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Tovább nő a kétgyermekesek családi adókedvezménye.

A jelzáloghitellel rendelkező családok 3 és több 
gyermek esetén egy-egy millió forintot leírhatnak 
a tartozásukból, az állam át fogja tőlük vállalni.

A diákhitel-tartozással rendelkező fiatal nőknek 2  
gyermek esetén a tartozás 50 százalékát, 3 vagy több 
gyermek esetén a teljes adósságot elengedik.

A diplomás gyed időtartama egy évvel kitolódik, 
így a gyermek kétéves koráig meghosszabbodik 
az egyetemisták esetében is.

Folytatódnak a bölcsődefejlesztések, 
bölcsődefelújítások.

Jövőre a külföldön tartózkodó vagy ott élő magyarok
is kapnak a gyermek születése után anyasági támo- 
gatást, és az egész Kárpát-medencében jegyezhetnek 
babakötvényt.

Kutatóintézetet hozunk létre a családok segítésére és 
a családpolitika filozófiai megalapozásához.

2018 – a családok éve
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A vándortáborba a felső tagozatos és középiskolás diákok (kísérőikkel együtt számított) 20–40 fős csoportjait várják. A résztvevők számára 
a hatnapos vízi vándortábor 18 000 Ft/fő, a hétnapos erdei vándortábor 22 000 Ft/fő önrész megfizetése mellett vehető igénybe. A szer- 
vezett csoportok minden 10 tanulója után egy-egy pedagógus (felnőtt kísérő) ingyenes részvétellel, és napi bruttó 10 000 forintos tisztelet-
díjjal mehet, amennyiben a vándortábor-vezető képzés 30 órás, Testnevelési Egyetem által akkreditált, ingyenes tanfolyamát elvégezte.

A vízi vándortáborok kijelölt útvonallal, előre meghatározott megállóhelyekkel, sátortáboros szállások-
kal (étkezés, vizesblokk biztosított), tapasztalt túravezetővel indulnak, hajók és a hozzájuk tar-
tozó eszközök biztosítottak. Az idei évben június 19. és augusztus 20. között két helyszínre 
(Szigetköz és Felső-Tisza), azon belül is két-két útvonalra lehet jelentkezni, amivel 
a kezdő gyermekeknek és a már haladóbb, középiskolás korosztálynak is kedveznek. 
A turnusok hatnaposak, és vasárnap kivételével mindennap indulnak.

Az erdei gyalogos vándortábort 2017-ben július 1. és augusztus 20. között 
hirdetik meg öt útvonalon. A Mátrában, Börzsönyben, Pilisben, Mecsekben és 
Bakonyban futó útvonalakat 7 nap (6 éjszaka) alatt lehet teljesíteni, útvonalan-
ként 60–80 km közötti távolságok megtételével. A vándortáborozókat kiépített
táborhely (sátor vagy turistaház, közösségi helyiség, tisztálkodó hely), szerve-
zett erdei iskolai programok várják, és gondoskodnak a napi háromszori étkezés-
ről, illetve az orvosi ügyeletről is.

További információk a www.vandortabor2017.hu honlapon keresztül érhetők el. 
Jelentkezni április 15-től lehetséges az online felületen. A jelentkezőket a szabad turnusok 
függvényében időrendben tudják fogadni.

Online pályázati űrlap, illetve további információ a vándortáborokra való jelentkezésről:

www.erdeivandor.hu, www.vizivandor.hu

VÁNDORTÁBOR
A magyar kormány támogatásával létrehozott vándortábor program régi hagyományokat elevenít fel, egyben új lehetőséget 
nyújt a hazai diákok számára, akik erdei és vízitúrázás közben fedezhetik fel Magyarország természeti és kulturális értékeit. »

A Vándortábor 2017 
programnak köszönhetően Ma-

gyarország kormánya kiemelten támogatja 
a diákok vízi és erdei nyári vándortáboroztatását. 

A program keretén belül pályázati lehetőséggel ösz-
tönzi az általános és középiskolákat, valamint a peda- 

gógusokat arra, hogy a diákokat minél szélesebb körben 
megismertessék a sport, a természetjárás és a vízitúrázás 

örömeivel. Magyarország kormánya társadalmi szer- 
vezetekkel, a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel, az
Országos Erdészeti Egyesülettel, valamint a Test-

nevelési Egyetemmel összefogva valósítja 
meg az új programot. 

