
KÖZÖTT SZEREZHETIK  
MEG A TANULÓK  
A TUDÁSUKAT

 
 TUDTAD-E?! 

A KEOP célja az épületek  
energiahatékonyságának javítása,  

ami világszerte egyre fontosabb.

Íme, néhány tipp arra, hogyan tehetjük még  
energiahatékonyabbá a környezetünket:

 – Az éppen nem használt helyiségekben kapcsoljuk  
    le a világítást!

– Rendszeresen tisztítsuk meg a világítótesteket,  
   hogy a lehető legjobban világítsanak!

– Használjuk ki minél jobban a természetes fényt! 
Ez jobb a szemnek és a pénztárcának is.

– Ha a falak és a függönyök színe világo-
sabb,  kevesebb világítás is elég.

– A főtt ételt hagyjuk 
kihűlni, mielőtt   
betesszük  
a hűtőbe!

Az iskola a beruházásnak  
köszönhetően energiahatékonnyá 

és egyben korszerűvé is vált

A kormányzati és az európai 
uniós támogatás összeg: 

178 430 045 Ft

keop_kassa.indd   5 2016.05.09.   13:37
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KRESZ-pálya  
a lurkóknak
Biztonságos, modern gumiborítással 
ellátott mini KrEsZ-pályát avattak fel 
a pestszentlőrinci lurkó-liget Óvodá-
ban. A gyerekek csoportonként, napi 
váltásban használhatják játékra, játé-
kos tanulásra a közlekedési táblákkal 
és egy igazán költségtakarékos fa ben-
zinkúttal is ellátott udvart.

– Régen volt, hogy óvodásként, sétálás közben 
az utcán tanítgattak a szüleim a fontosabb táb-
lák jelentésére és arra, hogy miként kell átkelni 
az úttesten – emlékezett vissza első közlekedé-
si élményeire Galgóczy Zoltán alpolgármester 
(képünkön). – Akkor még nem volt lehetőség 
ilyen modern és biztonságos KRESZ-pálya 
építésére. A Lurkó-liget óvodásainak ezt az él-
ményt több forrásból tudja most biztosítani az 
óvoda. Saját költségvetéséből 3 milliót, a szülők 
révén, az óvoda alapítványán keresztül, 1 mil-
lió forintot tudott előteremteni, az önkormány-
zat pedagógiai innovációs keretéből pedig 600 
ezer forintot fordítottunk a fejlesztésre.

Borbély Szilvia óvodavezető nagyon örül a 
KRESZ-pálya adta lehetőségeknek, és már a to-
vábbi fejlesztésen gondolkodik.

– A gyerekek udvari élete színesebb lett, bő-
vült a mozgáslehetőségük, és játékos módon 
ismerkedhetnek meg a közlekedés alapszabá-
lyaival. Mindenképpen szeretnénk kiegészíteni 
a pályát egy gyalogos-átkelőhellyel, és a körfor-
galmat is fel kell még festeni – mondta Borbély 
Szilvia.

Az átadóünnepségen vehették át az óvodá-
sok a budapesti családok információs oldalán 
(budapest.imami.hu) meghirdetett pályázaton 
nyert ajándék rajzeszközcsomagot is. A pályá-
zaton arra a kérdésre kellett válaszolni, hogy a 
szülők miért szeretik az óvodát, ahova a gyer-
mekük jár. A sorsolással kiválasztott győztes 
válaszban az egyik apuka azt írta, hogy a Lur-
kó-ligetben kiemelkedő a szakmai munka, és a 
kisfia mindennap örömmel megy az óvodába.

Ê P. A.

Összeírás
A Központi statisztikai hivatal (Ksh) 
mezőgazdasági szerkezeti összeírást 
hajt végre (Agrárium 2016). Az össze-
írás célja az, hogy nyomon kövesse a 
mezőgazdaság szerkezetében bekö-
vetkezett változásokat, pontos és hi-
teles adatokkal szolgáljon a hazai gaz-
daságirányítás, az Európai Parlament, 
a gazdálkodók és a felhasználók szá-
mára.

Az összeírás során adatokat kell szolgáltatni a 
mezőgazdasági tevékenységhez használt föld- 
és vetésterületről, az állatállományról, a mun-
kaerővel kapcsolatban, illetve meg kell adni né-
hány kiegészítő információt. 

A mintavételes összeírást 2016. június 1. és 
30. között végzi a KSH az ország 1442 települé-
sének kijelölt körzeteiben. A mintakörzetekben 
kijelölt, mezőgazdasági támogatásban részesülő 
gazdálkodóknak és őstermelőknek az összeírás 
előtt, május 15. és 29. között lehetőségük lesz 
arra, hogy a kérdőívet elektronikusan töltsék ki. 
Az ily módon adatokat szolgáltatókat az össze-
író már nem fogja személyesen felkeresni.

A kiemelt jelentőségű, meghatározott nagy-
ságú földterületet használók és állatállományt 
tartók részére a fenti időszakban az elektroni-
kus adatszolgáltatás kötelező lesz.

A kérdőív május 15-től elérhető a www.
mezo.ksh.hu honlapon.  

Az összeírási időszakban (június 1. és 30. kö-
zött) a KSH számlálóbiztosai házról házra fog-
nak járni a címlistájuk alapján.

Bővebb információ kérhető a gszo2016@ksh.
hu e-mail címen, valamint az összeírás idősza-
kában a 06-80-200-224 zöldszámon.

Szépülnek  
a lakások
Az elmúlt évben rekordmennyiségű, 
összesen 101 önkormányzati lakást 
újított fel a városgazda Xviii. kerület 
nonprofit Zrt. 

Az önkormányzat ebben az évben 23 iparosított 
technológiájú lakás felújítására adott megrende-
lést a cégnek.

– A Havanna- és az Alacska-lakótelepen 13 
lakás már el is készült, továbbá külön vállalko-
zási szerződés alapján pedig további 2 téglaépí-
tésű lakást újítottunk fel a Gyöngyvirág utcában. 
A lakások átadás-átvétele április 15-én megtör-
tént – tájékoztatott Szabó István, a magasépítési 
szakterület vezetője. – Elmondhatjuk, hogy nö-
vekvő műszaki tartalommal tudtuk kidolgozni 
a terveket és a költségvetést, így látványosan 
szebbé alakíthattuk a lakásokat. A külső nyílás-
zárókat korszerűbb műanyagokra cseréltük, s a 
belső csempe- és padlóburkolatok, valamint a 
régi szerelvények is teljesen megújultak. A leg-
több lakásban újra cseréltük az elhasználódott, 
ütött-kopott konyhai berendezéseket, beépített 
szekrényeket, gáztűzhelyeket. Reméljük, hogy a 
lakók is úgy látják, hogy szép és otthonos kör-
nyezetet alakítottunk ki számukra. 

A tervek szerint további tíz lakás felújítását 
június 15-ig végzik el a Városgazda szakembe-
rei. A munkálatokhoz szükséges előkészületeket 
már megtették.

Ê P. A.

Sikersátor  
a Városligetben
„Apu, lehetnék délelőtt rendőr, délután 
meg tűzoltó?” – tette fel a kérdést egy 
apróság.  A városligetben április 23-án 
megrendezett vi. országos rendőr- és 
tűzoltónapon ennél komolyabb kérdé-
sekre is választ kaptak a lelkes fiatalok.

Képzeljenek el egy csónakkikötőt, ahol váratla-
nul megjelenik egy díszes vitorlás. A XVIII. ke-
rületi Rendőrkapitányság sátra ugyanis díszes 
vitorlásnak „öltözött” a rendezvény tiszteletére. 
Minyóczki Árpád rendőr alezredes, megbízott 
kapitányságvezető innovatív módon a fontos 
tartalmat szép ruhába is öltöztette. Meg is lett 
az eredménye, mert volt nagy sürgés-forgás 
sátron belül és kívül egyaránt. Az érdeklődők 
sokasága nemcsak a rendőri hivatás rejtelmei-
vel ismerkedhetett, hanem kerületünk helytör-
ténetéből is ízelítőt kapott. Békésen megfértek 
egymás mellett a rendőrségi relikviák, a kerü-
leti zászló, a molinók és a kinagyított poszterek. 
Bent társasjáték, kifestő, kint kacagással kísért 
mókás próbatételek voltak. A traffipax a papák 
örömére nem az autók, hanem a futkosó gye-
rekek sebességét mérte. Különösen nagy sikere 
volt a „részeg szemüvegnek”, amely pont olyan 
hatást keltett, mintha ittas állapotban vezetne a 
lelkiismeretlen sofőr. Ugyanaz az apróság, aki 
egy napon szeretett volna rendőrként és tűzol-
tóként is szolgálni, újabb aranyköpéssel rukkolt 
elő: „Apa, miután hazaértünk, én nagyon eldu-
gom a sörödet!”

Mindazok, akik éppen nem a kerületi stand-
nál töltötték az idejüket, számos egyéb színes 
program közül választhattak. Ilyen volt pél-
dául az alpintechnikai, a tűzszerészeti és az 
olajtűzoltási bemutató, a roncsvágás, a bűvész-
bemutató, majd a Flórián Band és Kasza Tibi 
koncertje.       

Ê g. A.

Hasznos könyv  
a Gólyahír-csomagban
A kisgyermekes szülők számára igen hasznos Mit tegyek, ha beteg a gyermekem? 
című könyvvel bővítette az önkormányzat a gólyahír-program ajándékcsomagját. 

A 2015 szeptemberében elindított program a 
XVIII. kerületben élő fiatal családok gyermekvál-
lalását hivatott ösztönözni. Az ajándékcsomag-
gal a családokba érkező újszülöttek fogadásához 
nyújt segítséget az önkormányzat. 

A könyvet Ughy Attila polgármester és Dö-
mötör István alpolgármester jelenlétében mutat-
ta be május 2-án dr. Szabó Attila, a Semmelweis 
Egyetem I. sz. Gyermekklinikájának igazgatója, 
dr. Tóth-Heyn Péter igazgatóhelyettes és dr. Cseh 
Áron gyermekszakorvos. A kiadvány a gyermek-
kori betegségek és sürgősségi élethelyzetek ottho-
ni megoldásához nyújt szakszerű és közérthető 
tanácsokat. A gyermekklinika fiatal orvosai a 
téma szakértőivel karöltve írták meg ezt a hiány-
pótló könyvet.

A szülők megtudhatják többek között, hogy 
mikor és hogyan kell lázat csillapítani, mennyi 
folyadékot kell innia a gyerekeknek vagy éppen 
azt, hogy milyen fájdalomcsillapító adható. A 

csecsemőkorban a szilárd táplálékok bevezetésé-
ről, a nehézlégzés tüneteiről, a gyermekek kórhá-
zi kezeléséről is tájékoztatást ad a kötet, amely se-
gítséget nyújt a legfontosabb gyermekbetegségek 
felismeréséhez is. Ugyancsak segít a szülőknek a 
védőoltásokkal kapcsolatos kérdésekben, és ta-
nácsokat ad arra is, hogy hosszabb utazásra mit 
vigyenek magukkal.

A Gólyahír-program keretében adott aján-
dékcsomag a könyv mellett továbbra is tartal-
maz babaápolási cikkeket – digitális lázmérőt, 
kézfertőtlenítő és babatörlő kendőt, steril mull-
lapokat, Sudocrem kenőcsöt, pelenkaalátétet és 
fertőtlenítőoldatot, valamint fürdőlepedőt és egy 
hűtőmágnest, amelyen a szilárd táplálékok beve-
zetési ideje és a gyermekorvosi ügyeleti telefon-
számok szerepelnek. A csomagban mindezeken 
felül a babák gondozásával kapcsolatos különféle 
tájékoztatóanyagok is találhatók.

Ê Puskás A.

A szombati tagtoborzó fesztiválon az elmúlt 
évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet kap a ka-
tonai hagyományőrzés. A korhű ruhákat és 
fegyvereket viselő huszárok és tüzérek segítenek 
felidézni a 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc, valamint Vasvári Pál emlékét. A szervezők 
színes programokkal várják az érdeklődőket idén 
is. Szombaton 9 órakor a pestszentimrei reformá-
tus templom kertjében álló Vasvári-kopjafa meg-
koszorúzásával kezdődik a rendezvény, majd a 
Pestszentimrei Sportkastély mögötti szabad terü-
leten folytatódik, ahol délelőtt a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola növendékei, majd a Magyar Honvéd-
ség helyőrségi zenekara lép fel. Távolabb, a sátrak 
előtt a főzőverseny résztvevői fogják készíteni a 
finomabbnál finomabb falatokat. A zeneiskolások 
műsora után köszöntő és a Vasvári-díj átadása 
következik, majd a korábban is nagy sikert arató 
katonai alaki bemutató.   

– A rendezvénysorozaton minden korosz-
tály találhat az ízlésének és érdeklődésének 
megfelelő kulturális és gasztronómiai prog-

ramot – mondta Bauer Ferenc, a rendezvény 
egyik főszervezője, a Vasvári egyesület társel-
nöke. – A legkisebbek beülhetnek a 19. száza-
di vásárokat idéző kosaras körhintába, a kicsit 
nagyobbak megnézhetik Róka Szabolcs Szent 
György és a sárkány című zenés előadását. Aki 
akar, reformkori ruhákba bújhat, és többfé-
le kézműves mesterséggel is megismerkedhet.  
Délután többek között a Körösfői Rákóczi Ha-
gyományőrző Néptánccsoport, a Tébláb Alap-
fokú Művészeti Iskola néptáncosai, a Trabarna 
stand-up comedy, a P. Mágnes rockzenekar lép 
színpadra.  Az idén kiemelt esemény lesz a tö-
rök–magyar csata bemutatása abból az alkalom-
ból, hogy 450 évvel ezelőtt Zrínyi Miklós és ma-
roknyi csapata életét feláldozva hősiesen védte a 
szigetvári várat Szulejmán szultán óriási seregé-
vel szemben. 

A Historica zenekar zárókoncertjére Kucsák 
László és barátai zenei produkciójával hangolód-
hat rá a közönség.

Ê Fülep E.

Újra Vasvári-napok 
A kerületi önkormányzat és a vasvári Pál Polgári Egyesület ötödik alkalommal ren-
dezi meg június 4-én a hagyományőrző vasvári Pál napokat.
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Az oldalt összeállította:  csernai Mariann

KörnyezetvédelemLegyen a „zöld” életforma a követendő példa!

�négy napon ke-
resztül szedték a 
szemetet ország-

szerte az önkéntesek 
a hatodik teSzedd! 
– Önkéntesen a tiszta 
magyarországért 
program keretében. a 
nagytakarítási akció-
ban rekordmennyiségű 
résztvevő minden 
eddiginél több helyszí-
nen tisztította meg a 
környezetét.

„Ha valakinek azt mondjuk, 
hogy van egy ország, ahol  
128 605 regisztrált önkéntes 
2240 helyen szedte a szemetet 
négy napon keresztül, akkor az 
illető azt gondolhatja, hogy ez 
egy nagyon szemetes ország” 
– írta a TeSzedd-csapat az idei 
önkéntes szemétszedési akciót 
követően a közösségi oldalán. 
De vajon valóban nagyon sze-
metes, vagy inkább arról van 
szó, hogy sok környezettudatos 
ember lakja?

Az illegálisan elhelyezett sze-
mét nem országunk sajátossága, 
hanem globális probléma, amit 
helyileg kell megoldani. Bár az 
emberek többsége ügyel a kör-
nyezetére, mégis naponta kerül 
ki főként háztartási, elektronikai 
és zöldhulladék a még meglévő 
szelektív hulladékgyűjtő szige-
tekre, illetve a külterületi árkok-
ba és erdőszélekre. A legnagyobb 
probléma az, hogy a szemetelőket 
nehéz tetten érni. Szabálysértést 
követ el az, aki közterületen en-
gedély nélkül helyez el szemetet, 
vagy nem a kijelölt helyen rakja 
le azt. Sokan mégis ezt az illegá-
lis módszert látják egyszerűbb-
nek, ami sokak szemét szúrja, a 

mindennapokban mégis kevesen 
tesznek ellene. Ezért is nagysze-
rű az a munka, amit évente több 
ezer ember visz véghez hazánk 
egyik legnagyobb önkéntes moz-
galmának keretében.

FontoS akció
A TeSzedd! – Önkéntesen a tisz-
tább Magyarországért szemét-

gyűjtési akcióban idén hatodik 
alkalommal fogott össze a lakos-
ság, a civil szervezetek és a közin-
tézmények, hogy szűkebb-tágabb 
környezetükben tavaszi nagy-
takarítást végezzenek. Hazánk 
ezzel az akcióval most is csatla-
kozott a Let’s Clean Up Europe! 
(Tisztítsuk meg Európát!) elneve-
zésű összeurópai akcióhoz, ame-

lyet az Európai Bizottság EWWR 
LIFE+ programja keretében szer-
veznek meg évről évre. 

meGteltek 
a zSákok!
A kerületi önkormányzat dol-
gozói a HungaroControl Zrt. 
és a Rákosmenti Mezei Őrszol-

gálat munkatársaival húztak 
kesztyűt április 28-án, hogy 
megtisztítsák az Igló utca kör-
nyékén lévő erdős, bozótos te-
rületet. Az akcióban közel 50 
ember vett rész, akik három óra 
alatt több mint 80 zsákot töltöt-
tek meg szeméttel. Az összesze-
dett kommunális hulladékban 
elsősorban műanyag palackok, 

fémdobozok és papírhulladék 
fordult elő. A szervezők sikeres-
nek értékelték az akciót, hiszen 
az OKTF Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Igazgatóságtól ka-
pott összes zsákot megtöltötték. 
Ugyanakkor hozzátették, hogy 
szívesebben nyilatkoznának 
sikertelenségről, hiszen az azt 
jelentené, hogy nem volt illegá-
lisan kihelyezett szemét, amit 
össze kellett szedni. A résztve-
vőket Dömötör István alpolgár-
mester a helyszínen segítette. 

