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nAgytAKArítás

Az önkormányzat idén 15 helyszínen 
várja a lakókörnyezetünk tisztaságáért 
tenni akaró polgárokat, akik az április 
22-i Föld napja alkalmából 27-én 
rendezendő kerülettakarítással tehetik 
tisztábbá a közterületeket. A szemét-
szedéshez szükséges kesztyűket, 
zsákokat biztosítják. ezenfelül minden 
résztvevő ásványvizet és egy apró 
ajándékot is kap.

JUtAlomÚt

A múlt évhez hasonlóan élményekkel 
teli erdélyi barangolás vár arra a 80 
lőrinci és imrei gyerekre, akik két tur-
nusban látogatnak el tusnádfürdőre. 
A kerületi önkormányzat második 
alkalommal jutalmazza a legjobb álta-
lános iskolás tanulókat. Az első turnus 
április 7-én, vasárnap indult útnak, a 
második csoport az ő pénteki hazaté-
résüket követően, 14-én utazik.

vidám mAJális

Szórakoztató kulturális és hagyomá-
nyos vásári program várja május 1-jén 
a majálisra látogatókat a Bókay-
kertben. A szervezők többnyire a 
funky-pop stílust képviselő előadókat 
hívtak meg, így a mostani rendezvény 
e zenei stílus, illetve a tébláb Művé-
szeti iskola előadása köré épül. A fel-
lépők között ott lesznek más kerületi 
művészek és előadócsoportok is.

szAmárFül

Csak egy poénnak indult, amikor 2008 
táján az 5kor képzőművész Csoport 
motorjának számító huller Ágoston 
és Árvay Zolta feldobta az ötletet, 
hogy milyen volna április 1-jén olyan 
kiállítást rendezni, amelynek a „bolon-
dok napja” adná meg az alaptónusát. 
Azóta minden esztendőben humoros 
tárlatot szerveznek kerületi képzőmű-
vészek a kondorban.

éleslövészet

Az FTC-PLER Budapest junior kézilab-
dázói éppen csak lemaradtak a négy 
közé jutásról, és az 5. helyen zárták a 
bajnokságot. A felnőttek számára azon-
ban most fordult élesbe a küzdelem. 
nekik még felelniük kell a jó jegyért az 
április 18-án kezdődő rájátszás során 
a tatabányával szemben. Cikkünkből 
kiderül, mi várható a felnőtteknél, s 
hogyan lettek ötödikek a juniorok.
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� Van elég hely 
a kerületi isko-
lákban, hogy 

az óvodából kilépők 
megkezdjék a tanul-
mányaikat. több mint 
1200 gyereket sikerült 
elhelyezni.

városKéP   

A köznevelési törvény az idén 
augusztus 31-én hatodik élet-
évüket betöltő gyerekeket is 
iskolaköteles korba sorolja. A 
beiskolázás adatai alapján ez a 
változás kevesebb mint 60 gyer-
meket és szüleiket érintette a ke-
rületben. Az iskoláskorba lépők 
emelkedő száma ellenére sike-
rült minden kerületi tanulónak 
helyet biztosítani.

AZ elŐkéSZítéS 
FÁZiSAi
Január elsejétől az oktatási in-
tézmények szakmai munkáját 
– így a beiratkozással kapcsola-
tos teendőket is – a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
(KlIK) végzi.

Az iskolaigazgatókkal két 
hónappal ezelőtt tartott egyez-
tetésen megállapodás született 
arról, hogy az eddig megszokott 
módon, előzetes szándéknyilat-
kozatok bekérésével mérik fel a 
jelentkezési igényeket. látva a 
megnövekedett gyereklétszám-
mal együtt járó nehézségeket, 
az önkormányzat vezetősége 
beiskolázási konferencia ösz-
szehívását kezdeményezte. A 
beiskolázás előtt megtartott 
konferencián egyeztették az is-
kolaigazgatókkal a várható osz-
tálylétszámokat, hogy a lehető 
legjobb megoldást találják arra, 
hogy minden kerületi gyerek el-
helyezhető legyen.

SokASoDó 
gyeRMekSZÁM
A bővülés oka javarészben abban 
keresendő, hogy a kerület bizo-
nyos részein jelentősen megnőtt 
a fiatal családok száma. A válto-
zásnak legfeljebb a harmadát adja 
az iskolaköteles kor „kitolása”, 
ráadásul a törvény továbbra is le-
hetővé teszi, hogy az iskolaköte-
les kort elérő gyermekek még egy 
évig az óvodában maradjanak.

Az önkormányzat, mint az 
oktatási intézmények működ-
tetője, időben intézkedett az 
osztálytermek bővítéséről, így a 
beiratkozáskor már nyilvánvaló 
volt, hogy a nagyobb gyereklét-
számmal is megbirkóznak az is-
kolák.
A hatályos köznevelési törvény 
az osztálylétszám felső határát 

27 főben határozza meg. s bár 
pedagógiai szempontból ez a 
limit mindenképpen érthető, 

indokolt a jelenlegi kihívások 
és a törvényi lehetőségek össze-
hangolása. Éppen ezért a kor-

mányzat már előkészítette azt a 
javaslatot, amely – hasonlóan az 
előző időszak közoktatási törvé-

nyéhez – magasabb létszámmal 
is lehetővé teszi osztályok indí-
tását.

minden végzős, iskolaérett óvodást tudnak fogadni a kerületi általános iskolák

van Hely az 
elsősöKneK

könnyebb 
ügyintézés
A lakosság igényeit 
figyelembe véve bővül a 
Kormányhivatal Kerületi 
hivatalának ügyfélfoga-
dási ideje.

a január 1-jei átállás zavar-
talan volt: az okmányiroda 
továbbra is a batthyány utca 
80., a Városház utca 16., 
illetve Pestszentimrén az ady 
endre utca 100. szám alatt 
működik, és az ügyintézők is 
ismerősek a hivatal látogatói 
számára.
a közigazgatási átalakítás 
célja az, hogy a rendszer 
minél ésszerűbben működjön, 
az ügyfelek minél gyorsabban 
és egyszerűbben intézhessék 
el az ügyeiket.
már a januári indulás pillana-
taiban megkezdődött annak 
felmérése, hogy miképpen 
lehetne növelni az ügyin-
tézés hatékonyságát. első 
lépésként az ügyfélfogadási 
idő megváltoztatására volt 
szükség. 
Hodruszky csaba hivatalve-
zető ezért döntött úgy, hogy 
magukat az ügyfeleket kérde-
zik meg, mely időszakaszok-
ban intézik legszívesebben a 
hivatali ügyeiket. a kérdőívek-
re egy hónap alatt több mint 
3000-en válaszoltak, s ezek 
alapján határoztak az új ügy-
félfogadási idő kialakításáról.
a korábbiaktól eltérően tehát 
március 25. óta hétfőn és 
csütörtökön 8 és 10 óra kö-
zött is nyitva tart az okmány-
iroda, csütörtökön pedig 14 
és 16 óra között is. Hétfőn-
ként pedig továbbra is este 
6-ig kereshető fel a Kerületi 
Hivatal.
az átalakítás csak az első 
lépés afelé, hogy az ügyfelek 
számára legkényelmesebb 
szisztéma, az egyablakos 
rendszer létrejöjjön.
újabb lépés az egyablakos 
rendszer kialakítása felé, 
hogy a törvény értelmében 
március 1-jétől a honosítási 
és állampolgársági ügyeket is 
az okmányiroda intézi.

Bővebben a 3. oldalon

a beiratkozáskor már nyilvánvaló volt, hogy a nagyobb gyermeklétszámmal is megbirkóznak az iskolák
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

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

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

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

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

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1400

H.: 10–18, K.: 8–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 8–16, P.: 8–12.

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1457, 296-1453 
Ady E.u. 100.

tel.: 297-5733, 297-5734 
H.: 13.30–18, K., Sze.: 8–16,

Cs.: nincs, P.: 8–12
12–13-ig ebédszünet

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

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1300
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

zseBőK zoltán  
szaKrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

Tel.: 292-9212
 ...............................................................................

tűzoltó-ParancsnoKság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1330, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1330

Csomó tAmás
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315, 
csomo.tamas@bp18.hu, minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00 
között a hivatalban.

KUCsáK lászló
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1318
kucsak bp18.hu, minden  
3. pénteken, 13.30–16.30-ig, 
előzetes egyeztetés alapján.

dr. lévAi istván zoltán  
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1313
levai@bp18.hu, előzetes egyeztetés 
alapján: 06-1-296-1313

BAUer FerenC
Fidesz, 06-20-574-0678, 
bauerferenc@fidesz.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18 órától 
a PIK-ben.

CsABAFi róBert
Pvö-elnök 
Fidesz, 06-20-975-2749, 
csabafir@citromail.hu, minden 
hónap 1. csütörtökjén 18–20 óra 
között a Kastélydombi Iskolában

dámsA JózseF lAJos
Fidesz, 06-20-412-2850, 
jozsef.damsa@gmail.com, minden 
hónap első hétfőjén 18–19 óra 
között a Kandó téri iskolában

dömötör istván
Fidesz, 06-20-979-4554, 
keruletszel@freemail.hu, minden 
hónap 2. szerdáján 17–18 óra 
között a Vajk-sziget iskolában

Fehér gáBor
MSZP, minden hónap 1. keddjén
18–19 óra között a Gloriett 
iskolában és 19–20 óra között      
a Brassó iskolában

gAlgóCzy zoltán
Fidesz, 06-30-851-9059,  
gz777@freemail.hu, minden hónap 
1. hétfőjén 17–18 óra között a 
Darus iskolában és 18–19 óra 
között a Gloriett iskolában

gönCzöl András
Független, 06-70-379-9022, 
gonczol.andras@mailbox.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-70-379-9022

KArdos gáBor
Fidesz, 06-30-575-3568, 
kardosgz@t-online.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18–19 óra 
között a Bókay Árpád iskolában 
vagy 06-30-575-3568

Kádár tiBor
Fidesz, kadar.tibor@fidesz.hu, 
minden hónap 1. péntekjén 17–19 
óra között a Vörösmarty iskolában. 
Minden hónap második péntekén 
délután 17–19-ig a Piros iskolában.

Kiss róBert
KDNP, 06-20-572-6681,  
kisrob@freemail.hu, minden hónap 
2. szombatján, 9–11 óra között 
a Kondor Béla Közösségi Házban

KoCzKA JózseFné
MSZP, 06-20-466-8363,  
aniko.koczka@mszp.hu, minden 
hónap utolsó szerdáján az MSZP 
székházban (1181 Budapest, Üllői 
út 337.) 16–18 óra között

Kőrös Péter
MSZP, havannakepviselo@
gmail.com, minden hónap utolsó 
szombatján 9–11 óra között a 
Kondor Béla Közösségi Házban

Kőszegi János
Fidesz, 06-30-989-4259, 
janoskoszegi@t-online.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-989-4259

mAitz lászló
Fidesz, 06-20-562-2152,  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

Pásztor János
Fidesz, 06-30-927-3339 
pasztorjanos@fidesz.hu Eötvös 
Lóránd Általános Iskola minden 
hónap első hétfőjén 16.30–18.00 
óráig, Fehéren-Feketén Galéria 
(1184 Bp. Teleki u. 26/b.) minden 
hónap első hétfőjén 18.00–20.00 
óráig.

PetrovAi lászló
LMP, 06-30-933-5025, 
petrovai.laszlo@lehetmas.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-933-5025

szArvAs AttilA sándor
KDNP, 06-20-560-0650, 
szarvas.attila@freemail.hu 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-20-560-0650 

ternyáK András
MSZP, minden hónap 1. szerdáján 
17–18.30 között a Piros iskolában

vilmányi gáBor
MSZP, 06-70-567-1976, 
minden hónap utolsó szombatján 
9–11 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban
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� Az önkormányzat idén 
is várja a lakókörnye-
zetünk tisztaságáért 

tenni akaró polgárokat, 
akik az április 22-i Föld 
napja alkalmából 27-én 
rendezendő kerülettakarí-
tással tehetik tisztábbá a 
közterületeket.

Az időjárás tavaly borús, esős volt, de 
ez nem szegte kedvét a környezetba-
rátoknak, akik akkor összesen 50 zsák 
szemetet szedtek össze.

SokAn Segítenek
– Az idei akcióban is részt vesznek 
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és 
a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai. Az 
összegyűjtött hulladékot a Városgaz-
da XVIII. kerület nonprofit Zrt. Vá-
rosüzemeltetési Divíziója fogja elszál-
lítani – mondta Kirrné Feicht Ágnes, 
az önkormányzat környezetvédelmi 
csoportjának vezetője. – A szemétsze-
déshez szükséges kesztyűket, zsákokat 
részben a Pilisi Parkerdő, részben a 
Városgazda és az önkormányzat aján-
lotta fel. ezenfelül minden résztvevő 
kap ásványvizet és egy apró ajándékot 
is.

A jó hAngulAt iS 
FontoS
A sas utcai erdei játszótér területén az 
őrszolgálat munkatársai vendégül lát-
ják a szemét gyűjtésében részt vevő-
ket. Az alapanyagokat az önkormány-
zat biztosítja, de azt még nem tudni, 
hogy mi rotyog majd a bográcsban. 

A takarításba az alábbi 15 helyszí-
nen kapcsolódhatnak be 9 órától ke-
rületünk lakosai, az intézmények, civil 
szervezetek munkatársai és bárki, aki 
szívesen tenne az élhetőbb környeze-
tért. A listában szereplő helyszíneken 
kívül az FKF Zrt. gépi takarítást végez 
az Alsó erdősor utcában.

Tegyünk a 
környezetünkért!
A kerület 15 helyszínén várják a polgárokat a nagytakarításra

összefogással idén is szebbé tehetjük környezetünket

Közösen takaríthatjuk kerületünk közterületeit a Föld napja alkalmából

Föld nAPJA tAKArítási 
helyszíneK
szálFA U.– nagykőrösi út–hunyadi jános u.–nagybani piac környé-
ke–vasútállomás környéke. találkozó: Szálfa u.–Vasút u. sarok. Felelős: 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, lévai istván Zoltán.
szálFA U.–lőrinci út–határ u. közötti terület. találkozó: lőrinci út– Szálfa 
u. sarok. Felelős: Dunavölgyiné lipokatich Margit, Bauer Ferenc. 
BelsőmAJor-lAKóPArK. találkozó: A játszótér bejáratánál. Felelős: 
teleki Sándor.
KAPoCs UtCAi erdőterület. találkozó: kapocs utcai iskola. Felelős: 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, Csabafi Róbert.
lAKAtos U.– nefelejcs u.– Alsóerdősor u.–Büdi–tó. találkozó: nefelejcs 
u.–gölle u.-i. buszmegálló, szelektív hulladékgyűjtő sziget. Felelős: Pásztor 
jános önkormányzati képviselő és Csörnyei Ferencné.
lAKAtos-lAKóteleP, a pingvinszobor környéke. találkozó a helyszí-
nen. Felelős: ternyák András önkormányzati képviselő.
hAvAnnA-lAKóteleP. találkozó: kondor Béla közösségi ház. Felelős: 
Vilmányi gábor és kiss Róbert önkormányzati képviselők.
sAs UtCAi erdei tornAPályA. találkozó a helyszínen. Felelős: 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat.
Közdűlő U.–erdei tornAPályA. találkozó: A közdűlő utcai sorom-
pó előtt. Felelős: galgóczy Zoltán önkormányzati képviselő.
vág U.–szemere UtCAi iparvasút környéke. találkozó: Vág u.–
Szemere u. sarok. Felelős: kőszegi jános önkormányzati képviselő.
gerely sPortPályA, thököly utcai pálya. találkozó: gerely sportpá-
lya. Felelős: 1908 SZAC Öregfiúk közhasznú Sportegyesület és Szarvas 
Attila Sándor önkormányzati képviselő.
meoe kutyakiképző iskola. találkozó a helyszínen. Felelős: juhász jó-
zsef.
Flór FerenC U.–kőrös u. sarkánál lévő erdőterület. találkozó a sarkon 
lévő sorompó előtt. Felelős: kardos gábor önkormányzati képviselő és 
Pethő Ágota.
BAlAssA U.–Szent lőrinc sétány. találkozó a sétányon a szökőkútnál. 
Felelős: ivády Anett.
Fáy U.–lenkey u.–liszt Ferenc u. környéke. találkozó: Fáy u.–lenkey u. 
sarok. Felelős: kádár tibor önkormányzati képviselő.
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Kerületünk iskoláiban sok jó 
képességű diák tanul, akik 
kerületi, fővárosi vagy éppen 
országos tanulmányi versenye-
ken kitűnő eredményeket értek 
el.  Ők most kísérőtanáraikkal 
együtt a tusnádfürdői bázisról 
kiindulva számos természeti 
szépséget csodálhatnak meg, és 
nevezetes történelmi helyeket 
látogathatnak meg. 

A kAPCSolAtok 
eRŐSítéSe
– nagyon fontos, hogy minél 
több gyerek ismerje meg erdély 
szépségeit, az ott élő magyar-
ság mindennapjait, kultúráját 
– mondta Szarvas Attila Sán-
dor önkormányzati képviselő, 
aki a túra ötletgazdája és egyik 
szervezője. – Fontos az is, hogy 
a különböző iskolákban tanuló 
diákok egymást is megismer-
jék, ami által az iskolák közötti 
kapcsolatok is mélyülhetnek. A 
program során olyan helyekre, 
tájakra visszük el őket, és a ta-
náraik olyan programokat állí-
tanak össze, amelyek erősítik a 
magyarságtudatukat.

A kirándulás nemcsak kul-
turális, hanem lelki programot 
is tartogat a gyerekek számá-
ra, akik az elmúlt évhez ha-
sonlóan idén is meglátogatják 
Tusnádfürdőn a Dévai szent 
Ferenc Alapítvány gyermekott-
honát. A Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes által létrehozott 
alapítvány célja az erdélyben 
sanyarú körülmények között, 
sokszor az éhhalál szélén ten-
gődő gyermekek felkarolása. A 
XVIII. kerületi diákok idén is 
ajándékokkal kedveskednek az 
otthon lakóinak.

lenyűgÖZŐ 
tÁjAkon
Az első turnus április 7-én, va-
sárnap indult útnak, a második 
csoport az ő pénteki hazatéré-
süket követően, 14-én utazik. 
A túrán részt vevő diákokkal 
és szüleikkel Ughy Attila áp-
rilis 4-én a Karinthy Frigyes 

gimnáziumban találkozott. A 
polgármester elmondta: örül, 
hogy az önkormányzat támo-
gathatja a gyerekeket ezzel a 
kirándulással, s jó utat és élmé-
nyekben gazdag utazást kívánt 
nekik.

A diákok olyan rendkívü-
li helyekre juthatnak el, mint 

a szent Anna-tó, a gyilkos-tó 
vagy a meredek sziklafalak-
kal határolt Békás-szoros. A 
parajdi sóbánya és a Mohos-tő-
zegláp is különlegesség, de tör-
ténelmi helyszínekre is elvisz 
a túra. A tavalyi utazás során 
a diákok koszorút helyeztek el 
Körösfőn Vasvári Pál kopja-
fájánál, és a nyerges-tetőn is 
jártak, ahol az 1848–49-es sza-
badságharc székely katonáinak 
az emlékhelye áll. segesváron 
pedig Petőfi sándor emlékének 
is adóztak.

➜ Puskás attila

eRDÉlyI TúRán A 
KIVáló TAnulóK

Két turnusban 80 sikeresen tanuló diák látogathat testvérvárosunkba

A lakosság igényeihez alakították a hivatal nyitva tartását

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Beiratkozás
Tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket, hogy a XVIII. kerület 
egyesített Bölcsődék intézményeibe a 2013−2014. nevelési évre 
a beiratkozás 2013. április 2-tól április 30-ig tart.

A kiválasztott intézményben a felvételi kérelem kitöltésé-
hez szükség van a szülő, illetve a gyermek személyazonos-
ságát, lakcímét igazoló dokumentumra, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatára és TAJ-kártyájára.

Köszönettel: Marton Attiláné intézményvezető

KeréKgyártó györgy  

Az ügyfelek jószerével észre sem 
vették, hogy a korábbi önkor-
mányzati okmányiroda feladat-
körét január 1-jétől a Budapest 
Fővárosi Kormányhivatal XVIII. 
Kerületi Hivatalának Okmány-
irodája vette át. Az átállás za-
vartalan volt: az okmányiroda 
továbbra is a Batthyány utca 
80., a Városház utca 16., illetve 
Pestszentimrén az Ady endre 
utca 100. szám alatt működik, 
és az ügyintézők is ismerősek a 
hivatal látogatói számára.

A hiVAtAl: 
SZolgÁltAtÁS
A közigazgatási átalakítás célja 
az, hogy a rendszer minél éssze-
rűbben működjön, az ügyfelek 
minél gyorsabban és egyszerűb-
ben intézhessék el az ügyeiket.

− A hivatalnak szolgáltató 
jelleggel kell működnie – fog-
lalta össze a lényeget Hodruszky 
Csaba, a Kerületi Hivatal veze-
tője.

Már a januári indulás pil-
lanataiban megkezdődött an-
nak felmérése, hogy miképpen 
lehetne növelni az ügyintézés 
hatékonyságát. első lépésként az 
ügyfélfogadási idő megváltozta-
tására volt szükség. 

 – Az első hetekben nyilván-
valóvá vált, hogy az ügyfelek 
száma nem egyenlően oszlik el, 
bizonyos időpontokban többen 
keresnek fel bennünket. A hi-
vatalunk hatóköre túlmutat a 
kerületen, sokan a szomszédos 
kerületekből és az agglomerá-
cióból is hozzánk fordulnak, 
ezért egyes napokon ugrássze-
rűen megnőtt a várakozók, sor-
ban állók száma – magyarázta 
a hivatalvezető. – Talán ismert 
az is, hogy a kollégák jó része 
a nemzeti Közszolgálati egye-

temen készül fel az egyablakos 
rendszerre. A képzési napokon 
különösen nehéz volt szinte fe-
leannyi ügyintézővel jóval több 
feladatot elvégezni.