A kormányzAt áltAl 
támogAtott ProgrAmok
A kormány elsődleges célja, hogy támogassa, segítse, megerősítse a magyar családok helyzetét. Évről évre 
emelte a családok támogatására szánt összeget, melynek eredményeképpen a magyar családok hosszú 
távon és kiszámíthatóan építhetnek a különböző támogatási formákra. 
A kormány a 2018-as költségvetésből több mint 1900 milliárd forintot fordít a családok támogatására, 
ez kétszer akkora összeg, mint 2010-ben. 2018-ban az új családvédelmi intézkedéseknek köszönhetően 
könnyebbek lesznek a gyereket vállaló, diákhitellel rendelkező nők, valamint a három vagy több 
gyereket vállaló, jelzáloghiteles családok terhei, megduplázódik a hallgatói vagy diplomás gyed ideje. 
Tovább növekszik a kétgyerekesek családi adókedvezménye, az anyasági támogatás és a babakötvény
kiterjed a külföldön születő magyar állampolgárságú gyerekekre, valamint új lehetőség nyílik az 
Erzsébet-programon belül is, és továbbra is lehetőség van több, a kormány által támogatott programra 
(Vándortábor, Határtalanul!) jelentkezni.

3

Kucsák László
Pestszentlőrinc–Pestszentimre országgyűlési képviselője
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ErzsébET-TáboroK
A megújuló Erzsébet-táborok Magyarország legnagyobb táboroztatási 
programja a Balatonnál vagy napközi formában akár a lakóhelyen. Sport, 
életmód, kultúra, művészet, tudomány, ismeretterjesztő, valamint hagyo- 
mányőrző foglalkozások. Napközi táborok, nyári táborok, őszi és tavaszi 
„igazolt hiányzások”, Erzsébet-karácsony – színes programok és élmények 
egész évben országszerte.

»

NApKözi ErzsébET-Tábor
2017. június 19.–augusztus 25.
»  Hétköznap 8.00–16.00

»  Csoportos jelentkezés, 6–14 éveseknek

»  Költsége: 100 Ft/gyerek/nap   |   4 étkezés/nap 

»  Programok: sport és egészséges életmód, 
környezettudatosság, hagyományőrzés, 
kézművesség, buszos 
kirándulás, mozi, 
múzeum, állat-
kert-látogatás

ÉlmÉNyTÁBOR
2017. június 18.–augusztus 25.
»  Helyszín: 

»  Zánkai Erzsébet-tábor
»  Fonyódligeti Erzsébet-tábor

»  Ottalvós: 6 nap/5 éjszaka

»  Csoportos jelentkezés, 1–11. évfolyamosoknak

»  Költsége: 1000 Ft/gyerek/hét

»  Programok: kalandpark, csúszda, bringapark, 
 fedett sportcsarnok, színházterem

ÉlmÉNyTÁBOR+
2017. június 18.–augusztus 25.
»  Helyszín: 

»  Zánkai Erzsébet-tábor
»  Fonyódligeti Erzsébet-tábor

»  Ottalvós: 6 nap/5 éjszaka

»  1–11. évfolyamosoknak

»  Költsége: 1000 Ft/gyerek/hét

»  Programok: tematikus foglalkozások, edzések, kalandpark, 
                      csúszda, bringapark

GyóGyuló-Tábor
2017. június 18.–augusztus 31.
»  Helyszín: 

»  Zalaszabar
»  Tihany

»  Ottalvós: 6 nap/5 éjszaka

»  Programok a zalaszabari táborban: 
kötélpályás kalandpark, vizes játszótér, 
4D mozi, fedett csúszdapark, állat-        
simogató, sportpálya

»  Kiegészítő szolgáltatások: szakorvosi 
felügyelet, speciális étkezés, 24 órás 

felügyelet

2017-ben eddig 
84 920 ember jutott 
pihenési lehetőséghez 

az Erzsébet-
programban.

Bővebb információ 
és jelentkezés a 

www.erzsebettaborok.hu 
weboldalon

A 2012 óta 
szociális üdülési

támogatásban része-
sülők száma év végére 

meghaladhatja az 
1 millió főt.
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A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány három új pályázatot hir-
det az Erzsébet-program keretében 2017/2018-ban felhasz-
nálható üdülésre. A pályázatok ezúttal nagyszülőknek 
és unokáiknak, gyermeküket egyedül nevelő szülőknek és 
gyermekeiknek, illetve kétgyermekes családoknak szólnak. 
Regisztrálni és pályázatot benyújtani most is kizárólag 
elektronikusan lehet a www.erzsebetprogram.hu 
oldalon 2017. május 28. és június 30. között.