A kerületben további 13 hely-
színen szedték a szemetet az ak-
ció során.

tisztább lEtt az ország
 Véget ért a tavaszi nagytakarítás
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A résztvevőkhöz Dömötör istván alpolgármester is csatlakozott

tisZtítsUK MEg 
EUrÓPát!
az európai Hulladék-
csökkentési Hét egy 
olyan kezdeményezés, 
amely felhívja a figyelmet 
a fenntartható erőforrás- 
és hulladékgazdálkodás 
jelentőségére, a termékek 
újrafelhasználására, illetve 
az anyagok újrahasz-
nosítására, és széles 
tömegeket ösztönöz 
cselekvésre. az akció 
célja, hogy rávilágítson 
arra, mennyi szemét kerül 
naponta a természetbe, 
és ezáltal megváltoztassa 
az emberek hozzáállását, 
visszaszorítva a szeme-
telést. minden évben 
egy héten keresztül 
szerveznek felvilágosító 
programokat, tematikus 
megelőzési napokat és 
szemétszedési akció-
napokat európa-szerte. 
további információ: www.
letscleanupeurope.eu.

A zöldebb városokért!
A Föld napja alkalmából rendezett környezetvédelmi konferen-
ciát április 27-én a kerületi önkormányzat és a Magyar Önkor-
mányzati Főkertész szövetség a rózsa Művelődési házban. A 
találkozón a klímaváltozás hatásainak mérséklésére és a vá-
rosi zöldfelületek kialakítására mutattak alternatívákat a szak-
emberek.

Napjaink egyik kiemelkedő környezeti, gazdasági és társadalmi problémája az 
éghajlatváltozás. Az éghajlat helyi vagy globális, tartós és jelentős átalakulása 
kiterjedhet a hőmérséklet- és a csapadékingadozásra vagy akár a széljárás meg-
változására is. Ezek a változások manapság már mindennapos beszédtémának 
számítanak, hiszen környezetünket és egészségünket is befolyásolják. Az éghaj-
latvédelemben egyénileg és közösségi szinten is szerepet vállalhatunk. Ehhez a 
gyakorlatban már eredményesen működő példákat és módszereket ismerhet-
tünk meg a Klímatudatos megoldások a zöldfelület-gazdálkodásban címmel 
rendezett kerületi környezetvédelmi konferencián. 

A tanácskozást Ughy Attila polgármester nyitotta meg, aki elmondta: az 
önkormányzat célja több annál, mint a látható zöldfelületek felszínes kezelése.

– Munkánk során elkötelezettek vagyunk abban, hogy ne csak a helyi zöld-
felület-fenntartás működjön a kerületben, hanem innovatív és fenntartható 
megoldásokat keressünk, illetve próbáljunk ötletet és többletet vinni a városi 
zöldterületek kialakításába. Úgy gondolom, hogy akkor tudjuk a környezetün-
ket tartósan átalakítani, ha ebben érdekeltté tesszük az ott élőket is, ha az em-
berek magukénak érzik, és közösségi helyként kezelik a kialakított zöldterüle-
teket. Enélkül sajnos hiába az önkormányzat munkája, hanyatlásra van ítélve a 
terület. Éppen ezért nagy öröm számomra, hogy egyre több civil szervezet kap-
csolódik a munkánkhoz, és így közösen tehetünk a környezetünkért. Emellett 
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy elindult a Budapest Dialog elnevezésű 
weboldal, ahová bárki beküldheti városfejlesztési ötletét, és a kiértékelés után 
az önkormányzat megvalósítja a legjobb javaslatokat.

Az önkormányzat és környezetvédelmi csoportja évente több mint egy tu-
cat környezetvédelmi programot szervez. Ezekről Dömötör István beszélt az 
előadásában. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy tevékenységükben kiemelt 
figyelmet fordítanak a környezettudatos nevelésre, és a feladatokba igyekez-
nek egyformán bevonni a lakosságot és a közintézményeket.

– Érdekes példáként szolgál, hogy 2012-ben amerikai fiatalok elhatározták, 
hogy mozgósítják a Föld lakóit annak érdekében, hogy 2016 végére bolygónk 
egész területén ültessünk el egymilliárd fát. Ha kiszámítjuk ebből a kerületre 
eső részt, az 13 550 fát jelent, amiből a mai napig már 12 600-at ültettünk el – 
mondta Dömötör István.

A találkozón felszólalt még többek között Pintér Ferenc, az ICI Interaktív 
Zrt. vezérigazgatója, aki beszélt a klímaváltozásról, és Somorjai-Tamássy Zsolt, 
a Zöldebb Városokért Nonprofit Zrt. ügyvezető igazgatója, aki a negatív hatá-
sok csökkentésére szolgáló alternatívákat mutatott be. A várostűrő fafajokat 
Lukács Zoltánnak, a Magyar Faápolók Szövetsége elnökének előadásából is-
merhettük meg, miközben a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kara 
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszékének oktatói a településfásítás 
környezeti hatásait vizsgálták.

Veszélyes 
hulladékot 
gyűjtenek
térítésmentes lakossági veszélyeshul-
ladék-gyűjtési akciót szervez május 28-
án a kerületi önkormányzat. Az akció 
során a háztartásokban fölöslegessé 
vált vagy elhasználódott eszközöket és 
anyagokat veszik át.

A hulladékkezelési közszolgáltatás keretében 
nem gyűjthetők a veszélyes hulladékok, mivel 
azok olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek 
komoly veszélyt jelentenek az élővilágra és az 
emberi életre. Ezért kiemelten fontos ezek sze-
lektív gyűjtése. Ennek jegyében Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata évente egyszer 
gyűjtési akció során gondoskodik a veszélyes 
hulladékok környezetbarát kezeléséről és meg-
semmisítéséről is. 

Veszélyes hulladéknak, illetve veszélyes ösz-
szetevőket tartalmazó hulladéknak az alábbiak 
minősülnek:

– elektromos és elektronikai hulladék: televí-
zió, hűtő, mosógép, háztartási kisgépek, számító-
gép;

– akkumulátorok, fénycsövek és szárazele-
mek;

– festék- és lakkmaradékok, oldószerek, fes-
tékes rongyok, ecsetek, folyékony és szilárd nö-
vényvédő szerek;

– lejárt szavatosságú gyógyszerek, vegyszerek;
– fáradt olaj, olajszűrők, légszűrők, olajos ron-

gyok, olajos flakonok;
– használt sütőzsírok és -olajok.
A hulladékot május 28-án 9 órától 13 óráig a 

kerület 4 pontjára lehet elvinni, ahol az önkor-
mányzat által megbízott cég munkatársai fogad-
ják majd a lakosokat. 

 Átvevőhelyek:
– Havanna-lakótelep, a Kondor Közösségi Ház 

melletti terület
– Martinovics tér
– Rudawszky tér
 – Hősök tere (Pestszentimre)

Pályázati felhívás
SAjáTOS NEVELÉSI IGÉNyű GyERMEKEK  

TANULáSáNAK TáMOGATáSáRA

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány 
pályázatot hirdet azon sajátos nevelési igényű (mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, halmozottan 
fogyatékos vagy autizmus spektrumzavarral küzdő) gyermekek 

tanulási feltételeinek támogatására, akiket a jelenlegi állami, 
önkormányzati nevelési-oktatási rendszer nem tud ellátni, és ezért 

nem állami fenntartású intézménybe járnak. 
A támogatás formája: a 2016/2017-es tanévben 10 hónapon át 

folyósított ösztöndíj
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 10.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Mezeiné 
Bakóczay Hedvigtől (294-4138).

Pályázni csak az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet, 
amely letölthető a www.kozoktkozalp18.hu és a www.bp18.hu 

oldalról, vagy beszerezhető a XVIII. kerületi általános iskolákban 
és a Napraforgó Óvodában (1186 Bp. Tövishát u. 6.)

A közalapítvány kuratóriuma

Pályázati felhívás
SZOCIáLISAN NEHÉZ KÖRüLMÉNyEK KÖZÖTT ÉLŐ 

GyERMEKEK TANULáSI FELTÉTELEINEK jAVíTáSáRA 

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány 
pályázatot hirdet rászoruló, de a szociális hálóból kieső, 

önkormányzati támogatásban nem részesülő gyermekek részére 
tanulási feltételeik megkönnyítéséhez.

A támogatás formája: a 2016/2017-es tanévben 10 hónapon át 
folyósított ösztöndíj 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 10.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Mezeiné 
Bakóczay Hedvigtől (294-4138).

Pályázni csak az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet, 
amely letölthető a www.kozoktkozalp18.hu és a www.bp18.hu 

oldalról, vagy beszerezhető a XVIII. kerületi általános iskolákban 
és a Napraforgó Óvodában (1186 Bp., Tövishát u. 6.).

A részletes pályázati kiírás a www.bp18.hu honlapon található.

A közalapítvány kuratóriuma

„Az önkéntesek 
aktív részvételével 
rengeteg hulladékot 
szedtünk össze az 
igló utca környékén, 
olyannyira, hogy még 
pluszzsákokat is fel 
kellett használnunk. 
bár az akció sikeres 
volt, a legjobb 
az volna, ha nem 
lenne ennyi lerakott 
hulladék az erdőben 
és a közterületeken. 
reméljük, hogy 
amellett, hogy tisztább 
lett a környezetünk, 
sikerült felhívnunk 
az emberek 
figyelmét a környezet 
védelmére, és hogy 
a felelősségérzetük 
is nőtt a környezet 
iránt” – mondta 
Dömötör istván 
alpolgármester, aki 
maga is csatlakozott 
a szemétszedők 
csapatához.
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Magasabb 
színvonalú ellátás
Korszerűbb szájsebészeti részleg fogadja a betegeket április 28-tól a Zsebők 
Zoltán szakrendelőben. A felújítási munkálatokra közel 5,5 millió forintot fordí-
tott az önkormányzat. 

Mindennapi életünk szerves része a rendszeres otthoni szájápolás és szájhigiénia, emellett azon-
ban félévente elengedhetetlen a szakorvos felkeresése. Az alapellátáshoz a felnőtt, az ifjúsági és a 
gyermekfogászat tartozik, míg a szakellátáshoz a szájsebészet és a fogszabályozás. A szakrende-
lő szájsebészeti részlegén Csiky Márta orvos és Soós Lajos főorvos heti 30 órában rendel, ellátva 
az ambuláns szájsebészet körébe tartozó (fogbeletörések, számfeletti fogak, előtörésben gátolt 
fogak és állcsontciszták eltávolítása), valamint a baleseti traumás eseteket és folyamatosan vé-
gezve onkológiai szűrővizsgálatokat. Tavaly 2206 esetet láttak el, és csaknem 6500 beavatkozást 
végeztek. 

Az állandó igénybevétel miatt mind esztétikai, mind műszaki szempontból szükségessé vált 
az ambulancia felújítása. A rendelőt újraburkolták fali csempével és járólappal, beépítettek egy 
gipszkarton falat, valamint kicserélték a radiátort és a lámpatesteket. A festés után új szekrénye-
ket építettek be, amivel megoldódott az eszközök és anyagok tárolásának gondja. Beraktak to-
vábbá egy az eszközök tisztításához nélkülözhetetlen kétmedencés mosogatót, valamint egy új 
autoklávot, vagyis sterilizálókészüléket is. Kicserélték a fogászati szék elhasználódott kárpitját 
is. A betegeket az egy hónapos átalakítás alatt a szájsebészeti klinikán látták el.

Ê cs. M.

�a cushman & 
Wakefield vállala-
tot 1917-ben new 

yorkban alapította 
meg j. clydesdale 
cushman és a sógo-
ra, bernard Wakefield.  
az egyesült államok-
ból kiinduló, majd glo-
bálisan növekvő tár-
saság a közelmúltban 
egyesült a brit hátterű 
Dtz ingatlan-tanács-
adó céggel, s így 
megerősödve nemzet-
közi piacvezetővé vált. 
jelenleg több mint 
hatvan országban 
van jelen, és a vilá-
gon szinte mindenhol 
megtalálható irodáiban 
43 ezer szakembert 
foglalkoztat.

A magyarországi leányvállalat 
1993-ban jött létre, s alkalma-
zottainak száma kilencven körül 
van. A Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér Térség- 
és Gazdaságfejlesztési Klaszter  
tagjait bemutató sorozatunkat a 
Cushman & Wakefielddel foly-
tatjuk. Beszélgetőpartnerünk 
Halász-Csatári Gábor, a vállalat 
ipari ingatlanokkal foglalkozó 
osztályának vezetője. 

– Kérem, szóljon néhány szót 
a magyar leányvállalat tevékeny-
ségéről és eredményeiről.

– Egyik fő tevékenységünk 
a klasszikus ingatlan-tanács-
adás, azaz ügynöki munka. 
Teljesen lefedjük az ipari ingat-
lanok piacát. Ez többek között 
a gyártó-, illetve a logisztikai 
épületek bérbeadását, eladását, 
a bérlőképviseletet, valamint 
szakmai anyagok, tanulmányok 
készítését jelenti. Emellett ter-
mészetesen foglalkozunk iro-
da-bérbeadással is, amiben ab-
szolút piacvezető ügynökség a 
miénk. Tevékenységünk részét 
képezi kereskedelmi ingatlanok 
bérbeadása és értékesítése is, 
így kizárólagos megbízásaink 

közé tartozik például az Arena 
Plaza bevásárlóközpont vagy a 
Deák Ferenc utcában található 
Fashion Street bérbeadása. Ezen 
túlmenően foglalkozunk in-
gatlan-értékbecsléssel és ingat-
lanbefektetési tranzakciókkal 
is. Egyik legnagyobb és legfon-
tosabb tevékenységi körünk az 
ingatlanüzemeltetés, más néven 
property management. Kollé-
gáink számos ipari, iroda- és 
kereskedelmi ingatlan üzemel-
tetési feladatait látják el ország-
szerte.

– Most, hogy a világ túljutott 
a globális gazdasági krízisen, 
ugrásszerű fejlődésnek indult a 
légi szállítás. A nagy repülőte-
rek mind a személyszállításban, 
mind a teherszállításban rekord-
számokkal büszkélkedhetnek, és 
a fejlődésből nem maradhatott ki 
a Liszt Ferenc repülőtér sem. A 
Cushman & Wakefield magyar 
leányvállalata folytat-e olyan 
tevékenységet, amely a repülőtér-
hez, illetve annak hatósugarához 
köthető?

–  Remek kapcsolódási 
pont számunkra többek között 
az Europolis Park Budapest 

Aerozone, amely a reptér déli 
bejáratánál, a XVIII. kerület 
és Vecsés határán található, és 
amely ipari park a legkorsze-
rűbb igényeket is messzeme-
nően kielégítő hármas épület-
komplexumból áll. Ennek a 
parknak vállalatunk a kizáró-
lagos bérbeadási képviselője. A 
park bérlőinek jelentős része, 
a cargocégek, az áruszállítás-
sal, légi szállítással foglalkozó 
vállalkozások vagy speditőri, 
vagy egyéb kiegészítő szolgál-
tatásokkal, illetve direkt tevé-
kenységgel kötődnek a Liszt Fe-
renc Nemzetközi Repülőtérhez. 
Ténylegesen szorosan kötődik 
a park a XVIII. kerülethez is, 
hiszen ezen cégek, vállalatok al-
kalmazottainak legtöbbje innen 
jár be dolgozni. Fontos kapocs 
az is, hogy a Segro nemzetközi 
ingatlanfejlesztő csoport által 
tulajdonolt Aerozone 38 hektá-
ros üllői területére is kizáróla-
gos megbízásunk van. Erre a re-
pülőtértől keletre elhelyezkedő 
hatalmas területre értékesítési, 
illetve ingatlanfejlesztési pro-
jektmegbízásunk van. 

Ez a terület ideális lehet új, a 

repülőtéri régióba betelepedni 
kívánó cégek számára. Az ipari 
ingatlanok mellett a reptér kör-
nyéke kiskereskedelmi szem-
pontból is fontos a Cushman 
& Wakefield számára, hisz itt 
található a Market Central Fe-
rihegy bevásárlópark, amelynek 
2007 óta vagyunk a kizárólagos 
bérbeadói, valamint több más 
megbízásnak is eleget teszünk 
errefelé.  

– Milyen céllal csatlakoztak 
repülőtéri klaszterhez? Szárma-
zott-e már előnyük abból, hogy 
a klaszter tagjai?

–  A klaszter számunkra 
csatlakozási pontokat, kapcso-
latépítési lehetőségeket biztosít. 
Ilyen ismeretségek kialakítására 
más körülmények között nem 
lett volna lehetőségünk. Már 
önmagában a klaszteren belül 
lévő szereplőkkel sem lett volna 
időnk és alkalmunk külön-kü-
lön leülni és tárgyalni, így ösz-
szefogva viszont jóval nagyobb 
erőt tudunk kifejteni, számos 
előnyt tudunk egymásnak nyúj-
tani. Biztosak vagyunk abban, 
hogy ezek az előnyök már a kö-
zeli jövőben, persze áttételesen, 

de a gazdasági mutatókban is 
meg fognak jelenni. 

– A repülőtéri klaszter idén 
már kilép a határok közül. Május 
elején Magyarország lesz a ham-
burgi kikötő 827. „születésnapja” 
(Hafengeburtstag) alkalmából 
rendezett, egyébként a világ leg-
nagyobb kikötői rendezvényeként 
számon tartott program dísz-
vendége. Júliusban Brüsszelben 
mutatkozik be a klaszter, és a 
képviselői Kínába is ellátogatnak 
majd. Jelent-e ez önöknek továb-
bi előrelépést, segítséget? 