3000 VÁlASZ
A hivatalvezető ezért döntött 
úgy, hogy magukat az ügyfele-
ket kérdezik meg, mely idősza-
kaszokban intézik legszíveseb-
ben a hivatali ügyeiket.

− Február közepén egy kér-
dőívet adtunk közre, amelyet 
egy hónap alatt több mint 3000 
hozzánk látogató ügyfél töltött 
ki. ebből kiderült, hogy a hiva-
tali ügyek intézésére a délelőtti, 
valamint a délután 4 és 6 óra 
közötti időszak a legalkalma-
sabb a lakosság számára. en-
nek megfelelően bővítettük az 
ügyfélfogadási időt – mondta 
Hodruszky Csaba.

A korábbiaktól eltérően te-
hát március 25. óta hétfőn és 
csütörtökön 8 és 10 óra között 
is nyitva tart az okmányiroda, 
csütörtökön pedig 14 és 16 óra 
között is. Hétfőnként pedig to-
vábbra is este 6-ig kereshető fel 
a  Kerületi Hivatal.

− Fontos tudni, hogy a most 
megjelölt plusz időpontokban 
azokat tudjuk fogadni, akik elő-
re foglaltak időpontot. ezt bárki 
megteheti személyesen, tele-
fonon vagy elektronikus úton 
is – magyarázta a hivatalveze-
tő, hozzátéve: – természetesen 
azoknak, akik időpontra érkez-
nek, nem kell várakozniuk.
Az átalakítás csak az első lépés 

afelé, hogy az ügyfelek számára 
legkényelmesebb szisztéma, az 
egyablakos rendszer létrejöjjön.

− Az egyablakos rendszer 
egyik előnye az lesz, hogy a hi-
vatali idő minden hétköznap 
8-tól 20 óráig fog tartani – mu-
tatott rá Hodruszky Csaba. – A 
másik, hogy a létrejövő kor-
mányablakokban idén október-
től több mint kétezer ügytípus 
intézését lehet kezdeményezni. 
Természetesen ennek személyi 
feltételei is vannak. Mint emlí-
tettem, a kollégáim már készül-
nek is erre a közszolgálati egye-
temen. A technikai feltételeknek 
ugyancsak változniuk kell, hi-
szen a megújuló hivatalhoz kor-
szerűbb infrastruktúra szüksé-
ges. Az eredeti tervek szerint az 
egyablakos rendszernek 2014. 
január 1-jétől kellene elindulnia, 
de nagy a valószínűsége annak, 
hogy a kerületben már előbb, az 
év második felében adottak lesz-
nek ehhez a feltételek.

újabb lépés az egyablakos 
rendszer kialakítása felé, hogy 
a törvény értelmében március 
1-jétől a honosítási és állampol-
gársági ügyeket is az okmány-
iroda intézi.

Az oKmányirodA 
ügyFélFogAdási 
ideJe:
hétfő:  13.30–18 óráig
Kedd: 8–12 és 13–16 
óráig
szerda: 8–12 és 13–16 
óráig
Péntek: 8–12 óráig

ÚJ időPontoK 
(előzetes FoglAlás 
esetén):
hétfő: 8–10 óráig
Csütörtök: 8–10 és 
14–16 óráig



Sorban 
álláS 
nélkül
Meghosszabbított ügyfélfogadási idővel várja 
az ügyfeleket az okmányiroda

Hodruszky csaba a lakossági igények alapján döntött az ügyfélfogadási idő meghosszabbításáról

� A lakosság dönthetett arról, hogyan bővüljön a 
kormányhivatal kerületi hivatalának ügyfélfo-
gadási  ideje. A kérdőívet februártól több mint 

3000 ember töltötte ki.

hogyAn FoglAlhAtUnK időPontot?
1. A 296-1453 vagy a 296-1450 telefonszámon. 
2. A www.magyarorszag.hu elérhetőségen az interneten.
3. A Városház u 16. alatti okmányirodában személyesen. 

A múlt évhez hasonlóan élményekkel teli erdélyi ba-
rangolás vár arra a 80 lőrinci és imrei gyerekre, akik 
két turnusban látogatnak el tusnádfürdőre. A kirán-
dulással a kerületi önkormányzat második alkalommal 
jutalmazza a legjobb általános iskolás tanulókat. 
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erkölcsileg kell 
megtisztulnia a 
baloldalnak
A politikai baloldal jelenlegi lehetősé-
geiről, valamint a közelmúltban elkö-
vetett hibáiról beszélt Ungvári tamás a 
Bal18 vendégeként március 28-án. Az 
író, műfordító, kritikus és irodalomtör-
ténész ugyanakkor úgy fogalmazott: 
mindaz, amit elmondott, nem a politi-
káról, hanem az etikáról szólt. 

Ungvári Tamás szerint a jelenleg ellenzékben 
lévő Magyar szocialista Párt a kormányzási 
időszakaiban rengeteg taktikai hibát követett el 
gyávaságból.

– Például az, hogy a kordonbontást végig-
néztük, szimpla butaság és gyávaság volt. Az, 
hogy ma ekkora többséggel uralkodik a jelen-
legi kormányzati oldal, részben a mi felelőssé-
günk. Amikor esélyünk volt rá, nem csináltunk 
semmit, úgy tettünk, mintha minden rendben 
lenne, pedig az akkori ellenzék jobban uralko-
dott rajtunk, mint ahogy azt elismertük. 

ungvári Tamás sokáig élt az egyesült álla-
mokban, és az ottani tapasztalatai alapján úgy 
véli, hogy a 2014-es választásokon akkor van 
esélye egy baloldali pártnak, ha a támogatói 
előbb önmagukban hajtanak végre erkölcsi for-
radalmat. 

– nagy országokat az egyének öntudata te-
remthet meg. Az egyesült államok azért nagy 
ország, mert összekombinálták a felvilágoso-
dás öntudatát a puritán vallásossággal. nekik 
egy dolog a fontos: az én, én, én. Azért tudnak 
anyagilag sikeresek lenni, mert a hétközna-
pi ember erkölcsileg támadhatatlan – mondta 
ungvári Tamás. – Mi ezzel szemben itthon ha-
verkodásra, megalázkodásra szocializálódtunk. 
Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne tűrjön 
semmit, ami ellentétes a meggyőződésével. 
Kompromisszumot a legapróbb dolgokban sem 
érdemes kötni. Az elmúlt évtizedben rengeteg 
gőg volt a szocialista adminisztrációban, már-
pedig a gőg nagyon rossz. sokkal alázatosabb, 
pontosabb, okosabb embertömeg szükséges ah-
hoz, hogy arra építeni lehessen. Az sem biztos, 
hogy a politikai képviseletünk felnőtt hozzánk, 
a szimpatizánsaihoz. ugyanakkor egy párt csak 
akkor lehet sikeres, ha megbízhat a választói-
ban. 

➜ Puskás

elfogytak 
a csomagok
Az egy hónappal korábban zuhogó 
esőben megtartott ételosztó akcióhoz 
képest a hideg szél ellenére kegyeibe 
fogadta az időjárás a magyar szocia-
lista Párt kerületi aktivistáit, akik már-
cius 22-én a pestszentimrei posta előtt 
200 élelmiszer-csomagot osztottak 
szét a rászorulóknak.

A tervezett 17 órás kezdést megelőzően három-
negyed órával már több tucatnyian várakoztak 
a helyszínen, így kicsit korábban kezdődött, 
majd hamar véget is ért az akció.

– Mintegy negyven perc alatt elfogyott az 
összes csomag, amelyben egyébként liszt, cukor, 
olaj, száraztészta, krumpli és panírmorzsa volt 
– mondta Szaniszló Sándor, az MsZP vezetősé-
gi tagja. – Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
húsz-harminc embernek már nem jutott, de 
őket utólag kárpótoljuk. A csomagokat közada-
kozásból tudtuk összeállítani, most csak ennyi-
re tellett az összegyűlt összegből.

A politikus hozzátette, hogy a tanulságok le-
szűrésével nyáron is szeretnének hasonló akciót 
szervezni:

– Tanulságos volt a mai nap abból a szem-
pontból, hogy megtudtuk, akkor érdemes ilyet 
csinálni, ha legalább 300 csomagot tudunk ki-
osztani, hogy senki se csalódjon.

➜ P. a.

Rászorulókat 
látott vendégül 
a Jobbik
A lőrinci piac mellett több százan álltak 
sorba április 6-án a Jobbik magyaror-
szágért mozgalom Xviii. kerületi alap-
szervezetének rendezvényén, amelyen 
adományokból összegyűjtött átválo-
gatott ruhaneműt osztottak, valamint 
forró babgulyással vendégelték meg a 
rászorulókat.

Hartaházi Miklós, a kerületi alapszervezet elnö-
ke kiemelte, hogy a harmadik alkalommal meg-
rendezett jótékonysági akción szívesen láttak 
mindenkit.

– nem is szeretném ezt az akciót ételosz-
tásnak nevezni, sokkal inkább úgy gondolom, 
hogy vendégül láttuk az idelátogató átlagpol-
gárokat, nyugdíjasokat, családokat, munkanél-
külieket és hajléktalanokat. A kerületben sajnos 
nagyon sok a szegény ember.

Az elnök hozzátette: megérti azokat is, akik 
úgy vélik, hogy az ehhez hasonló karitatív ren-
dezvényeket nem pártoknak kellene tartaniuk, 
de a Jobbik esetében nem is nevezné ezt párt-
rendezvénynek.

– A mindenkori kormánypártok feladata 
az lenne, hogy olyan országot építsenek, ahol 
nem állnak sorba az emberek ételért és ruháért, 
hanem az adakozók között vannak többen. Vi-
szont szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Job-
bik alapvetően egy mozgalom, amelynek, ahogy 
magunk között szoktuk mondani, van pártja, és 
a pártnak vannak politikusai. Alapjában véve 
azonban mindannyian mozgalmi lelkületű em-
berek vagyunk, és akik csatlakoztak hozzánk, 
vállalták, hogy önzetlenül dolgoznak az ország, 
a nemzet felemelkedésén. Amikor pedig szük-
ség van rá, mert nagy a baj az országban, mi 
lehet nemesebb feladat, mint egy ilyen jótékony 
akció megszervezése?

A Jobbik XVIII. kerületi szervezete az év 
folyamán továbbra is várja az adományokat, 
amelyeket április második felétől már az Üllői 
út 489. alatti új irodában lehet leadni.

– A következő akciót október–novemberre 
tervezzük – mondta Hartaházi Miklós. – sze-
retném megköszönni a szimpatizánsainknak, 
az adakozó kerületi polgároknak a segítséget. 
szinte minden héten hívnak, keresnek minket, 
hogy az adományaikat segítsünk eljuttatni a 
rászorulóknak. úgy gondolom, azért találnak 
meg minket ilyen nagy számban, mert a Jobbik 
nem vett részt az elmúlt 22 év hatalmi politi-
kájában, nem volt még kormányzati pozícióban, 
ahol pedig meg tudná mutatni, hogy ilyen ren-
dezvények nélkül is jobbá lehet tenni emberi 
sorsokat.

➜ Puskás

állásBÖRZe 
A támoP 1.1.4 „munkaerő-piaci prog-
ram a hátrányos helyzetű álláskeresők 
foglalkoztatásáért a Közép-magyar-
országi régióban” elnevezésű kiemelt 
projekt keretében Budapest Főváros 
Kormányhivatala viii. Kerületi munka-
ügyi Kirendeltsége (Baross utca), va-
lamint a támoP 1.1.4 Projektszervezet 
állásbörzét rendez.

Időpont: 
2013. április 18. (csütörtök) 9–12.30 óra
Helyszín: Aranytíz Kultúrház
(1051 Budapest, Arany János u. 10.)
állást keres?
Váltani szeretne?
Most végzett, és nem igazodik el a munka-

erőpiacon?
A rendezvényen lehetősége nyílik közvetle-

nül találkozni a munkáltatókkal és megismer-
kedni szolgáltatásainkkal, támogatásainkkal. 

RÉsZVÉTelÉRe sZáMÍTunK!
ÖnÉleTRAJZáT HOZZA MAgáVAl!

Közélet Kucsák László és Galgóczy Zoltán a Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztjét vehette át

– nagy megtiszteltetés, és nagyon köszönöm 
ezt az elismerést, amiről úgy vélem, rajtam kí-
vül mindazokat megilleti, akik az IMVsZ által 
is fontosnak tartott értékeket ugyancsak magu-
kénak vallják – mutatott rá Kucsák László.

A kitüntetéssel a világszövetség galgóczy 
Zoltán pedagógusként végzett munkáját is 
megköszönte. 

– Megtisztelő, hogy ilyen fiatalon kaptam 
meg ezt a kitüntetést, és egyben felelősséget is 
ró rám, hogy továbbra is ápoljam nemzeti ér-
tékeinket, s továbbadjam a ma generációjának, 
a jövő nemzedékének – mondta Galgóczy Zol-
tán. – úgy gondolom, hogy ma nagyon fontos 
a pedagógusok szerepe, akiknek fokozottan 
kell figyelniük a gyerekekre. sok a csonka csa-
lád, és sok helyen nincs ideje a szülőnek arra, 

hogy foglalkozzon a gyerekkel. A kitüntetés 
azt is jelzi, hogy nekünk, az általános, illetve 
középiskolákban dolgozó tanároknak, megha-
tározó feladatunk a magyar nyelv és irodalom, 
valamint a történelem, a hagyományaink és a 
kultúránk oktatása, azaz összefoglalva a haza-
fias nevelés.

A Hűség a Hazához 1956-os emlékserleget a 
világszövetség idén göncz árpádnénak adta a 
sérült és hátrányos helyzetű emberek támoga-
tásáért. A kitüntetésekkel azokat a honfitársa-
inkat díjazza az IMsZV, akik a rendszerválto-
zás óta tanúsított erkölcsi tisztaságukkal, abból 
fakadó, tiszteletet érdemlő magatartásukkal, 
cselekedeteikkel, a hazához való hűségükkel bi-
zonyították példamutató nemzeti érzésüket.

➜ Puskás attila 

A hazafias nevelés elismerése 
Kucsák lászló Xviii. kerületi alpolgármestert, országgyűlési képviselőt és galgóczy 
zoltán önkormányzati képviselőt is kitüntette idén az igazolt magyar szabadság-
harcos világszövetség (imvsz). mindketten a hűség a hazához érdemrend nagy-
keresztjét vehették át Bocskay t. Józseftől, a szövetség elnökétől március 25-én a 
hadtörténeti intézet és múzeum dísztermében.

nem kell ezentúl aggódniuk a gulner iskolába 
járó diákok szüleinek gyermekük biztonsága mi-
att, ugyanis az erzsébet-telepi Polgárőrség segíti 
őket az Üllői úton való átkelésben. 

– Március elején indult az a kezdeményezés, 
amely az iskola, a kerületi polgárőrség és a CIB 
Bank helyi fiókjának összefogásával a tanév vé-
géig biztosítja, hogy reggel 7.30 és 8 óra között 
mindenki biztonságban kelhessen át a kerület 
egyik legforgalmasabb kereszteződésén – mond-
ta Bodor-Szabó Anikó, a CIB Bank II. fiókjának 
a vezetője, aki a pénzintézet nevében fényvissza-
verő kitűzőt és karszalagot ajándékozott a gyere-
keknek.

Az erzsébet-telepi Polgárőrség tagjai szeptem-
berben már évek óta ott vannak reggelente az Ül-
lői úton, hogy segítsék a diákok átkelését, egyben 
felhívják az autósok figyelmét a balesetveszélyes 
útkereszteződésre.

 – A polgárőrségünket megkereste a CIB 
Bank, hogy szívesen nyújt támogatást, ha regge-
lente segítjük a gulner iskolába igyekvő diákok 

áthaladását a forgalmas úton. A megbízatásunk a 
tanév végéig szól, de ha felkérést kapunk a követ-
kező tanévre, akkor azt is vállaljuk – hangsúlyoz-
ta Majoros József, a polgárőrség elnöke.

Az iskolakezdés előtti fél órában 380 diák ér-
kezik az iskolába. 

– ebben az időszakban óriási a forgalom az 
Üllői úton, ezért nagy örömmel fogadtuk a kez-
deményezést – mondta Kerekes Elek, a gulner 
iskola igazgatója. 

Az iskola, a polgárőrség és a CIB összefogása 
egy országos problémára is felhívja a figyelmet, 
illetve helyi megoldást ad arra. A KsH adatai sze-
rint ugyanis 2012-ben Magyarországon összesen 
2365 személyi sérüléssel járó gázolás történt – 
ezek egy része gyalogátkelőhelyen.  Az ilyen típu-
sú balesetek a biztonságos átkelés lehetőségének 
megteremtésével, a gyermekek tudatos közleke-
désre való nevelésével és a gyalogosok fényvissza-
verő kiegészítőkkel való ellátásával elkerülhetők 
lennének.

➜ fülep erzsébet

Biztonságban a gulneres diákok
március eleje óta polgárőrök kísérik át a gulner gyula általános iskolába igyekvő 
diákokat az üllői úton, a kerület egyik legforgalmasabb útkereszteződésén.



Városkép p 2013. április 12. XXII. évfolyam 6. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

5KözéletOrszágszerte rendkívüli mennyiségű csapadék esett az elmúlt hónapokban

� A törvény szerint 
az év elejétől a 
Fővárosi köz-

gyűlés gondja, hogy 
megoldja a csapadék-
víz-elvezetés kérdését. 
A kerület szorgal-
mazza a munkálatok 
megkezdését a három 
leginkább érintett 
területen. 

KeréKgyártó györgy

Országszerte rendkívüli meny-
nyiségű csapadék esett az elmúlt 
hónapokban. A csapadék és a 
belvíz felhalmozódására hajla-
mos kerületrészeket a március-
ban hulló hó hirtelen olvadása 
is fenyegette. Az önkormányzat 
2010 óta dolgozik azon, hogy 
végleg megszüntesse a gondo-
kat.

egyeDül 
neM Megy
A XVIII. kerület földrajzi adott-
ságai és egyes pontokon az inf-
rastruktúra hiányosságai együt-
tesen felelősek azért, hogy ez 
a városrész a fővárosi átlagnál 
nagyobb mértékben hajlamos a 
bel- és csapadékvíz-képződés-
re. A problémára már 2010-ben 
rámutatott az újonnan alakult 
önkormányzat, amely azonnal 
munkacsoport felállítását szor-
galmazta a mielőbbi megoldás 
megtalálására. 

A munkacsoport 2011-re fel-
térképezte Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre legveszélyeztetet-
tebb részeit – összesen tizet –, 
ugyanakkor a helyzetet elemez-
ve azt is megállapította, hogy a 
kerület egymagában nem tudja 
véglegesen leküzdeni a gondo-
kat. Az önkormányzat ezért 
haladéktalanul tárgyalásokat 

kezdeményezett a lehetséges 
együttműködő partnerekkel.

A FŐVÁRoS 
SZeRePe DÖntŐ
− A helyzet annyiban változott, 
hogy a törvény értelmében janu-

ár 1. óta a Fővárosi Önkormány-
zat feladata a belvíz és a csapa-
dékvíz elvezetésének megoldása 
– mondta Lévai István Zoltán 
alpolgármester, aki hivatalba 
lépése óta feladatának tekinti a 
probléma megoldását, és aki a 
kérdéssel foglalkozó munkacso-

port megalakítását annak idején 
szorgalmazta.

A kerület ennek ellenére to-
vábbra sem hárítja el magától a 
feladatot.

− A munkacsoport tíz terü-
letet térképezett fel, amelyeket 
a csapadék- és a belvízképződés 

leginkább érint. Amennyiben 
sikerül forrást találni, három te-
rületen azonnal megkezdődhet-
nének a munkálatok. elsőként 
Ferihegyen az Igló utca környé-
kén, másodikként az Alacskai 
úti lakótelepen, harmadik lépés-
ben pedig a temető környékén 

kezdenénk meg a munkálatokat. 
A további helyszínekre el kell 
készíteni a kivitelezési terveket, 
és el kell indítani az engedé-
lyeztetést, ám ez is forrásfüggő. 
Az önkormányzat tárgyalásokat 
kezdeményez a fővárossal az elő-
relépés érdekében – tájékoztatott 
az alpolgármester. 

Kedvező előjel, hogy a Fővá-
rosi Közgyűlés a közelmúltban 
már egyértelműen megmutatta, 
fontosnak tekinti a XVIII. ke-
rület fejlesztését, hiszen uniós 
finanszírozással elvégzi a Béke 
tér rehabilitációját és a ma még 
csatornázatlan kerületrészek rá-
kötését a csatornára. Remélhető-
leg hasonlóan fontosnak találják 
a csapadékvíz-elvezetés megol-
dását is.

a fővároS dönTheT
A kerület sürgeti a csapadékvíz-elvezetés mielőbbi megoldását

Az analóg sugárzás lekapcsolá-
sa után a hagyományos szoba- 
vagy tetőantennával és televízió-
val csak akkor lesznek elérhetők 
a jelenlegi csatornák előfizetési 
díj nélkül, ha a nézők – egysze-
ri költséggel – beszereznek egy 
megfelelő vevőkészüléket, ame-
lyet a televízióhoz csatlakoztat-
nak, vagy ha olyan új tévéké-
szüléket vásárolnak, amibe ezt a 
vevőegységet már beépítették.
A digitális átálláshoz állami 
támogatásra az a magánsze-
mély jogosult, aki az adott ház-
tartásban állandó lakóhellyel 
rendelkezik, kizárólag analóg 

földfelszíni vétellel televíziózik, 
és a jogszabályok alapján rászo-
rulónak minősül. Azaz a Ma-
gyar államkincstártól vagy az 
Országos nyugdíjbiztosítási Fő-
igazgatóságtól, a települési ön-
kormányzattól, illetve a fővárosi 
vagy a megyei kormányhivatal 
kerületi, illetve járási hivatalától 
szociális ellátásban részesül. 