»

Idén először jelentkezhetnek nagyszülők unokáikkal, egyedülálló 
szülők gyermekeikkel és kétgyermekes családok kedvezményes
üdülésre. A pályázatokban a szülők, nagyszülők a 18. életévüket 
be nem töltött gyermekeikkel, unokáikkal utazhatnak egy 4 vagy
5 napos pihenésre az Erzsébet-programban részt vevő szálláshe-
lyek valamelyikére. Az új lehetőségeket a 2017. május 28-i 
gyereknap alkalmából jelentette be 
Novák Katalin, az 
Emberi Erőforrások
 Minisztériumá- 
nak család- és ifjú- 
ságügyért, valamint 
nemzetközi 
ügyekért felelős 
államtitkára a buda-
pesti Erzsébet-téren 
megrendezett ese- 
ményen. A családok
támogatása és 
az összetartozás 
erősítése jegyében 
kiírt pályázatokra 
2017. május 28. és 
2017. június 30. között lehet jelentkezni.

Regisztrálni kizárólag elektronikusan lehet, a www.erzsebet-
program.hu oldalon. Mindhárom kiírás feltételei részletesen 
olvashatók a www.erzsebetprogram.hu honlapon. A sikeres 
pályázat feltétele a pályázati hozzájárulás határidőben történő 
megfizetése is, legkésőbb 2017. augusztus 10-ig, szállást foglal-
ni ezt követően lehet majd idénre vagy a következő évre.

(forrás: www.erzsebetprogram.hu)

Fontos tudnivalók az 
erzsébet-program legújabb 
szociális üdülési pályázatairól

Pályázói profil és hozzájáruló nyilatkozat

Pályázatot benyújtani kizárólag elektronikus formában 
lehet a www.erzsebetprogram.hu oldalon. Első lépésként 
a pályázónak létre kell hoznia egy úgynevezett pályázói 
profilt, amelyben adatait regisztrálja. A pályázói profil 
véglegesítésének feltétele a kitöltött és tanúk által is aláírt 
Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez el-
nevezésű dokumentum felöltése a profilba. A dokumentum 
a www.erzsebetprogram.hu oldalról tölthető le. A sikeresen
létrehozott profil után a pályázó az általa megadott felhasz-
nálónévvel és jelszóval tud a pályázati felületre belépni, 
és pályázatot benyújtani.

Segítőpontok

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén is az ország 
közel ezer helyszínén segíti az Erzsébet-program pályázóit 

annak érdekében, hogy minél egyszerűbb és könnyebb legyen 
a pályázatok beadása. A pályázatok elektronikus benyújtását az 
alapítvánnyal együttműködő, alábbi országos hálózatok segítik:

»  Integrált Közösségi Szolgáltató Terek 
»  Kormányablakok 
»  Nagycsaládosok Országos Egyesülete (Irodáik kizárólag 

 a nagycsaládosok számára nyújtanak segítséget!)  

E szervezetek irodáiban az érdeklődők a regisztrációhoz és a 
pályázatok benyújtásához minden segítséget megkapnak.

BENyújTáSi hATáRidőK:
A nyugdíjasok az alábbi időszakokra 
foglalhatnak majd szállást:

»  2017. június 15-ig
»  2017. szeptember 1.–december 20.
»  2018. június 15-ig
»  2018. szeptember 1.–december 20.

A fogyatékossággal élők és kísérőik, 
valamint a nagycsaládosok az alábbi 
időszakokra foglalhatnak majd szállást:

»  2017. december 20-ig
»  2018. január 1.–december 20.

Ügyfélszolgálat:
» telefon: +36 (1) 371-3242, munkanapokon 8.00–16.00 

óra között fogadják a hívásokat;

»  e-mail: ugyfelszolgalat@erzsebetprogram.hu

»  iroda: 1067 budapest, podmaniczky utca 43.
»  nyitvatartás: hétfőn, kedden és csütörtökön 8.00–16.00, 

                         szerdán 8.00–18.00, pénteken 8.00–14.00 
                                           

bővÜlT Az ErzsébET-proGrAm 
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HaTÁRTalaNul! pROgRam
Magyarország Kormányának célkitűzése, hogy lehetőség szerint minden tankötelezettségét teljesítő magyar diák 
legalább egyszer kiutazhasson egy határon túli, magyar közösség lakta kárpát-medencei régióba, még az érettségi vizsgái 
letétele előtt. 
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»
A Határtalanul! program célja az összmagyar kapcsolatok építése,
 személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A Határtalanul! 
a nemzeti összetartozás operatív programja, melynek keretében 
magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztály-
kiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta 
területein, így személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni 
magyarságról.
 A Határtalanul! program Tanulmányi 

kirándulás hetedikeseknek, 
Együttműködés szakképző 

iskolák között és Együtt-
működés gimnáziumok 
között pályázatai az 
anyaországi, valamint a 

külhoni magyar diákok 
utazásainak egyéb támogatá-

sai elősegítik a magyarság ha- 
tárok feletti és határok nélküli nem- 

zetegyesítését. A pályázat fő célja, hogy az anyaországi magyar, 
iskoláskorú felnövekvő generációk megismerjék a magyarok 
lakta határon túli régiókat a Kárpát-medencében és élő kapcsola-
tokra tegyenek szert a külhoni magyar közösségekben élő fiatal 
kortársaikkal. A Határtalanul! program ösztönzi az anyaországi és 
a külhoni magyar pedagógusok szakmai együttműködését is.