– Anyavállalatunk az emlí-
tett országokban mindenütt je-
len van, így a klaszter szereplői 
éppen a helyben lévő irodáink 
segítségével lehetnek képesek 
potenciális partnerekkel kap-
csolatot teremteni. Az is elkép-
zelhető, hogy ezeken a nemzet-
közi gazdasági konferenciákon 
a klaszter szereplői találkoznak 
olyan érdeklődő befektetőkkel, 
akiknek ők ajánlhatják figyel-
mébe a mi magyarországi válla-
latunkat. így a klaszterben való 
részvétel e tekintetben is minden 
tagvállalat számára előnyös. 

Ê barcs Endre

ingatlanos 
a szomszédunk
A BUD Klaszter tagjai III.

ughy Attila polgármesternek soós lajos főorvos mutatja meg a felújított rendelőt
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7Kétféle hagyomány találkozott a kerületi majálisokon Kultúra

�a bókay-kertben május 
1-je népi hagyományát 
elevenítették fel, míg az Új 

tündérkert étterem parkjában 
a magyar haszongépjármű-
gyártás fénykorát idézték a 
kiállított traktorok, autók.

kErékgyártó györgy   

A Tébláb táncosai május 1-je régi hagyo-
mányainak felelevenítésével már a Bókay-
kerti majális nyitó perceiben mozgásra 
invitálták a látogatókat, ám a java csak a 
kora délutáni időszakban következett. Az 
eseményen – épp úgy, mint tavaly március 
óta valamennyi nagyszabású kerületi ren-
dezvényen – látványosan vonult fel a Vá-
rosgazda Utánpótlás Akadémia. A már hat 
szakosztállyal rendelkező és idén a tervek 
szerint tovább bővülő sportklub sátrában 
egész nap folyt a toborzás, amelynek során 
az érdeklődők egyes sportágakban próbára 
is tehették magukat. Az akadémia a nap 
folyamán színpadi bemutatót is tartott, 
csatlakozásra invitálva a még ingadozókat. 

így tett a PL Team Dance Studio és a Park 
Aerobic Center is, a kert közönségének 
tehát bőven volt lehetősége egy kis közös 
mozgásra.

Ezzel egy időben az Új Tündérkert Ét-
terem parkjában egészen másféle ünnep 
zajlott. Nem kell igazán idősnek lenni 
ahhoz, hogy az itt élők tudják, Kispest és 
Pestszentlőrinc határában hosszú időn ke-
resztül működött az a traktorgyár, amelyik 
sok ezer embernek adott kenyeret a 20. 
század évtizedeiben. A gyár megszűnése 
után annak egykori szakemberei hozták 
létre a Hofherr-Dutra Emléktársaságot, 
amely most hetedik alkalommal szervez-
te meg a veterán autók és mezőgazdasági 
gépek kiállítását, amelyet számos kultu-
rális program kísért. A Gépmajálison a 
gyár modelljei mellett régi hazai gyártású 
tehergépjárművek, buszok sorakoztak fel, 
mellettük pedig veterán autók, motorok 
és régi mezőgazdasági gépek. Az esemény 
csúcspontja a már megszokott felvonulás 
volt, amelynek során a gépek megmutat-
ták, hogy még mindig nem csupán egysze-
rű kiállítási tárgyak: erejük teljében gör-
dültek körbe a környező utcákon.

gyerMeknaPi 
ízelítő
A Bókay-kertben és Pestszentimre központjában is gaz-
dag gyermeknapi program várja a családokat május 
29-én. A vasárnapi mulatság mindkét helyszínen 10 óra-
kor kezdődik, az Alma együttes és az Animal Cannibals 
koncertjére pedig az imrei helyszínről is időben át lehet 
majd érni a Bókay-kertbe.

A főváros egyik legszebb közparkjában a megnyitót követően a 
Hahota Gyermekszínház társulata lép színpadra, és a Brémai mu-
zsikusok kedves meséjét adja elő. Délben az ebéd mellé a Makám 
zenekar muzsikáját hallgathatjuk, majd a mozgás veszi át a szerepet 
a Bókay-kertben. A PL Team Dance Studio és a Park Aerobic Center 
csapata egyaránt megmozgatja a közönséget. Fél háromtól Bíró Esz-
ter és zenekara lép színpadra az állati zenés ABC című műsorral.

A Városgazda Utánpótlás Akadémia a tervek szerint küzdő-
sport-bemutatóval érkezik, és a szabadidősport-szakosztály tagjai-
val együtt is mozoghatnak a szülők és a gyerekek. Nem hiányozhat 
a gyermeknapról Mohabá, azaz Mohai Tibor showelemeket tartal-
mazó műsora, ezúttal kedvenc hangszerével, a gitárral a középpont-
ban.

Este 6 órától az Alma együttes szórakoztatja a gyermeknap kö-
zönségét. Zenéjük és profi előadásuk vélhetően a szülőket is meg-
felelő hangulatba hozza a 7 órakor kezdődő Animal Cannibals-
koncertre.

A nap folyamán a főépület nagytermében dr. Zacher Gábor 
toxikológussal találkozhatnak a szülők, aki drogprevenciós elő-
adáson beszél a gyermekeket fenyegető kábítószeres veszélyekről, a 
megelőzésről és arról, hogy mit tegyenek a szülők, ha mégis bekö-
vetkezik a baj.

Pestszentimrén a Hősök terén lévő játszótér lesz a gyermeknapi 
kavalkád központja. A megszokott programokon – többek között 
pónilovaglás, lufihajtogató bohóc, arcfestés, ugrálóvár, kézműves 
foglalkozások, egyéni és csoportos ügyességi játékok, tűzoltósági és 
rendőrségi bemutató – túl most először csatlakozik a rendezvényhez 
az imrei református, evangélikus és baptista közösség is. A közre-
működésükkel például sakkozhatnak, és énekeket, mondókákat ta-
nulhatnak a gyerekek. 

A gyermeknapra az imrei óvodások, a Napsugár, a Gyöngyszem, 
a Vackor és a Zöldliget óvoda apróságai is egy kis műsorral készül-
nek. Újdonság lesz a terepasztal, kisvasúttal. A PIK Utcazenebona 
sorozatának gyermeknapi koncertje 11 órakor kezdődik a Pintér 
Kálmán Szakrendelő előtt.

A programok mindkét helyszínen ingyenesek.
Ê Puskás Attila

néptánc és gépEk
A Bókay-kertben és az Új Tündérkertben ünnepeltük május első napját 
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8 Akár az egész nyár is jól telhet kerületi programokkalnyári táboroK

� egy roppant szórakoztató 
sportág lesz az idei bókay-
kerti napközis tábor új szen-

zációja: a fanatic jump, amelynek 
lényege az, hogy a résztvevők 
gumiasztalon mutatnak be kunsz-
tokat. De az is remekül érezheti 
magát, akit a másfajta mozgás, a 
kirándulás vagy inkább az alkotó-
munka vonz.

kErékgyártó györgy    

Néhány dolog biztosan nem változik: az, hogy lesz 
napközis tábor, hogy egész nyáron kínál pihenést 
és szórakozást, és hogy a tartalmas kínálata elle-
nére ez az egyik legolcsóbb nyaralási forma – tűnt 
ki Kuba Gábor szavaiból.

– A kezdetek óta arra törekszünk, hogy a tábor 
mindenki számára megfizethető legyen, és hogy 

olyan programokat nyújtson, amelyektől felejt-
hetetlen marad a Bókay-kerti nyár. Ehhez nyújt 
évről évre hathatós segítséget az önkormányzat – 
mondta a táborvezető.

zumba éS GumiaSztal 
A táborozók eligazodását megkönnyíti az átlát-
ható szervezeti felépítés, amely magában foglalja 
a tartalmi kínálatot is. A gyerekek az egyhetes 
turnusok alatt úgynevezett rajokban töltik együtt 
az időt. Raj pedig kétféle van: alap-, illetve szak-
raj. A tábori alapdíjért egy-egy alaprajba osztják 
be a gyerekeket, akiknek a Bókay-kerti események 
mellett külső programokat is szerveznek. Aki a 
heti turnusért 3000–3500 forinttal többet fizet 
(ez az összeg évek óta nem változik), választhat 
az alapon felül speciális kínálattal is rendelkező 
szakrajok közül.

– Újdonság lesz idén a fanatic jump. Ebben a 
sportágban minden résztvevő egy saját kis gumi-
asztalon ugrálva, de a többiekkel együtt próbálhat 
ki ugrásokat, forgásokat, szaltókat és sok más él-
ményszerű mozgásformát – avatott be Kuba Gá-

bor. – Az újabb szakrajok közül népszerű a három 
éve indított zumba, de lesz futball-, atlétika-, te-
nisz-, úszás-, mazsorett-, röplabda-, kerékpár-, ví-
vás-, túra-, rock and roll és kézműves szakraj is.

táboron belül éS kíVül
Mint említettük, nem kell feltétlenül szakrajt vá-
lasztani ahhoz, hogy tartalmasan teljen a nyár. 
A tábor eleve rengeteg programot kínál. A sport, 
a mozgás, a játék, a vetélkedő mindennapos a 
Bókay-kertben augusztus közepéig működő tá-
borban, emellett lesznek bábelőadások, bemutatót 
tart a rendőrség és a tűzoltóság, valamint a me-
teorológiai szolgáltatásokat is nyújtó ICI Interak-
tív Zrt. És mindezen túl ott van a rengeteg külső 
program is…

– Az önkormányzatnak köszönhetjük azt is, 
hogy rendelkezésünkre áll egy busz, így a keddi 
és a csütörtöki napokon kirándulunk – számolt be 
a táborvezető. – Egyik kedvelt célpontunk a Fővá-
rosi Nagycirkusz, a másik lehetőség, amelyet min-
den évben kihasználunk, a Hófehérke sétahajó a 
Dunán: a tapasztalat szerint nem egy táborozónk 

ilyenkor vesz részt először hajókiránduláson. 
A cirkusz és a Duna mellett rengeteg kirándu-

lóhely várja a Pestszentlőrincről indulókat: a nóg-
rádi vár, jászberény, s az újabb célpontok között 
ott van a Velencei-tó, Székesfehérvár, Esztergom.

A turnusok az elmúlt éveknek megfelelően hét-
főtől péntekig tartanak reggeltől délutánig. Beirat-
kozni mindig az előző héten lehet. Az első turnus 
várhatóan június 20-án indul, az utolsó augusztus 
közepén zárul. 

A táBoroZÓK az elmúlt években 
többféle kedvezményt vehettek 
igénybe a tábori díjak befizetésekor. 
A kedvezmények idei mértékéről 
és szempontrendszeréről május 
12-én, tehát lapzártánk után dönt 
a képviselő-testület, ezért ezekről 
a városkép következő számában, 
illetve a döntést követően a bp18.hu 
honlapon számolunk be.

itthon is, mEg nEm is
A tanév végétől újra várja a gyerekeket a Bókay-kerti napközis tábor

tégEd is vár a nyár!
Mozgalmasan telnek majd a vakáció hetei

Kondor BélA Közösségi HÁz
tűZZoMánCtáBor
Időpont: június 27.–július 1. (10 és 14 óra között)
Várjuk mindazon alkotókedvű gyermekek és 
fiatalok jelentkezését, akik szeretnének megis-
merkedni az ékszerkészítés és a tűzzománckép-
készítés fortélyaival. Vezeti: Török Ibolya szob-
rászművész Részvételi díj: 3000 Ft + anyagköltség

sMinKtáBor
Időpont: június 20–23. (10 és 13 óra között)
Egészséges és szép bőr, avagy hogyan és mi-
kor sminkeljünk? Sminkfoglalkozásokon lehet 
elsajátítani a különféle fogásokat a bőrápolástól 
a professzionális make-up készítéséig, egyénre 
szabottan is.
Vezeti: Császár-Bíró Lilla
Részvételi díj: 3000 Ft

„MűvésZEt A tErMésZEtBEn”
(Tábor a Szigetközben)
10–16 éves gyerekek részére
Időpont: július 16–20. 
Tervezett programok: túrázás, 
természetmegfigyelés, fotózás, kézművesség, nép-
tánc, versmondás, előadó-művészet, íjászat. 
jelentkezés és további információ: Ravasz Balázs, 
06-70-512-0081
Részvételi díj: 28 000 Ft

KÖnyvKÖtŐ táBor
Időpont: augusztus 1–5. (10 és 14 óra között)
Az érdeklődők megismerkedhetnek a papírmerí-
tésnek, a füzetlapok, kisebb könyvek készítésének 
a fortélyaival, a könyvdíszítéssel.
Vezeti: Novokrescsenszkov Tamás nyomdász
Részvételi díj: 3000 Ft

KEréKPáros nyári táBor
Mottó: Szívügyünk a közlekedés!
Időpont: augusztus 22–26. (10 és 14 óra között)
A közvetlenül az iskolakezdés előtti időszakra 
tervezett egyhetes nyári napközis tábor célja a 
6–14 éves általános iskolások közlekedésbiz-
tonságra nevelése. A gyerekek elemeire szedve 
ismerkedhetnek meg a kerékpárral, és a Havan-
na-lakótelepen lévő parkolókban próbákon, aka-
dályversenyeken fejleszthetik az ügyességüket. 
Közlekedésrendészeti szakemberek segítségével 
KRESZ-ismereti vetélkedők keretében tanulják 
meg a helyes gyalogos és kerékpáros közlekedés 
szabályait.
Részvételi díj: 3000 Ft
A táborokba jelentkezni és azokról további infor-
mációt kérni az intézmény elérhetőségein lehet 
(1181 Kondor Béla sétány 8. Telefon: 291-6564).

rózsA MűVelődési HÁz
KrEAtív MűvésZEti nAPKÖZis táBor
Időpont: június 20–24. (egész nap)
Délelőtt: személyiségfejlesztő játékos drámafog-
lalkozások. Délután: kézműves foglalkozások 
(batikolás, gyöngyfűzés, kavicsfestés, dekupázs) 
és szabadidős játékok. Vezeti: Tósoki Anikó pe-
dagógus, előadóművész Részvételi díj: 16 500 Ft

színes nyári kavalkád
Táncoljunk, kerékpározzunk vagy csak induljunk együtt egy felfedező túrára 

KAlAndos-KéZMűvEs nAPKÖZis táBor 
Időpont: június 27.–július 1. és július 4–8. 
(egész nap)
A tábor minden napján délelőttönként más-más 
helyszínre látogatunk el a gyerekekkel. Célunk a 
kerület és a dél-pesti régió megismertetése kalan-
dos formában. Délelőtt felfedezőúton (Merzse-
mocsár, meteorológiai állomás, helytörténeti 
gyűjtemény, Bálint ágnes-emlékház, Soroksári 
Botanikus Kert, Aeropark, Tűzoltómúzeum), 
délután kézműves foglalkozáson vesznek részt a 
gyerekek, ahol különféle technikákkal ajándék-
tárgyakat készítenek.
Részvételi díj: az első turnus 14 500 Ft, a második 
turnussal együtt 28 000 Ft

hAgyoMányŐrZŐ táBor
(a XVIII. kerületi önkormányzat támogatásával)
Időpont: augusztus 1–6. 
Helyszín: Szalafő (Őrség)
Kézműves foglalkozásokon természetes alap-
anyagok felhasználásával készítünk ajándéktár-
gyakat, miközben népi motívumokkal, hagyo-
mányos technikákkal dolgozunk. Szabadidős 
programok keretében olyan régi, kevésbé ismert 
közösségi játékokat játszunk majd, mint például 
a bige és a méta, de a máig népszerű számháború 

is szerepel a terveink között. Kirándulunk az Őr-
ségi Nemzeti Park túraútvonalain, ahol lehetőség 
lesz a környék növény- és állatvilágának felfede-
zésére, és nem maradhat el a tábortűz sem. 
A szabadidős programokat Nemes Gyula tanár 
úr (Brassó Utcai általános Iskola) fogja irányí-
tani.
Vezeti: Vörös árpád néptáncpedagógus, a Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola tanára 
Részvételi díj: 30 000 Ft 

Kis létszámú napközis táborainkban a családias 
hangulat mellett személyre szabott figyelmet for-
dítunk a gyerekekre. Programjaink a művelődési 
ház színháztermében, galériájában, illetve több 
külső helyszínen zajlanak. jelentkezés és további 
információ az intézmény elérhetőségein: 1181 
Városház utca 1–3. Telefon: 290-9498, 291-2896.

PiK HÁz
KrEAtív KéZMűvEs táBor
Időpontok: június 20–24., július 11–15. és 
augusztus 8–12. (10 és 13 óra között)
Pólófestés saját kezűleg és egyéb huncutságok.
Vezeti: Balogh Kata és a Lila Cápa
Részvételi díj: 
1800 Ft/nap, 8000 Ft/5 nap

KéPZŐMűvésZtáBor 
Időpont: június 27.–július 1. (mindennap 9 órától)
Változatos programokat kínálunk a gyerekeknek, 
akik különféle képzőművészeti technikákkal is 
megismerkedhetnek. 
Vezeti: Nagy Ernő festőművész
Részvételi díj: 8000 Ft

néPtánCtáBor
Időpont: június 27.–július 1. (8–16 óra között)
Vezeti: Kováts judit
Részvételi díj: 25 000 Ft. A részvételhez előzetes 
szintfelmérés szükséges.
A táborokba június 10-ig lehet jelentkezni. 
További információ az intézmény elérhetőségein 
kérhető (1188 Vasút utca 48.  
Telefon: 291-9202, 294-5971).