Rajtuk kívül az is kaphat ál-
lami támogatást, aki az átállás 
évében – a XVIII. kerület eseté-
ben tehát idén – már betöltötte 
vagy betölti a 70. életévét, és a 
számára folyósított nyugellátás, 
nyugdíjszerű szociális ellátás, 

egészségbiztosítási ellátás együt-
tes összege nem haladja meg a 
nyugdíjminimum kétszeresét. 

A digitális átállás 416 ezer 
magyar háztartást érint, s ezek-
ből csaknem 100 ezer tartozik a 
szociálisan leginkább rászoru-
lók közé.

ingyeneS 
telePítéS
A támogatás lényege az, hogy 
ahol szükséges, ingyenesen fel-
szerelik a digitális adások véte-
lére alkalmas úgynevezett set-
top-boxot és antennát. Ha az 
adott körzetben nincs digitális 
földfelszíni sugárzás, akkor a 
digitális műholdas adás vételé-
hez szükséges eszközöket telepí-
tik a szerelők.

ugyanakkor választhatók az 
előfizetéses szolgáltatók ked-
vezményes programcsomagjai, 
ebben az esetben a támogatás a 
csomag árára vonatkozik.

tÁMogAtÁSRA 
jogoSultAk

A támogatásra jogosultak 
összeírását március 11. és június 
30. között a Központi statisz-
tikai Hivatal végzi. A felmérés 
megkezdése előtt levélben tájé-
koztatják az érintetteket a sze-
mélyes megkeresésről. A KsH 
munkatársai sorszámozott fény-
képes igazolvánnyal rendelkez-
nek. 
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állAMI segÍTsÉg 
A DIgITálIs 
áTállásHOZ

BuDAPesT XVIII. KeRÜleT PesTsZenTlŐRInC-PesTsZenTIMRe 
ÖnKORMányZAT nÉPJólÉTI BIZOTTságánAK

Pályázati felhívása
nyári életmódtábor

szervezésére

A pályázat célja: a kerületben élő, illetve tanuló 7–14 éves korú gyermekek 
egészségmegőrző, egészségfejlesztő és betegségmegelőző tevékenységének – a test és a 
szellem fejlődéséhez szükséges táplálkozás-, tisztálkodás-, mozgáskultúra életmódbeli 

mintáinak bemutatása, átadása – személyre szóló fejlesztése. 
A pályázaton részt vehetnek

Pestszentlőrinc-Pestszentimre általános iskolái, az iskola-egészségügyi ellátásban részt 
vevő egészségügyi szolgáltatók.

A pályázat feltételei
A pályázatnak az egészségügyi szakember részvételével készített munkaterv és 
az ütemterv mellett tartalmaznia kell a nevelési cél meghatározását és annak az 
elképzelésnek a vázlatát, hogy a tábor munkája hogyan kapcsolódik a szorgalmi 

időszak tanulási és nevelési folyamatához. 
Az elnyerhető támogatási összeg pályázatonként maximum 500 000 Ft, amelynek 

egyharmada fordítható személyi költségekre.
A pályázatnak tartalmaznia kell a teljes pénzügyi tervet (forrásmegjelölés, személyi és 

dologi kiadások). 
A pályázónak a pályázati cél megvalósításáról részletes szakmai beszámolót kell 

készítenie a népjóléti Bizottság számára.
A pályázónak a pályázati összeg felhasználását eredeti számlákkal igazolt pénzügyi 

elszámolásban kell igazolnia az önkormányzatnak.
A szakmai és a pénzügyi beszámoló elkészítésének határideje: a tábor befejezését 

követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2013. szeptember 30.
nem vehet részt a pályázaton az, aki az előző évek pályázatainál nem a feltételeknek 

megfelelően számolt be, vagy beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. 
A pályázat benyújtása

Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Benyújtási határidő: 2013. április 12. (péntek) 12 óra.
A pályázatokat az alábbi névre és címre kell eljuttatni:

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat népjóléti 
Bizottság, 1184 Budapest, Üllői út 400.

A borítékon fel kell tüntetni: „nyári életmódtábor”.
A pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal 223-as szobájában vehetők át az 

egészségügyi referenstől, vagy letölthetők 
a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat honlapjáról:  

www.bp18.hu „nyári életmódtábor” cím alatt.  
Információ kérhető a 296-1357-es telefonszámon  

vagy a derpaula@bp18.hu e-mail címen.
 Az elbírálás határideje 

2013. május 10.
A pályázat eredményéről, az elnyert támogatási összegről az érintettek írásos értesítést 

kapnak. A pályázati űrlap és a további információk letölthetők az önkormányzat 
honlapjáról: www.bp18.hu 

a várhatóan még idén megkezdődő csatornázás remélhetően végleg megoldja a csapadékvíz elvezetését

szomorÚ reKord
Az esztendő első három 
hónapjában a lőrinci 
meteorológiai állomáson 
243 milliméter csapa-
dékot mértek, amely a 
mérések kezdete óta 
a legmagasabb érték 
ebben az időszakban. A 
januártól március végéig 
tartó három hónap sok-
évi átlaga 113 milliméter. 
jó hír viszont, hogy az 
előrejelzések szerint 
a következő hetekben 
kevesebb csapadék 
várható, és végre bekö-
szönthet az igazi tavasz. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimrén július 31. után már 
nem lesz hagyományos, analóg földfelszíni televíziós 
műsorterjesztés. Július utolsó napjától csak digitális 
műsorszórás vételére alkalmas készülékkel lehet majd 
televíziót nézni. Az átállás jobb kép- és hangminőséget 
garantál. 
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Az oldalt összeállította: Puskás attila

Sokszínű programjaival és gasztronómiai ínyencségeivel vonzza a családokatKözélet

� tartalmas és 
szórakozta-
tó kulturális 

és hagyományos 
vásári program várja 
május 1-jén a ma-
jálisra látogatókat a 
Bókay-kertben. A 
szervezők ezúttal 
többnyire a funky-
pop stílust képviselő 
előadókat hívtak 
meg, így a mostani 
rendezvény e zenei 
stílus, illetve a téb-
láb Művészeti iskola 
előadása köré épül.

A fellépők között természe-
tesen ott lesznek más kerületi 
művészek és előadócsoportok 
is. A rendezvény évek óta igazi 
békebeli hangulatával, sokszínű 
programjaival és gasztronómiai 
ínyencségeivel vonzza a családo-
kat a főváros minden pontjáról. 
Remélhetőleg az idén sem lesz 
ez másként.

huMoR éS Zene
A majálisi kavalkádot felke-

resőket két színpadon szórakoz-
tatják majd a nap sztárvendé-
gei, akik között ott lesz a stand 
up comedy elsősorban autók 
hangjainak utánzásáról ismert 

előadója, lorán Barnabás, azaz 
„Trabarna”. A televíziós tehet-
ségkutatók felfedezettjei közül 
Hien, Vastag Csaba és Kállay 
saunders András fog énekelni, 
de színpadra lép Curtis & Majka 
is.

A rendkívül látványos sport-
ág, a freestyle futball ugyancsak 

bemutatkozik. A tervek sze-
rint Kovács Péter világbajnok 
nemcsak maga trükközik majd, 
hanem segítségével a közönség 
soraiból is megpróbálkozhat-
nak néhányan ezzel a technikás 
sportággal.

egy majális persze nem igazi 
a régi vásári hangulat nélkül. A 

legkisebbeket várja a vidámpark, 
a mulatságban megéhezőket pe-
dig a számtalan vendéglátóhely. 
A vásári árusok hagyományos 
portékái is megtalálhatók lesz-
nek az édességektől a csecse-
becséken át a vattacukorig és a 
léggömbig.

Az esti zárókoncerten a 

united zenekar szórakoztatja a 
nagyszínpad közönségét.

Új helyen A 
nAgySZínPAD

A környező házak lakóinak 
igényeit figyelembe véve a má-
jus 1-jei vigadalomig új helyére 

kerül a nagyszínpad. Mindez 
beleillik a Bókay-kert szabad-
időközpontnak az önkormány-
zat által elfogadott hosszú távú 
fejlesztési tervébe. A Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
munkatársai március végén 
kezdték meg az ehhez kapcso-
lódó földmunkákat, valamint az 
elektromos hálózat fejlesztését, 
illetve áthelyezését.

MajáliS a funky jegyében
Idén is gazdag programmal vár mindenkit a Bókay-kert

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

több mint 150 óvodás és 
általános iskolás gyerek 
vett részt március 23-án a 
második alkalommal kiírt 
városgazda Kupa elnevezé-
sű úszóversenyen a vilmos 
endre sportcentrumban. 
Az iskolák közötti összetett 
pontversenyt a Kandó téri 
általános iskola nyerte.

– A mostani 151 fős versenyzői 
létszám jelentősen meghaladta a 
múlt évi 90 főt, így azt gondolom, 
hogy ebből a szempontból is si-
keres volt a rendezvény – mondta 
Perédi Zsolt úszó, testnevelő ta-
nár, a verseny főszervezője. – Ter-
mészetesen voltak győztesek, de 
úgy gondolom, hogy ma itt min-
den kis úszó nyert. A Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt-nek 
köszönhetően minden résztvevőt 
meg tudtunk ajándékozni húsvéti 
csokival, és a gyerekek oklevelet 
is hazavihettek, ami maradandó 
emlék lesz. Külön öröm számom-
ra, hogy a hetedikes Katona Marci 
személyében egy olyan fiú is részt 
vett a versenyen, aki súlyosan 
mozgássérült, de már hat-hét éve 
úszik nálam. Tavaly azt mondta, 
hogy paralimpikon szeretne lenni, 
ebben igyekszem támogatni, felké-
szíteni őt. 

AZ úsZásT nÉPsZeRűsÍTI 
A VáROsgAZDA KuPA

a környező házak lakóinak igényeit figyelembe véve új helyen lesz a nagyszínpad

FOlyAMATOs 
MunKáT ADnAK 
A KáTyúK
rendkívül nehéz feladat vár a városgazda 
Xviii. kerület nonprofit zrt-re a hosszúra 
nyúlt tél miatt, ugyanis az időjárás egyáltalán 
nem kímélte a kerület közútjait, amelyeken 
az előző két évben megszokotthoz képest 
várhatóan legalább háromszoros mennyisé-
gű kátyút kell betömni.

– Az elmúlt két télen nem találkoztunk ilyen helyzet-
tel. szerencsénk volt, mert tavaly és tavalyelőtt is visz-
szafogott volt a tél. ezúttal azonban lesz dolgunk bőven. 
Hideg telünk volt az idén, többször esett a hó is, s az 
útjaink katasztrofális állapotba kerültek – mondta Pén-
tek Tamás, a Városgazda XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
Városüzemeltető Divíziójának vezetője.

A kátyúk mennyiségének a felmérése megkezdődött, 
a városüzemeltető cég az előzetes becslések alapján leg-
alább 8-10 ezer négyzetméter javítandó felülettel szá-
mol.

– A tél folyamán hideg aszfaltozással, illetve beton-
nal igyekeztünk ideiglenesen megjavítani a leginkább 
megrongálódott utakat, de ez persze csak átmeneti 
megoldást jelentett, ugyanis az időjárás ezeket a pót-
lásokat sem kímélte – mutatott rá Péntek Tamás. – A 
következő egy-másfél hónapban háromféle technológiát 
használunk a kátyúmentesítéshez. Az úgynevezett asz-
faltfelmarást hidegaszfaltozással vegyítve alkalmazzuk 
a felületkezelt utakon. ezenkívül infraredes módszerrel 
és nagyobb felületű kátyúk esetén hagyományos techno-
lógiával is végzünk útjavítást. 

A Városgazda a tervei szerint idén egy infraredes 
kátyúmentesítő készüléket vásárol, amivel a napsüté-
ses, meleg időben is lehet javítani a normál alappal és 
kopóréteggel rendelkező utakat. A kerületünkben ta-
valy bemutatkozó technológia lényege, hogy felmelegíti 
a sérült útburkolatot, így a kátyút saját anyagával lehet 
megjavítani. 

számos ProgrAm A 
BóKAy-KertBen
Az április 11-i katasztrófa-
védelmi napon remélhe-
tőleg már tavaszi időjárás 
fogadja a Bókay-kertbe 
látogatókat. A szabad-
téri programok sorában 
a majális után május 
12-én kutyás családi nap 
lesz, s a tervek szerint 
egy későbbi időpontban 
még egy kutyás rendez-
vényt tartanak majd. A 
helytörténeti gyűjtemény 
múltidézője május 14-én 
lesz, a gyermeknapot 26-
án tartják. Május végén, 
június elején háromnapos 
tébláb-fesztivál várja az 
érdeklődőket, június 8-án 
pedig családi egészség-
nappal zárul az első félév.

Az isKoláK Közötti Pontverseny végeredménye 
 1. kandó téri Általános iskola 104 pont 
 2. Brassó utcai Általános iskola 85
 3. kapocs Általános és Magyar–Angol két tannyelvű iskola 53
 4. gróf Andrássy gyula Általános iskola (Vecsés) 44
 5. Ady endre Általános iskola (gyál) 42
 6. Szenczi Molnár Albert Református Általános iskola 40
Az egyéni Pontverseny győztesei
 óvodások: Szabó kende (gyöngyszem) és Baier Zsófia (Dráva)
 1–2. osztályosok: Baier kristóf (Brassó) és kasper Anna (kapocs)
 3–4. osztályosok: Pantocsik Ádám (kandó) és gordos Dorka (Brassó)
 5–6. osztályosok: Pető Zoltán (Weöres Sándor Általános iskola) és ilosfalvi Villő (Szenczy Molnár) 
 7–8. osztályosk: jakobic Balázs (Ady) és kuba Ágnes (kandó)
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7 Közélet Az önkormányzat képviselő-testületének március 21-i ülésén született rendeletek, határozatok

Rendeletek
p 1. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
megalkotta a 2013. évi igazga-
tási szünet elrendeléséről szóló 
8/2013. (IV. 5.) sz. önkormány-
zati rendeletét.  
p 2. A testület 14 igen szavazat 
és 4 tartózkodás mellett hozta 
meg az üzletek éjszakai nyit-
vatartási rendjéről, valamint a 
kártyatermek és a játékkaszi-
nók működési rendjéről szóló 
9/2013. (IV. 5.) sz. önkormány-
zati rendeletét.

hAtáRozAtok
p 3. A Döntés az önkormányza-
ti tulajdonban lévő lakások lak-
bérhátralékának nyilvántartása 
kapcsán című napirendi pontot 
az előterjesztő visszavonta. 
p 4. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egybehangzóan 
úgy döntött, hogy a Polgári tör-
vénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 97. § (3) bekezdése alap-
ján fennálló  elővásárlási jogát 
a XVIII.  kerület  150228/112/A 
hrsz-ú, „egyéb épület” megne-
vezésű, 1305 négyzetméter alap-
területű ingatlan, az ingatlanon 
található ingóságok (és mun-
kavállalók) vonatkozásában – a 
2013. január 17-én megkötött 
adásvételi szerződésekben fog-
lalt feltételekkel – nem kívánja 
gyakorolni. A testülete felkérte 
és felhatalmazta a polgármestert 
az elővásárlási jogról lemondó 
nyilatkozat aláírására.
A testület 18 igen szavazattal 
egyhangúlag felkérte és felha-
talmazta a polgármestert arra, 
hogy folytasson a kerületi ön-
kormányzat érdekeit figyelembe 
vevő tárgyalásokat a Fővárosi 
Önkormányzattal a XVIII., 
Margó Tivadar utcában talál-
ható 150228/152 hrsz-ú ingatlan 
osztatlan közös tulajdont képező 
tulajdonközösségének mielőbbi 
megszüntetése és az ingatlanon 
található szolgáltatóház meg-
szerzése érdekében.
p 5. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 3 tartózko-
dással úgy döntött, hogy a laká-
sok bérletéről és elidegenítéséről 
szóló módosított 19/2011. (V. 
31.) sz. önkormányzati rende-
let 67. § (6) bekezdése alapján 
2013. december 31-ig nem kí-
ván az ltv. alapján elővásárlási 
joggal érintett önkormányzati 
tulajdonban lévő lakást elidege-
nítésre kijelölni. A képviselők a 
beérkezett vételi ajánlat esetére 
felhatalmazták a tulajdonosi bi-
zottságot, hogy ebben az évben 
minden ilyen esetben egyedileg 
döntsön, és a meghozott dönté-
séről negyedévente tájékoztassa 
a testületet.
p 6. A testület 13 igen szava-
zattal, 5 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással határozott ar-
ról, hogy az önkormányzat a 
lőrinci-szemeretelepi Polgárőr-
séggel a XVIII., 158897 hrsz-on 
nyilvántartott (Hámán Katalin 
u. 39. alatti), 45 négyzetméter 
nagyságú helyiségre 2004. de-
cember 1-jén megkötött hatá-
rozatlan idejű bérleti szerződést 
– figyelemmel a bérleti szerző-
dés 6. pontjában foglaltakra – 3 
hónapos felmondási idővel 2013. 
június 30. napjával felmondja. A 
testület felkérte a polgármestert 
a felmondás aláírására, közlésé-
re és a felmondással kapcsolatos 
egyéb szükséges intézkedésekre.  
p 7.  A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
döntött arról, hogy 2013. janu-
ár 1-jétől december 31-ig a há-
ziorvosi praxisok ingatlanhoz 
kapcsolódó éves működtetési 
költségének 100 ezer forint fö-
lötti részét továbbra is átvállal-
ja, legfeljebb a 2013-ban a költ-
ségvetésbe tervezett 30 millió 
forintos keretösszeg erejéig, s 

a technikai lebonyolítással a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft-t bízta meg. 
p 8. A testület 18 igen szavazat-
tal egybehangzóan úgy határo-
zott, hogy támogatási szerződést 
köt a Heim Pál gyermekkórház-
zal a következő feltételekkel: a 
támogatási szerződés időtarta-
ma egy év, a támogatási összeg 
562 616 forint/hó. A testület fel-
hatalmazta a polgármestert a tá-
mogatási szerződés aláírására. 
p 9. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyetértésben dön-
tött arról, hogy teljes mértékben 
átvállalja az általános iskola 7. 
osztályába járó és állandó kerü-
leti lakhellyel rendelkező leány-
gyermekek humán papilloma és 
a kondilóma vírus elleni védőol-
tásának költségeit. 
A testület 18 igen szavazattal 
egybehangzóan felhatalmazta a 
polgármestert az 1. számú hatá-
rozatban foglalt döntés megva-
lósításához szükséges valameny-
nyi intézkedésre.  
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy a technikai le-
bonyolítással továbbra is a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft-t bízza meg. 
p 10. A testület 18 igen szava-
zattal egyetértésben jóváhagy-
ta a Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Csibész Család-
védelmi és Módszertani Köz-
pont (1181 Kondor Béla sétány 
11.) módosító okiratát az 1. sz. 
melléklet szerint. 
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egyhangúlag jóváhagy-
ta a Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Csibész Család-
védelmi Központ egybeszerkesz-
tett módosított alapító okiratát a 
2. sz. melléklet szerint. 
p 11. A testület alapítói jogkör-
ében eljárva 14 igen szavazattal 
és 4 tartózkodással jóváhagy-
ta a Budapest, XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatalának az előterjesztés 
mellékletét képező alapító ok-
iratát, és felhatalmazta a pol-
gármestert és a jegyzőt a do-
kumentum aláírására, továbbá 
felhatalmazást adott arra, hogy 
a polgármester tegye meg a 
szükséges intézkedéseket az ala-
pító okirat elküldésére a Magyar 
államkincstárnak. 
p 12. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
határozott arról, hogy a térfi-
gyelő kamerák üzemeltetésére 
és a túlszolgálat finanszírozásá-
ra 2013. április 1-jétől december 
31-ig 51 072 016 forintot biztosít 
a BRFK XVIII. kerületi Rendőr-
kapitányságnak. 
A testület 18 igen szavazat-
tal egybehangzóan felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert 
arra, hogy a BRFK XVIII. kerü-
leti Rendőrkapitánysággal a tér-
figyelő kamerák üzemeltetéséről 
és a túlszolgálat finanszírozásá-
ról kötendő, 2013. április 1-jétől 
december 31-ig érvényes szerző-
dést véglegesítse és aláírja. 
p 13. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
határozott arról, hogy a KMOP-
4.6.1-11-2012-0008 kódszámú 
„Budapest XVIII. kerületi nap-
sugár óvoda bővítése” (1188 
Budapest, szélső u. 54–58., 
141980 hrsz.) nyertes pályázat 
önerős összegét 16 687 863 fo-
rinttal – összesen 27 187 863 
forintra –kiegészíti, amit a 2013. 
évi költségvetés fejlesztési tarta-
lék során biztosít. 
p 14. A testület 17 igen sza-
vazattal egybehangzóan mó-
dosította a 414/2012. (VII. 5.) 
sz. határozatát, és a KMOP-