EREdMÉNyEK a határtalanul! programban
• 2015/16 tanévben a hetedikesek 30%-a utazott határon túlra 

iskolai tanulmányi kirándulás keretei között.
• 2016/17 tanévben összesen 43 631 diák utazik Magyar- 

országról határon túlra. 
• 2016/17 tanévben összesen 11 607 külhoni diák utazik 

Magyarországra. 
• 2016/17 tanévben a benyújtott pályázatok 97,2%-a támo- 

gatást nyert.
• 2013-ról 2016-ra a résztvevő diákok összlétszáma 12 313 

főről 48 289 főre nőtt.
• 2013-ról 2016-ra a pályázó köznevelési intézmények száma 

354-ről 916-ra növekedett.

2017. évi határtalanul! pályázati kiírások

2016. december 19-én megjelentek a Határtalanul! program 
2017. évi nyílt pályázatai az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
honlapján (www.emet.gov.hu):

• HAT-17-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek,
• HAT-17-02 Együttműködés szakképző iskolák között,
• HAT-17-03 Együttműködés gimnáziumok között,
• HAT-17-04 Kárpátaljai akcióprogram.

A 2017. évi pályázati kiírásokban jelentős változások tör-
téntek a korábbi évek pályázati kiírásaihoz képest:

• nőtt a diákonkénti pályázható összeg – a hetedikesek 
esetében 37 ezerről 60 ezer forintra (több támogatás 
utazásonként);

• a szállás és utazási költségek mellett a 2017. évi felhívások-
ban elszámolható az étkezés, a múzeumbelépők, egyéb 
programokhoz kapcsolódó költségek (szinte minden költség 
elszámolható);

• a pályázatot beadó pedagógus és a gyerekeket kísérő 
tanárok számára személyi költség is elszámolható                 
(motiváció a pedagógusok számára):

• projektvezető tiszteletdíja legfeljebb bruttó                 
70 000  forint,

• kísérőtanárok napidíja legfeljebb bruttó                        
15 000 forint/nap/fő, max. 3 fő részére;

• e-pályázat: a pályázat beadásához nem szükséges postázni 
semmit, elektronikus;

• folyamatos pályázatbeadás 
a forrás kimerüléséig, 
legkésőbb augusz-
tus végéig; az első 
szakasz 2017. 
február 28-án 
zárul (második 
kör lehetősége);

2016/17 tanévben a benyújtott 
pályázatok 97,2%-a 
nyert támogatást.

2016/17 tanévben 
összesen 43 631 diák 

utazik Magyarországról 
határon túlra. 
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• megvalósítás időtartamának bővítése – 2017. szeptember 1-je 
helyett már június 16-tól;

• pályázási folyamat egyszerűsítése: jelentősen egyszerűsödtek, 
átláthatóbbak lettek a pályázati feltételek.

2017. évi változásokról részletesen:

• Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek: különösen indokolt 
esetben (költözés, évvesztés) lehetőség van arra, hogy a pá- 
lyázó intézmény 6. vagy 8. évfolyamán nappali rendszerű okta- 
tásban részesülő diák – amennyiben nincs több 7. évfolyamos 
tanuló – vegyen részt a tanulmányi kiránduláson. (Korábban 
nem volt erre lehetőség.)

• A 20 fős
vagy annál 
kisebb létszámú 
diákcsoportok 
esetén legfeljebb 
2 kísérőtanár 
utazik. Legfeljebb 
3 fő kísérőtanár 
személyi költségei 
támogathatók. 
A kísérők részére 
napidíj elszámolható. (Korábban minden 10 diákkal egy kísé-
rőtanár utazott.)

• A pályázat keretében támogatható egy fő – a pályázó magyar- 
országi intézmény alkalmazásában álló – projektvezető, 
aki felelős a projekt tervezéséért, megvalósításáért és 
elszámolásáért, illetve a pályázatban kapcsolattartóként 
nevezik meg. Részére projektvezetői díj elszámolható. (Koráb-
ban nem volt erre lehetőség.)