ToMory lAjos PedAgógiAi és 
HelyTörTéneTi gyűjTeMény
hElytÖrténEti FElFEdEZŐ táBor 
Időpont: augusztus 22–26. (8 és 16 óra között)
A Kossuth téren kővé dermedt alakokat találtok. 
Próbákat kell kiállnotok, hogy szóra bírjátok 
őket, és megismerjétek a történetüket. Közben 
érdekes helyeket kell felkeresnetek, de folyton 
időcsapdába kerültök, ami miatt a múlt és a jelen 

összekuszálódik. 
Megpróbáljátok 
kibogozni a szá-
lakat. A megfi-
gyeléseiteket, a 
felfedezéseiteket 
útinaplóban, kép-
ben, plasztikában 
rögzítitek, és 
blogra posztol-
játok. Legyél te 
is helytörténész, 

gyere el nyári napközis táborunkba! Várjuk a 
helytörténet iránt érdeklődő, a játékos felfede-
zéshez kedvet érző 8–12 éves XVIII. kerületi 
gyerekeket. 
Helyszín: Múzeumsarok kiállítóterem (1181 Szent 
Lőrinc sétány 2.) 
Táborvezető: Rozgonyi Sarolta múzeumpedagógus
Részvételi díj: 7000 Ft, amely magában foglalja a 
napi háromszori étkezés, az utazás és az alap-
anyagok költségét is.
jelentkezési határidő: június 17. Maximális lét-
szám: 15 fő. jelentkezni e-mailben vagy telefonon 
lehet: muzeum@muzeum18ker.hu, 290-1585 vagy 
06-20-921-4414. 

Ê kovács Attila

lassan elérkezik a nyári szünidő, amely nemcsak a nyaralás, hanem a különféle tá-
borozások időszaka is. Az önkormányzat és több kerületi intézmény jóvoltából idén is 
sokféle tábor fogadja azokat a kerületi gyerekeket, fiatalokat, akik szeretnék aktívan 
tölteni a nyarat. 

Lapunk körképet készített arról, hogy hol milyen táborok várják a vakációzókat ezen a nyáron. A lista 
a későbbiekben még bővülhet, így érdemes rendszeresen felkeresni a kerület honlapját (www.bp18.hu), 
ahol naprakész információk találhatók majd a táborokról.
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� egész nyáron benépesítik 
majd a bókay-kertet és a Vil-
mos endre Sportcentrumot a 

Városgazda XViii. kerület nonprofit 
zrt. által szervezett táborok la-
kói. a múlt tavasszal életre hívott 
Városgazda utánpótlás akadémia 
szakosztályainak és szakember-
gárdájának köszönhetően az 
úszástól a labdarúgásig számos 
sportágban próbálhatják ki magu-
kat a gyerekek.

Puskás AttilA     

Úszótábort 10 turnusban szervez a Városgazda 
Zrt.,, ez a sportág végigkíséri az egész nyarat. 
Csakúgy, mint a vízilabda, amelyet bemutatkozó 
sportágként az úszótáborokban lehet kipróbálni. 
A városüzemeltető cég vezérigazgatója, Banyár 

László örömtelinek tartja, hogy egyre több sport-
ággal ismerkedhetnek meg a táborozók: – Alapvető 
célunk az, hogy az akadémián űzhető valamennyi 
sportággal találkozzanak a gyerekek tábori for-
mában. Ezek nem klasszikus edzőtáborok, bár a 
versenyszerűen sportoló akadémisták számára 
szervezünk ilyet is, hanem olyan turnusok, ame-
lyeknek az a célja, hogy megszerettessék a mozgást 
és a sportot – mondta a vezérigazgató, hozzátéve, 
hogy az külön öröm, ha az élményekben gazdag 
egy hét után a gyerekek úgy döntenek, hogy szíve-
sen sportolnának egyesületi keretek között.

eGyre tÖbb SzakoSztály
Az elmúlt évben mintegy 250 gyerek vett részt a 
táborokban, ennél idén lényegesen többre számí-
tanak a szervezők. Optimizmusra ad okot, hogy 
az utánpótlás-akadémia taglétszáma már bőven 
500 fölött jár.

VálaSSz SportáGat!
Újdonság lesz ezen a nyáron az úgynevezett sport-
ágválasztó általános tábor, amelyből négy turnust 

szerveznek. Mindennap más-más sportággal is-
merkedhetnek meg a gyerekek, belekóstolhatnak a 
tenisz, az atlétika, a labdarúgás, a küzdősport és a 
vizes sportok világába is.

Valamennyi táborra jellemző, hogy szakkép-
zett oktatók foglalkoznak a gyermekekkel, akik a 
befizetett tábori díjért napi háromszori étkezést 
is kapnak. Mindezen túl változatos programokon 
vesznek részt a táborozók: strandolás, kalandpar-
kozás, a reptéri skanzen meglátogatása, találkozás 
ismert sportolókkal és záró bográcsparti gazdagítja 
az élményeket.

Az egységes megjelenés jegyében minden tábo-
rozó ajándékba kap két egyedi arculattal ellátott 
pólót.

A nyÁri TÁBoroK időPonTjAi 

ÚsZás/víZilABdA táBor 
(10 turnus): június 20-tól augusztus 26-ig

KüZdŐsPorttáBor 
(3 turnus): június 20-tól, 27-től és július 4-től

strAndlABdArÚgÓ-táBor 
(3 turnus): június 20-tól, 27-től és július 4-től

A tábor ideje alatt a nagypályás labdarúgással is 
ismerkedhetnek a gyermekek.

lABdArÚgÓtáBor 
(6 turnus): június 20-tól, 27-től, július 4-től, 

augusztus 8-tól, 15-től és 22-től
A tábor ideje alatt a strandlabdarúgás rejtelmeibe 

is bepillanthatnak a gyermekek.

sPortágválAsZtÓ áltAlános táBor 
(4 turnus): július 11-től, 18-tól, 25-től 

és augusztus 1-jétől

A táborozás ára: 21 000 forint/turnus
Akadémistáknak: 16 800 forint

Testvérkedvezmény: minden testvér után 
10% kedvezmény jár a táborozás díjából.

jelentkezni írásban, az 
akademia@varosgazda18.hu  e-mail címen lehet. 
Információ: Magdáné Illés Katalin  (30-190-6632)

tégEd is vár a nyár!
Mozgalmasan telnek majd a vakáció hetei

Kondor BélA Közösségi HÁz
tűZZoMánCtáBor
Időpont: június 27.–július 1. (10 és 14 óra között)
Várjuk mindazon alkotókedvű gyermekek és 
fiatalok jelentkezését, akik szeretnének megis-
merkedni az ékszerkészítés és a tűzzománckép-
készítés fortélyaival. Vezeti: Török Ibolya szob-
rászművész Részvételi díj: 3000 Ft + anyagköltség

sMinKtáBor
Időpont: június 20–23. (10 és 13 óra között)
Egészséges és szép bőr, avagy hogyan és mi-
kor sminkeljünk? Sminkfoglalkozásokon lehet 
elsajátítani a különféle fogásokat a bőrápolástól 
a professzionális make-up készítéséig, egyénre 
szabottan is.
Vezeti: Császár-Bíró Lilla
Részvételi díj: 3000 Ft

„MűvésZEt A tErMésZEtBEn”
(Tábor a Szigetközben)
10–16 éves gyerekek részére
Időpont: július 16–20. 
Tervezett programok: túrázás, 
természetmegfigyelés, fotózás, kézművesség, nép-
tánc, versmondás, előadó-művészet, íjászat. 
jelentkezés és további információ: Ravasz Balázs, 
06-70-512-0081
Részvételi díj: 28 000 Ft

KÖnyvKÖtŐ táBor
Időpont: augusztus 1–5. (10 és 14 óra között)
Az érdeklődők megismerkedhetnek a papírmerí-
tésnek, a füzetlapok, kisebb könyvek készítésének 
a fortélyaival, a könyvdíszítéssel.
Vezeti: Novokrescsenszkov Tamás nyomdász
Részvételi díj: 3000 Ft

KEréKPáros nyári táBor
Mottó: Szívügyünk a közlekedés!
Időpont: augusztus 22–26. (10 és 14 óra között)
A közvetlenül az iskolakezdés előtti időszakra 
tervezett egyhetes nyári napközis tábor célja a 
6–14 éves általános iskolások közlekedésbiz-
tonságra nevelése. A gyerekek elemeire szedve 
ismerkedhetnek meg a kerékpárral, és a Havan-
na-lakótelepen lévő parkolókban próbákon, aka-
dályversenyeken fejleszthetik az ügyességüket. 
Közlekedésrendészeti szakemberek segítségével 
KRESZ-ismereti vetélkedők keretében tanulják 
meg a helyes gyalogos és kerékpáros közlekedés 
szabályait.
Részvételi díj: 3000 Ft
A táborokba jelentkezni és azokról további infor-
mációt kérni az intézmény elérhetőségein lehet 
(1181 Kondor Béla sétány 8. Telefon: 291-6564).

rózsA MűVelődési HÁz
KrEAtív MűvésZEti nAPKÖZis táBor
Időpont: június 20–24. (egész nap)
Délelőtt: személyiségfejlesztő játékos drámafog-
lalkozások. Délután: kézműves foglalkozások 
(batikolás, gyöngyfűzés, kavicsfestés, dekupázs) 
és szabadidős játékok. Vezeti: Tósoki Anikó pe-
dagógus, előadóművész Részvételi díj: 16 500 Ft

színes nyári kavalkád
Táncoljunk, kerékpározzunk vagy csak induljunk együtt egy felfedező túrára 

KAlAndos-KéZMűvEs nAPKÖZis táBor 
Időpont: június 27.–július 1. és július 4–8. 
(egész nap)
A tábor minden napján délelőttönként más-más 
helyszínre látogatunk el a gyerekekkel. Célunk a 
kerület és a dél-pesti régió megismertetése kalan-
dos formában. Délelőtt felfedezőúton (Merzse-
mocsár, meteorológiai állomás, helytörténeti 
gyűjtemény, Bálint ágnes-emlékház, Soroksári 
Botanikus Kert, Aeropark, Tűzoltómúzeum), 
délután kézműves foglalkozáson vesznek részt a 
gyerekek, ahol különféle technikákkal ajándék-
tárgyakat készítenek.
Részvételi díj: az első turnus 14 500 Ft, a második 
turnussal együtt 28 000 Ft

hAgyoMányŐrZŐ táBor
(a XVIII. kerületi önkormányzat támogatásával)
Időpont: augusztus 1–6. 
Helyszín: Szalafő (Őrség)
Kézműves foglalkozásokon természetes alap-
anyagok felhasználásával készítünk ajándéktár-
gyakat, miközben népi motívumokkal, hagyo-
mányos technikákkal dolgozunk. Szabadidős 
programok keretében olyan régi, kevésbé ismert 
közösségi játékokat játszunk majd, mint például 
a bige és a méta, de a máig népszerű számháború 

is szerepel a terveink között. Kirándulunk az Őr-
ségi Nemzeti Park túraútvonalain, ahol lehetőség 
lesz a környék növény- és állatvilágának felfede-
zésére, és nem maradhat el a tábortűz sem. 
A szabadidős programokat Nemes Gyula tanár 
úr (Brassó Utcai általános Iskola) fogja irányí-
tani.
Vezeti: Vörös árpád néptáncpedagógus, a Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola tanára 
Részvételi díj: 30 000 Ft 

Kis létszámú napközis táborainkban a családias 
hangulat mellett személyre szabott figyelmet for-
dítunk a gyerekekre. Programjaink a művelődési 
ház színháztermében, galériájában, illetve több 
külső helyszínen zajlanak. jelentkezés és további 
információ az intézmény elérhetőségein: 1181 
Városház utca 1–3. Telefon: 290-9498, 291-2896.

PiK HÁz
KrEAtív KéZMűvEs táBor
Időpontok: június 20–24., július 11–15. és 
augusztus 8–12. (10 és 13 óra között)
Pólófestés saját kezűleg és egyéb huncutságok.
Vezeti: Balogh Kata és a Lila Cápa
Részvételi díj: 
1800 Ft/nap, 8000 Ft/5 nap

KéPZŐMűvésZtáBor 
Időpont: június 27.–július 1. (mindennap 9 órától)
Változatos programokat kínálunk a gyerekeknek, 
akik különféle képzőművészeti technikákkal is 
megismerkedhetnek. 
Vezeti: Nagy Ernő festőművész
Részvételi díj: 8000 Ft

néPtánCtáBor
Időpont: június 27.–július 1. (8–16 óra között)
Vezeti: Kováts judit
Részvételi díj: 25 000 Ft. A részvételhez előzetes 
szintfelmérés szükséges.
A táborokba június 10-ig lehet jelentkezni. 
További információ az intézmény elérhetőségein 
kérhető (1188 Vasút utca 48.  
Telefon: 291-9202, 294-5971).

ToMory lAjos PedAgógiAi és 
HelyTörTéneTi gyűjTeMény
hElytÖrténEti FElFEdEZŐ táBor 
Időpont: augusztus 22–26. (8 és 16 óra között)
A Kossuth téren kővé dermedt alakokat találtok. 
Próbákat kell kiállnotok, hogy szóra bírjátok 
őket, és megismerjétek a történetüket. Közben 
érdekes helyeket kell felkeresnetek, de folyton 
időcsapdába kerültök, ami miatt a múlt és a jelen 

összekuszálódik. 
Megpróbáljátok 
kibogozni a szá-
lakat. A megfi-
gyeléseiteket, a 
felfedezéseiteket 
útinaplóban, kép-
ben, plasztikában 
rögzítitek, és 
blogra posztol-
játok. Legyél te 
is helytörténész, 

gyere el nyári napközis táborunkba! Várjuk a 
helytörténet iránt érdeklődő, a játékos felfede-
zéshez kedvet érző 8–12 éves XVIII. kerületi 
gyerekeket. 
Helyszín: Múzeumsarok kiállítóterem (1181 Szent 
Lőrinc sétány 2.) 
Táborvezető: Rozgonyi Sarolta múzeumpedagógus
Részvételi díj: 7000 Ft, amely magában foglalja a 
napi háromszori étkezés, az utazás és az alap-
anyagok költségét is.
jelentkezési határidő: június 17. Maximális lét-
szám: 15 fő. jelentkezni e-mailben vagy telefonon 
lehet: muzeum@muzeum18ker.hu, 290-1585 vagy 
06-20-921-4414. 

Ê kovács Attila

lassan elérkezik a nyári szünidő, amely nemcsak a nyaralás, hanem a különféle tá-
borozások időszaka is. Az önkormányzat és több kerületi intézmény jóvoltából idén is 
sokféle tábor fogadja azokat a kerületi gyerekeket, fiatalokat, akik szeretnék aktívan 
tölteni a nyarat. 

Lapunk körképet készített arról, hogy hol milyen táborok várják a vakációzókat ezen a nyáron. A lista 
a későbbiekben még bővülhet, így érdemes rendszeresen felkeresni a kerület honlapját (www.bp18.hu), 
ahol naprakész információk találhatók majd a táborokról.
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Soha ne 
feledjük! 
rendhagyó történelemórát tartott 
schrötter tibor, az 1956-os Magyar 
szabadságharcosok világszövetsé-
gének alelnöke április 28-án a Kondor 
Béla Közösségi házban. A programhoz 
kapcsolódott egy egynapos vándorki-
állítás is. 
Az 56-os szabadságharcos, Schrötter Ti-
bor több mint másfél évtizede járja az or-
szágot. Főként diákoknak tart rendha-
gyó történelemórát a Rákosi-korszakról, a 
forradalomról és az azt követő megtorlásról, és 
tablókon mutatja be az általa megőrzött, ösz-
szegyűjtött dokumentumokat és relikviákat.   
A Rákosi-rendszerben politikai okokból bör-
tönbe zárták, majd bányászként dolgoztatták, és 
még 1954-es szabadulása után sem lehetett iga-
zán szabad… Szabadulólevelében utasították, 
hogy másnap jelentkezzen a rendőrség politikai 
tisztjénél, aki azt mondta neki, hogy diploma 
megszerzésére is lehetőséget kap, ha jelentést 
tesz adott személyekről vagy eseményekről. „Öt 
év alatt elfeledtem, amit tanultam, inkább két-
kezi munkás maradok” – felelte Schrötter Ti-
bor. A százados üvöltve zavarta ki a szobából, 
és megfenyegette, mondván, gondoskodik arról, 
hogy élete végéig segédmunkás maradjon.

Schröttert Miskolcon érte 1956. október 23. 
Társaival a fővárosba szökött, csatlakozott a sza-
badságharchoz, majd annak leverését követően 
részt vett a Márciusban újrakezdjük mozgalom-
ban. Emiatt 1958-ban ismét letartóztatták. 

A börtönviselt alelnök a 88. rendhagyó tör-
ténelemórát a Darus és a Vörösmarty iskola 
diákjainak tartotta. Beszélt a gyerekeknek az 
elnyomó rendszer börtöneiről, a kegyetlen, em-
bertelen áVH-s kihallgatásokról és azokról a 
többnyire tanulatlan pribékekről, akik a saját 
honfitársaikat kínozták. 

Az előadás előtt Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester köszöntötte a diákokat és a  pedagógu-
sokat. A rendezvényen részt vett Sántha Gábor, 
az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világ-
szövetségének elnöke is. 

Ê F. E. 

„A fa adja 
magát”
Zsolnai Mihály kerületi fafaragó mű-
vész hagyományos és letisztult formák 
című kiállítása április 25-én nyílt meg a 
PiK galériában. 

Zsúfolásig megtelt a Pestszentimrei Közösségi 
Ház galériája, annyian jöttek el Zsolnai Mihály 
kiállításának megnyitójára. Ez nem véletlen, 
mert amellett, hogy a művész minden alka-
lommal szemet gyönyörködtető alkotásokkal 
örvendezteti meg a vendégeket, sokan kedve-
lik őt jó kedélyéért, közvetlen modoráért is.   
Zsolnai Békés megyében, Tótkomlóson szüle-
tett, ott kapott kedvet gyermekkorában az asz-
talos- és bognármesterektől a fafaragáshoz.