4.5.2-11-2012-0013 azonosító 
számú „Iciri-Piciri Bölcsőde a 
peremkerületben” című projekt 
keretében az Attila u. 11. alat-
ti, 153513/2 hrsz-ú ingatlanon 
létesítendő 3 csoportszobás, 40 
férőhelyes bölcsőde megvalósí-
tásához a projekt 199 900 242 
forint összköltsége és a megítélt 
149 235 833 forintos támogatá-
si összeg ismeretében összesen 
bruttó 50 664 409 forint önerőt 
biztosít a 2013. évi költségvetés 
fejlesztési alapjának terhére. 
p 15. A képviselő-testület 15 
igen szavazattal egyhangúlag 
egyetértett A Budapest, XVIII. 
kerület közigazgatási területén 
lévő egyes közterületek átneve-
zése napirendi pont elnapolásá-
val a következő testületi ülésre.
p 16. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyetértett a 
közművelődési intézmények ér-
dekeltségnövelő pályázaton való 
részvételével az alábbiak szerint: 
a Kondor Béla Közösségi Ház 
és Intézményei teljes pályáza-
ti összege 5 422 000 forint, a 
Pestszentimrei Közösségi Ház 
teljes pályázati összege 
3 210 000 forint, s a képviselő-
testület a két intézmény eseté-
ben 2 158 000 forint önrészre 
vállal kötelezettséget az önkor-
mányzat 3/2013. (II. 27.) rende-
lettel módosított 2013. évi költ-
ségvetése fejlesztési alapjának 
terhére.
A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézke-
déseket.  
p 17. A testület 13 igen szavazat-
tal ás 4 tartózkodással elfogadta 
a polgármesternek az átruházott 
hatáskörök és feladatkörök gya-
korlása során tett intézkedései-
ről szóló beszámolóját.
p 18. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy elfogadja a 
Budapest XVIII. kerületi Ka-
tasztrófavédelmi Iroda 2012. évi 
munkájáról szóló szakmai és 
pénzügyi beszámolót. 
p 19. A testület 17 igen sza-
vazattal egybehangzóan hatá-
rozott arról, hogy elfogadja a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgála-
tot Fenntartó Társulás 2012. évi 
munkájáról szóló szakmai és 
pénzügyi beszámolót. 
p 20. A testület 14 igen szava-
zattal és 4 tartózkodással el-
fogadta a beszámolót a lejárt 
határidejű képviselő-testületi 
határozatokról. 
p 21. A vételárhátralék utáni 
kamattartozás elengedése című 
napirendi pontban a testület 
zárt ülésen hozott döntést. 
p 22. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal és 1 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy 
a Backlite Hirdetési Kft. és a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat között a Ferihe-
gyi repülőtérre vezető út mellett 
egységes reklámterv alapján el-
helyezett 3 hirdetőberendezés 
(H19, H20, H23) által elfog-
lalt terület bérletére létrejött, 
és 2004. június 30-án egységes 
szerkezetbe foglalt módosított 
szerződést úgy módosítja, hogy 
a megállapodás 3. pontjában 
meghatározott, 2004. július 
1-jétől 2013. április 1-jéig terje-
dő időszakot 5 évre meghosz-
szabbítja, 2018. április 1-jéig. A 
3 hirdetőberendezés bérleti díját 
2013. április 1-jétől évi 11 047 
428 forint + áfa összegben ál-
lapította meg. A bérleti díjat az 
önkormányzat 2016-tól kezdő-
dően évente a KsH által közzé-
tett fogyasztói árindex mérté-
kével emelten határozza meg a 
megállapodás lejártáig.
A testület felkérte a polgármes-
tert, hogy amennyiben a Backlite 
Hirdetési Kft. igazolja, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény rendelkezé-
sei alapján átlátható szervezet-
nek minősül, tegye meg a szük-

séges intézkedéseket, és írja alá 
a megállapodás módosítását az 
előterjesztés mellékletében sze-
replő tervezet alapján.
p 23. A testület 19 igen sza-
vazattal egyhangúlag hatá-
rozott arról, hogy elfogadja a 
Városrehabilitáció18 Zrt-nek „A 
Havanna-lakótelep integrált szo-
ciális rehabilitációja” (KMOP-
5.1.1/C-2f-2009-0003) c. 
projektről készült 2012. évi be-
számolóját.
A képviselő-testület 19 igen-
nel egyetértésben úgy dön-
tött, hogy jóváhagyja a 
Városrehabilitáció18 Zrt-nek a 
„Pestszentimre-városközpont 
megújítása” (KMOP-5.2.2/B-09-
2f-2011-0001) c. projektről ké-
szült 2012. évi beszámolóját.
p 24. A testület 17 igen szava-
zattal és 2 tartózkodással ha-
tározott arról, hogy az önkor-
mányzat kössön 4 hónapra szóló 
részletfizetési megállapodást a 
DHK Hátralékkezelő és Pénz-

ügyi szolgáltató Zrt-vel az ön-
kormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanokat terhelő, 2011. de-
cember 31-ig felhalmozott 21 135 
597 forint távhő-szolgáltatási díj-
tartozások rendezésére. A képvi-
selők felkérték és felhatalmazták 
a polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat a részletfizetési 
megállapodás megkötése érdeké-
ben, valamint annak aláírására. 
p 25. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag já-
rult hozzá ahhoz, hogy az urban 
Market Project Ingatlan- és Ke-
reskedelmi Kft. (székhely: 1184 
Balassa u. 2–10.) és az önkor-
mányzat között 2000. január 
13. napján létrejött szerződésből 
eredő 5 182 009 forint hátralé-
kos földhasználati díj és kamatai 
megfizetésének részletfizetéssel 
tegyenek eleget 8 hónap alatt 
egyenlő részletekkel. A testület 
felkérte a polgármestert a részlet-
fizetéssel kapcsolatos szerződés 
előkészítésére és aláírására.

SüRgőSSégi 
hAtáRozAtok
p s1. A képviselő-testület 19 
egyhangú igen szavazattal úgy 
döntött, hogy biztosítja a szük-
séges önerőt a Fővárosi Önkor-
mányzat „Budapest komplex 
integrált szennyvízelvezetése” 
projektje megvalósításának a 
támogatására. ennek érdekében 
felkérte a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a projekt 2013-
ban esedékes önerőhányadának 
betervezéséről a 2013. évi költ-
ségvetés módosításakor.
A testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan úgy határozott, 
hogy felkéri és felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy egyez-
tesse a Fővárosi Önkormány-
zattal a projekt megvalósítása 
érdekében kötendő megállapo-
dás részleteit, majd a tárgyalást 
követően írja alá a megállapo-
dást.

az egéSzSégMegőrzéS TáMogaTáSa 
neM képezTe viTa TárgyáT 

FelHÍVás
BuDAPesT XVIII. KeRÜleT PesTsZenTlŐRInC-

PesTsZenTIMRe ÖnKORMányZATA (1184 BuDAPesT, 
ÜllŐI úT 400.) PályáZATOT HIRDeT A KOnDOR BÉlA 

KÖZÖssÉgI HáZ És InTÉZMÉnyeI
(1181 BP., KOnDOR BÉlA sÉTány 8.)

intézményvezetői 
munkakörének betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A határozott idejű vezetői megbízás kezdő napja
2013. szeptember 1.

Megszűnésének napja
2018. augusztus 31.

A vezetői megbízás szintje 
magasabb vezető

A munkavégzés helye
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az alapító 

okirat szerinti feladatok ellátása, takarékos gazdálkodás, kapcsolattartás a 
fenntartóval.

Illetmény és juttatások
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek

A jogszabályban előírt felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy 
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga

5 év szakmai gyakorlat
magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus ? 
büntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
vezetői program

szakmai önéletrajz
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
a végzettséget igazoló hiteles okiratok

a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  

összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázati eljárásban részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

A munkakör betöltésének kezdete
2013. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje
A Kormányzati személyügyi szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján 

történő közzétételtől számított 30 nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
gémesi Anna Tünde ad a 296-1478-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot 4 példányban kell nyomtatott formában beadni a Budapest 

XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Humánszolgáltatási Irodáján (1184 Budapest, Üllői út 400.) gémesi Anna Tündének 

vagy a gemesit@bp18.hu e-mail címre elküldeni „Kondor Béla Közösségi Ház és 
Intézményei pályázat” megjelöléssel. 
A pályázat elbírálásának határideje

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 60 napon belül.
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� Az álmosító 
esős idő elle-
nére telt házat 

vonzott az 5kor kép-
zőművész Csoport 
április 1-jei tréfás 
kiállítása.

KeréKgyártó györgy  

− Én többszörös Munkácsy-díjas 
vagyok: minden évben az enyé-
met osztják ki – mondta tréfál-
kozva Kiss György szobrászmű-
vész a szamárfül című kiállítás 
megnyitója előtt. A poén reme-
kül jellemezte a már hagyomá-
nyosnak számító rendezvény 
hangulatát. És az is igaz, hogy 
ismét csupa olyan kiállító jött el, 
aki valóban rangos képzőművé-
szeti díjak sorát zsebelte már be 
eddigi pályafutása során.

ViCCnek inDult
Csak egy poénnak indult, ami-
kor 2008 táján az 5kor Képző-
művész Csoport motorjának 
számító Huller Ágoston és Árvay 
Zolta feldobta az ötletet, hogy 
milyen volna április 1-jén olyan 
kiállítást rendezni, amelynek a 
„bolondok napja” adná meg az 
alaptónusát.

− szórakozásnak szántuk, 
a baráti kört szerettük volna 
mulattatni vele, de annál sok-
kal jobbra sikerült – emlékezett 
vissza árvay Zolta a nem sokkal 
később megszervezett első tár-
latra, amelynek az első években 
több nevet is adtak, míg ráakad-
tak a sokat sejtető szamárfül 
elnevezésre. Az április 1-jei ki-
állítások – amelyeknek az első 
pillanattól a Kondor Béla Kö-
zösségi Ház ad helyet – később 
alcímet is kaptak, amelyek az 
aktuális anyag tematikáját is 
megadják. Idén ez az alcím az 
Étlap volt.

hiRtelen nŐttek
− A kiállítókat meghívjuk. 
ágostonnal ketten döntünk ar-
ról, hogy kinek a munkáit lát-
nánk szívesen, és nem szoktunk 

túl sokat vitázni. egyébként elő-
fordult már olyan is, hogy vala-
ki itt járt az egyik kiállításon, 
megtetszett neki, és maga je-
lentkezett. Örömmel fogadtuk, 
mert előbb-utóbb magunktól is 
felkértük volna – mesélte árvay 
Zolta.

A szervezők jó szemmel vá-
lasztanak, kiváló tehetségű mű-

vészek hozzák el az alkotásaikat, 
köztük olyan nevek, amelyeket a 
szélesebb közönség is jól ismer: 
a filozofikus karikatúráiról is-
mert Tettamanti Béla, a kiváló 
fotós, Tóth „Füles” József vagy 
a homokanimációival nemzet-
közi elismertséget szerző Cakó 
Ferenc.

A kiállítók száma ráadásul 

évről évre emelkedik.
− A kiállításra alkalmas fe-

lület itt, a Kondorban természe-
tesen nem növekszik, ezért ki 
kellett találni valamit, nehogy 
hirtelen kinőjük a helyet. Idén 
az tűnt jó megoldásnak, hogy 
mindenki csak két munkát hoz-
hatott el. Kicsit lassítanunk kell 
a növekedésen, de azért nagyon 

örülünk, hogy ez a kiállítás 
mindenki számára ilyen ked-
ves és fontos esemény – mondta 
árvay Zolta.
A szamárfül kiállításokban az a 
legjobb, hogy látszik: a viccelő-
dést mindenki a legkomolyab-
ban veszi.

− Karinthyval valljuk, hogy 
a humorban nem ismerünk tré-

fát – bólogatott egyszerre árvay 
Zolta és Kádár János Miklós fes-
tőművész.

A Menü: CAMBell 
konZeRV

Az „étlap – étterem” temati-
kára a legelképesztőbb ötletek 
születtek. A koporsó alakú terí-
tett asztal, a megszámlálhatat-
lan gyógyszeres dobozból álló 
„nyugdíjas menü”, a kompozí-
ciókba beolvadó termékcímkék 
vagy éppen a Brueghel paraszt-
lakodalmán felszolgált, Andy 
Warholtól jól ismert Campbell 
leveskonzervek mind azt mutat-
ták, hogy a szamárfül kiállítá-
sok művészeti közege inspirálja 
az alkotókat. Még a köszöntőre 
felkért Kucsák László alpolgár-
mester is úgy döntött, beszéd 
helyett Kálnoky lászló XIX. 
Henrik című műfordítás-pa-
ródiáját szavalja el, a méltatást 
megfogalmazó P. Szabó Ernő 
művészettörténész pedig a leg-
nagyobb keresztény ünnep, a 
húsvét és április 1. véletlen egy-
beesésében rejlő lehetőségekre 
hívta fel a figyelmet.

stílusosan fogalmazva e me-
nüsor desszertjének mondhat-
juk Fehér András zeneszerző 
Romhányi András verseire írt 
különös humorú dalait, amelye-
ket Szakács Ildikó és Gál Csaba 
énekes adott elő Kertész Rita 
zongorakíséretével.

„szórakozásnak 
szántuk, a baráti kört 
szerettük volna mu-
lattatni vele, de annál 
sokkal jobbra sike-
rült” – mondta árvay 
zolta.
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Szamárfület mutattak az áprilisi bolond időjárásnak is
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a szokatlan, vicces alkotások a gyerekek érdeklődését is felkeltették  

Kávéházi zene 
szabadon
A szabad Alkotók Köre (szAK) Ká-
véházi zenélés címmel rendezett 
programot március 28-án a zila 
Kávéházban. 

Az alkotókört három éve a kerületben élő 
Kovács Adrienne gitárművész és zene-
szerző álmodta meg azzal a céllal, hogy 
egy olyan közösséget hozzon létre, ahol a 
pestszentlőrinci és pestszentimrei alkotók 
elbeszélgethetnek, és közös alkotásokat 
hozhatnak létre. A „szabadon alkotók” kö-
zött található festő, restaurátor, költő, író, 
riporter, fotóművész, grafikus, táncművész 
és keramikus is. Rendszeresen szerveznek 
közös programokat, a legutóbb kuriózum-
nak számító zenés-verses kiállítást rendez-
tek a Városháza galériában. A kis közösség 
ezúttal egy kis zenei csemegére invitálta az 
érdeklődőket a Zila Kávéházba. 

A zsúfolásig megtelt kávéházi galérián a 
programot szervező Kovács Adrienne, va-
lamint Pollák Rita (gordonka), Komáromi 
Éva (ének), Kozma István (gitár) vendég-
művészek többek között Vivaldi, Farkas 
Ferenc és saint-saëns műveinek varázslatos 
tolmácsolásával ajándékozták meg a hall-
gatóságot.

– Harminc éve tanítom a dél-pesti ré-
gió diákjait a gitározás és a zene szerete-
tére – mondta Kovács Adrienne. – ezért 
gondoltam arra, hogy művésztársaimmal 
a kerület zenekedvelő közönségének kelle-
mes kávéházi hangulatban nyújtsunk zenei 
élményt.

Az est házigazdája Mohai Tibor györgy, 
a sonore Vegyeskar karnagya volt.

Az első Kávéházi zenélés programot 
követően a szabad Alkotók Köre havonta 
szervezi meg a zenei estet kórusok, kama-
razenekarok és szólisták meghívásával. A 
rendezvények ingyenesek és nyilvánosak, 
az aktuális programokról a Városképből, a 
www.bp18.hu portálon, valamint a sZAK 
közösségi oldalán tájékozódhatnak az ér-
deklődők.

➜ f. e.

A Vasvári Pál Polgári egyesü-
let 2011 novemberében alakult 
Pestszentimrén. Az egyesület 
alelnöke Péntek lászló, Körösfő 
alpolgármestere. A XVIII. ke-
rület és a vele régóta jó kapcso-
latokat ápoló kalotaszegi község 
2012-ben lett testvértelepülés. 
Péntek lászló évek óta kutat-
ja Vasvári Pál életét, és célja 
emléket állítani a 1848–49-es 
magyar forradalom és szabad-
ságharc méltatlanul elfeledett 
alakjának. Az egyesület felka-
rolta e szándékot. Célul tűzte 
ki továbbá egy polgári gondol-
kodású, összetartó közösség 

létrehozását, amelyet a közös 
munka és a közös élmények 
egyaránt összekapcsolnak. 

A Vasvári Pál Polgári egye-
sület június 7–8-án második 
alkalommal verbuválja össze a 
hagyománytisztelő nézősereget 
a sportkastély mögötti síksá-
gon. A Vasvári-napok keretében 
Pestszentimrén kezdődik az 
emlékidézés, majd Vasvári ha-
lálának évfordulóján Körösfőn, 
utána nyírvasáriban folyta-
tódik, és végül Tiszavasvárin 
zárul. A programsorozat célja 
az, hogy a fiatalok az iskola fa-
lai közül kiszakadva tegyenek 

szert történelemi ismeretek-
re, hogy ápolják a hagyomá-
nyaikat, megismerkedjenek a 
testvérvárosokkal és barátsá-
got kössenek a határon túl élő 
magyarsággal. ez az egyedül-
álló fesztivál lehetőséget ad a 
magyar kultúra, tánc, kézmű-
vesség felfedezésére, múltidéző 
díszletek között.

Az idei fesztiválon kiemelt 
figyelmet kap a katonai – to-
borzó – irányvonal. A Magyar 
Honvédség aktív részvételével 
– saját toborzósátor, 48-as kéz-
műves műhely és egy gulyás-
ágyú – színesíti a rendezvényt.  
Összecsapnak majd a fegyve-
rek, és a közönség szeme előtt 
korhű harci jelenet játszódik 
le. A június 8-i megemlékezés 
keretében a honvédség díszszá-
zadának zenekara teszi feled-
hetetlené a felvonulást.

A rendezvényen részt vesz-
nek a testvérvárosok táncos 
lábú küldöttei is. Körösfő 
mellett jönnek csoportok 
Tusnádfürdőről, az olaszor-
szági san nicola la stradából, 
a lengyelországi Dąbrowa 
Tarnowskából és a német-
országi Rodingból is. A ke-
rületből a Polonéz lengyel 
néptáncegyüttes, a Tébláb Mű-
vészeti Iskola lép fel. A sokféle 
kultúra megfér egymás mellett 
– mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint a június 7. esti nemzetkö-
zi néptáncgála és táncház.

A nézelődőket idén is szín-
vonalas műsor, kézműves vásár 
és foglalkozás várja. A katonai 
táborokat megidézve gulyás-
ágyúban rotyog majd az étel, 
amitől minden megfáradt ven-
dég és vézna katona erőre kap.

➜ cs. m.

Júniusban újra katonai hagyományőrzők és huszárok 
lepik el a Pestszentimrei sportkastély mögötti terüle-
tet, ahol második alkalommal rendezik meg a hagyo-
mányőrző vasvári Pál napokat.

TOBORZóFesZTIVál

 

CsIllAgOK És 
CsengeTTyűK 
immár nyolc éve, hogy a nők a Xviii. ke-
rületért Alapítvány (nAtiK) útjára indította 
a Kerületi tehetségek programsorozatot. 
március 22-én kiemelkedő képességű di-
ákok mutatkoztak be a városháza díszter-
mében.

A civil szervezet minden alkalommal azokat hívja 
meg, akik az élet valamely területén kimagaslót al-
kottak. 

– elsőként az Orgován család tehetségéről híres 
apraja-nagyja mutatkozott be – idézte fel a kez-
deteket Mogyorósiné Pécsi Ildikó, a nATIK elnö-
ke.  – De vendégünk volt már a színdinamikával 
foglalkozó nemcsics Antal professzor, kerületünk 
díszpolgára és Paizs István filozófiatörténész is. 
ezúttal nyitottak a diákok felé, és felső tagozatosok, 
valamint két egyetemi hallgató lépett fel a műsor-
ban. 

– A Pestszentlőrinci német nemzetiségi általános 
Iskola (a Piros iskola) már több alkalommal sikeresen 
szerepelt a Tiszán innen, Dunán túl országos népdal-
éneklési minősítőverseny kerületi és fővárosi forduló-
jában – mondta Paulikné Karcagi Éva, az iskola ének-
zene pedagógusa. – A 7. évfolyamos diákok erdélyi 
és moldvai népdalcsokrot hoztak erre az alkalomra.   
Bojtos lucát sokan ismerhetik a kerületi irodalmi és 
zenei rendezvényekről. Aztán szép lassan az éneklés 
felé húzta a szíve… 

– Operaénekes szeretnék lenni – mondta Bojtos 
luca.  – A liszt Ferenc Zeneművészeti egyetemen 
Kertesi Ingrid operaénekes növendéke vagyok. Örö-
mömre nemrégiben a fiatal operaénekesekből álló, 
az operát emberközelivé tenni akaró MoltOpera 
Társulat tagjává választottak.  

A több mint 13 éve zongorázó Orgován Boglárka 
a rendezvényen Chopin egyik balladáját játszotta.

– első éves vagyok a grazi zeneakadémián. sike-
resen felvételiztem Budapesten is, de végül az előző 
mellett döntöttem. 

A műsorban gadácsi lilla, a Vörösmarty iskola 
diákja Ruttkai Tamás Márciusi üzenet című versét 
mondta el, lotters Márk (Piros iskola) zongorázott, 
a gulner gyula általános Iskola Csengettyű zeneka-
ra pedig Corellitől a Menüettet, Martinitól pedig a 
Duettet „csengettyűzte el”.

➜ fülep erzsébet
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Vidám, mókás 
gyermekrajzok
Az óvodások alkotásai csodálatos fan-
táziavilágról tanúskodnak, sugárzik a 
rajzokról, képekről, hogy milyen öröm-
mel készültek. 

– A gyerekek szabadon alkothattak a csoport-
jukban – mondta Barkó Beáta, a Hétszínvirág 
óvoda vezetője. –  A kiállításon az óvónők és lel-
kes szülők munkái is láthatók, s a Hétszínvirág 
óvodáért egyesület is bemutatkozási lehetősé-
get kapott.  

Az óvodavezető elmondta, hogy az egyesület 
három éve alakult meg, és színes programokkal, 
rendezvényekkel erősíti a közösséghez tartozás 
érzését, segíti,  inspirálja a „csapat” érdekében 
végzett munkát. 

A kiállításon rövid összefoglaló olvasható az 
óvoda nevelési alapelveiről, programjáról, célja-
iról, feladatairól, történetéről, hagyományairól. 
Az intézmény fennállásának 20. évfordulójától, 
1996-tól viseli a Hétszínvirág fantázianevet, 
amelyet Valentyin Katajev meséje ihletett. s 
mesélnek a ganzkertvárosban 1976-ban épült 
intézmény életéről a fényképek is.