• Az egy pályázat keretében elnyerhető összeg legfeljebb 
60 000 Ft/utazó diák egyszeri, vissza nem térítendő támoga- 
tás. (Korábban: Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek – 
legfeljebb 37 000 forint/utazó diák, Együttműködés szakképző 
iskolák között: legfeljebb 50 000 forint/utazó diák, Együtt-
működés gimnáziumok között: legfeljebb 40 000 forint/utazó 
diák, Kárpátaljai akcióprogram: legfeljebb 50 000 forint/
utazó diák.)

• Folyamatos pályázatbeadás 2017. augusztus 31-ig:
szakaszos elbírálás az alábbi időszakokban 
beérkezett pályázatokra:

• 2016. december 19.–2017. február 28.
• 2017. március 1.–2017. április 30.
• 2017. május 1.–2017. június 30. 
• 2017. július 1.–2017. augusztus 31.

• Megvalósítási időszak: 2017. június 16-tól
• Elektronikus felületen kitöltendő adatlap – jóval 

egyszerűbb a korábbi adatlapnál.
• Benyújtandó dokumentumok: kizárólag elektronikusan 

szükséges a pályázatot benyújtani.
• Az értékelési szempontokat racionalizálták.
• Fakultatív programjavaslat: Arany János-emlékévhez 

köthető programon való részvétel.

• Elszámolható költségek:
• utazási költség;
• szállásköltség;
• + étkezés költségei;
• + útlevél kiállításának költségei (Ukrajna);
• + programok költségei.
• + Projektvezető tiszteletdíja legfeljebb bruttó 70 000

forint lehet. Amennyiben utazási irodán keresztül 
történik a program megvalósítása, a projekvezető 
tiszteletdíja nem számolható el. 

• + Kísérőtanárok napidíja legfeljebb bruttó 15 000 
forint/nap/fő, legfeljebb 3 fő részére számolható 
el támogatás.

• Elszámolható költségek bővítése:
• Étkezés, múzeumi belépők, koszorúk elszámolhatóak a 

támogatásból – az elszámolható kiadások bővítésével 
a kirándulás teljes költsége elszámolható lesz, nincs 
szükség az iskolától vagy a szülőktől további összegek 
beszedésére. Így azokat a gyermekeket is elvihetik a 
kirándulásra, akik anyagi okok miatt korábban nem 
tudtak részt venni a programban.

• Pályázatíró pedagógusok pénzbeli támogatása: a 
projektvezető számára egyösszegű, bruttó 70 000 forint 
támogatás számolható el, amennyiben nem utazási iro-
da szervezi a programot. Ezzel a pedagógusok munkáját 
szeretnénk elismerni, és arra ösztönözni őket, hogy 
maguk tervezzék és szervezzék a kirándulást.

• Kísérőtanárok pénzbeli támogatása. Lehetőséget bizto- 
sítunk 3 kísérőtanár számára napi bruttó 15 000 

forint díj elszámolására. Ha a pedagógus 
anyagilag is érdekelt a progra meg-

valósításában, remélhetőleg növe- 
kedni fog a benyújtott pályázatok 
száma, így egyre több gyermek 
vehet részt határon túli kirán-

dulásban.

2013-ról 2016-ra a résztvevő 
diákok összlétszáma 

12 313 főről 
48 289 főre nőtt

 2016/17 tanévben 
összesen 11 607 

külhoni diák utazik 
Magyarországra. 
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v. HAGyomáNyőrző 
NépTáNcTábor Az őrséGbEN
»  A XVIII. kerületi önkormányzat támogatásával.

»  Ebben az évben ötödik alkalommal szervezik meg a hagyo- 
mányos őrségi tábort, idén ismét az Őrség legkisebb településén, 
Szaknyéron (az Őrségi Nemzeti Park területén).

2017. július 31.–augusztus 5.   
»  Részvételi díj: 30 000 Ft – tartalmazza az utazás, szállás,

étkezés (reggeli, ebéd, vacsora), valamint a foglalkozások 
költségét.

Programok: 

»  néptánc alapelemeinek elsajátítása Vörös árpád  
néptáncpedagógus (TÉBLáB Művészeti Iskola) vezetésével,

»  kézműves-foglalkozások: ajándéktárgyak készítése népi
motívumokkal, hagyományos technikákkal Kaltenecker Erika 
(Rózsa Művelődési ház) vezetésével,

»  szabadidős programok közösségi játékokkal: 
bige, méta, számháború, 

»  kirándulás a Nemzeti Park túraútvonalain, a környék növény-
és állatvilágának felfedezésével és tábortűzrakás. 
A szabadidős programokat Nemes Gyula tanár úr (Brassó Utcai 
általános iskola) fogja irányítani.
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A rózsA művElődési Ház Nyári TáborAi
hasonlóan az elmúlt évhez, idén is számos programmal 
várják a vakációzó gyermekeket, többféle tábort szerveznek 
a nyarat aktívan eltölteni szándékozó fiatalok számára.