– A pályám elején naturális stílusban készítet-
tem a munkáimat, a portrékon még a legkisebb 
ráncokat is kifaragtam, de már a letisztult, el-
vontabb formák is közel állnak hozzám – mond-
ta. – Szerencsére elég erőm van a munkához, és 
még szeretnék egy ideig faragni a magam és má-
sok örömére – tette hozzá a közkedvelt művész.     
Számos kiállításon vett részt, először társkiál-
lítóként, majd önállóan is. Ahogy gyarapodtak 
a zsűrizett munkái, úgy szaporodtak a tárlatok 
is. 

Az alkotásait nemcsak hazánkban, ha-
nem a szomszédos országokban, sőt a ten-
gerentúlon is láthatták már az érdeklődők. 
Zsolnai Mihály 1994-ben elnyerte a népi ipar-
művész címet, 1995-ben a Békés Megye Nép-
művészetéért emlékplakettel tüntették ki.  
A vendégeket Ódor Katalin, a Pestszentimrei 
Közösségi Ház igazgatója köszöntötte, a kiál-
lítást Feledy Balázs művészettörténész, mű-
vészeti író nyitotta meg, és az eseményen 
Draskóczy Zoltán gitározott. A vendégek kö-
zött ott volt az egyik szobor ihletője, a 95 
éves Tabányi Mihály harmonikaművész is.  
A tárlat május 21-ig tekinthető meg. 

Ê Fülep Erzsébet

Szabadon 
szárnyaltak 
Kondor Béla emlékezete (A mű-tücsök 
felbocsátása) címmel nyílt kiállítás a 
Brassó iskola szervezésében május 
2-án a városháza galériában. A tár-
laton jelenlegi és volt brassós diákok 
munkái láthatók, akik közül többen 
már művészi pályára léptek.  
 
– Kondor Béla művészete nagyon közel áll hoz-
zám, és szeretném, ha minél többen megismer-
nék a munkásságát – mondta Bucsák Noémi, a 
Brassó iskola kerámiaszakkörének vezetője.  – 
A modern képzőművészet egyik legjelentősebb 
alakja Pestszentlőrincen született. Rendkívül 
sokoldalú művész volt, a legkülönbözőbb grafikai 
technikák alkalmazása mellett festményeket al-
kotott, verset és prózát írt, a fényképezésben újat 
keresett, és több hangszeren is kitűnően játszott.  
Bucsák Noémi 16. éve vezeti a kerámiaszakkört, 
Tasnádi András igazgató akkor még helyet-
tesként kérte fel rá, hogy a gyerekek délutáni 
szabadidőpalettáján nagyobb legyen a választék. 
– A diákok fantáziája és kézügyessége fejlődik 
a kerámiázás által – mondta a szakkörvezető. 
– Nem mondom nekik, hogy mit készítsenek, 
mindenki szabadon élheti ki a kreativitását.  Az 
alkotás lelkileg is hasznos –, legyen szó festés-
ről, fotózásról, kerámiázásról vagy rajzolásról –,  
mert a gyermek a félelmét, feszültségét „ki tudja 
dolgozni” általa. 

A Brassó iskola 4. osztályos diákjai – Rózsa-
völgyi Panni, Miklós Anna, Orosz Barbara – lel-
kesen beszéltek a szakkörről, mondván, szaba-
don szárnyalhatnak, Noémi néni tanácsokkal 
segíti őket, hogy meg tudják valósítani azt, amit 
elképzeltek. Mindhárman elmondták, hogy 
ajándékba is kerámiát szoktak készíteni a csa-
ládjuknak, aminek mindenki jobban örül, mint 
ha valamit vásároltak volna. 

A kiállítást Galgóczy Zoltán alpolgármester 
nyitotta meg, és az eseményen brassós diákok 
működtek közre. A tárlat május 13-ig tekinthe-
tő meg.

Ê Fülep E.

Bókay-
biológiaverseny
A 18. alkalommal megrendezett orszá-
gos biológiaverseny döntőjét április 
22-én tartották a Bókay árpád általá-
nos iskolában. A döntőbe való bejutá-
sért komolyan meg kellett dolgozni.

A verseny megálmodója és főszervezője, Krakkerné 
Berki Hajnalka a döntőt megelőzően mesélt az ide 
vezető útról. 

– A biológiaversenyt 18 éve hasonló tematika 
szerint rendezzük. A versenyzők két korcsoportja, 
vagyis az 5–6. és a 7–8. osztályosok meghatározott 
témában és tematika szerint pályamunkát készíte-
nek. A pályamunkákat játékosan, például rejtvény, 
társasjáték vagy makett formájában is fel kell dol-
gozni. Ezt követi két komplex feladatsor otthoni 
megoldása a klasszikus biológia témaköreiben. A 
kísérleteket, megfigyeléseket dokumentálni is kell. 

Az összesített eredmények alapján a legtöbb 
pontot elérő 20-20 tanulót hívták meg a döntőbe. 
A pályamunkákból kiállítást rendeztek, ahol alka-
lom nyílt egymás munkáinak megismerésére, új és 
hasznos ötletek begyűjtésére. 

Galgóczy Zoltán alpolgármester kollektív di-
csérettel kezdte a megnyitóbeszédét: – Ti, akik 
már két fordulón is túljutottatok, méltán lehettek 
büszkék magatokra, felkészítő tanáraitokra és szü-
leitekre. Önkormányzatunk nevében is kívánom, 
hogy erre a közös komoly munkára az elért egyé-
ni eredménytől függetlenül mindenki sikerként 
emlékezzen, mert én itt és most csak győzteseket 
látok. 

Nézzük, milyen feladatok várták a két korosz-
tály döntőseit…

Az 5–6. osztályosokat: Képzeld el, hogy cinege 
vagy és egy öreg fa odújában élsz! Innen figyeled 
a fa és környéke lakóit. Pályamunkádban mutasd 
be, mit látsz az egyes évszakokban, napszakokban. 
Kik élnek a fán, a fában és a környékén? Milyen 
örömei és bánatai vannak a fának?

A 7–8. osztályosokat: Pályamunkáitokban mu-
tassátok be az emberi tevékenység környezetkáro-
sító hatását és a problémák orvoslásának lehetősé-
gét!

Az országos biológiaverseny döntőjének vendé-
ge volt Náray-Szabó Gábor professzor, a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács társelnöke, Hunya-
di István városigazgató és Hományi Tamás Márton 
tankerületi igazgató.

A verseny hosszú ideje az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program 
szakmailag és anyagilag is támogatott hivatalos 
rendezvénye. További támogatók a XVIII. kerületi 
önkormányzat és Marton Kinga, a jávorkút Erdei 
Iskola tulajdonosa.

Ê gönczöl András

Virágcsendéletes köszöntő 
Anyák napi ünnepséget rendezett május 2-án a rózsa nyugdíjas Klub a rózsa Mű-
velődési házban. 

Kevés olyan szívmelengető ünnep van, mint az 
anyák napja. Ekkor köszöntjük édesanyánkat, 
megköszönve neki mindazt a szeretetet és gon-
doskodást, amellyel elhalmozott bennünket. Ha 
már magunk is édesanyák, netán nagymamák 
vagyunk, akkor boldogan fogadjuk gyermekeink, 
unokáink szívmelengető megemlékezését. 

Bizonyára a nyugdíjas civil szervezetek is kö-
szöntik ebből az alkalomból a soraikhoz tartozó 
anyákat, nagymamákat, dédanyákat. így volt ez a 
Rózsa Nyugdíjas Klubban is, amelynek tagjai az 
azonos nevű művelődési házban egy jó hangula-
tú ünnepségen vehettek részt, ahol a műsorban 
főként gyerekek léptek fel. 

De mielőtt ennyire előreszaladnánk, említsük 
meg Kovács Ferencnét, mindenki ágikáját, aki 
lelke és motorja a klubnak, ugyanis vezetőjeként 
sokat tesz azért, hogy a nyugdíjasok jól érezzék 
magukat a „csapatban”. Ez látszott is azon, hogy 
mindenki elment a rendezvényre, aki csak tehet-
te. Az ünnepség hangulatához illetően díszletként 

kiállították T. Szabó Magda képzőművész Anya 
gyermekével és Virágcsendélet című festményét. 

ágika köszöntötte a vendégeket, akik kö-
zött néhány férfiú is megjelent, sőt Kiss Lász-
ló klubtag elszavalta Kibédi Ervin színművész 
(1924–1997) Ahogy a napok rövidülnek című 
versét. A műsorban felléptek a Rózsa Művelő-
dési Házban működő New Dance World – Mo-
dern táncok iskolájának a növendékei, a Tébláb 
Művészeti Iskola Langalló csoportja Vörös Árpád 
néptáncpedagógus és a kispesti Erkel Ferenc ál-
talános Iskola Kicsinyek kórusa Sebőkné Kós Szil-
via énektanár vezetésével. 

A nyugdíjasok süteménnyel és üdítővel mond-
tak köszönetet a fellépőknek.

– A taglétszámunk mintegy 150-es, amelynek 
20-25 százaléka 85 év feletti – mondta Kovács 
Ferencné ágika. – jövőre lesz a klubunk harminc-
éves, és vannak még olyan alapító tagjaink, akik 
rendszeresen részt vesznek a programjainkon.

Ê Fülep E.

„Diák marad az ember, amíg él – vallja egy versé-
ben Reviczky Gyula költő, hozzátéve: – Leckéjét a 
sírig tanulja, /Nehezebbet folyvást a réginél”. Ezek 
a gondolatok nyilván nem fordulnak meg egy vég-
zős középiskolás fejében, inkább az érett ember 
tekint vissza így az addig megtett útra. A Karinthy 
Frigyes Gimnázium ballagóin sem látszott melan-
kólia, amint jól ismert piros talárjukat magukra 
öltve vonultak végig a Thököly úti épület folyosó-
in, termein április 29-én, sokkal inkább vidámság, 
felszabadultság és mindezek mélyén egy kis drukk 
a három nappal később kezdődő érettségi miatt.

A középiskola befejezése szerte a világon fon-

tos esemény. A ballagás magyarországi hagyo-
mányát Selmecbányára, az 1870-es évekig vezetik 
vissza, és azóta is törekszik minden iskola arra, 
hogy az általános szokások mellett – mint például 
az ismert ballagási dalok éneklése, búcsúzásképp 
az alma mater körbejárása – saját tradíciókat ala-
kítson ki. A Karinthy gimnázium fényünneppel 
készül minden évben, vagyis a termekből érkező 
végzősöket az akkorra már besötétedett udvaron 
fáklyás műsor várja. Ez természetesen idén sem 
maradhatott el, ahogyan a már említett piros ta-
lár sem.

Ê k. gy.

Talárban búcsúztak a karinthysok
április utolsó napjaiban tartották országszerte, így kerületünkben is a ballagáso-
kat, és a sok ezer fiatal a búcsú megható pillanatai után május 2-án már megkezd-
te az érettségi vizsgáit. Az elmúlt héten az írásbeli feladatoknak tettek eleget, míg 
a szóbeli vizsgákat júniusban tartják.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

  Május utolsó szombatján rendezik meg a 10. Rózsafüzér-zarándoklatot egyház

� jubileumához 
érkezik május 
28-án a min-

den évben sok-sok 
hívőt vonzó keresz-
tény ünnepi ese-
mény, az élő rózsa-
füzér zarándoklat.

 
Mint minden évben, az idén is 
kilenc zarándoklatszakasz lesz 
ezen a napon egy időben. Ebből 
kettő a kerületünkben fejező-
dik be, a Havanna-lakótelepen 
tartandó szentmisével, ame-
lyet Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti érsek ce-
lebrál 19 órától a Szent László-
templomban.

Élményt, lelki feltöltődést 
adott a zarándoklat az elmúlt 
évtizedben, s feltételezhetően 
most is átélhetik ezt azok, akik 
vállalják a hosszú gyaloglást. 
Fáradtan ugyan, de annál bol-
dogabban érkezhetnek meg a 
végső állomásra, a Havanna-la-
kótelepi templomhoz.

Kerületünket két szakasz 
érinti, és mindkettő itt is fejező-
dik be.

A 7. szakasz résztvevői a 
soroksári Nagyboldogasszony-
templomtól indulnak 7.30-kor, 
majd Soroksár utcáin és az er-
zsébeti temetőn keresztül ér-
keznek meg a soroksár-újtelepi 
Fatimai Szűzanya-templomhoz. 
Ezt követően gyalogolnak el 
a pestszentimrei Szent Imre-
templomhoz, ahonnan pihenő, 
frissítő után mennek előbb a 
szemeretelepi Szent István ki-
rály-templomhoz, majd a Szűz 
Mária Szeplőtelen Szíve-temp-
lom az úti cél. Innen érkeznek a 
havanna-lakótelepi Szent Lász-
ló-templomhoz, ahol 19 órakor 
kezdődik a szentmise. A sza-
kasznak, amelynek hossza 17 ki-
lométer, két helyi szervezője van: 
Bernáth Mária (30-910-0530) és 
Tordai Béláné (20-397-6568).

A kerületet érintő másik sza-
kasz a 8. A hívek 9 órakor indul-
nak Rákoskeresztúrról, a Szent 

Kereszt-templomtól, ahonnan 
a Szent Pál-templomig men-
nek. Ezt követően Rákoshegy, a 

Lisieux-i Szent Teréz-plébánia a 
cél, majd Pestszentlőrincre, az 
erzsébettelepi Szent Erzsébet-

templomhoz érkeznek. Onnan 
a miklóstelepi Szent józsef-
templom felé veszik az útjukat 

a zarándokok, és a Mária Szep-
lőtelen Szíve-templom érintésé-
vel érkeznek meg a Havannára. 
E szakasz hossza 16 kilométer. 
Szervezők: Kerekes Sándorné 
(20-971-6995), Sepsey Erzsébet 
(30-229-5419) és Antal Attila 
(30-657-8815).

S z a r v a s 
Attila alpol-
gármester, a 
Szent Lőrinc 
Katolikus ál-
talános Iskola 
i g a z g a t ó h e -
lyettese több 
a l k a lom ma l 

vett már részt a zarándoklaton, 
és szép emlékeket őriz.

– A jó és imádságos hangu-
latban az ember szinte észre sem 
veszi, hogy „mellesleg” közel 
húsz kilométert is legyalogol. 
Igaz, az esti szentmisére már 
mindenki fáradtan érkezik, de 
az egész nap adta élmény fe-
ledteti ezt. Aki eddig még nem 
próbálta ki, nem élte át, hogy 
milyen is végiggyalogolni a ke-
rületünkben végződő zarándok-
úton, az tegye meg, mert estére 
élményekkel és lélekben gazda-
gon térhet haza.

tUdtA-E,
hogy a rózsafüzér-
zarándoklat nem más, 
mint egy
imádságos kirándulás a 
város körül?
hogy a szakaszokhoz 
útközben is bárhol lehet 
csatlakozni?
hogy a Mária rádió élő-
ben közvetíti az egész 
napos eseményt?
hogy a zarándokok 
nemcsak egyházi, de 
népénekekkel is kö-
szöntik e napot?
hogy az imádságos 
lelkületen túl jó han-
gulat, piknik is kíséri a 
zarándoklatot?

mEgErősítő, élményt adó
 Kilométereket hagynak maguk mögött, de mondják: megéri
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– Honnan jött a gondolat, hogy az iskoláikban tanítók 
számára tudományos konferenciát rendezzenek?

– A Magyarországi Evangélikus Egyház öt éve, 
2011-ben döntött arról, hogy átveszi az 1936 óta 
Pestszentlőrincen működő állami általános és középisko-
lát, s megalapítja a hivatalos nevén Sztehlo Gábor Evan-
gélikus Óvoda, általános Iskola és Gimnázium nevű 
intézményegyüttest. Ez a tanév immár az ötödik, amely-
nek keretében az egyház missziói feladatának is eleget 
téve nevel, oktat, és a keresztény értékrendet átadja az 
intézményeinkbe járó gyermekeknek.

– Tehát több szinten és több helyen is megtalálhatók a 
kerületben…

– így igaz, és arra különösen büszkék vagyunk, hogy a 
gyorsan fejlődő kerületben csak a mi iskolánk mondhatja 
el, hogy az óvodáskortól az érettségi megszerzéséig vesz 
részt a gyermekek nevelésében, oktatásában.

– Kézenfekvő volt a döntés, hogy önök legyenek a házi-
gazdái e tudományos konferenciának…

– Igen, mert az evangélikus nevelés kutatását és fej-
lesztését elsődleges fontosságúnak tartja az egyházunk. 
Az eredmények bemutatásának fontos színtere az éven-
ként megrendezett Evangélikus Iskolák Kutató és Alkotó 
Tanárainak Konferenciája. Ennek voltunk a házigazdái 
áprilisban.

– Ki szervezte a konferenciát, és mi volt az elsődleges 
célja?

– A főszervező az egyházunk nevelési és oktatási osz-
tálya, valamint az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szol-
gáltató és Továbbképző Intézet volt. A konferencia célja 
pedig az, hogy az iskoláinkban tanító és a saját szakte-

rületükön tudományos eredményt felmutató pedagógu-
sok, kutató és alkotó tanárok még jobban megismerjék 
egymás tudományos eredményeit. A rendezvény plenáris 
ülésén három, a hat szekcióban 35 előadást hallgathattak 
meg a résztvevők.

– Ha a szekcióülésekét nem is, de a plenáris ülések té-
máit, kérem, sorolja fel. 

– Mindhárom magas színvonalú volt. Az egyik elő-
adás A köznevelés jelentősége és szerepe a társadalomban 
és az egyházban címet viselte, a másik Sztehlo Gábor pe-
dagógiáját elemezte, míg a harmadik Humor a (gyógy)
pedagógiában címmel osztott meg értékes gondolatokat 
a hallgatókkal.

– Több mint egy hónap telt el a konferencia óta. Ho-
gyan tekint vissza rá?