A tárlatra való ráhangolódás jegyében a 
sonore Vegyeskar énekelt Mohai Tibor György 
karnagy vezényletével, majd az óvodások éne-
keltek, táncoltak.Kucsák László alpolgármester 
a nyitóbeszédében örömmel állapította meg, 
hogy szép kiállítást tekinthetnek meg a munka-
társai és a polgármesteri hivatalba látogatók. 

– ámulattal néztem, milyen ügyesen raj-
zolnak, festenek a gyerekek – mondta.   –  A 
rajzolás sohasem volt az erősségem. Az alpol-
gármester elmesélte, hogy főiskolásként miként 
egyszerűsített le egy vizsgafeladatot, amihez 
rajztudásra lett volna szükség. Mindenki jót de-
rült a történeten.  

A kiállítás április 12-ig tekinthető meg a 
Városháza galériában, a polgármesteri hivatal 
ügyfélfogadási idejében.   

➜ fülep erzsébet

Tavaszcsalogató 
dallamok
A dohnányi ernő zeneiskola legtehet-
ségesebb növendékei tavaszi hangver-
senyt adtak március 23-án a városháza 
dísztermében.

Hogy mit is jelent az embernek a zene, azt már 
sokan sokféleképpen megfogalmazták… Az író 
Hermann Hesse szavaival: „ó, zene! eszedbe jut 
egy dallam, hangtalanul eldúdolod magadban, 
hogy áthassa bensődet, hogy hatalmába kerítse 
minden erődet és mozdulatodat – és azokra a 
pillanatokra, amíg benned él, kioltson minden 
esetlegest, rosszat, durvát és szomorút a lelked-
ben, felcsendüljön benne a világ, és a nehezet 
könnyűvé, a dermedtet szárnyalóvá varázsolja!”  
– A Dohnányi ernő Zeneiskola évek óta meg-
rendezi a tavaszi növendékkoncertet, amelyen 
azok a diákok vesznek részt, akiket a felkészítő 
tanáraik alkalmasnak találtak arra, hogy sze-
repeljenek – mondta Rákosiné Fodor Júlia, a 
zeneiskola igazgatóhelyettese. – A hangverseny 
pozitív hatása, hogy a diákok előzőleg készül-
nek a fellépésre, meghallgatják egymást, hogy 
ki milyen hangszeren és hogyan játszik, s eb-
ből is tanulhatnak. A növendékkoncert mindig 
fontos állomása a gyerekek tanulmányainak.  
– Három éve zongorázom, naponta legalább egy 
órát gyakorolok – mesélte Fekszi Csaba Kornél, 
a Pestszentlőrinci német nemzetiségi általá-
nos Iskola 4. osztályos diákja. – először gitároz-
ni szerettem volna, de anyukám azt tanácsolta, 
hogy inkább zongorázzak, mert az nagyon szép 
hangszer. Kipróbáltam, és kedvet kaptam hozzá.  
– A bátyám tenorkürtön tanult zenélni, én meg 
arra kértem anyát, hogy hegedülhessek – foly-
tatta Havjár Blanka, a Brassó utcai általános 
Iskola 8. osztályos diákja. – óvodáskoromban 
felvettek a Dohnányi zeneiskolába, azóta is ide 
járok. nagyon megkedveltem ezt a hangszert, 
és szeretnék majd hegedűművész lenni, ezért 
naponta több mint három órát gyakorolok. si-
keresen felvételiztem a Bartók Béla Zeneművé-
szeti szakközépiskolába.

➜ f. e.

erdei iskola 
és sporttábor
A Csontváry iskola a támoP-pályáza-
ton több mint 43 millió forintot nyert 
a minőségi oktatás fejlesztésére.

A Csontváry Kosztka Tivadar általános és 
Alternatív Iskola kerületünkben egyedüli ok-
tatási intézményként nyert az új széchenyi 
Terv Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram (TáMOP) keretében a Minőségi okta-
tás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 
című pályázaton. Az iskola a 43 195 800 fo-
rintot a diákok magas színvonalú képzésére 
és az oktatási eszközök fejlesztésére fordítja.  
A pályázati támogatásból többek között an-
gol és német nyelvi, valamint sporttábor, er-
dei iskolai program valósulhat meg. Fejlesztik 
a nyelvi és az informatikai labort, s innovatív 
oktatási eszközöket vásárolnak. új, tehetség-
központú oktatási programra is lehetőség nyílik 
az iskolában, elősegítve a 2013/14-es tanévben 
kezdő elsősök angol- és informatikaoktatá-
sát, a választható német nyelvi képzést és fel-
ső tagozaton a nyelvvizsgára való felkészítést. 
Az intézmény ökoiskolaként működik. A kör-
nyezettudatos életmód kialakítására szolgáló 
eszközök és programok is a TáMOP-pályázat 
részét képezik.

➜ fülep erzsébet

Hírek
egészséges finomságok 
A Bambi bölcsőde ételkóstolót tartott az intézménybe 
járó apróságok családtagjainak, hogy megismerked-
jenek az új ízekkel és az egészséges táplálkozást 
szolgáló ételekkel. A bölcsisek hozzátartozói megkós-
tolhatták a reggelire és uzsonnára szánt krémeket és 
az ebédre tálalt feltétek egy részét. 
Kicsik és nagyok szívesen ízlelgették a falatkákat, s a 
szülők elkérték a recepteket, hogy otthon is elkészít-
hessék az egészséges finomságokat.

Rajzok az egészségért 
A Gyermek- és Ifjúsági Művészeti Találkozó kere-
tében Karda Beáta és tehetséges növendékeinek 
show-műsorával nyílt meg az  „Adj isten egészségé-
re!” című rajzverseny elődöntőjének kiállítása április 
5-én a Kondor Béla Közösségi Házban. A rajzverseny 
győzteseinek alkotásai vándorkiállításon vesznek 
részt. A szeptemberi záróünnepséget követően a 
rajzokat internetes szavazásra bocsátja a versenyt 
meghirdető ClubCetNet Egyesület. A közönség szava-
zatával mindenki nyerhet! (Még az is, aki szavaz…)
További információ:  http://www.clubnetcet.hu/ 

A repülést szolgálták 
Sajtótájékoztatóval egybekötött könyvbemutató lesz 
április 16-án 15 órakor a Zila Kávéházban. Veréczi 
Frick Zsuzsanna A repülést szolgálták című munkája 
a magyar polgári légi közlekedés elmúlt évtizedeiről, 
kulisszatitkairól szól. A szerző 38 egykori kollégájá-
val, barátjával beszélgetett. A légiforgalmi irányító, 
a repülőtér főmérnöke, a pilóta, a légiutas-kísérő, 
a rámpás, a jegykezelő, a vezérigazgató, a műszaki 
főmérnök, a vámos vagy a rakodó olyan közvet-
lenséggel vall a munkájáról, a repülés szeretetéről, 
kudarcokról és sikerekről, hogy az a nem szakmabe-
lieknek is élményt nyújt. 

Művésztanári hangverseny 
A Dohnányi Ernő Zeneiskola művésztanárai adtak 
hangversenyt április 5-én a Rózsa Művelődési 
Házban. Az elmúlt évekhez hasonlóan igen gazdag 
volt a repertoár, az est folyamán többek között 
Mozart-, Haydn-, Chopin-, Scott Joplin- és Szilvási 
Attila-műveket hallhatott a közönség. Konkolyné 
Kovács Ilona zenetörténész rövid ismertetőt tartott a 
műsorszámok között.  

egy uniós felmérés szerint a diákvállalkozásokban 
gyakorlati vállalkozói tevékenységet folytató tanu-
lók ötöde tanulmányainak befejezését követően 
saját céget alapít.

Magyarországon néhány tucat iskolában pár 
száz diák végez gyakorlati vállalkozói tevékenysé-
get.

Több olyan diákvállalkozás működik, amely-
ben a tanulók elméletben – afféle Monopoly tár-
sasjátékszerűen – igyekeznek elsajátítani a vál-
lalkozói alapismereteket, ez azonban nem elég 
hatékony módszer. 

– A gyakorlati tevékenységet folytató diák-
vállalkozások elterjedésének fő akadálya az, 
hogy a diákok nem találnak a lehetőségeiknek, 
képességeiknek megfelelő, ugyanakkor piacké-
pes termékek hatékony előállítására alkalmas 
technológiát – hangsúlyozta Lesnyák Mária, a 
Kondor Béla általános Iskola pedagógusa.  – Az 
iskolánk ezen próbál segíteni egy „régi-új” tech-
nológia bemutatásával. ez a papírmasé továbbfej-
lesztett változata, egyfajta „hulladékból termék” 
technika. A módszernek számos előnye van: 
olcsó és bárki számára könnyen hozzáférhető, 
az ötleteknek pedig csak a fantázia szab határt.  

A papírmasé alkalmazása nemcsak a diákvál-
lalkozások elterjedésében, a résztvevők köré-
nek kiszélesítésében játszhat szerepet, hanem 
hozzájárulhat fontos oktatási célok teljesülésé-
hez is. Az értékesítés mellett elláthatók az osz-
tályok festésre, összeállításra váró tárgyakkal 
(hűtőmágnesek, kulcstartók, csüngődíszek), s a 
rajz- és a technikaórán folyó munka nemcsak 
színesíthető, hanem eredményesebbé is tehető. 
lesnyák Mária elmondta, hogy garamvölgyi Zsolt 
papírszobrász a tanév elejétől kézműves foglal-
kozásokat tart a Junior Achievment Magyaror-
szág (JAM) program keretében az iskolában. Az 
ő ötlete volt, hogy vegyen részt a Kondor iskola a 
pályázaton, aminek eredményeképpen a rendez-
vény bekerült az európai kkv-hét programjába. 
A találkozóra azok a kerületi intézmények kap-
tak meghívást, amelyeknek van diákvállalkozása.  
– Az iskolánk indította el a kerületben a JAM-
programot – mondta Tóthné Szeidl Ágota, a Darus 
iskola pedagógusa – ez azért is hasznos, mert a 
gyerekek megtapasztalják, hogy miként kell mű-
ködtetni egy vállalkozást, és valós piaci környezet-
ben értékesítik a termékeiket, szolgáltatásaikat. 

➜ fülep

Kerületi diákvállalkozók 
Az európai Kis- és Középvállalkozások hete keretében diákvállalkozói találkozónak 
adott otthont március 22-én a Kondor Béla általános iskola.

A keresztút állomásai
tizennégy stáció várja méltó helyét a polgármesteri hivatal falai között. nádasdi 
mihály szobrászművész húsvét előtt adta át alkotásait a kerület vezetőségének.

Nádasdi Mihály szobrász, a Fehéren Feketén galé-
ria tulajdonosa agyagból készítette el Jézus kereszt-
útjának állomásait és Mindszenty József portréját. 
A művész elmondta, hogy köszönettel tartozik 
Pásztor János XVIII. kerületi képviselőnek, aki 
nem kötelességből, hanem szeretetből segítette a 
munkáját, továbbá sefcsik József keramikusnak, 
aki az alkotómunkában és főként a kiégetésben 
működött közre.

A Westminster-székesegyház domborművei 
alapján készített 14 stációt szimbolikus körforgás-
ban állították ki a polgármesteri hivatal tanácster-
mében. Az alkotásokért Ughy Attila polgármester 
és Kucsák László alpolgármester őszinte köszönetét 

fejezte ki a szobrászművésznek. Bár végleges helyet 
még nem találtak a képeknek, az átadáskor számos 
jó ötlet merült fel. Mindszenty József portréjának a 
polgármesteri hivatal ad otthont, de a későbbiek-
ben a kerületi diákoknak is szeretnék bemutatni, 
hogy ki is volt Mindszenty bíboros, a magyar kato-
likus egyház meghatározó alakja a XX. században.

nádasdi Mihály elmondta, hogy a műve-
it anyagi támogatás nélkül, önerőből készítette.  
– Az agyag könnyen beszerezhető, kifinomult és 
időtálló anyag. A képek egyszerűen beépíthetők, 
s a kiégetés után kültérben és beltérben is hosszú 
időn át vezethetik végig a hívőket a stációkon.

csernai mariann
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JÓ MEGOLDÁS!
KONFLIKTUSKEZELÉS
PROBLÉMAMEGOLDÁS

Üzleti, gazdasági konflik-
tusok és viták gyors, 
hatékony, gazdaságos 

megoldása mediációval.
A mediáció diszkrét, 
minden fél számára 

előnyös megállapodást 
tesz lehetővé!

A megoldás: 
A MEDIÁcIÓ!

www.jomegoldas.hu/
konfliktuskezeles/

KÖNYVELÉS
A kockázatok és 

mellékhatások elkerülése 
érdekében könyveltessen a 
Havas Könyvelő Irodával! 

www.konyvelo-berszamfejto.hu

06/70-604-7888www.bp18.hu

Városgazda
  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
készítés, zipzár és bélés csere, 
függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!

Az Üllői út 433. sz. alatt április 2-től várja  
a vásárlókat a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
hétfőtől – csütörtökig 8:00-15:30
péntek 8:00-13:00
hétvégén zárva

 
HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR  

AZ ŐRSÉGBEN 
Alsó- és felső osztályos tanulók részére 12 éves korig 
 
Időpontja: 2013. július 22-27. (6 nap, 5 éjszaka) 
 
Helyszín: Szaknyér - Napsugár Ifjúsági Tábor 
 
Program:  
Az Őrségi Nemzeti Park területén található táborban a gyerekek 
elsajátíthatják a magyar néptánc alapelemeit, számos népdalt tanulnak 
meg, miközben megismerkednek az Őrség népviseletével, és 
hagyományaival, Vörös Árpád, néptánc pedagógus, a TÉBLÁB 
Táncművészeti Alapítvány elnöke vezetésével. Kézműves 
foglalkozásokon természetes alapanyagok felhasználásával készítenek 
ajándéktárgyakat, miközben népi motívumokkal, hagyományos technikákkal dolgoznak. 
Szabadidős programok keretén belül, foci, asztalitenisz, sakk, röplabda, kosárlabda 
„bajnokságokat” rendezünk, valamint kirándulunk a park túraútvonalain, ahol lehetőség lesz a 
környék erdeinek, mezőinek, növény és állatvilágának felfedezésére. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
A tábor részvételi díja: 25.000.- Ft 
Jelentkezni, előleg befizetésével lehet, melynek összege: 7.000 Ft 
 
Az előleg befizetésének határideje: 2013. április 30. 
 
További információ és jelentkezés: 
 

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ 
1181 Bp. Városház u. 1-3. 
Telefon: 290-9498 
 
 
 
 
 

NYÁRI
AKCIÓ!

25 hétre heti 1 óra
30 000 Ft

így 1 óra

1200 Ft
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Apróhirdetés

 szolgáltAtás

n láni szeretne, vagy Beéri a Hunyorgással, vagy Kölcsön KaPott 
szemüveggel? ne Bizzon az aKcióKBan, nálam minden szemüvegre 
120%-os garancia vonatKoziK! tomoPtiKa.Hu (volt szőnyi oPtiKa) 
szaBó tamás 0630-422-8716, 1182. BP. üllői Út 737.

n áCs- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb munkáig) tetőjavítást-építést, 
homlokzati szigetelést, ablak – ajtók cseréjét, lapostető – szigetelést. Hétvégén is 20% 
kedvezménnyel! T.: 06-30-318-2173

n szoBAFestés, mázolás és tapétázás. Nagyobb és kisebb munkákat is garanciával, 
reális megfizethető áron vállalok. Kassai. Tel.: 295-1852, +3630-307-3921

n Kertészmérnök vállal takarékos kertek kivitelezését, kertfenntartást, gyümölcsfák metszését, 
kaszálást, kerttakarítást. Hívjon bizalommal! Papp Gábor Tel.: 06-70-229-78-21

n vízszerelés GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE, 
CSÖTÖRÉSEK JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS 
CSATORNAVIZSGÁLAT, DUGULÁSELHÁRÍTÁS. TÜTÉSRENDSZEREK VEGYSZERES 
ÁTMOSÁSA, SZIVÁRGÁS KERESÉSE. TELJES VEZETÉK CSERE 06-30-914-3588

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 Festés, mázolás, TAPÉTÁZÁS, PVC-lerakás bútormozgatással, garanciával és 
15% kedvezménnyel! Ingyenes felméréssel! Tisztaság, pontosság, antialkoholista szakember! 
Hívjon bizalommal! Tel.: 256-4425, 06.20-9947-726

n laKásfelÚjÍtás! Kőműves, BurKoló, festő, ács, tetőfedő munKáK! 
vÍz, fűtés, villanyszerelés, nyÍlászáróK cseréje. családi HázaK 
átalaKÍtása, tetőtér BeéPÍtés. HomloKzati Hőszigetelés, Hő 
HidaK megszüntetése. tervezés! éPületenergetiKai tanÚsÍtvány! 
tel: 258-4892 moBil: 06 20 915 4433

n ABlAK, AJtó, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

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

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 ÁCS – KÖMŰVES Munkák lakatos munkák, szobafestést, mázolást, tapétázást, vízszerelést, 
dryvitozást és villanyszerelést. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény ha kell: SÜRGÖSEN IS! T.: 
0670/576-4709

n megoldás Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo: 9-12  285-34-88 

 06-30-9-50-17-17  www.megoldasszerviz.hu

n redőny -fix-mobil szúnyoghálók, napellenző a gyártótól! 5% kedvezmény kerületieknek. 
Ingyenes felmérés. SZOBAFESTÉS, mázolás gyönyörűen, precízen és főleg most OLCSÓN! 
06-30-401-1029

n varrógéP alKatrész  szaKüzlet. javÍtás, Kiszállással is. 
nyitva: 9-17-ig. cÍm: Xviii. Ker., KirályHágó u. 110. tel.:283-7282

n szőKe tüzéP ajánlata! BudaPest Xviii., üllői Út 731. (a BéKe 
térnél) tel.: 06-1/294-4059 BudaPest Xviii., KirályHágó u. 88. 
tel.: 06-1-/290-2423 PorotHerm eurotHerm tégláK aKciós 
áron! szállÍtás megegyezés szerint! tondacH cseréP aKció! 
ytong, Betongerenda, Béléstest, zsaluKő HomoK, sóder, 
murva, termőföld. válaszfaltégla, Kistégla. HullámKő, 
ParKetta 1800 ft/m2 aKciós áron!!! HázalaPKiszedés, 
földszállÍtással! az aKció a Készlet erejéig érvényes!

oKtAtás
n gyermeKFelügyelet – KORREPETÁLÁS. Gyermekcentrikus, nagy gyakorlattal 

rendelkező (óvodai, ált. iskolai) középkorú nő 2 éves kortól vállalja gyermekének gondozását, 
fejlesztését. Kisiskolásokkal leckeírás, tanulás. Tel.: 06-20-522-3666

n német nyelvtanár korrepetálást, tanítást vállal mérsékelt áron. 06-30/259-96-78

n oKj dajKa, Pedagógiai, gyógyPedagógiai asszisztens, 
KisgyermeKgondozó, gyermeKfelügyelő KéPzés. Kasza KéPzés 
(nysz: 01006404) tel.: 0630-269-1061, www.KaszaszaKKePzes.Hu 

 

állás/PályázAt
n Budapest egyik leggyorsabban fejlődő Bel-Budai székhelyű irodája, otthonról is elérhető 

adatbázissal ingatlanértékesítő munkatársakat keres Budapest XVIII.-XIX.  kerületi területére, 
azonnal betölthető teljes munkaidős pozíciójába. Versenyképes kiemelkedő fix + jutalékos 
vagy teljesítményarányos bérezés. Irodánk stabil hátteret nyújt referensei számára, amellyel Ön 
biztonságosan tudja tervezni céljai elérését. OKJ-s képesítés vállalkozói jogviszony nem feltétel. 
Azonos területen szerzett 1 éves vagy korábbi értékesítői területen szerzett tapasztalat előny. 
Amennyiben felkeltette érdeklődését az állásajánlat, várjuk fényképes önéletrajzát és motivációs 
levelét. E-mail: info@budahouse.hu. Telefon: 06/70-500-4467  

n Bókay terasz és Étterem álláslehetőséget hirdet felszolgáló, konyhai kisegítő pozíciókra, 
jelentkezni lehet szakmai önéletrajzzal az info@bokayetterem.hu

elAdó
n elAdó KLING SZEKCIONÁLT GARÁZSAJTÓ. ÉRD.: 0630/921-9311

régiségeK
n régiséget gyűjtök! Pénzérméket, papírpénzt, kitüntetést, jelvényt, képeslapot, 

könyvet, könyvtárat, régi játékot, és minden egyéb régiséget vásárol gyűjtő. Telefonegyeztetés 
szükséges. Tel.: 0630-949-0055, Azonnali, díjtalan kiszállás!

meditáCió
n Családi, párkapcsolati konfliktusok kezelése - gyorsan, diszkréten és 

hatékonyan. Ezt biztosítja a MEDIÁCIÓ. További információ: Web - www.jomegoldas.hu; 
E-mail: info@jomegoldas.hu

KirándUlás
n A t.K.m.e Bp. Xviii.ker. nyugdíjas klubja autóbuszos kirándulást szervez Vác és 

Vácrátót városokba. 2013.05.04-én! Bővebb tájékoztatást telefonon Horváth Lászlóné 294-
5993 és Harmati Istvánné 290-3607. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

ingAtlAn

n őrzött ParKolóK a Havannán a vörösmarty és Barcsay 
utcáBan. fizetési KedvezményeKKel! érdeKlődés : városgazda 
Xviii. Kerület nonProfit zrt. tel: 290-3165   vagy a HelyszÍnen. 
tiszteljen meg Bizalmával!