A rózsa művelődési Ház nyitvatartási ideje  |  július 3.–augusztus 25., hétfőtől péntekig: 9.00–17.00

NApKözis TáboroK
A kis létszámú napközis táborokban a családias han-
gulat mellett biztosítják a személyre szabott figyelmet 
is. A programok a művelődési ház színháztermében, 
galériájában, illetve több külső helyszínen zajlanak.  
A napközis táborok reggeli kezdése és délutáni befe-
jezése kedvezően illeszkedik a szülők munkaidejéhez. 
A táborok költsége tartalmazza a reggelit, ebédet és 
uzsonnát, a foglalkozások költségét és a 7.30–17.00 
óráig tartó gyermekfelügyeletet. »

»

  Táborozással kapcsolatos információ:
»  Személyesen a rózsa művelődési Házban 

(1181 budapest, városház u. 1–3.)

»  Telefon: +36 (1) 290-9498
      mobil: +36 (20) 523-3466

»  E-mail: rozsamh@gmail.com
               kalterika.rozsamh@gmail.com 

»  Kaltenecker Erika – művelődésszervező, 
          kézművesfoglalkozás-vezető 
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mEsE- és élméNyTábor 
2017. június 19–23.
»  Részvételi díj: 16 900 Ft – tartalmazza a napi háromszori 

étkezés és a foglalkozások költségét.

a táborban Náfrádi Anikó meseterapeuta közreműködésével 
a táborozók közösen keltenek életre egy mesét, amelyet válto- 
zatosan feldolgozva alaposan körüljárnak: eljátsszák, megnézik 
a különböző szereplők szemszögéből, a meséhez kapcsolódó 
próbákat tűznek ki, majd kézműves-foglalkozások során dolgoz- 
nak tovább a mesei képekkel. A tábor fő meséjén kívül 
több történet is elhangzik majd, hiszen a mesehall-
gatás önmagában lélekfrissítő, szorongáscsök-
kentő hatással bír, összehangolja a két agy-
félteke működését, ezáltal növeli a tanulási és 
koncentrációs képességet (tehát csökkenti a 
figyelemhiányos nehézségeket), természetes 
módon kapcsol össze a világmindenséggel 
és a népmesékben fellelhető renddel.

„lATiN zENE, Jó HANGulAT!”
»  Nyári intenzív zumba foglalkozások 

2017. július 3–7.
Családokat is szeretettel várnak! A program a késő délutáni 
időszakra került (18.00–19.30), amikorra már enyhül a nagy 
meleg. A foglalkozások napijeggyel és bérlettel látogathatók. 

»  Jegy: 1000 ft
»  Bérlet: 4000 Ft/5 alkalom

KAlANdos 
KézművEsTábor 
»  A tábor minden napján, délelőttönként más-más helyszínre 

látogatnak el a gyerekek. Cél, hogy „kalandos formában” 
ismertessék meg velük a kerületet és a dél-pesti régiót. 

»  A tervezett programok, helyszínek tájékoztató jellegűek, 
változhatnak az időjárás függvényében!

2017. június 26–30. és
 augusztus 14–18.

»  Részvételi díj: 16 900 Ft/hét – 
tartalmazza a napi háromszori 

étkezés, a foglalkozások és 
a belépők költségét.

»  Tervezett kirándulások/
programhelyszínek:
Bókay Kalandpark, 

Tomory Lajos Múzeum, 
Meteorológia, péterhalmi 

erdő, Soroksári Botanikus Kert, 
Tűzoltó Múzeum

»  Kézműves-foglalkozások: 
gyöngyfűzés, terméskép, termésbáb, agyagozás, 

kavics-, ág- és gipszfigura-festés, decoupage.
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TÁNcTÁBOR 
– A NEw dANcE world 
TáNcisKolA oKTATóivAl
»  WORKSHOP, TÁNCOS PROGRAMOK – 4 éves kortól!

2017. július 17–21., 7.30–17.00
»  Részvételi díj: 27 500 Ft/5 nap, mely tartalmazza az étkezés, 

a programok és a foglalkozások teljes költségét. 

Táncórák, zenés vetélkedők, reggeli, ebéd és uzsonna, ami nem 
más, mint egy jó filmvetítéssel egybekötött pattogatott kukori- 
cás, nachos-os, sajtszószos filmnézés. A hét végén pedig nem 
maradhat el a várva várt fellépés, táncbemutató a szülőknek és 
ismerősöknek egyaránt.