– Büszkén, mert látni való volt, hogy az egyházunk 
pedagógusai a nem kevés napi munkájuk mellett magas 
színvonalú kutatómunkát is folytatnak.

OKTATNAK IS, 
KUTATNAK IS
Evangélikus tanárok konferenciája a Kossuth téren
Az evangélikus iskolákban tanító tanárok számára kiemelkedő jelentőségű konferenciát ren-
deztek áprilisban a sztehlo gábor gimnáziumban. Az eseményről vicziánné salla ildikó intéz-
ményvezetőt kérdeztük.

A szomszédos kerületekből is számos zarándok érkezik hozzánk

JElEnés rÓZsAFüZérrEl
a portugáliai kisváros, Fátima közelében hat jelenés történt 1917-ben. a katolikus egyház elfogadta, hogy a Szűzanya valóban 
megjelent három pásztorgyermeknek. május 13-án a gyerekek nyájat őriztek a város közelében. a déli rózsafüzér-imádság 
után a közelükben lévő kövekből kis házat építettek azon a helyen, ahol ma a bazilika áll. Hirtelen sugárzó fényt láttak, ame-
lyet villámnak véltek. Haza akartak menni, de rögtön egy második villámlás világította be a helyet, kissé távolabb. ekkor egy 
tölgyfabokor fölött megláttak egy női alakot, kezében rózsafüzérrel, aki az elmondásuk szerint ragyogóbb volt a napnál. a hölgy 
azt mondta a három gyermeknek, hogy sokat kell imádkozniuk, majd meghívta őket, hogy öt egymást követő hónap 13. napján 
ugyanabban az órában ismét jöjjenek el erre a helyre. a gyermekek így is tettek, és a nő mind az ötször elment hozzájuk.

Mottó: „Reményt és jövőt adok nektek!" 
Jer 29,11 

 
 
 

                     MEGHÍVÁS AZ 
       ARS SACRA FESZTIVÁL 

RENDEZVÉNYHEZ CSATLAKOZÁSRA 
 

IDÉN A JUBILEUMI 10. ALKALOMMAL KERÜL SOR A PROGRAMSOROZATRA, 
MELYNEK IDŐPONTJA MINDEN ÉV SZEPTEMBERÉNEK HARMADIK HETE 

 

ARS SACRA FESZTIVÁL – 2016. SZEPTEMBER 17-25. 
NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA – 2016. SZEPTEMBER 17. 

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAIHOZ KAPCSOLÓDVA 

Jelentkezés: 2016. július 31-ig 

PÉLDÁK A PROGRAMOKRA: 

MÚZEUMOK, KIÁLLÍTÓHELYEK, GALÉRIÁK, MŰTERMEK – szakrális kiállítással, 
tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal 
 

KULTURÁLIS KÖZPONTOK, MŰVELŐDÉSI HÁZAK – színházak, képző- és iparművészek, 
előadóművészek, mozgásművészek programjainak bemutatásával 

 

SZÍNHÁZAK – szakrális témájú színdarabbal, irodalmi esttel 
 

TEMPLOMOK – templom bemutatásával, kiállítások, előadások, koncertek befogadásával 
 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZEK – kiállítással, nyitott műteremmel 
 

HELYTÖRTÉNÉSZEK, MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZEK, ÉPÍTÉSZEK – szakrális épületek bemutatásával, 
szakrális útvonalak, séták szervezésével 
 

ZENÉSZEK – koncerttel 
 

A FESZTIVÁL RÖVID TÖRTÉNETE ÉS BEMUTATÁSA 

Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi Városmissziós rendezvénysorozat gyümölcse, melyhez 
Budapest egyházművészete révén a Kulturális Örökség Napjaival összefogva is kapcsolódott. Célja a remény 
jeleinek felmutatása a kultúrában. A művészet minden ágának bevonásával világít rá a Szépre, Jóra, Igazra. 

Az Ars Sacra Fesztiválhoz az ország legnagyobb múzeumai, kiállítóhelyei, galériái, színházai, templomai 
és kulturális központjai csatlakoztak. Magyarország legnagyobb egyházművészeti gyűjteményei is 

csodálatos programokkal gazdagították az eseményt. 
Az Ars Sacra Fesztiválra olyan új, vagy már meglévő programmal is lehet jelentkezni, 

amely a rendezvény idején (akár egy rövid ideig is) ingyenesen látogatható, hallgatható. 
Várjuk minden olyan művész, együttes, intézmény, szervezet vagy magánszemély jelentkezését, 

aki/amely a Szépség és Igazság felmutatásával igyekszik láthatóvá tenni a láthatatlant, 
és felragyogtatni az Isten által teremtett világ csodálatos voltát. 

 
A jelentkezés módja: regisztráljon a www.ars-sacra.hu oldalon és töltse fel a programot. 

Amennyiben segítségre van szüksége, keressen bennünket! 
 

ARS SACRA ALAPÍTVÁNY 
Telefon: +36 1 214 0858; E-mail: ars-sacra@ars-sacra.hu 

Levelezési cím: 1014 Budapest, Tárnok utca 5. 
 

www.ars-sacra.hu 
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GyermeknapGyermeknapGyermeknap
a Bókay-kertbena Bókay-kertbena Bókay-kertben

májusmájusmájus Fesztivál SzínpadFesztivál Színpad
 10:00 Megnyitó
 10:30  Hahota Gyermek Színház előadása:  

Brémai muzsikusok
 12:00 Makám zenekar
 13:00 PL. Team Dance Stúdió
 13:30 Park Aerobic Center
 14:30 Bíró Eszter és zenekara: „Állati zenés ABC”
 15:30 Városgazda Utánpótlás Akadémia
 16:30 Gitárosokkk… Mohabával
 18:00 Alma Együttes
 19:00 Animal Cannibals

16:00
dr. Zacher Gábor  

drogprevenciós előadása  
a Főépület Nagytermében

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.

Budapest Főváros XvIII. kerület pestszentlőrInc-
pestszentImre Önkormányzata

Borostyán Szociális Szolgálat pályázatot hirdet idősek nappali ellátás vezetői munkakör betöltésére.
A munkakör betöltéséhez az 1/2000. ( I.07.) SZCSM rendelet 3 számú mellékletében a nappali 

ellátás vezetői munkakör betöltésére előírt felsőfokú szakképesítés, büntetlen előélet és legalább 3 
éves szociális területen megszerzett szakmai gyakorlat szükséges.

Bérezés KJT–ben és a szociális ágazatban dolgozók bérpótlékára és kiegészítő bérpótlékára 
vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint kerül megállapításra.

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 15.
A pályázatot levélben postai úton 1188 Budapest, Címer utca 88 sz. címre 

vagy timarne@borostyan18.hu e-mail címer kérjük megküldeni.
Pályázathoz szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát és az 

idősek nappali ellátásának vezetésére vonatkozó szakmai elképzelést kérünk csatolni.
Az álláshely 2016. június 1-jétől betölthető.

Budapesten működő nagykereskedelmi 
hűtőházunkba keresünk 

raktáros munkatársakat
két műszakos munkarendben, napi 8 órában.

Feladatok:
– Kiszállítandó áru összekészítése, ellenőrzése, 

kiadása.
– Raktárkészlet minőségmegőrzési idejének 

figyelemmel kísérése.
– Kimenő és bejövő áruk targoncával vagy kézzel való 

rakodása.
– A használt helyiségek (raktár, étkező, öltöző) 

és a telephely külterületének tisztán tartása.
Munkavégzés helye: 1097 Budapest, Gubacsi út. 32.

Előny:
– raktárban szerzett gyakorlat,

– OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány,
– gépkezelői jogosítvány (3312, 3313, 3324 gépcsoport)

Hosszútávú munkalehetőséget nyújtunk egy stabil 
hátterű, dinamikusan fejlődő vállalatnál.

Fényképes önéletrajzot, fizetési igény megjelölésével 
a tothne@mecsekfuszert.hu e-mail címre várjuk!

mecsek-fuszert-2016-05-03_XVIII-Varoskep  2016.05.04.  14:38  Page 1
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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 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 dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám 
alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-317-
0797, 06-20-922-1629

n telken belüli szennyvízcsatorna kiépítés, Teljes körű ügyintézéssel, garanciával, 
reális áron! Bádogos - tetőfedő munkák, javítások, pala – cserép javítás. Vízvezetékszerelés 
/ javítás, fürdőszoba felújítások, WC – tartály csere, csőcsere, ereszcsatorna cserék. T.: 
0670/511-1800, Referencia: http://joszaki.hu/koczoh-zoltan-vizszerelo-badogos#ertekeles 
e-mail: koczoh.lajos@hotmail.com

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

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 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, 
kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. 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 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.

 KirándUlás
n A tájak Korok Múzeumok Egyesület 18.kerületi Nyugdíjas Tagcsoportja   

autóbuszos kirándulásokat szervez: 2016. május 21-én (szombaton) Somoskőújfalu, Somoskő 
vára, Salgótarján és  környékére. Bővebb tájékoztató: Horváth Lászlónénál 294-5993, Harmati 
Istvánnénál 290-3607 telefonszámon. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

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

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 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 és rAKodÓ: 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 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.

n AnyAgBEsZErZŐ: Társaságunk anyagbeszerző kollégát keres. Feladatok: - A 
beszerzendő anyagok körültekintő átvétele, - a gépkocsi rendeltetési helyre történő vezetése, 
a rakomány károsodásmentes szállítása, - menetlevelek vezetése, valamint a munkakörével 
összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása, - a gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése, 
a gépjármű működési zavarainak, hibáinak meghatározása, behatárolása, a kisebb hibák javítása, 
a gépjármű rendszeres ápolása, - raktáron belül kézi, és/vagy gépi anyagmozgatás végzése, 
a szállításra váró anyagok rakodáshoz történő előkészítése, - a szállítás során a rakomány 

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

rendeltetési helyre történő eljuttatása, a hozzá tartozó teljes körű kézi, és/vagy gépi rakodási 
feladatok ellátása. Elvárás: középfokú végzettség, kiemelkedő kommunikációs képesség, proaktív 
személyiség, megbízható, precíz munkavégzés, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek 
(Word, Excel, Outlook), B kategóriás jogosítvány, vezetői tapasztalattal.

n AdMinisZtrátor: Társaságunk adminisztrátor pozícióba keres munkavállalót iktatási 
területre. Feladatok: - a Társasághoz érkező postai küldemények és kimenő levelek elektronikus 
iktatási rendszerbe történő felvitele, digitalizálása, - postázási feladatok ellátása (postai 
küldemények feladása/átvétele, dátummal és iktatószámmal történő ellátása), - beérkező e-mail-
ek és telefonhívások fogadása, megválaszolása, - a Társasághoz érkező vendégek fogadása, 
segítése, útbaigazítása, - a munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: 
középfokú végzettség, pontos, precíz, megbízható, alázatos munkavégzés, rugalmasság, 
segítőkészség, monotónia tűrés, jó kommunikációs készség mind szóban és írásban, felhasználói 
szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook). Előny, de nem feltétel: hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat.

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

n PénZtári CsoPortvEZEtŐ: Társaságunk pénztári csoportvezető munkatársat 
keres. Főbb feladatok: - Pénztárosok munkájának irányítása, szervezése, beosztáskészítés; 
- Pénzkezelési helyek bevételének beszedése, és elszámolása a főpénztárban; - Pénzkezelési 
helyek és a pénztár működésének ellenőrzése, a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és 
utasítások betarttatása; - A készpénzforgalom rendszeres ellenőrzése a pénzkezelési helyeken 
és a pénztárban, pénztárrovancs; - Online pénztárgépek és a hozzá kapcsolódó beléptető 
rendszer működtetése; - Online pénztárgépekkel kapcsolatos, NAV által előírt adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítése; - Vezetői információszolgáltatás, kimutatások, jelentések készítése; 
- Kintlévőség kezelés. Elvárások: - Minimum 3 éves, pénztárkezelésben szerzett szakmai 
tapasztalat; - Vezetői képesség, tapasztalat; - Minimum középfokú, szakirányú végzettség – 
szakirányú felsőfokú végzettség előnyt jelent; - A munkavégzéshez kapcsolódó jogszabályok 
pontos ismerete; - MS Office gyakorlott felhasználói ismerete (Word, Excel); - „B” kategóriás 
jogosítvány. Személyi tulajdonságok: Pontosság, precizitás, szabálykövető magatartás, jó 
kommunikációs készség, kapcsolatteremtő képesség, türelem, stressz tűrés. Előny: Felsőfokú 
végzettség; Anteus rendszerek ismerete.

n ProgrAMoZÓ (C# FEJlEsZtŐ): Társaságunk programozó kollégát keres. 
Feladatok: - Önálló fejlesztési feladatok elvégzése; - Team munkában való részvétel részfeladatok 
megoldásában; - Hibakeresés, hibajavítás, tesztelés; - Fejlesztői dokumentálás. Elvárások: 
- Felsőfokú szakirányú (programozói/műszaki) végzettség, vagy megkezdett tanulmány (akár 
évhalasztó vagy levelező tagozatú diák); - Pontos, alapos és igényes munkavégzés fejlett 
problémamegoldó képesség; - Projekt- és rendszerszemlélet; - Önálló- és csapatmunkára való 
képesség. Előny: SQL ismeret, fejlesztői gyakorlat, .Net ismeret, Visual Studio ismeretek.

 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.

I. AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

A VÁROSGAZDA UTÁNPÓTLÁS AKADÉMIA SZERVEZÉSÉBEN

A torna fővédnöke: dr. Lévai István Zoltán sportért felelős alpolgármester

2016. MÁJUS 24-TŐL 9 HÉTEN ÁT TARTÓ FELNŐTT LABDARÚGÓ TORNA

A kerület műfüves pályáin kedden (Kastélydombi pálya) vagy szerdán  
(Vörösmarty Általános Iskola) 18-22 óráig (létszám függvényében)

Jelentkezési határidő: Május 17. 
Jelentkezni Pásztor Zsolt sportszervezőnél lehet  
a pasztor.zsolt@varosgazda18.hu e-mail címen  
vagy a +36-30-226-9973-as telefonszámon.
Nevezési díj: 65.000.-Ft/csapat

Áruterítő sofőr
Sütőipari cég vecSéSi telephelyére Sofőrt kereS hoSSzútávra, azonnali kezdéSSel. 

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: erzsebet.varga@nimbustrade.hu

Elvárások: 
• Középfokú végzettség 
• Legalább 2 éves bolti áruterítésben szerzett tapasztalat
• Kiemelkedő kommunikációs készség
• Ügyfélközpontú gondolkodásmód
• Határozottság 
• Önálló, energikus munkavégzés

• Kiváló helyismeret
• "B" kategóriás jogosítvány
• Erkölcsi bizonyítvány
Feladatok: 
• Napi szintű boltlátogatás, partnerekkel való kapcsolattartás 
• Áru terítése rendelések alapján
• Dokumentáció készítése

Európa Nr. 1 renoválója

utána

előtte

Bejárati és beltéri ajtók
felújítása akár 1 nap alatt,
több színben !
(Teliből üvegeset, üvegesből telit.)

Régi faablakok javítása,
korszerűsítése (Passzítás, j

szigetelés .)

SOFA típusú ablakok
szervizelése, beállítása,
hőszigetelt üveg cseréje.

rtas-felujitas
info@ portas-felujitas.hu

Nem kell többé az ajtókat festeni!

Nem kell többé az ajtókat festeni!
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14 A túrázás örök, akár két keréken, akár gyalogosanProgramajánló

Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Május 29-én: Gyermeknap a 
Rózsában. 11 órakor Ludas 
Matyi – a Lőrinci Színpad elő-
adása. 12 órától arcfestés és 
kézműves foglalkozás, 15 órától 
gyermekdiszkó. A jelképes 
részvételi díj 100 Ft! 
Csippentő címmel mesés 
kézműveskedés 1–3 éves 
gyermekeknek (szerdánként 
9.30-tól, a részvételi díj 1000 
Ft/alkalom) és a Fogyás mint 
mellékhatás címmel érzelmi 
felszabadító klub hölgyeknek 
(szerdánként 17 órától, a rész-
vételi díj 6000 Ft/4 alkalom).
Közkedvelt tanfolyamainkra, 
foglalkozásainkra (ringató, 
zumba, callanetics, gerinc-
torna), valamint a New Dance 
World, a modern táncok 
iskolája óráira továbbra is lehet 
jelentkezni. 
Szerdánként baba-mama jóga, 
keddenként és csütörtökönként 
Etka-jóga. A részvételi díj mind-
két foglalkozáson 700 Ft.
Új és régi foglalkozásainkról 
érdeklődni, azokra jelentkezni 
az elérhetőségeinken lehet.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállítá-
sokra és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség eskü-
vőkre, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Május 13. 21 óra: Városgazda 
Utánpótlás Akadémia–Vác NB 
II-es bajnoki futsalmérkőzés
Május 20. 17 óra: a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola gyermeknapi 
koncertje
Május 21. 18 óra: PLER-
Budapest–Orosháza férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mérkő-
zés
Május 25. 18 óra: PLER-
Budapest–Cegléd férfi NB I-es 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Május 27. 21 óra: Városgazda 
Utánpótlás Akadémia–Inter 
CDF SE NB II-es bajnoki 
futsalmérkőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Május 20. és 22. között: Tánc-
verseny a Magyar Látványtánc 
Szövetség szervezésében
Május 27. és 29. között: Tánc-
verseny a Magyar Látványtánc 
Szövetség szervezésében

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet 
sízést, snowboardozást tanulni. 
Egyéni és csoportos oktatás 3 
éves kortól kezdve az emberi 
élettartam és a vállalkozó kedv 
határáig. A csoportokat életkor 
és tudásszint szerint állítjuk 
össze. Beiratkozás szerdánként 
16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig. A pályán szak-
képzett oktatók, különleges mi-
nőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-
felvonó és esti világítás segíti a 
sízni vágyókat.
Részletes információ a síis-
kola honlapján: www.siiskola-
bokaykert.hu.