n Kőbánya – Kispest metrónál gázfűtéses, 1 szoba konyha fürdős házrész, 
kertrésszel eladó! T.: 0620-9329-426, 061-280-4631

n Xviii. XiX. kerületben eladó - kiadó családi házat vagy lakást keresek, lehet 
felújítandó is. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 0620/397-4055

n Budahouse Partners Ingatlaniroda ELADÓ  ingatlanokat keres meglévő ügyfélkörének 
kiszolgálására. Pontos, gyors, szakszerű ügyintézés!  Tel. 06 30-733-1753; 06-1-315-3367

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

n A szent lőrinc lakótelepen, tégla ház 3. emeletén eladó egy erkélyes, 47 m2-
es, másfél szobás, egyedi fűtéses, hangulatos otthon, kulturált házban. Irányár: 8,5 MFt

 Tel: 06 30 733-1753
n Felső Kispesten eladó egy felújított 53 nm-es, másfél szobás házrész. Az ingatlan 

4 lakásos házban van, kocsi beálló és 80 nm-es kert rész tartozik hozzá, tetőtere 
beépíthető. Irányár: 9,5 MFt. Tel: 06 30 733-1753

n eladó az Alacska lakótelepen egy 75 nm-es, 2+2 félszobás, jó elosztású, 
első emeleti parkra néző, házközponti fűtésű, panel lakás. Irányár: 13 MFt. Tel: 06 30 
733-1753

n erdőre néző lakóparkban, belső kétszintes, 107 nm-es, 4+1 félszobás, fiatalos 
hangulatú duplakomfortos, tégla lakás, cirkó fűtéssel, 4 lakásos társasházban eladó. 
Irányár: 19,1 MFt. Tel: 06 30 733-1753

n eladó a Kossuth telepen az erdő aljában egy 119 nm-es, 2+1 félszobás, családi 
ház 1081 nm-es telken. A ház tetőterének beépítése már elkezdődött a homlokzati 
nyílászárók elhelyezésével és a teljes külső szigeteléssel. Irányár: 25,5 MFt Tel: 06 30 
733-1753

n ÚJszerű, MELEG HANGULATÚ IKERHÁZ!  XVIII. Újpéteri telepen , 2005-ben 
épült,  106 nm-es, 2+2 félszobás, duplakomfortos ikerház, gyönyörű parkosított kerttel, 
garázssal eladó. Irányár: 24,99 MFt Tel: 06 30 733-1753

n eladó Kispesten csendes utcában, egy két szobás, 63 nm-es házrész, két lakásos 
udvarban, utcai kilátással. A lakás kívül és belül is teljes körűen felújított, gáz konvektor 
fűtéssel rendelkezik, tetőtere beépíthető. Irányár: 13 MFt Tel: 06 30 733-1753

n Pestszentimrén önálló, 2 szobás, 50 m2-es családi ház, kis telekkel eladó. A 
cirkófűtéses ház jó állapotú, azonnal költözhető. Irányár: 11,9 MFt Tel: 06 30 931-7174

n eladó Kispesten, jó közlekedésnél, de csendes kertvárosi utcában, egy emeletes, 
130 m2, 3 és félszobás, duplakomfortos ikerházfél, garázzsal, 258 m2-es telken. Irányár: 
27,8 MFt    Tel: 06 30 931-7174

n összeköltözők figyelem! Pestszentlőrinci temető közelében két lakásos, 220 
nm-es ház eladó. A két teljes értékű lakás egymás felett helyezkedik el, 3 ill.3+1 
félszobásak. Akár a külön bejárat is megoldható. Irányár: 28 MFt Tel: 06 30 931-7174

n Pestszentlőrincen a parkerdő szomszédságában eladó egy 120 nm-es, 2+3 
félszobás, tetőtér beépítéses sorházi öröklakás, duplakomforttal, cirkó fűtéssel. Irányár: 
23,8 MFt    Tel: 06 30 931-7174

n eladó a havanna lakótelepen egy VI. emeleti, 53 m2-es, 1+2 félszobás, 
tömbfűtéses, egyedi mérővel rendelkező lakás nem felújított házban. Irányár: 6,9 MFt    
Tel: 06 30 931-7174

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367

mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

Piliskó és Tsa Kft. 1188 Bp., Nagykőrösi út 84. 
www.piliscar.hu  T.: 295-0860

MŰSZAKI VIZSGA
19 990 Ft-tól! 

 
  3,5 tonnáig minden típusú 

gépjárművet (és azok pótkocsiját), 
motorkerékpárt.  

AUTÓJAVÍTÁS, FUTÓMŰÁLLÍTÁS,    
HIBAKÓD KIOLVASÁS 

 

30 éve az Önök szolgálatában

 

JÓ MEGOLDÁS!
TEGYE 

EREDMÉNYESEBBÉ 
VÁLLALKOZÁSÁT!

EGYNAPOS
TRÉNING

Stratégiaalkotás
Projektmenedzsment
Konfliktuskezelés

További információ:
Web:

www.jomegoldas.hu
E-mail:

info@jomegoldas.hu

I T T  A  T A V A S Z  N Y I T  A  T E R A S Z !

a Bókay kertBen!
Szeretettel várjuk csendes, hangulatos környezetben, 
ősfás parkban, a játszótér mellett! Látogasson meg 
minket a Majális rendezvényen is! 
Nagytermünkben, illetve nyáron a teraszon baráti 
összejövetelek, születésnapok, céges rendezvények, 
keresztelők, és esküvők lebonyolítását 40-45 főig 
vállaljuk.
   Cím: Bókay Kert, 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. a játszótér mellett

nyItVa tartÁS: Hétfőtől – vasárnapig 7:00-től 21:00-ig
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12 Védőoltással megelőzhető, szűrővizsgálattal gyógyítható betegségegészség

� ismét a Dél-pesti kórház 
ellátási körzetébe tarto-
zik a kerület. A tisztior-

vos döntésével egy féléves 
bizonytalan időszaknak 
lett vége, és folytatódhat a 
kerület és a kórház több mint 
harmincéves jó viszonya.

KeréKgyártó györgy  

Komoly zavart okozott a kerületi já-
róbeteg-ellátásban az a tavaly nyár 
közepén kiadott tisztiorvosi rendelet, 
amely a XVIII. kerületi betegek ellátá-
sára az összevont szent István és szent 
lászló Kórházat, valamint a Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetet 
jelölte ki. A Városképnek akkor nyilat-
kozó dr. Ralovich Zsolt, a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 
főigazgatója elmondta, hogy a XVIII. 
kerület a kórház 1980-as megnyitása 
óta annak ellátási területébe tartozik, 
vagyis a döntés egy több mint három 
évtizede bevált rendszert bolygatott 
meg.

ÁtMeneti iDŐSZAk
A háziorvosok 2012 nyarától auto-
matikusan az újonnan megjelölt kór-
házakba utalták a betegeiket, annak 
ellenére, hogy a tisztiorvosi rendelet 
átmenetileg megengedte: a beteget, ha 
úgy kívánja, elláthatja megszokott or-
vosa is a Dél-pesti kórházban.

− A bejáratott betegútvonalak 
hosszú idő alatt, bizalmi alapon ala-
kulnak ki. sok betegségnél rengete-

get számít az orvos és a beteg között 
a kezelések során létrejött kapcsolat. 
ezért úgy gondoltuk, ha már abban a 
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
három kórház is van a közelünkben, 
akkor legyen lehetőség arra, hogy a 
háziorvosok a már megszokott kór-
házi szakorvoshoz utalják a betegeket 
– mondta Ughy Attila polgármester, 
aki ezért személyesen kezdeményezett 
egyeztetést az érintett felek között.
Az ősz folyamán a kerületben talál-
koztak a változásokban érintett in-
tézmények, szervezetek képviselői: az 
önkormányzat, a három kórház veze-
tősége és a háziorvosok. Az értekezlet 

több eredményt is hozott. A Dél-pesti 
kórház képviselőinek itt sikerült elő-
ször közvetlenül is tudatosítaniuk a 
háziorvosokban, hogy továbbra is le-
hetőségük van a Jahn Ferenc kórházba 
utalniuk a betegeket, hacsak ők nem 
kérnek más megoldást. A tanácskozás 
arra is jó volt, hogy a felek tisztázzák: 
mindenkinek, de elsősorban a bete-
geknek, az a legjobb, ha a bejáratott 
betegútvonalakat nem bolygatják.

e tapasztalatok birtokában kérvé-
nyezte az ánTsZ-nél a polgármester, 
hogy a kerület rendelet alapján is ke-
rüljön vissza a Dél-pesti kórház ellátá-
si körzetébe.

− Az értekezlet döntő volt az intéz-
mény szempontjából. A tavaly nyári 
változás a belgyógyászati osztályokat 
érintette elsősorban, ahol július–au-
gusztusban 30 százalékos visszaesést 
tapasztaltunk – mondta el dr. Dobosi 
Zsolt, a Jahn Ferenc kórház orvos-
igazgatója. – Az értekezlet után meg-
változott a helyzet, újra megjelentek 
nálunk a XVIII. kerületi betegek.

MinDen A helyén
Az ánTsZ február közepi rendelete 
alapján a XVIII. kerület visszakerült 
a Dél-pesti kórház ellátási körzetébe. 
egyetlen terület marad más intéz-
ménynél: a szemészeti ellátást hiva-
talosan továbbra is a Bajcsy kórház 
végzi.

− A szakellátásnak három úgyneve-
zett progresszivitási szintje van, a leg-
magasabb a hármas szint. A Dél-pesti 
kórház valamennyi osztálya hármas 
progresszivitási szintű, kivéve a sze-
mészetet, amely kettes. A tisztiorvos 
feltehetően a betegek legjobb ellátása 
érdekében jelölte ki ezen a szakterüle-
ten a Bajcsy kórházat – vélte a döntésről 
Dobosi Zsolt.

Az orvosigazgató elárulta: a kór-
ház maga is törekszik arra, hogy ké-
pes legyen az igényeknek megfelelően 
változni. A legjobb ellátást szeretnék 
nyújtani, ezért nem riadnak vissza át-
alakításoktól sem.

− Korábban a Dél-pesti kórház egyik 
gyenge pontja volt a sürgősségi osztály 
működése. új csapat állt fel, amely új 
szemlélettel dolgozik. Reméljük, ez is 
öregbíti a kórház jó hírét – mondta.

védekezzünk a 
Méhnyakrák ellen!

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A sZÍV 
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több mint harminc éve áll a 
Jahn Ferenc dél-pesti Kórház 
a Xviii. kerületi betegek szol-
gálatában. Az intézmény és a 
városrész jó kapcsolatát mi 
sem bizonyítja jobban, mint-
hogy amikor tavaly a tisztior-
vos két másik kórház ellátási 
körzetébe rendelte a kerületet, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
és az intézmény együtt lobbi-
zott az eredeti állapot visszaál-
lításáért. 

A régi jó kapcsolatot erősíti az az in-
gyenes egészségnap, amelyre a kórház 
április 27-én szombaton 8 és 16 óra kö-
zött a kerületieket is várja. Az egész-
ségnap középpontjában ezúttal a szív 
egészsége áll. Az ingyenes szűrővizs-
gálatok célja az, hogy megelőzhetők 
legyenek az esetlegesen kialakuló szív-
betegségek, illetve hogy a kezelésük 
mihamarabb megkezdődhessen. en-
nek érdekében az intézmény kardio-
lógus szakorvosai labor- és eKg-vizs-
gálatot, vérnyomásmérést, valamint a 
személyes konzultációk eredményétől 
függően érszűkületi vizsgálatokat vé-
geznek. A kardiológiai szűrővizsgá-
latok mellett az orvosok számos más 
szakterületen – például diabetológia, 
szemészet, bőrgyógyászat, fül-orr-gé-
gészet, tüdőgyógyászat – állnak az ér-
deklődők rendelkezésére.

Az egészségnapon várják az önkén-
tes véradók jelentkezését is. A szűré-
seken történő részvételhez, valamint 
a véradáshoz érvényes TAJ-kártya, 
lakcímkártya és személyi igazolvány 
szükséges.

Az egészségnap fővédnöke ughy 
Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
polgármestere.

➜ K. gy.

Közlemény
az erdő- és szabadtéri tüzeK megelőzésére 

a Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság felhívja a kirándulók, szabad idejüket a természetben töltők, továbbá a mezőgazdasági területen dolgozók figyelmét, hogy 
tevékenységük során igyekezzenek megelőzni a tűz keletkezését, és tartsák be a tűzgyújtási tilalom idejére vonatkozó előírásokat, valamint a mezőgazdasági munká-
latokkal kapcsolatos szabályozást. a vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdő- és bozóttüzek 99 százalékát az emberi figyelmetlenség vagy a szándékos gyújtogatás 
okozza.
a jó idő beköszöntével megnő a szabadban, természeti környezetben keletkező tűzesetek száma. tavaly csaknem 5000 tűzesethez kaptak riasztást a fővárosi tűzoltók, 
ebből több mint 500 tűzeset pusztított szabad térben, mintegy 240 hektáron. a tüzek lakóházakat és más épületeket is fenyegettek. budapest környékén – mint ahogy 
jellemzően az ország egész területén – az oltást a vízhiány és a terület megközelítése nehezíti. 
a sokéves tapasztalat szerint a tavaszi, majd az azt követő, jellemzően rendkívüli meleg és csapadékmentes időjárás miatt az erdőkben és azok közvetlen környeze-
tében fokozott tűzveszély alakulhat ki. a főváros területére a Pest megyei Kormányhivatal erdészeti igazgatósága, országosan a Vidékfejlesztési minisztérium adhat ki 
határozatot a tűzgyújtási tilalom elrendelésére. tűzgyújtási tilalom elrendelését követően az erdőkben, természeti környezetben kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet 
gyújtani. 
a tűzgyújtási tilalommal és az erdőtüzekkel kapcsolatos további információ: www.fovaros.katasztrofavedelem.hu vagy a www.nebih.hu. 
az Országos tűzmegelőzési bizottság megbízásából készült kisfilm az alábbi linkre kattintva tekinthető meg: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_
video_index2&vid=32
a tűzesetek megelőzése érdekében az erdőkben, fásításokban, valamint az erdőterületek és fásítások határától számított 200 méteren belüli területeken – ideértve a ma-
gántulajdonban lévő ingatlanokat (lakóépületek, üdülőépületek udvara, zártkertek stb.) – be kell tartani a tűzgyújtási tilalmat, mivel a légmozgás következtében a vastag, 
száraz avartakarót egy elszálló parázs vagy egy eldobott izzó cigaretta is könnyedén lángra lobbanthatja. szabadban – ideértve a magántulajdonban lévő ingatlanokat 
is – csak abban az esetben szabad tüzet gyújtani (pl. kerti sütögetés céljából), ha a tűz oltására alkalmas tűzoltó eszköz (vödör víz, illetve homok, tűzoltó készülék stb.) 
rendelkezésre áll. 
ugyanakkor a budapest főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (Xii. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a § (1) d) pontja alapján az avart és a kerti hulladékot a főváros közigaz-
gatási területén elégetni egész évben tilos. ezenkívül általános jelleggel tilos a hulladék nyílt téri égetése, valamint a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 21/2001. (ii. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos!

Kiemelten felhívjuk a figyelmet a tarlóégetésnek és a növényi hulladék égetésének szabályaira, amelyeket az Otsz (Országos tűzvédelmi szabályzat) 606. § ír elő. ennek 
értelmében az avar-, a tarló-, a gyep-, a nád- és a növényihulladék-égetés – amennyiben jogszabály megengedi e tevékenység végzését – alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységnek minősül. az égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes i. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban kell beje-
lenteni. a tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a hasznos vad a tűzterjedés irányában elmenekülhessen. a tarlónak minden oldalról egyi-
dejűleg történő felgyújtása tilos. az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót 
égetni tilos. az égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha már nincs rá szükség, azonnal el kell oltani a tüzet. a tarlóégetés csak úgy 
végezhető, hogy a környezetére ne jelentsen tűz- és robbanásveszélyt.

enneK érdeKében:
– a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 
3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apróvadban okozható károk elkerülésére vadriasztást kell végrehajtani; 
 – a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 
6 méteres védősávot kell szántással biztosítani; 
– tarlóégetés 15 hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet hozzáfogni a másik szakasz felégetéséhez;

– a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú kiképzett személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort 
ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

az égetés befejezése után a helyszínt minden esetben gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyHázA legjobb helyre kerültek, a legjobb szolgálatot tették az önkormányzat milliói

� Az önkormányzat 
az elmúlt évben is 
hathatós támoga-

tást nyújtott az egy-
házaknak ingatlanjaik 
felújítására és nyári 
táborok szervezésére.

 
 Az önkormányzat, amint azt 

példák bizonyítják, nemcsak be-
szél az egyházak és a civil szer-
vezetek támogatásáról, hanem, 
kinyitva a pénztárcáját, segíti 
is azokat. A civil szervezetek el-
sősorban a programjaikhoz, az 
egyházak pedig az ingatlanjaik 
felújításához kaptak jelentős tá-
mogatást.

erről kérdeztük Dadányi 
Andreát, az önkormányzat 
esélyegyenlőségi referensét.

éRtékek 
kÖZVetítéSe
– A civil szervezetek közül a 
pályázaton elnyert összegekből 
több is szervezett családbarát 
programokat, nyári táborokat. 
ezek, amellett, hogy a fiatalok 
számára hasznos időtöltést je-
lentettek, fontos értékeket is 
közvetítettek. Olyanokat, ame-
lyekért mindenki örömmel áll 
ki. Hogy csak néhányat említsek 
meg: az egészséges életmód, a 
sport és a művészet szeretete, a 
hagyományőrzés, a generációk 
közötti megértés elsajátítása, a 
keresztény értékrend további 
erősítése. A táborozások mellett 
számos, az egészségmegőrzést, 
az egészséges életmódot népsze-
rűsítő program is megvalósult 
az önkormányzat támogatásá-
val, a civil szervezetek közremű-
ködésével – mondta a referens.

Fontosnak tartják a társa-
dalom peremére szorult, hátrá-
nyokkal küzdő embertársaink 
megsegítését is. Az összefogással 
a problémáik megoldását célzó 
programok valósulhattak meg. 
Például a fogyatékkal élők reha-

bilitációját elősegítő programok, 
az oktatásban, a sportban a rossz 
szociális helyzetben lévő csalá-
dok megsegítése, a gyermekek 
kedvezményes táboroztatása.

hAgyoMÁnyok
nem elhanyagolható, hogy a 
serdülőkorúak mentálhigiéné-
jével foglalkozó programok is 
létrejöttek az önkormányzat tá-
mogatásával, a civil szervezetek 

önzetlen munkájával. számtalan 
előadást vagy kötetlen beszél-
getést tartottak a családi életre 
nevelés fontosságáról, egészség-
ügyi felvilágosításról, a drog-
fogyasztás megelőzéséről. sok 
előadó beszélt a személyiséget 
és a tanulási készséget fejlesztő 
lehetőségekről, amelyeket nem 
lehet elégszer hangsúlyozni.

– Kiemelt fontosságú a he-
lyi hagyományok megőrzése, a 

kulturális értékek ápolása, azok 
népszerűsítése, a közösségi ösz-
szefogás erősítése, valamint a 
természeti értékek megóvása. 
Örömteli hagyománnyá vált, 
hogy ezek az értékek a civil 
szervezetek közvetítésével jut-
nak el a lakosokhoz. elsősorban 
rendezvények, foglalkozások, 
emléknapok, utcabálok, kirako-
dóvásárok, közös kirándulások 
formájában. Vagy például közös 

gyertyagyújtások és más, soka-
kat vonzó, közösséget kovácsoló 
színes programok képében.

Jelentős összeg jutott a kerü-
letben működő egyházaknak, 
közülük 13 kapott önkormány-
zati támogatást. Mindegyik 
nyertes részesült ingatlan-felújí-
tási támogatásban, kilenc pedig 
a programjai megrendezéséhez 
kapott támogatást. A sikeres pá-
lyázatok java része a nyári tábo-

roztatást szolgálta, de szerepelt 
a programok között családi nap 
és köztiszteletben álló személyi-
ségről történő megemlékezés is.

kÖZÖS AZ éRték
számos kerületi templom újult 
meg, részben önkormányzati 
támogatásból. elsősorban tető-
szerkezeti, homlokzati felújítá-
sok, szigetelési munkák indultak 
el, s nagy részük be is fejeződött. 
De olyan beruházásokra is volt 
példa, mint a fűtésrendszer kor-
szerűsítése, a gyülekezeti ház 
bővítése, az épület akadálymen-
tesítése, az elektromos hálózat 
felújítása és a tűzvédelmi rend-
szer kiépítése. Közösen a közös 
értékekért…

 
ForintrA 
„PAsszol”
A tavalyi pályázati 
kiírás meghatározta, 
hogy az egyházak az 
elkülönített keretükből 
(12 millió forint) milyen 
arányban használ-
hatják fel a pénzt. 
Az ingatlanfelújítás 
aránya 80 százalék 
volt; 9,6 millió forintnyi 
ingatlantámogatás 
és 2,4 millió forintnyi 
programtámogatás 
valósult meg. 



TízMillió forinT juToTT 
az egyházaknak
Pályázatok és támogatás, avagy közösen a közös értékekért
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Kilencedik alkalommal rende-
zik meg a Budapestet körülöle-
lő élő rózsafüzér zarándoklatot 
május 11-én. A nap során kilenc 
zarándoklatot tartanak egy idő-
ben. 

Aki vállalta már a gyalogtúrát, az estére 
nemcsak jóleső fáradtsággal érkezett meg 
az adott szakasz célállomására, hanem 
emelkedett lélekkel is. e sorok írója az 
elmúlt években ott volt a lőrinci érkezés-
nél a Havanna-telepen és az azt követő 
szentmisén a szent lászló-templomban, 

s látta a fáradt arcokat, de csillagfényes 
pillantásokat…

AMit éRDeMeS tuDni
A zarándoklat öt helyszínről, egyszer-
re kilenc útvonalon vág neki a főváros 
körüli gyalogos útnak, amelynek fő cél-
ja a közös ima fővárosunkért.    