Jelentkezni a helyszínen, érdeklődni a +36 (70) 612-3929 
számon vagy a Rózsa Művelődési Ház információs telefon-   
számán lehet.

»

A hAGyOMáNyőRző 
NÉPTáNcTáBOR, A MESE- ÉS 

ÉLMÉNyTáBOR, A TáNcTáBOR 
ÉS A KALANdOS KÉzMűVES- 

TáBOROK ESETÉBEN 
LEhETőSÉG VAN RÉSzLET-

FizETÉSRE iS!
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A havanna lakótelep szívében található Kondor 
Béla Közösségi ház nyáron is színes programokkal 
vár kicsiket és nagyokat egyaránt. Az intézmény 
kulturális, szabadidős kisebb–nagyobb csoportos
foglalkozásoknak helyet adó kultúrházként 
funkcionál a kerületben, ahol mindenki megtalálja 
a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. 
Minden korosztálynak számos képzőművészeti 
ágazatban indítanak oktatásokat, művészeti 
klubokat működtetnek, és rengeteg kiállítást 
szerveznek. Ezekből nyújtunk ízelítőt ebben az 
összeállításunkban.

»

éKszErKészíTő- 
TűzzomáNcTábor 
»  A tábor célja a kreativitás fejlesztése, új technikák elsajátítása

 Török Ibolya szobrászművész segítségével.

»  A táborhoz 10 éves kortól lehet csatlakozni, minimum 
5 fő jelentkezésével indul.

2017. június 26–30., 10.00–14.00
»  Részvételi díj: 3000 Ft
»  Fizetési határidő: június 22.
»  Jelentkezési határidő: június 22.

»  A programról érdeklődni lehet Czinczkyné Fejes Mónika 
szervezőnél a Kondor Béla Közösségi Házban, 
a +36 (1) 297-0366 számon.

időuTAzás KoroKoN 
és KulTúráKoN áT
»  Kreatív kulturális tábor – vetítéssel egybekapcsolt tematikus

 napokkal és kreatív feladatokkal.

»  A táborba 9–13 éves korig lehet jelentkezni, minimum
10 fő, de maximum 15 fő jelentkezésével indul.

2017. július 10–14., 8.00–16.00
»  Egy főre eső költség: 22 000 Ft/fő/hét (ebéddel)
»  Fizetési határidő: előleg 10 000 Ft, ennek befizetésével 

konkretizálódik a jelentkezés
»  Jelentkezési határidő: június 23.

»  A programról érdeklődni lehet Kiss Enikő táborvezetőnél: 
+36 (20) 241-1252, eniko.oktatas.kiss@gmail.com.

»  További információ, jelentkezés a Kondor Béla Közösségi 
Házban, a +36 (1) 297-0366 számon, kapcsolattartó: 
György-Tamás Éva művelődésszervező.

  Elérhetőségek:
»  Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8.

»  Nyitvatartás: hétfő–vasárnap: 8.00–20.00

»  Művelődésszervezői iroda: 
»  telefon: +36 (1) 291-6564, +36 (1) 297-0366
»  fax: +36 (1) 290-7819

»  Gazdasági iroda:
»  telefon: +36 (1) 297-0399

A KoNdor bélA KözösséGi Ház 
Nyári TáborAi
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művészET A TErmészETbEN 
– Nyári bENTlAKásos Tábor
»  Kreatív kulturális, kirándulásos tábor 

»  A tábor célja a természet felfedezése, megszerettetése a 
többségében egy lakótelep szürkeségében nevelkedő, sok
esetben hátrányos helyzetű gyermekekkel. Verőce Budapesttől 
50 km-re, a Csattogó-völgy, a Duna-szoros keleti, a Börzsöny 
déli kapujánál fekszik. Az erdő, hegy-völgy rejtekében épült 
erdei tábor lehetőséget biztosít mindennap más és más csoda 
megismerésére a vízi és a madárvilágból, őshonos fákkal, 
növényekkel, madarakkal, állatokkal találkozhatuk.

»  A táborba 6–13 éves korig lehet jelentkezni, minimum 
15 fő jelentkezésével indul. 

2017. július 17–21. 
»  Részvételi díj: 20 000 Ft
»  Jelentkezési határidő: július 3.

»  A programról érdeklődni lehet Ravasz Balázs táborvezetőnél, 
a +36 (70) 512-0081 számon.

»  További információ, jelentkezés a Kondor Béla Közösségi 
Házban, a +36 (1) 297-0366 számon.