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Május 18. 16.30: 
KézműveSzerda

Május 19. 17 óra: Az elme és 
a test kapcsolata – Sonnleitner 
Károly életmód-tanácsadó 
előadása 
Május 25. 17 óra: Nagyon 
állat, avagy a könyvek nem 
harapnak. Eredményhirdetés, 
díjkiosztás. A díjakat átadja: 
Dolák-Saly Róbert.
Május 26. 17 óra: Kultúrkör – 
Helsinki. Előadó: Koppányi Mik-
lós, a Magyar– Finn Társaság 
kulturális alelnöke.
A Galéria 18 kiállítóteremben 
májusban László Melinda mű-
vésztanár kiállítása látható. 
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
A május 29-i pestszentimrei 
gyermeknapon ismét ott lesz a 
könyvtár standja, ahol szeretet-
tel várunk minden gyereket és 
felnőttet!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Május 25. 16 óra: Kézmű-
ves foglalkozás gyermeknapi 
arcfestéssel
Május 27. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja
A könyvtár nyitvatartási idejé-
ben Pestszentlőrinc művész-
zsenijének, Kondor Bélának 
az életét és munkásságát 
bemutató kiállítás tekinthető 
meg a Tomory Lajos Pedagógi-
ai és Helytörténeti Gyűjtemény 
rendezésében.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Május 14. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Május 14. 15 óra: Jön már a 
nyár – magyarnóta-műsor. Mű-
vészeti vezető: Fényes György.
Május 15. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Május 17. 9.30: a Portéka 
Színpad interaktív előadása 
gyermekeknek
Május 17. 18 óra: a TV18 élő 
műsorfelvétele, sztárvendé-
gekkel
Május 18. 18.45: Ladie’s dance 
mix
Május 19. 14 óra: Fehér asz-
talnál – a NYÉVE összejövetele. 
Meghívott vendég: Szóka Júlia 
operettprimadonna
Május 21. 15 óra: Terefereklub
Május 21. 17 óra: Török Ibolya 
szobrászművész kiállításának 
megnyitója. A tárlat június 5-ig 
tekinthető meg.
Május 25. 18.45: Ladie’s 
dance mix
Május 27. 16 óra: Cserebere 
– civil börze a Club Net Cet 
szervezésében
Május 29. 10 óra: Varázs-
ital – mesejáték az Art’z Más 
Társulat és a Figurák Színjátszó 
Társulat közös előadásában.
Május 29. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szombatonként 9 órától 
kerámia 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
A kerületet bemutató ismeret-
terjesztő tablósorozat és a hoz-
zá kapcsolódó online térképes 

felület révén a kerület története 
mellett megismerhető annak 
22 részegysége, valamennyi 
köztéri és beltéri emlékmű-
ve, emléktáblája és szobra, 
valamint Pestszentlőrinc teljes 
– a korábbi elnevezéseket is 
tartalmazó – utcanévállománya 
(http://muzeum18kerpalyazatok.
esy.es/kossuth.html).
Iskoláknak testnevelésóra más-
ként! Májusban várjuk iskolai 
osztályok jelentkezését 45–60 
perces sétákra, amelyeken az 
egyes korosztályok életko-
ri sajátosságaihoz igazított 
tevékenységekkel, játékokkal, 
feladatokkal, megfigyeléssel 
vesszük birtokba a pestszentlő-
rinci Kossuth teret. Bejelentke-
zés: muzeum@muzeum18ker.
hu.
A Kossuth téren lévő 
kiállítóteremben (a Kossuth 
tér és a Thököly út sarkán) a 
Sztehlo gimnázium füvészkert-
jét bemutató kiállítás látható, 
hétfőtől péntekig 10 és 17 óra 
között. 
Szolgáltatásaink: kutatószolgá-
lat előzetes egyeztetés alapján, 
többnyelvű tárlatvezetés, 
múzeumpedagógiai progra-
mok minden korosztálynak (a 
kínálatról a honlapunkon lehet 
tájékozódni), vándorkiállítások 
kölcsönzése, helytörténeti séták 
szakavatott vezetővel, helytör-
téneti kiadványok árusítása.

MÚZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegessé-
gek Sváb Ferenc ásványgyűjte-
ményéből
Tomory-terem: Érdekességek 
a kerületi oktatástörténet 
múltjából
A kiállítóterem keddtől szom-
batig 14 és 18 óra között tart 
nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly
Havanna utca 9.

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

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Május 14. 11 óra: 
Pestszentimrei Pünkösdölő – 
kóruskoncert a római katolikus 
plébánián. A rendezvényt 
a Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) támogatja. A részvétel 
ingyenes.
Május 17. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Téma: Jobb 
agyféltekés rajztechnikák a 
gyógyításban és a gyógyulás-
ban. Here Piroska előadása. 
Belépőjegy: 400 Ft.
Május 20. Erdő-mező baran-
goló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével. 
Részletes útvonalterv a kirán-
dulás előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon és a 
reimank@t-online.hu e-mail 
címen kapható.
Május 20. 16.30: Családi 
táncház és népi játszóház. A 
népi hagyományőrzés jegyé-
ben zenés, táncos, kézműves 
családi elfoglaltság Plugor Judit 
vezetésével. Belépőjegy: gyer-
mekeknek 500, felnőtteknek 
800 Ft. A rendezvényt az NKA 
támogatja.
Május 21. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Május 22. 10 óra: Gyermek-

nap kézműves foglalkozással, 
arcfestéssel és a Marcipán 
Trió koncertjével. A belépés 
ingyenes.
Május 25. 18 óra: Múlt és jelen 
– Tajta Péter grafikusművész 
kiállításának megnyitója. A 
tárlat június 19-ig tekinthető 
meg.
Május 28. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára.
Május 29. 11 óra: Utcazenebo-
na – a Dohnányi Ernő Zeneis-
kola vonós és csellózenekara. A 
rendezvényt az NKA támogatja.
Tanfolyamainkra, foglalkozása-
inkra jelentkezni, az időpontjuk-
ról érdeklődni az elérhetősége-
inken lehet.

PolgároK háZA
üllői út 517.

Május 22. 16 óra: A Madách 
Filmklub következő vetítése. 
Műsoron: Napsütötte Toscana 
– amerikai–olasz romantikus 
vígjáték. A részvétel ingyenes!

BAl 18
üllői út 337. 

Május 26. 17 óra: Ujhelyi Ist-
vánnak, az MSZP európai par-
lamenti képviselőjének fóruma. 
Beszélgetőpartner: Gyuricza 
Péter újságíró, házigazda: 
Kunhalmi Ágnes, az MSZP 
országgyűlési képviselője.

üNNEPi 
HElytörtéNEt
Pestszentlőrinc várossá 
alakulásának 80. évfordulójára 
jubileumi helytörténeti előadó-
estet szervez a Tomory Lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény.
A program résztvevőit Ughy 
Attila polgármester köszönti, 
majd Téglás-Hajós Éva, Téglás 
Tivadar, Grünvald Mária és 
Heilauf Zsuzsanna előadása 
következik. Az előadásokat 
követően állófogadás lesz a 
díszterem előterében. 
Időpont és helyszín: május 
24. (kedd) 17 óra, Városháza-
díszterem (Városház utca 16.). 
Mivel a terem befogadóképes-
sége korlátozott, bejelentkezést 
kérünk telefonon (290-1585) 
vagy e-mailben (muzeum@
muzeum18ker.hu).

MúZEuMok 
MAJálisA 
A Nemzeti Múzeum kertje idén 
is otthont ad a tavasz egyik 
legkedveltebb kulturális prog-
ramjának, a Múzeumok Majáli-
sának, amely május 21–22-én 
(szombaton és vasárnap) lesz. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan 
ezúttal is képviselteti magát a 
kerületünk a rangos esemé-
nyen, a Tomory gyűjtemény 
ugyanis saját sátorral várja 
az érdeklődőket. A részvétel 
ingyenes.

ForrADAlMi 
rElikviák
A XVIII. kerületi 56-os Emlék-
bizottság és a Tomory Lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény várja azok jelentke-
zését, akik 56-os relikviákkal, 
dokumentumokkal rendel-
keznek, és ezeket, valamint a 
személyes visszaemlékezéseiket 
megosztanák a gyűjtemény-
nyel. Az anyagokat archiváljuk, 
digitalizáljuk, és közzétesszük 
majd. Jelentkezni lehet sze-
mélyesen nyitvatartási időben 
a Múzeumsarokban (Szent 
Lőrinc sétány 2.), a gyűjtemény 
telefonszámán (290-1585) 
vagy e-mailben (muzeum@
muzeum18ker.hu). 

nEgyEdszEr is 
A Fezosport turista Egyesület és az önkormányzat ne-
gyedszer szervezi meg a Pestszentlőrinci Kör elneve-
zésű túranapot május 22-én, vasárnap. A részletekről 
ladoniczky Ferenc főszervező, az egyesület elnöke be-
szélt.

– Az elmúlt évek 
során népszerű lett 
a rendezvény, be-
bizonyítva, hogy a 
túrázás örök, akár 
két keréken, akár 
gyalogosan.

– Remélem, de 
egy társra azért 
szükségünk lesz. 

Nevezetesen a szép időre, s akkor nem lehet baj.
– Mennyire lesz „kerek” a lőrinci kör?
– Reméljük, hogy nagyon. Azoknak is, akik kerékpáron teljesítik 

a távokat, és azoknak is, akik a cipőjüket koptatják, gyalogolnak.
– A kérdések kínálják magukat: honnan, hová, milyen távon?
– Úgy helyes, ha azt mondjuk, hogy távokon, mert a kerékpá-

rosok válogathatnak, három különböző távot írtunk ki a számukra. 
A „zsengék” csak itt, a kerületben tekernek, az ő távjuk nem lesz 
hosszú, 11 kilométer. A rajt és a cél a Május 1. téren lesz. Az 55 ki-
lométert teljesítők útvonala most is az ócsai templomig tart, onnan 
bicikliznek vissza. Ez a táv már jelentősnek mondható, erre készülni 
kell.

– Gondolom, a leghosszabbra még inkább…
– Aki vállalja a Május 1. tér–Vecsés–Gyál–Ócsa–üllő–Gyömrő–

Ecser–Vecsés–Május 1. tér közötti 74 kilométeres útvonalat, annak 
ajánlom, hogy már most szálljon nyeregbe, mert ehhez edzettség 
kell. 

– Mennyit lépegetnek azok, akik a két lábukban bíznak?
– Nekik nem lesz különösebben nehéz a dolguk, mert jó idő ese-

tén még öröm is lehet 12 kilométert gyalogolni. Ők a Péterhalmi-
erdőben és annak környékén teljesítik a távot, s gondolom, a végére 
mosolygósabbak lesznek, mint a 74 kilométert tekerők.

– És mikor lesz mosolygós a főszervező?
– Természetesen akkor, ha baj nélkül célba ér mindenki, s igazi 

május végi lesz az időjárás.
Ê r. F.

 
A rossz időjárás miatt áprilisban elmaradó tour de 
Bókayt június 5-én, vasárnap rendezik meg. rajt: 
a viii. kerületi Bókay gyermekklinika, cél: a Xviii. 
kerületi Bókay-kert.

havanna-ünnEp – 
30 évEs a kondor 

Három évtizeddel ezelőtt, májusban nyílt meg a Havanna-lakótelep 
közkedvelt kulturális intézménye, a Kondor Béla Közösségi Ház. A 
30. évforduló alkalmából május 19–22. között rendezik meg a Ha-
vanna-ünnep elnevezésű programsorozatot, amely idén kiváltja a 
szeptemberi Havanna-napokat. A programok ugyanakkor hason-
lóképp alakulnak, mint a korábbi évek őszi rendezvényein. Ahogy 
minden évben, ezúttal is bemutatkoznak a kerületi nemzetiségek, 
a Kondor Béla sétányon lesz gasztro- és borutca, a Langaléta Ga-
rabonciások a hagyományos mellett egy meglepetés előadással ér-
keznek, és fellép az Eszterlánc mesezenekar is. A rendezvénysorozat 
alatt, 20-án nyílik meg a közösségi házban Török Ibolya szobrász-
művész Titkok őrzői című kiállítása is, amely június 5-ig látható. 

A vasárnapi zárónap délelőttjén megrendezik a hagyományos 
bográcsos ételek versenyét is, lesz hőlégballon, kutyás bemutató, és 
a 19 órakor kezdődő Karthago-koncertet követően tűzijáték zárja az 
ünnepet.

Ê P. A.



Városkép p 2016. május 11. XXV. évfolyam 8. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

15Jól járt, aki a Sportkastélyt választotta, mert így biztosan „több lett”  sPort

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Sok mindennek, számtalan 
sportágnak adott már otthont a 
Pestszentimrei Sportkastély, de 
„annyi” egészségnek és felsza-
badult mozgásnak, mint április 
30-án, tán még soha.

A reggeli órákban még nem 
volt telt ház, ám a folyamato-
san érkező vendégek jelezték: 
van értelme rendszeressé ten-
ni a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia új rendezvényét, a 
FittAkadémiát.

SzámítHattak 
eGymáSra
Erről beszélt Blocosz Adrienn, 
az utánpótlás-akadémia sza-
badidő-szakosztályának a ve-
zetője is, akiből „több is kellett 
volna” az esemény előtti héten. 
A rendezvény főszervezőjeként 
tett meg mindent azért, hogy 
emlékezetes maradjon a fitt 
nap, és hogy hagyományt is te-
remtsenek vele.

– Mindenki azt kérdezi tő-
lem, hogy fáradt vagyok-e. 
Nem mondhatom azt, hogy 
igen, mert annyi szaladgálni-
valóm volt, hogy a fáradtság 
az eszembe sem jutott. De azt 
hiszem, amikor majd vége lesz, 
itt alszom el a kastélyban… A 
legfontosabb az volt, hogy be-
bizonyítottuk a kollégáimmal, 
a sporttársaimmal: számítha-
tunk egymásra.

A FittAkadémia vendégei, 
mintha csak forgószínpadon 
lettek volna, egymás után ér-
keztek és űzték el a lustaságot, 
aminek a helyét a pörgés, a fitt-
ség vette át.

FelaDni tiloS!
Az első sztárvendég Szent-
györgyi Rómeó volt, aki koráb-
ban sportaerobikban verseny-
zett, és a magyar válogatott 
trió tagjaként nyert hat világ– 
és két Európa-bajnoki aranyat. 
Ha valaki profi, akkor ő az, így 

érdemes megszívlelni a taná-
csait. 

– Nem baj, ha egyelőre 
nincsenek olyan sokan. Mint 
mindent, ezt az eseményt is be 
kell járatni, ismertté kell tenni. 
Egyetlen dolgot nem szabad 
tenni. Feladni.

Nem is gondolt erre senki, 
már csak azért sem, mert a dél-
utáni órákra megjött a „nép”, 
és már százak végezték a gya-
korlatokat. Volt, aki profi mó-
don, volt, aki amatőrként, de 
nem is az előadásmód volt a lé-
nyeges, hanem az, hogy százak 
mozogjanak.

„ne léGy 
lekVár!”
Ez tökéletesen sikerült, és a dél-
utáni sztárvendég, amikor már 
ő is túl volt „az óráján”, más-
ként láthatta az érdeklődést, 
mint a korábbi „tanárok.”

– Sokan voltak, pedig az a ta-
pasztalat, hogy a kora délutáni 
órákban nehezebb megmozgat-
ni az embereket. Most nagyon 
jól sikerült, s én is azt mondom, 
amit Rómeó: nem szabad felad-
ni, menni kell, jövőre biztosan 
még többen lesznek – mondta 
Béres Alexandra, az egészséges 
életmódra nevelés egyik hazai 
szószólója.

Ha akadt, aki „lusta” volt, 
akit nem csábított el Rómeón 
és Alexandrán túl Miló Viki és 
Katus Attila sem, az sem unat-
kozott. Volt szépségstúdió, a fitt 
büfében jókat lehetett enni (ki-
zárólag egészségeset!), és ha va-
lakinek netán felszaladt a pul-
zusa az aerobiktól, az rögvest 
ellenőriztethette az egészségi 
állapotát, hogy utána folytat-
hassa a mozgást.

Várták az erős embereket, il-
letve azokat gyerekeket is, akik 
szeretnének erőssé válni: bemu-
tatót tartott a Városgazda Után-

pótlás Akadémia küzdősport-
szakosztálya. Dudok Károly a 
thai box alapjait magyarázta a 
színpadon, Szalay Ferenc pedig 
az ökölvívó-technikákat és az 
ütésfajtákat tanította meg az ér-
deklődőknek.

Mit lehet tudni, ki, mikor 
kikbe botlik…

mint 
a márVány…
A kastély másik felében is vol-
tak erős emberek, olyanok, akik 
másként győzik le az ellenfelet. 
A szkander mindig is népszerű 
volt, így aztán sokan bámulták 
meg, majd próbálták ki azt a 
gépet, amelyik a vb-ezüstérmes 
Kelemen László találmánya. 
Már csak azért is lehetett dü-
hítő kikapni a masinától, mert 
ha nem győzted le, azt mondta, 
hogy „ne légy lekvár…”.

Erről persze szó sem volt, 
már csak azért sem, mert aki 
vendége volt az első alkalom-
mal megrendezett fitt napnak, 
az nem volt lekvár, hiszen spor-
tossá tette a hétvégéjét.

Lehet, hogy jövőre már olyan 
kemények lesznek az izmai, 
mint a carrarai márvány…

 
viKi
Aki kőkemény ama-
zont várt az egyik 
sztárvendég, Miló vik-
tória, a korábbi profi 
ökölvívó-világbajok 
személyében, az na-
gyot tévedett. A szőke 
hölgy csupa mosoly, 
derű és báj (s tegyük 
hozzá, értelem) volt, 
amikor az őt kérdező 
kerületi hölgyekkel 
beszélgetett, életének 
nem csupán a sportos 
oldaláról mesélve el 
néhány részletet.