Kerületünket két szakasz érin-
ti a kilencből: a 7., az úgyneve-
zett dél-pesti útvonal (soroksár–
Pestszentimre–Pestszentlőrinc) és a 8., 
kelet-pesti útvonal (Rákoskeresztút–
Rákoshegy–Pestszentlőrinc). A szom-

szédos útvonalak öt végponton talál-
koznak, hogy este a zarándokok közös 
szentmisén vegyenek  részt. A zarán-
doklat lehetőséget kínál mély lelki él-
ményre és a környék templomainak fel-
keresésére is.

A helyi ÚtVonAlAk
7. szakasz. A zarándokok soroksáron és a 
pestszenterzsébeti temetőn keresztül ér-
nek a XXIII. kerületi Fatimai szűzanya-
templomhoz. Innen földutak vezetnek 
át Pestszentimrére. A továbbiakban 
kertvárosi utcákon, majd a Halmi-er-
dőn át vezet az út szent Imre-kertvá-
roson és szemeretelepen át a 17 kilo-
méteres táv végcéljához, a lőrinci szent 
lászló-templomhoz. A szakasz szer-
vezői: Bernáth Mária, 30-910-0530 és 
Takács Henrik, 30-475-2404.

8. szakasz. e 16 kilométeres sza-
kasz Rákoskeresztúrról a Madárdombi 
szent Pál-templom érintésével vezet 
Rákoshegyig. A zarándokok ezt követő-
en a Városi-erdőn át jutnak lőrincre. A 
szakasz szervezői: urbán János, 30-523-
7663 és Verebes Péterné, 30-358-3142.

 
FáJó veszteség
verebes Péter – aki éveken 
át lelkesen vezette az 
élő rózsafüzér kelet-
pesti szakaszát – 
2013. március 4-én, 
életének 70. évében elhunyt. 
nyugodjék békében!



Az Isteni 
irgalmasság 
vasárnapja
szent Fausztina látomásaiban 
párbeszédet folytatott Jézussal, 
amelyben – a nővér naplója alap-
ján – Jézus kívánsága szerint a 
húsvét utáni első vasárnap legyen 
az isteni irgalmasság napja.

II. János Pál pápa 2000. április 30-án hir-
dette ki ezt az ünnepet az egész világra. 
(ugyanezen a napon avatták szentté a 
nővért.)

A lengyel Helena Kowalska annak ha-
tására lépett be 1925. augusztus 1-jén az 
Irgalmasság Anyjáról elnevezett rendbe, 
hogy látomásaiban találkozott Krisztus-
sal. Ott a Faustyna Maria nevet kapta. Jé-
zussal való beszédeit naplóban rögzítette.

Jézus így kérte Fausztinát (részlet a 
naplóból): „Azt kívánom, hogy a képet 
húsvét után az első vasárnap ünnepélye-
sen áldják meg. ez a vasárnap legyen az 
irgalmasság ünnepe. Kívánom, hogy az 
irgalmasság ünnepe menedék és menek-
vés legyen minden lélek, főleg a szegény 
bűnösök részére. ezen a napon megnyílik 
irgalmam mélysége. Az a lélek, aki gyó-
náshoz és szentáldozáshoz járul, teljes 
bűnbocsánatot nyer, és mentesül a bünte-
tés alól.” Továbbá ez is olvasható az olda-
lakon: „Azt kívánom, hogy kilenc napon 
keresztül vezesd irgalmam forrásához a 
lelkeket, hogy erőt, enyhülést és minden-
féle kegyelmet merítsenek belőle, amire 
szükségük van az élet küzdelmeihez, fő-
leg a halál óráján.”

Jézus megkérte Fausztinát, áll a nap-
lóban, hogy amikor délután hármat üt az 
óra, bárhol is van, merüljön el az imában 
és imádkozza végig a keresztutat. Azért 
mert „az irgalom ebben az órában nyílt 
meg teljesen a lelkek számára”.

Az imát az egész világ üdvére, de főleg 
a szegény bűnösökért kérte Jézus.

 elsősorban rendezvényeket, foglalkozásokat, közös kirándulásokat támogat az önkormányzat

KeRÜleTÜnK KÉT 
sZAKAsZnAK AD 
OTTHOnT
Rózsafüzér-zarándoklat a fővárosért, a budapestiekért

 

HíRek  

Áprilisban is 
ebédosztás
Bár addigra talán, ha 
a földiek és az égiek 
is úgy akarják, betör 
hozzánk a tavasz, a 
Pestszentimrei Katolikus 
Karitász az időjárástól 
függetlenül április 20-
án a délelőtti óráktól 
ismét ebédosztást 
szervez. A színhely, 
akárcsak decemberben 
és februárban, ezúttal 
is a Nemes utcai Szent 
Imre-plébániatemplom 
kertje lesz. A rászo-
rulók, a hajléktanok 
a szokásos menüvel 
lakhatnak jól: csülkös 
bablevest szolgálnak 
fel az önkéntesek, s 
hogy semmi ne vesszen 
kárba, a megmaradt 
adagokat szétosztják a 
kerületi nagycsaládosok 
között.
Ezúttal mélyebb tartal-
ma van a mondatnak: 
Isten tartsa meg a jó 
szokásukat…
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14 Semmi nem változik: két lábon és két keréken is pótolják a versenytPrOgramajánló

Programok
MárciuSi 

fuTáS – ápriliS 
közepén

 
A kegyetlen március idusa miatt pontosan négy 
héttel később, április 13-án 10 órakor rendezik 
meg Pestszentimre és Pestszentlőrinc utcáin 
azt a futóversenyt, amelyre hiába készültek fel 
a szervezők, megrendezni nem tudták. ezen a 
szombaton azonban már futhatnak a lábak, fo-
roghatnak a kerekek.

 
Természetesen ezúttal is a „Futás, ami összeköt” ne-
vet viseli a verseny, amelyet hetedszer rendeznek meg a 
Pestszentimrei sportkastély melletti rajttal és céllal.

A rendezők is a szokásosak: az önkormányzat és a lő-
rinc 2000 se vállalja ezt a nem könnyű feladatot, Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester fővédnökségével.

Tíz korosztályban lesznek versenyek. A „főfutam” a 
10. és a 11. lesz, amelynek az útvonala a következő: sport-
kastély–István u.–nemes u.–Királyhágó u.–Halomi u.–
gyékény tér–Dráva u.–Bököny u.–Mályinka u.–Fogoly u.–
Péterhalmi u.–Kettős-Körös u.–lőrinci u.–sportkastély.

A kerékpárosoknak szintén rendeznek futamokat.
– Fontos – mondta a bringásokról a 2000 se elnöke, 

Eszes János –, hogy mezőnyverseny lesz, korosztályos, s 
12 éves kortól. A részvétel technikai feltétele a műszakilag 
megfelelő kerékpár és a bukósisak. 

Helyszíni nevezésre 8 órától van lehetőség április 13-án. 
A nevezés a futamok rajtja előtt 30 perccel befejeződik. e 
nevezés díja 2000 forint. A kerületi iskolák tanulóinak in-
gyenes a részvétel!

Minden célba érkező pólót kap, továbbá a kategória első 
három helyezettje érmet és tárgyjutalmat. A 11. futam ab-
szolút 1–3. helyezettje pénzdíjazásban részesül.

a hajSzín neM 
Minden 

egy fekete és egy szőke ígér felhőtlen szórako-
zást április 21-én vasárnap 15 órától a Kondor 
Béla Közösségi házban. A pikáns zenés kabaré 
megmutatja az élet humorát.

A színpadon a szőke Nyertes Zsuzsa és a fekete Szóka Júlia 
meséli el a történetet. Két különböző hajszín alatt két kü-
lönböző tüzes karakter rejlik. Vetélytársak, de a sors fin-
tora, hogy a szerelem és az ellenkező nem témájával egy-
másra találnak. Hiszen mi lehet jobb téma, mint a férfiak? 
Zamatos pletykákban és csípős poénokban mesélnek arról, 
hogyan látják a világot.

A műsort Siliga Miklós, a betétdalok szerzője kíséri zon-
gorán. A darab létrejöttét 2007-ben, a magyar kabaré 100 
éves évfordulóján egy kis csapat összefogása segítette. A 
darab jeleneteit Temesi lászló írta.

A végkifejlet pedig híven tükrözi az életet: lazítsunk, 
mulassunk – hiszen, ha jobban megnézzük, az élet maga 
kész kabaré! 

A teljes árú jegy 1500, a kedvezményes (diák- és nyug-
díjas) jegy 1000 forintos áron kapható a közösségi házban. 
További információ a 297-0366-os telefonszámon.

rózsA művelődési ház
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Április 13. 9 óra: Baba-mama 
holmik börzéje. Asztalbérlési 
lehetőség a művelődési házban, 
személyesen.
Április 20. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. 
Belépőjegy: 300 Ft/fő.
Április 20. 17.30: Kézműves 
foglalkozás Gattyán Ágnes népi 
iparművésszel
Április 20. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépőjegy: 
500 Ft.
Április 21. 15 óra: A bolond 
lány – a Körúti Színház előadása. 
Belépőjegy: 2200 Ft, diákoknak 
és nyugdíjasoknak: 1500 Ft.
Április 27. 15 óra: Életmód klub. 
A belépés díjtalan.
Április 28. 11 óra: Vuk – a 
Fogi Színház gyermekműsora. 
Belépőjegy: 990 Ft/fő.
A Rózsa Művelődési Házban 
Ticket Express- és Jegymester-
jegyiroda működik. Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig.

4seAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: 06-30-575-3262
www.siiskola-bokaykert.hu
Szülinap a síiskolában: 
Nincs hol megtartani gyermeke 
szülinapját? Szeretné, ha profi 
szórakoztatásban részesülnének 
a gyerekek? A 4seasons 
Síiskola erre is lehetőséget ad. 
Szülinapok hófánkozással, Moha 
bácsival, igény szerint sízéssel. 
Időpont-egyeztetés a 06-30-
575-3262-es számon Gerencsér 
Ritával. Részletek a honlapon a 
„szolgáltatásaink” menüben.
Síiskolánkban a csoportokat 
(gyermek és felnőtt) életkor 
és tudásszint szerint állítjuk 
össze. Az edzések hétköznap 
délutánonként és hétvégén 
vannak. A tanfolyamok 10 héten 
keresztül folyamatosan tartanak.
További információ az 
elérhetőségeinken kapható.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Április 13. 8 óra: Futóverseny
Április 14. 10 óra: Rock and roll 
verseny
Április 20. 8 óra: Játszunk 
együtt!
Április 27–28. 10 óra: Rock and 
roll verseny

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Április 13. 10.30: a Cartoon 
Heroes férfi és U14-es floorball-
csapatának bajnoki mérkőzései
Április 20. 8 óra: a Magyar 
Evezős Szövetség ergométeres 
országos bajnoksága
Április 21. 16 óra: az FKF Astra 
női futsal-csapatának bajnoki 
mérkőzése
Április 24. 18 óra: FTC-PLER-
Budapest–Tatabánya NB I-es férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Április 27. 10 óra: IFMD 
Hungarian Open – nyílt, amatőr 
modern táncverseny a Modern 
Tánccsoportok Magyarországi 
Szövetsége szervezésében

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Április 13. 11 óra: Társasjáték 
klub
Április 17. 17 óra: 
KézműveSzerda – mi minden 
készíthető papírgurigából?
Április 23. 14 óra: a Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi 
klubja
Április 23. 15 óra: Kultúrkör – 
népek és kultúrák bemutatása. 
Kéri György Híd című előadása.
Április 25. 17 óra: A vasszöget is 

megemésztjük? – Dr. Tóth Gábor 
okleveles élelmiszer-ipari mérnök 
és táplálkozáskutató előadása. 
Internethasználói foglalkozás 
indul a könyvtárban 20 órában, 
délelőttönként 9–14 óráig. Első 
csoport (haladó): április 15. 
22., 29., május 6. Második 
csoport (kezdő): április 17., 
24. 30., május 8. Jelentkezni 
személyesen, a részvételi díj 
befizetésével lehet. A részvétel 
díja: beiratkozott olvasóknak 110 
Ft/óra, regisztráltaknak 110 Ft/
fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Április 18–19-én 14 órakor 
horgolótanfolyam
Április 24. 14 óra: Kézműves-
foglalkozás – képvirágkészítés
Április 26. 17 óra: Bábszínház

Csontváry UtCAi FióK-
Könyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Áprilisban A kerületi óvodák 
története címmel a Tomory Lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény kiállítása.

gAlériA 18
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
Április 16. 15 óra: a PODO-HÍD 
rajzverseny és képzőművészeti 
kiállítás megnyitója

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 13. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Április 13. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
Április 13. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 14. 9 óra: 
Csapatbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör 
szervezésében
Április 14. 10 óra: Csoki koncert 
– zenei ismeretterjesztő előadás
Április 14. 15 óra: „Jön a tavasz, 
jön már…” – nóta-, népdal- és 
operettműsor
Április 15. 12 óra: Ki mit tud? 
kerületi napközis iskolák részére
Április 16. 17 óra: Gyermek- és 
Ifjúsági Művészeti Találkozó. A 
fotóművészeti pályázat kiállítása 
és díjkiosztó ünnepsége.
Április 17. 18.45: Zumba Nikivel
Április 20. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
Április 20. 15 óra: 
Nyugdíjas táncklub 
Április 21. 15 óra: Egy fekete 
és egy szőke – zenés kabaré. 
Előadja: Szóka Júlia és Nyertes 
Zsuzsa, zongorán kísér: Siliga 
Miklós.
Április 22. 14 óra: Véradás 
a Magyar Vöröskereszt 
szervezésében
Április 24. 18.45: Zumba 
Nikivel
Április 25. 10 óra: PODO-HÍD 
fesztivál
Április 26. 10 óra: Hamupipőke 
– mesejáték a Tihanyi 
Vándorszínpad előadásában 
Április 27. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
Április 27. 14 óra: Táncfesztivál 
a Tébláb Művészeti Iskola és a 
Botafogo Táncegyüttes közös 
szervezésében
Április 28. 10 óra: Ékszer- és 
gyöngykiállítás. Vásárlási 
lehetőség!

városházA díszterem
városház utca 16.

Április 19. 18 óra: 
A Kandó csillagai – zenés est 

a Kandó Téri Általános Iskola 
szervezésében

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyűJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 297-4951, 
06-20-316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
A pusztától a parkvárosig címmel 
állandó kiállítás.
Új kiállítás: A XVIII. kerület 
története.
A kínálat megtekinthető a 
pihgymuzeum.gportal.hu oldalon.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
9 és 15 óra, pénteken 9 és 
14 óra között. Iskolai szünetek 
idején a bejárati ajtó zárva lehet, 
ezért ebben az időben előzetes 
bejelentkezést kérünk.
A gyűjtemény honlapja – www.
muzeum18ker.hu – folyamatos 
fejlesztés alatt áll.

mÚzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
A Múzeumsarok kiállítóterem 
nyitva tartása: keddtől szombatig 
14 és 18 óra között. Előzetesen 
jelezzük, hogy május 1-jén a 
Tündérkert Étterembe, május 
11–12-én – a Múzeumok 
majálisán – pedig a Nemzeti 
Múzeum kertjébe várjuk az 
érdeklődőket. Ezeken a napokon 
a Múzeumsarok kiállítóterem 
zárva lesz.

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 297-4951
Állandó kiállítás: Élet a régi-
új lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig.

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Borostyán gondozási Központ 
(címer utca 88.): 
Április 17. 17.30: Kertbarát 
klub. Újabban megjelent növényi 
kártevők és kórokozók. Dr. 
Gergely László előadása.
Április 22. 18 óra: Operabarátok 
klubja. Téma: Mozart – Figaro 
házassága. Meghívott előadó: 
Ötvös Csilla operaénekes. 
Belépőjegy: 300 Ft.
Április 23. Tudatos életmód klub. 
A Schüssler-sók – Dr. Farkas 
Orsolya előadása. Belépőjegy: 
400 Ft.
Április 24. 17.30: Kertbarát 
klub. Borbírálat – Nagy Ákosné 
előadása.
Április 25. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub. A foglalkozáson 
való részvétel díja 200 Ft plusz 
a felhasznált alapanyag ára. 
Előzetes jelentkezést kérünk!
Kastélydombi iskola 
(nemes utca 56–60.): 
Április 13. 17 óra: Családi 
táncház és népi játszóház. 
Belépőjegy: gyermekeknek 500, 
felnőtteknek 800 Ft.
Április 20. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Belépőjegy: 500 Ft/fő.
Szenczi Molnár Albert Református 
Általános Iskola (Nagykőrösi út 
55–57.):
Bővebb információ 
programjainkról, programjaink 
helyszíneiről telefonon (291-
9202), e-mailben (imrepont@
pikhaz.hu) vagy személyesen 
kérhető az Imre-Pont-irodában 
(Bányai Júlia u. 23.).

imre-Pont
Bánya júlia utca 23.

Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
10–19 óráig, szombaton 9–12 
óráig a PIK Ház felújítása alatt a 
fenti címen!
Április 13. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek

Április 15-én hétfőn KRESZ-
tanfolyamot indítunk. Jelentkezni 
az Imre-Pont elérhetőségein 
lehet.
Tervezett nyári táborok: 
Képzőművész tábor, Kreatív 
kézműves tábor, Helytörténeti 
tábor. A táborokról érdeklődni, 
valamint előzetesen jelentkezni 
a PIK Ház és az Imre-Pont 
elérhetőségein lehet.

PolgároK házA
üllői út 517.

Április 14-én az El Greco című 
spanyol, május 5-én Az angyali 
Audrey Hepburn című amerikai 
életrajzi filmet mutatják be a 
Madách Filmklubban. A vetítések 
vasárnap 16 órakor kezdődnek.
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdán 9–14 óra között. A jogi 
tanácsadás szünetel.

BAl 18
üllői út 337. 

(MSZP-székház)
Április 24. 17.30: Kibeszélő. 
Meghívott vendég: Lakner Zoltán 
politológus. 
Tervezett témák: Pártpreferenciák 
változása az elmúlt időszakban. 
A kormány beszél, de tehetetlen: 
hóhelyzet, rezsi, infláció. Az 
MSZP és az Együtt 2014 
választói köre. Bizonytalanok-e a 
bizonytalanok, vagy csak félnek 
választ adni? Mit kérdeznek a 
közvélemény-kutatók a pártok 
támogatottságának mérésekor? 
Az ellenzéki pártok taktikája. A 
szélsőjobb szavazói.
A belépés ingyenes, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

téglAgyári megálló
üllői út 453.

Telefon: 950-0427, 06-20-576-
9655.
Április 13.: Gesarol-koncert
A rendezvények kezdési 
időpontjáról és a belépőjegyek 
áráról a Téglagyári Megálló 
elérhetőségein lehet érdeklődni.

mAJális és 
mini-eXPo és 
ii. UtCAzene 
Fesztivál
lesz Pestszentimrén április 27-én, 
szombaton 15 órától a Perge 
Épker Áruház és Parkolónál 
(Vasút utca 58.).
- kerületi vállalkozások 
bemutatkozása, kirakodóvásár;
- zenés programok, rockszínpad, 
karaoke;
- gyerekeknek légvár, arcfestés, 
kerékpár-bemutató;
- ételosztás a rászorulóknak az 
önkormányzat segítségével.
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A lemaradottak között van a 
Pestszentimre (PsK) gárdája is, amely 
sem a korábbi, sem a húsvéti fordu-
lóban nem bizonyíthatta, hogy felké-
szült a bajnokság folytatására.

Húsvét vasárnapján a szabadkikötő 
ellen kellett volna mérkőznie Pénzes 
sándor csapatának, ám a pálya hasz-
nálhatatlansága miatt csak az oldal-
vonalig jutottak az együttesek, meccs 
nem volt.

– A folytatás is bizonytalan. Min-
den attól függ, hogy a közeljövőben 
milyen lesz az időjárás. Annyi bizo-
nyos csupán, hogy a következő for-

dulóban a BeAC-ot fogadnánk hazai 
pályán, ám hogy lesz-e mérkőzés, az 
bizonytalan – mondta a csapat veze-
tőedzője, akinek együttese a 16 mér-
kőzésen szerzett 25 pontjával a 11. he-
lyen várja a folytatást.

Jobban, sőt jól járt a sZAC. Azért, 
mert húsvétvasárnap hazai pályán 
3-1-re legyőzte a BeAC-ot, így a 20 
mérkőzésén szerzett 34 pontjával a 4. 
helyen áll a keszekusza tabellán, ame-
lyen nehéz kiismernie magát bárki-
nek.

A folytatás is attól függ, hogy mit 
akar az időjárás…

hirdetés

sZuRKOlás A 
PAX eT BOnuM 
JegyÉBen
március második hétvégéjén rendezték meg a 
lőrinci sportcsarnokban az egyházi gimnáziumok 
tanulóinak labdarúgótornáját, a lónyay Kupát, 
amelyen 17. alkalommal hívták pályára az egyházi 
gimnáziumok diákjait.

Az időjárás okolható

Mit nem adnának a „világi” 
labdarúgó-mérkőzések rende-
zői, ha oly békés és jó szándékú 
szurkolókkal találnák szem-
be magukat, mint amilyenek 
a lőrinci csarnokban nézték 
az egyházi iskolák diákjainak 
futballtornáját.

A nagy, ám fair play díjas 
küzdelmek mellett béke ho-
nolt a pályán is. szent Ferenc 
azt mondhatta volna: pax et 
bonum…

A versenysorozat két fő-
szervezője, Kocsis Sándor és 
Balássy László (aki a lónyay 
református gimnázium test-
nevelője) elmondta, hogy az 
elmúlt csaknem két évtized-
ben annyira természetessé vált 
a diákoknak a lónyay Kupa, 
hogy már a tanév elején meg-
kérdik, mikor lesz.