A világbajnok aerobikos katus Attila sokakat megmozgatott 

sZáZAK tÖltÖttéK MoZgássAl EZt A nAPot

�minden a sportról, a mozgásról szólt ápri-
lis 30-án a Városgazda utánpótlás akadé-
mia Fittakadémia elnevezésű rendezvényén. 

reggeltől délutánig várták a vendégeket a különféle 
programok.

VáROSGAZDA-
ÚSZÓKUPA

 
Az óvodáktól az általános iskolákig várják az intézmé-
nyek jelentkezését a városgazda Utánpótlás Akadémia 
által a vilmos Endre sportcentrumba május 28-ra szer-
vezett úszókupára. Az előkészületekről horváth Zoltánt, 
a városgazda Utánpótlás Akadémia úszószakosztályá-
nak vezetőjét kérdeztük.

– Lesz zsivaj, lárma a sportcentrumban… Gondolom, egész nap raj-
toltatják majd a gyerekeket, mert az ilyen versenyek első számú is-
mérve, hogy rengetegen indulnak.

– Nem kell nagy jóstehetség ehhez, most is „tömegrendezvény” 
lesz az úszóversenyünk, de nem baj, mert az az igazi öröm, ha minél 
többen vannak a gyerekek. Várjuk a fiúkat és a lányokat az összes 
kerületi iskolából és óvodából.

– Bárki rajtkőre léphet?
– Csak az igazi amatőrök, akik nem igazolt egyesületi verseny-

zők.
– Milyen korosztályok képviselői ugranak majd vízbe?
– Nem korosztályoknak, hanem „csak” osztályoknak szóló via-

dal lesz ez. Az 1. és a 2., a 3. és a 4., az 5. és a 6., a 7. és a 8. osztá-
lyosokat sorsoljuk össze, s természetesen külön csoportot, mezőnyt 
képeznek majd az óvodások. Igaza volt, lesz zsivaj, lárma…

– Ezek szerint ne számítson senki hosszú távú versenyszámokra…
– Egyelőre elég a gyerekeknek a legrövidebb táv, annyi, ahány 

méteres a Vilmos Endre uszodájának a hossza. Huszonöt méteres 
versenyek lesznek csupán, tehát, hogy úgy mondjam, csak „sprint-
számokat” rendezünk.

– Hány úszásnemben?
– Itt azért már közelítünk a nagyokhoz, mert a pillangó kivé-

telével valamennyi úszásnem szerepel a programban. Tehát lesznek 
gyors-, mell- és hátúszó számok.

– Igaz, hogy ezek a gyerekek még távolról sem profik, de azért csak 
nem engedik el üres kézzel őket?

– A legjobbaknak járó érmek és serlegek jelzik majd a profiz-
must, mert arra odafigyelünk, hogy örömöt szerezzünk nekik. Sőt 
a Decathlon sportáruháznak köszönhetően a legjobb eredményt 
elérő gyorsúszó fiúnak, illetve lánynak 6-6 ezer forintos vásárlási 
utalvány is jut.

– Akkor mégiscsak „profi” sportolókról van szó…
– Olyan profizmus ez, amelyiknek mindenki örülhet.
 
A nevezési díj gyermekenként 500 forint. további 
információ: horváth Zoltán (30-939-5864).

 

FUTSALBÓL IS 
A LEGjOBBAT!
Két sikeres futsalklub kötött együttműködési megállapo-
dást április végén: a dunakeszi Kinizsi és a városgazda 
Utánpótlás Akadémia.

Egy gimnáziumi sportcsarnokban játszotta első mérkőzését öt évvel 
ezelőtt a Dunakeszi Kinizsi elnevezésű futsalcsapat, amely ma már 
a sportág élvonalában szerepel: NB I-es és II-es, valamint női csapa-
tot is működtet, továbbá nagy részt vállal az utánpótlás-nevelésben. 
Ezzel a klubbal működik együtt a jövőben a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia, amely mögött ugyan még csak bő egyéves múlt van, ám 
eredményeit tekintve méltó társa lehet a dunakeszi egyesületnek. 
Ugyanis az akadémia strandlabdarúgó és futsalszakosztályának 
sportolói sorra érnek el jó eredményeket a korosztályos versenye-
ken. 

A két klub képviseletében Matyóka Zoltán, a Dunakeszi Kinizsi 
Futsal Klub Kft. ügyvezetője, valamint Banyár László, a Városgaz-
da-akadémiát alapító Sportprojekt18 Nonprofit Kft. ügyvezetője írta 
alá a megállapodást április 29-én a Deák Ferenc „Bamba” Sport-
centrum részeként működő Lőrinci Sportcsarnokban. Az együtt-
működés a tehetséges fiatal sportolók számára biztosít átjárást a két 
utánpótláscsapat között. Banyár László és Matyóka Zoltán egyaránt 
amellett érvelt, hogy a programok összeegyeztetése a fiatal sporto-
lók érdekeit szolgálja, és hozzájárul az utánpótlás-nevelés színvona-
lának további emeléséhez is.

Ê k. gy.

sPortkAstély 
– FittkAstély

tEnisZPályáK A „BAMBán”
Új szolgáltatást nyújt május 6-tól a Városgazda után-
pótlás akadémia a Deák Ferenc „bamba” Sportcent-
rum területén.
az akadémia teniszklub beindulásával a szabadidő-
sport-szakosztály keretében 3 felújított pálya áll a spor-
tolni vágyók rendelkezésére.  a gyermekek megismer-
kedhetnek a play and Stay módszerrel is, amelynek 
segítségével még a legkisebbek is könnyedén sajátít-
hatják el a tenisz rejtelmeit. a teniszpályák használatá-
hoz szükséges felújítást a Városgazda18 zrt. kivitelezte. 
ennek keretében kijavították a kerítést, kicserélték az 
úgynevezett raschel-hálót, külső-belső festést végez-
tek, és megszépítették a klubhelyiséget.
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A rájátszást önmagában tekintve erőn felül 
teljesít a gárda, hiszen az eddig lejátszott 8 
forduló során a 2. legeredményesebb együt-
tes. A rájátszás során legnagyobb riválisai-
nál 4-6 ponttal gyűjtött többet. 

Persze, azért akadnak fájó eredmények 
is, mint az utolsó hazai összecsapás, vagyis 
a Komlóval múlt pénteken lejátszott meccs. 
Ha nem is volt „kísértetkastély” a Lőrinci 
Sportcsarnok, de nagyon hiányoztak a né-
zők, hiányzott a dobolás, a szurkolás. Em-
lékeztetőül: a Komló elleni februári mérkő-
zést követő rendbontás miatt egy zárt kapus 
meccsel és pénzbüntetéssel sújtotta a csapa-
tot a kézilabda-szövetség.

Ettől függetlenül most is ültek a lelátón: 
a szövetség ellenőrei, akik mindent árgus 
szemekkel figyeltek, de mindent rendben 
találtak.

nem Volt eSély
jószerével csak egy félidőn át volt kemény 
ellenfele a lőrinci csapat az egységes, gyors 
kézilabdázást bemutató vidéki együttes-
nek. Akkor még úgy-ahogy tartotta a lépést 
Hutvágner István együttese a Baranya me-

gyeiekkel, de már érezhető volt, hogy csak 
kapaszkodni tud a vidékiek után. Igaz, négy 
alkalommal is volt egygólos előnye a csapat-
nak, ám a félidő legvégén – ahelyett, hogy 
15-15-ös döntetlenre alakították volna az ál-
lást – eladták a labdát, s máris kéttalálatnyi 
volt a Komló előnye. A félidőt jelző dudaszó 
14-16-os vendégelőnynél szólalt meg.

A folytatásban egy pillanatig volt még 16-
16, azonban utána már nem eresztette ki a 
kezéből a vezetést a vendég. Volt, hogy csak 
kettővel, de volt, hogy héttel vezetett. A vé-
dekezés nem volt hatékony, a támadásokban 
nem volt sem ötlet, sem átütőerő, s ezúttal a 
kapusok sem védtek olyan kiválóan, mint a 
korábbi meccseken. Csak az maradt kérdés, 
hogy mennyivel nyer a Komló. Végül négy-
gyel, mert a végjátékra maradt annyi tartás 
és lendület a PLER-játékosokban, hogy zsi-
nórban négy gólt dobjanak, elviselhetőbbé 
téve a vereséget. A 32-28 azonban még így is 
biztos komlói sikerről árulkodik. 

braVÚrkateGória
Érthetően nem volt boldog Hutvágner Ist-
ván vezetőedző.

– Szervezetten, jól játszott a Komló, meg-
érdemelte a győzelmet, nekünk ma nem 

ment a játék. Eddig jó sorozatban voltunk, 
ezt kell folytatni, mert nehéz idegenbeli 
mérkőzések előtt állunk.

Most akkor ugorjunk vissza az időben, s 
nézzük az élet szebbik felét…

A háromtalálkozós hazai sorozat a PLER-
nél erősebb, nála jobb helyen álló Mezőkö-
vesd ellen kezdődött április 24-én.

A szünetben, látva a háromgólos mező-
kövesdi előnyt (8-11), nem lehetett igazán 
bízni a döntetlenben. De „bekeményített” 
a PLER, röpködtek a kapusai, mindent véd-
tek az edzőjük, Dányi István büszkeségére, 
s végül 20-20 lett, ami a bravúrkategóriába 
tartozik, hiszen a rájátszás során éppen a 
Mezőkövesd a legeredményesebb. Nem vé-
letlenül volt boldog játékos, edző, közönség 
egyaránt.

eGer „beVéVe”
Mint ahogy a következő bajnokin is megvolt 
a két pont. Az Eger elleni április 30-i mér-
kőzésen a PLER volt a főnök, végig kézben 
tartva a játékot. A szünetben háromgólos 
volt a lőrinciek előnye (16-13), ami megma-
radt a végére is (29-26), így aztán Hutvágner 
edző jó csapatmunkáról beszélhetett a mér-
kőzés után.

eredmények
6. forduló: 

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

PLER-Budapest–Eger 16-13 (29-26)
8. forduló: 

PLER-Budapest–Komló 28-32 (14-16) 

ElKErült A KiEsŐZÓnáBÓl A PlEr KéZilABdACsAPAtA 

� lapunk legutóbbi megjelenése óta három mérkőzést játszott az 
nb i-es férfi kézilabdacsapat, a pler-budapest. a mérleg kedve-
zőnek mondható, mert a három hazai találkozóból egyet megnyert 

(az eger ellenit 29-26-ra), egyet elveszített (a komló ellenit 32-28-ra), 
egy pedig döntetlen lett (a mezőkövesddel 20-20). bár a kiesőzónából a 
csapat elkerült, lazítani nem lehet, a harc tovább folytatódik.

HusZáros HAJrá 
DECATHLON 
MINDENKINEK

 
A decathlon soroksár áruház a gyermeknaphoz kap-
csolódóan nagyszabású  sportágválasztó fesztivált 
rendez május 21-én 10 és 17 óra között az áruház par-
kolójában. várják az eseményre a sportegyesületeket, a 
sportvállalkozásokat akár kiállítóként, akár fellépőként. 
A részletekről szalafai ákos szervezőt kérdeztük.
 
– Hányadik alkalommal rendezik meg a Decathlon-sportág-
választót?

– Hagyományos eseményről van szó, amelyen sportágakat kí-
vánunk megismertetni azokkal a fiatalokkal, akik érdeklődnek 
egyik vagy másik iránt, de még nem döntötték el, hogy melyikben 
próbálnak majd sikereket elérni. A lényeg az, hogy a sportágak 
minél szélesebb skáláját kínáljuk. Mivel a gyermeknapot május 
29-én ünnepeljük, a sportágválasztónk tekinthető akár egy egy 
héttel korábban megrendezett, előrehozott gyereknapnak is.

– Hol lesz az esemény pontos helye, és hány órakor kezdődik?
– Május 21-én, szombaton 10 és 17 óra között várjuk a vendé-

geket a Decathlon áruház autóparkolójában.
– Összekapcsolják-e a rendezvényt esetleg más sportos programmal?
– Fontos része lesz a napnak egy futóverseny, s emellett lesz 

egy streetball-, vagyis utcai kosárlabda-bajnokság is. Biztosak 
vagyunk abban, hogy mindkettő iránt nagy lesz az érdeklődés.

– Hány sportágat kínálnak?
– Az áruházban hetvennél több sportághoz árusítunk esz-

közöket, s a rendezvényen megközelítőleg ennyi, mintegy ötven 
sportegyesület mutatkozik be. Aláhúzzuk ezzel a Decathlon-
sportágválasztó egyik fontos célját, azt, hogy a sportágakat a 
környező kerületek egyesületein keresztül is megismerhessék a 
látogatók.

– Egy-egy jól sikerült választó akár az adott sportág utánpót-
lására, jövőjére is jótékony hatással lehet.

– Reméljük, hogy így lesz, hiszen tudott, hogy a Decathlon fő 
profilja az utánpótlás-, a hobbi- és az amatőr sportolók kiszolgá-
lása. Az, hogy a felszerelések révén biztosítsuk az első lépéseiket 
a választott sportágban.

– Jelezték-e már szakszövetségek, hogy részt vesznek az eseményen?
– Számítunk rájuk, hiszen az ő szakértelmük, a sportágban 

való naprakészségük segítheti a sportágak kiválasztását.
– Lesz-e sztárvendége az eseménynek?
– Igen, de nem a szó hagyományos értelmében. A mi sztár-

vendégeink azok az egyesületek lesznek, amelyekben sportol-
hatnak majd azok a gyerekek, akik egyszer olimpiai bajnokokká 
lesznek.

Ê r. F.

„A decathlon fő profilja az utánpótlás-, a hobbi- 
és az amatőr sportolók kiszolgálása.”

MáSODSZOR 
AZ IMRE-
KUPáÉRT
Mintegy 80 asztaliteniszező melegített május 7-én 
reggel a Pestszentimrei sportkastélyban, hogy részt 
vegyen a ii. imre-kupa elnevezésű versenyen. 

Az indulók között voltak valódi amatőrök, a játékot már csak 
hobbiszinten űző egykori élsportolók, illetve olyanok is, akik még 
jelenleg is versenyszerűen művelik a sportágat. Három csoport-
ban folytak az önkormányzat és a Pestszentimrei Pingpongosok 
Sportegyesület által szervezett egynapos torna egyéni és páros 
küzdelmei.

A megnyitón a verseny fővédnöke, Lévai István Zoltán alpol-
gármester úgy fogalmazott, hogy öröm látni a nagy érdeklődést, 
és reményét fejezte ki, hogy a második Imre-kupát követni fogja 
majd a többi, ami által hagyománnyá válik a verseny.

Az esemény díszvendége volt Volper László. A három életmű-
díjjal kitüntetett mesteredző, korábbi szövetségi kapitány már a 
bemelegítést is nagy figyelemmel kísérte.

– Öröm együtt látni ennyi asztalitenisz-barátot, akik közül 
sokan a legmodernebb mozdulatokat, ütésfajtákat is ismerik, és 
eredményesen használják – dicsérte meg a versenyzőket a legen-
dás szakember.

A Sportkastélyban 69 egyéni induló és 18 páros küzdött a győz-
teseknek járó kupákért és az érmekért, de ami ennél is fontosabb, 
valamennyien a közös szerelem, a pingpong öröméért játszottak.

Ê P. A.

A PlEr-játékosok harcossága az eredményekben is megmutatkozik 

Akár az első osztályig juthatnak mostantól a tehetséges 
Xviii. kerületi labdarúgók az 1908 sZAC Budapest és a 
Budapest honvéd együttműködésének köszönhetően.

– Duplán örülök ennek a megállapodásnak, hiszen egyrészt Honvéd-
szurkoló vagyok, másrészt fociztam a SZAC-ban. 

Ezt Lévai István Zoltán alpolgármester mondta, aki díszvendégként 
vett részt április 25-én a Bozsik Stadionban az 1908 SZAC Budapest 
és a Budapest Honvéd megállapodásának ünnepélyes aláírásán. A lő-
rinci, illetve a kispesti klub a saját labdarúgó-akadémiáján belül folyó 
utánpótlás-nevelés összehangolásáról döntött. Az alpolgármester örö-
me azért indokolt, mert így akár a SZAC-ban kezdő tehetséges labda-
rúgóknak is lehetőségük nyílik a Deák „Bamba” Labdarúgó Akadémi-
áról átigazolniuk a kispesti bentlakásos Magyar Futball Akadémiára 
és onnan egészen a Honvéd NB I-es csapatáig eljutniuk. Magyarul: 

egy Lőrincről induló játékosnak – ha kiugróan tehetséges – nem kell 
több klubot megjárnia saját magával kereskedve. Az útja egyenes.

A SZAC leköszönő elnöke, Pintér Béla, aki tiszteletbeli elnökként 
és tanácsadóként munkálkodik tovább az egyesületnél, így fogalma-
zott:

– Ez a klub eddig háromszor szűnt meg, de legutóbbi újjáalakítása 
óta látványos fejlődést produkált, és ma már nem titok, hogy a kitű-
zött cél az, hogy a ma a BLSZ II-ben játszó felnőtt csapat öt éven belül 
az NB III-ba jusson. 

A mostani együttműködés mindenképpen ezt szolgálja, vélekedett. 
Pisont István szakmai igazgató szerint ez az egyezség újabb mérföldkő 
a SZAC útján a magyar élvonalba. Gács Pál, a Honvéd Kft. ügyveze-
tő igazgatója pedig arról beszélt, hogy a közös munka nagy lehetőség 
mindkét klub számára.

Ê k. gy.

START AZ NB I-BE?