Az idén is nagy volt az ér-
deklődés, így aztán a sport-
csarnokban két napon át szin-
te szünet nélkül pattogott a 
laszti.

– Katolikus, református 
és evangélikus gimnáziumok 
tanulói vesznek részt a mér-
kőzéssorozaton, s minden év-
ben nagyobb az érdeklődés. 
elmondható, hogy országos 
ismertségre tett szert a ku-
pasorozatunk, amiben benne 
van a diákok és a testnevelőik 
lelkesedése, s egy kicsit tán a 
mi szervezőmunkánk is – mu-
tatott rá Kocsis sándor, aki 
a kezdetektől bábáskodik az 
egyházi diákfutball fölött, s 
úgy tűnik, nem rosszul.

A számok ugyanis azt mu-
tatják, hogy évről évre több 

iskola küldi el a srácait, akik 
aztán úgymond életüket és vé-
rüket adják egy-egy sikerért, 
netán a tornagyőzelemért. 
(emlékezzünk csak a salak- és 
földes pályás gimis meccsek-
re – mit meg nem ért egy-egy 
gól…)

A selejtezők után a végjá-
tékba nyolc iskola tíz csapata 
jutott be. A dicsérő jelzőt azért 
érdemli ki a XI. kerületi isko-
la, mert valamennyi ellenfelét 
legyőzve elhódította a serleget 
az azt védő sztehlo gimnázi-
umtól.

A döntőben a margitosok 
a Baár-Madassal mérkőztek, 
s nagy küzdelem után, sze-
rencsésnek mondható góllal 
nyertek 1-0-ra, ami után csak 
annyi dolga maradt a csapat-
nak, hogy végighallgassa Kiss 
norbert helyettes államtitkár, 
egykori ferences diák gondo-
latébresztő szavait, majd Kő-
vári györgy testnevelő tanár 
vezetésével átvegye a serleget.

HíR
kitüntették Mátét
Kerületünk tehetséges ifjú 
teniszezője, Valkusz Máté 
úgy folytatja, ahogy a múlt 
év végén abbahagyta. 
Tökéletes szerepléssel. A 
még csak 15 éves sportoló 
két nemzetközi tornán is 
indult már az idén, s 
majdnem tökéletesen sze-
repelt. Előbb a csehországi 
Milovicéban jutott döntőbe 
a nála egy évvel idősebek 
mezőnyében, s szerzett 
2. helyezést. Ezt követő-
en a szlovákiai Teplicén 
indult, ahol tornagyőzel-
met aratott. Március 15. 
alkalmából A kerület ifjú 
sporttehetsége díjat is ki-
érdemelte Máté. Áprilisban 
két újabb viadalon bizonyít-
hatja a talentumát: előbb 
a szerbiai Pancsevóban 
lép pályára, majd itthon, 
Budapesten.

Kezdjük a felnőtt csapattal. 
Azért is, mert ők még izgalom-
ban tartják az értük szorítókat, 
hiszen a Tatabánya elleni ráját-
szás dönti el, hogy az együttes 
bekerül-e az elődöntőbe, a négy 
közé.

tÖBB A jó,  
Mint A RoSSZ
Zsiga gyula edzőt először arról 
kérdeztük, hogy milyen a han-
gulat a csapat körül, elégedet-
tek-e a helyezéssel.

– Ha a megszerzett pontok 
kerülnek szóba az öltözőben, 
akkor minden rendben, mert 
voltak olyan győzelmek, ame-
lyekre méltán lehetünk büszkék, 
de vannak olyan percek is, ami-

kor előkerül a „ha azt akkor meg 
tudtuk volna oldani…” kezdetű 
gondolat. Ilyenkor a Csurgó el-
len idegenben elszenvedett, va-
lamint a gyöngyös, a Pécs és a 
Vác elleni vereségre gondolunk. 
Különösen az utolsó, a Vác el-
leni hazai bukás fájó, mert azt 
a meccset bizony – nem tudok 
mást mondani, s hajlanak az ön-
kritikára a fiúk is – „lefürödte” 
a csapat. Ha mindent beletettek 
volna serpenyőbe, akár jobb is 
lehetne a helyezés. De így most 
már az ötödik helyezést kell el-
fogadni. 

SikeReS 
RAnDeVÚk
Vajon az edző mennyire elége-

dett, sikerült-e megvalósítania 
az elképzeléseit?

– Magamat nem fogom di-
csérni, gondolhatja. Inkább azt 
mondom, amit az oldalvonal 
széléről láttam. Az pedig, re-
mélem, meccsről meccsre mu-
tatott némi javulást. nemcsak 
a pályán, de civilben is éreztem, 
hogy mindig javultunk, fejlőd-
tünk valamicskét. ebből a szem-
pontból egymásra találtunk, s 
ha nem is volt sikeres valameny-
nyi találkozónk, a nagy többség 
után elégedett lehettem.

„gAZDAgon” 
FelnŐttként
A visszatekintés után előre kell 
nézni, mert a múltért nem fi-
zetnek. Csak azért, ami a csapat 
előtt áll rövidebb és hosszabb 
távon.

– egy profi társaság ilyen-
kor, bizonyítás előtt, meg sem 
említi a létező gondokat, ezért 
profi ugyanis… Csak a Tata-
bánya-meccs jár a fejekben, ezt 
kell sikerrel venni. ez a rövid 
távú, az április végéig szóló kö-
telező feladat. A hosszabb távú 
elképzelések? egyben kellene 

tartani ezt az ígéretesen ala-
kuló társaságot. Ha így lesz, az 
azt is jelenti, hogy megoldódtak 
az említett létező gondok, s az 
együttes a jelenleginél is jobban, 
csak a célokra, az elvárásokra, 
a kötelezettségére koncentrálva 
tud kifutni a pályára.

erre a koncentrációra igazán 
nagy szükség lesz április 18-án a 
rájátszás első, tatabányai talál-
kozóján, aztán pedig hat nappal 
később, 24-én a Pestszentimrei 
sportkastélyban.

Ha „gazdagon” léphet pályá-
ra a csapat, akkor már egy idény 
után elmondhatja: felnőtté vált. 

három meCCs, 
három győzelem
Március 22-én és 23-án 
rendezték meg az nB i-es 
junior kézilabda-bajnok-
ság rájátszását az 5–8. 
helyért. A fiatalok, akik há-
zigazdaként vívhatták meg 
a mérkőzéseket, mert a 
szövetség az FtC-PleR 
Budapestnek ajánlotta 
fel a rájátszás megren-
dezését, megnyerték a 
tornát, s így az 5. helyen 
végeztek. A mérkőzéseket 
a Soroksári Sportcsarnok-
ban tartották, ott léptek 
pályára hutvágner istván 
tanítványai a Vác, a gyön-
gyös és az orosháza el-
len. A kétnapos torna után 
szárnyalhattak a srácok, 
mert százszázalékos tel-
jesítménnyel, 6 ponttal és 
78-66-os gólkülönbséggel 
végeztek a rájátszás élén. 
A Vácot és a gyöngyöst 
5-5, az orosházát pedig 2 
góllal győzték le.
hutvágner istván így 
értékelt: „Az utolsó fordu-
lóig volt esélyünk az első 
négybe jutásra, de sajnos 
az orosháza nem tudott 
pontot szerezni a Szeged 
ellen, így a tisza-parti 
csapat jutott a négy közé. 
ott lenne a helyünk az 
elitben, pedig az egyik 
legfiatalabb csapat a 
miénk. Az 5–8. helyért 
minden meccsüket meg-
nyertük, de a játék színvo-
nala nem volt magas. ettől 
függetlenül természetesen 
gratulálok a játékosaim-
nak. Sokat nem pihenhe-
tünk, mert megkezdjük a 
felkészülést az országos 
junior kupa döntőjére, ahol 
megpróbáljuk még szebbé 
tenni a szezont.”

A rájátszás eredményei:

Vác–FTC-PleR Budapest  
23-28 (13-10)

FTC-PleR Budapest–gyöngyös 
23-18 (12-8)

Orosháza–FTC-PleR  
Budapest 25-27 (13-18)

lendvay Péter csapatkapitányra nagy kihívás vár a tatabánya elleni csatában 

Ifjú tusÁzÓK 
sIKeReI
A lőrinc 2000 se és az önkor-
mányzat március 28-án rendezte 
meg a két- és háromtusa Magyar 
Kupa versenysorozat I. fordulóját 
a Vilmos endre sportcentrum-
ban. A lőrinc 2000 se ifjai több 
érmet is szereztek. egyéniben 
aranyérmes lett Ürögi Zsófia, 
akárcsak az ifjúsági fiú „F” csapat, 
eszes János Márk, Baier Kristóf, 
Kováts Bendegúz összeállításban. 
egyéniben bronzot nyert eszes 
és az ifjúsági leány „F” csapat, 
amelyben Ürögi Zsófia, Kecskés 
D. Amadea, szabó Viktória ver-
senyzett.

A díjakat lévai István Zoltán 
alpolgármester, Marosi ádám vi-
lágbajnok, olimpiai bronzérmes 
öttusázó és Hörl Kálmán, a lő-
rinc 2000 se elnöke adta át.

itt már nem 
szaBad HiBázni!

van, aki már megdolgozott az ötösért, s van, akinek még felelnie kell érte

�
Az FtC-PleR Budapest junior kézilabdázói hát-
radőlhetnek, ők már megcselekedték azt, amit 
elvárt tőlük, ha nem is a haza, de a szakmai 

vezetőség. A csapat az 5. helyen zárta a bajnoksá-
got, ami szép eredmény. A felnőttek még nem kapták 
meg a bizit, nekik még felelniük kell a jó jegyért az 
április 18-án kezdődő rájátszás során a tatabányával 
szemben. lássuk, mi várható a felnőtteknél, s hogyan 
lettek ötödikek a juniorok.

ha valaki rápillant a Blsz ii. osztályának a tabellájára, azt láthatja, 
hogy van csapat, amelyik az összes mérkőzését le tudta játszani, 
ám van olyan is, amelyik néggyel kevesebb alkalommal lépett pá-
lyára ebben a télbe hajló, hóeséses, esős, futballra nem alkalmas 
időjárásban.
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Macsó Lenke, az Ady Endre Általános Iskola címzetes igazgatója Pro Urbe-díjas lettPOrtré

�Macsó lenke, 
az Ady endre Ál-
talános iskola 

címzetes igazgatója a 
gyermekek felzárkóz-
tatása, integrált neve-
lése érdekében vég-
zett több évtizedes 
kiemelkedő pedagó-
giai, nevelői és vezető 
munkásságáért  Pro 
urbe Pestszentlőrinc-
Pestszentimre kitün-
tetésben részesült. 
ennyi a rövid hír, de 
mögötte egy igen 
gazdag életpálya 
húzódik.

temesi lászló   

A nyugdíjas igazgatónő ma is 
aktív pedagógus, rendszeresen 
bejár a pestszentimrei Ady end-
re általános Iskolába tanítani, 
ahol 1971-ben, friss diplomás-
ként kezdett dolgozni. 1982-ig 
1. és 2. osztályosokat tanított, 
majd két évig igazgatóhelyet-
tesként, 1984-től 2011-ig igazga-
tóként irányította az intézmény 
szakmai munkáját. Közben 
pedig továbbképezte magát, és 
elvégezte a Juhász gyula Tanár-
képző Főiskola magyar nyelv és 
irodalom szakát.

A MÁSSÁg 
elFogADÁSA
– Több mint négy évtized ugyan-
abban az iskolában, tiszteletre 
méltó. Soha nem akarták elcsá-
bítani?

– Többször is hívtak más 
munkahelyre, de sohasem csá-
bultam el, mert itt mindig jól 
éreztem magam. első perctől 
nagyon megszerettem az iskolát, 
és ez az érzés azóta sem kopott 
meg. Mindig remek kollégák 
vettek körül, akikkel nagyon jó 
volt együtt dolgozni, mert közö-
sen kiváló eredményeket értünk 
el. Mint vezető a pedagógus-to-
vábbképzések megtervezésekor 

elsősorban azt tartottam szem 
előtt, hogy a tanítóink megfelelő 
hozzáértéssel kezeljék a sajátos 
nevelési igényű gyerekeket, hogy 
szakmai tudásuk, módszertani 
megújulásuk által hatékonyab-
ban segítsék e tanulók beillesz-
kedését, és megfelelő módsze-
rekkel ösztönözzék, könnyítsék 
meg az érzékelési, észlelési, 
tanulási folyamatokat. Az alsó 
tagozaton mindenki, a felsőben 
több kolléga végzett valamilyen, 
a témakörhöz kapcsolódó tanfo-

lyamot, néhányan szakvizsgát is 
tettek. 

– Az integrált nevelés elköte-
lezett képviselője…

– A másság elfogadása, elfo-
gadtatása áthatotta  nevelő-ok-
tató munkámat, vezetői tevé-
kenységemet. A gyerekeknek, 
a pedagógusoknak mozgás-, 
látás- és hallássérültek szer-
veztek, illetve szerveznek nagy 
hatású empátiakészség- fejlesz-
tő foglalkozásokat. Igyekeztem 
egyéni fejlesztésekkel, korre-

petálásokkal megteremteni az 
esélyegyenlőséget a tanulásban, 
azaz egyenként, gyerekre sza-
bottan állapítottuk meg, kinek 
mire van szüksége, továbbá azt 
is, hogy mely foglalkozásokon 
kell részt vennie az adott tanu-
lónak. A fejlesztésbe fektetett 
munka pozitív hatása érződik, 
azt a kerületi szinten is nagyon 
jó eredmények tükrözik. Isko-
lánkban a hátrányos helyzetű 
tanulók száma majdnem fele az 
összlétszámnak!

kiBontAkoZó 
egyéniSég
– Melyik nehezebb: tanítani vagy 
egy közösséget vezetni?

– A vezetés, mivel sokkal na-
gyobb felelősséggel jár. Ma ta-
lán nehezebb is, mint régebben 
volt, mert sok a változás. Persze 
a tanítás sem könnyű, és az sem 
mindegy, hogy kisebbeket vagy 
nagyobbakat oktatunk. Én taní-
tottam alsó és felső tagozatoso-
kat is. A kicsiket talán hálásabb, 

de a nagyoknál örömteli látni, 
ahogy az egyéniségük kezd ki-
bontakozni…

– Most is tanít. Miért nem él-
vezi inkább a nyugdíjas éveket?

– Miért ne élvezném? Végre 
újra azt csinálom, amit szeretek: 
tanítok. Én még mindig nagyon 
szeretek tanítani. Rendszeresen 
bejárok, és néhány órát adok, 
de ettől még nem csorbul jelen-
tősen a szabad időm. 2011-ben 
mentem nyugdíjba, és azóta 
sem unatkozom. sokat olvasok, 
sportolok, edzőterembe és ének-
karba járok. A tanítás mellett 
szerencsére jut időm a csalá-
domra, többek között az egye-
temista fiamra is. Boldog életet 
élek, kell ennél több?  

A dAdA 
macsó lenke szor-
galmazta a rendőrség 
dAdA programjához 
való csatlakozást, 
hogy az iskola tanít-
ványai megtanulják 
a veszélyhelyzetet 
felismerni, elkerülni, a 
következményeket jól 
átgondolva helyesen 
dönteni. hogy tudja-
nak nemet mondani, 
s ne féljenek a tör-
ténteket elmondani 
és segítséget kérni. 
megszervezte, hogy a 
rendőrség szakembe-
rei osztályfőnöki órák 
keretében foglalkozza-
nak a felső tagozatos 
gyerekekkel.



az inTegrálT neveléS 
elköTelezeTT képviSelője
Macsó Lenke: „Még mindig szeretek tanítani”

macsó lenke a négy évtizedes munka méltó elismerését ughy attila polgármestertől vette át 

Farkas Flóra a XVIII. kerület-
ben él, itt járt általános iskolába, 
és egy-egy helyi kiállításon az 
ő munkáival is találkozhatunk. 
Az iskolájához közel eső helyen, 
a Pont Klubban beszélgetünk. A 
kicsit mindig piszkos hely a kis-
képzősök és a tanárok kedvelt 
helye lett. nem véletlenül – de 
talán kezdjük az elejéről.

kiMoZDulni A 
hétkÖZnAPokBól
– Miért ezt az utat választottad?

– számomra ez evidens volt. 
Kiskoromtól azt láttam, hogy 
apu otthon ül és rajzolgat. Én 
is rajzolgattam. Aztán anyu 
egyszer felfedezte, hogy nahát, 
ennek az emberkének mindene 
megvan. A füle, a hasa, a feje a 
helyén, és arányos is. Arányos 
hercegnőket rajzoltam, úgyhogy 
már általános iskolás korom-
ban elküldtek külön képzésre. 
Én pedig úgy gondoltam, hogy 
jó dolog rajzolni. lehetősége-
ket rejt. Kimozdulni a XVIII. 
kerületből, a paneles hétközna-
pokból, és eljárni a nagy Moszk-
va térre. négy évet jártam így 
rajzolni, utána jött a kisképzős 
előkészítő.

– Édesapád Farkas Lajos gra-
fikus. Karikatúrák, képregények: 

kiválóan „rajzolgat”. Együtt is 
szoktatok dolgozni?

– Olyan volt már, hogy ő 
rajzolt valamit, én pedig be-
lerajzoltam vagy lemásoltam. 
Most nyáron pedig voltak pró-
bálkozások, hogy megtanulok 
képregényt kihúzni, és akkor 
néha besegítek neki, de az a sok 
lendületes és pontos vonal, amit 
azzal az apró ecsettel kell húzni, 
nem az én műfajom.

A PAnelVÁRoS 
kiZÖlDült
– Viszont születtek már díjnyer-
tes alkotások. Milyen pályázato-
kon szoktál indulni?

– általában iskolai pá-
lyázatokon veszünk részt. A 
Comenius program keretében 
a 2010-es Hasznosíts újra! pá-
lyázatra Jenei szilveszterrel ké-
szítettünk egy Buddha-szobrot, 
amit egy- és kétforintosokkal 
raktunk ki. Különdíjazottak 
lettünk, és részt vehettünk egy 
olaszországi cserediákprogram-
ban. Korábban pedig egy Rubik 
ernő nevével fémjelzett iskolai 
pályázatra dolgoztunk együtt. 
A koncepcióba nem illett bele 
az alkotásunk, de nekem azóta 
is az a kedvencem. egy térben 
szerteágazó nagy panelvárost 

csináltunk. Az épületek ablakait 
belülről megvilágította egy égő-
sor, kívülről pedig norvég mo-
hával és különböző műkövekkel 
díszítettük.

– És a Bőrönd?
– A Bőrönd a Megyénk sze-

retete című országos pályázatra 
készült, amelyről véletlenül ér-
tesültünk. Az volt az első isko-
lától független pályázatunk. Jó 
érzés volt, hogy nem a tanára-
ink bíráltak, és mégis megáll-
tuk a helyünket. egy bőröndbe 

rejtettük Budapestet. A munka 
most a Ferencvárosi Pincegalé-
riában van, de kerületi kiállítá-
son is látható volt már.

– Most pedig a Pont Klubban 
vagyunk. Honnan jött a lehető-
ség?

– A nyár folyamán a Hanna-
Hanna fesztiválon dolgoztunk. 
Csodálatos helyen, Komáromtól 
nem messze, már szlovákia te-
rületén. Itt találkoztunk egy volt 
kisképzős lánnyal, aki megkér-
dezte, nincs-e kedvünk kocsmát 
festeni. A történet Budapesten 
folytatódott. A Pont Klub egész 
belső dizájnját kellett kitalál-
ni és megvalósítani. egyikünk 
sem csinált még ilyet, de bele-
vágtunk. Kultúrkocsma, rom-
kocsmás elemekkel. Van kiállí-
tó, galériarész, és hátul kaptunk 
egy kis műhelyt is. Kritika is 
született már a helyről, amiben 
a Pinyó Klubhoz hasonlítják, és 
díjazzák a kreatív vonalat.

A kukÁk 
Rejtélyei
– Kocsmafestés, Buddha, bő-
rönd. Milyen anyagokkal sze-
retsz leginkább dolgozni?

– Mindennel. A suliban 
agyag és gipsz mindig van, de 
általában szeméttel dolgozunk. 
sok olyan dolog kerül a kukába, 
amire mi máshogy tekintünk. 
Mi vagyunk a piszkos osztály, 
de az ember ne féljen egy kis 
kosztól, ha alkotni akar. Most 
például hegeszteni szeretnék 
megtanulni.

– Idén díszítőszobrászként 
végzel. A Kisképző után irány a 
Magyar Képzőművészeti Egye-
tem? Hogy látod a jövőt?

– Igen, irány! Tavaly érettsé-
giztem, most az ötödik szakmai 
év van. Készül a vizsgamun-
kám. A jövőben pedig szerintem 
sokat számít a szerencse, hogy 
jókor legyél jó helyen. Élni kell 
a lehetőségekkel, sosem tudha-
tod, hogy ki kinek az ismerőse, 
vagy éppen az utcán kibe futsz 
bele.

➜ csernai mariann

hirdetés

20 éve Pestszentimrén, Önökért!
Ingyenes UV szűrés

Április a nyugdíjasok hónapja

 
Dioptriás napszemüveglencse akció
UV biztos szemüveglencsék
Napi és havi cserés kontaktlencsék!
Hallókészülékekbe elemek kaphatók

Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339
www.szentimreoptika.hu

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda: 
9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek:  9–18
Szombat: 10–13Küldetésünk a tökéletes látás!

BŐRÖnDBe ReJTeTT BuDAPesT
Ugyan kinek hiányzik egy díszítőszobrász? 
A művészet nem arról szól, hogy tetszik vagy sem – 
szögezi le Farkas Flóra, a Képző- és iparművészeti 
szakközépiskola és Kollégium, a Kisképző végzős 
hallgatója. Úgy látja, hogy aki valóban alkotni akar, 
annak mélyre kell ásnia, és értelmet kell adnia a 
műnek. Felkészült arra, hogy bepiszkolja a kezét.