FOTóS TÁBOR
»  A tábor segít más szemmel látni környezetünket, program-

jainkat. Megtanítja akár a telefon, akár a fényképezőgép 
trükkjeit.

»  A táborba iskolás kortól lehet jelentkezni, minimum 5 fő
 jelentkezésével indul.

2017. július 31.–augusztus 4., 
   10.00–14.00 
»  Részvételi díj: 3000 Ft
»  Fizetési határidő: július 24.
»  Jelentkezési határidő: július 24.

»  A programról érdeklődni lehet Czinczkyné Fejes Mónika 
szervezőnél a Kondor Béla Közösségi Házban,
a +36 (1) 297-0366 számon.

szívÜGyÜNK A KözlEKEdés
»  A tábor az iskolakezdésre hangol rá, a KRESZ megismerésével 

segíti a biztonságos közlekedés elsajátítását.

»  A táborba iskolás kortól lehet jelentkezni, minimum 5 fő 
jelentkezésével indul.

2017. augusztus 21–25., 
   10.00–14.00
»  Részvételi díj: 3000 Ft
»  Fizetési határidő: augusztus 14.
»  Jelentkezési határidő: augusztus 14.

»  A programról érdeklődni lehet Czinczkyné Fejes Mónika 
szervezőnél a Kondor Béla Közösségi Házban, 
a +36 (1) 297-0366 számon.

smiNKTábor
»  Sminkelés elsajátítása különböző alkalmaktól függően 

(randevú, állásinterjú, színház stb.), ügyelve a bőrápolásra.

»  A táborba 13 éves kortól lehet jelentkezni, minimum 
5 fő, de maximum 15 fő jelentkezésével indul.

2017. augusztus 21–23., 
   9.00–12.00  
»  Részvételi díj: 3000 Ft
»  Fizetési határidő: augusztus 14.
»  Jelentkezési határidő: augusztus 14.

»  A programról érdeklődni lehet Császár Bíró Lilla 
táborvezetőnél a Kondor Béla Közösségi Házban, 
a +36 (1) 297-0366 számon.

Az intézmény nyáron csökkentett nyitvatartási 
idővel működik, július 1-jétől augusztus 31-ig 

8.00–18.00 óráig tart nyitva. 

Az intézmény augusztus 7–20-ig zárva tart.
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A nyári vakáció alatt több szabadidővel rendelkez- 
nek mind a gyerekek, mind a szülők. A nyári 
táborok ideje alatt lehetőség nyílik az év közbeni 
foglalkozások vagy szakkörök foglalkozásainak 
megismétlésére vagy az ott tanult technikák 
elmélyítésére is a szabadban vagy a PiK kertjében.  
A foglalkozásokon mindenkit szeretettel várnak – 
szülőket, nagyszülőket, még a legkisebbeket is!

i. KrEATív KézművEs- 
Tábor A lilA cápávAl 
»  Mindennap különleges, új technikákkal ismerkednek 

meg a táborozók Balogh Kata, a Lila Cápa tulajdonosának 
segítségével. A program használati tárgyak, gyurmaékszerek 
készítése, az elkészült alkotások pedig hazavihetőek.

2017. június 19–23., 
   naponta 10.00–13.00  

ii. KrEATív KézművEs- 
Tábor A lilA cápávAl 
»  A kézművestábor programjának keretein belül újabb 

technikákkal ismerkedünk, az elkészült alkotások pedig 
hazavihetőek.

2017. július 24–28., 
   naponta 10.00–13.00 
»  Részvételi díj: a kreatív tábor díja turnusonként 8000 Ft 

vagy napi 1800 Ft.

»  Jelentkezés: előzetes jelentkezéssel a +36 (1) 291 9202 
vagy a +36 (1) 394 5971 telefonszámon a turnus 
megjelölésével.

NÉpTÁNcTÁBOR 
»  Kováts Judit néptáncpedagógus vezetésével a tábor egész 

napos programokat biztosít, mindennapos néptáncoktatás-
sal, népi játékokkal, kirándulással a szentendrei Skanzenbe, 
élőzenés foglalkozásokkal.

2017. június 19–23., 
   naponta 8.00–16.00 
»  Részvételi díj: 20 000 Ft +10 000 Ft étkezési díj. 

»  Jelentkezés: előzetes jelentkezéssel a +36 (1) 291-9202 vagy 
a +36 (1) 394-5971 telefonszámon.

Képzőművész Tábor 
»  A tábort Nagy Ernő festőművész vezeti. Változatos külső hely-

színeken olyan technikákkal ismerkednek meg a táborozók, 
amelyek a rajzórákból kimaradtak. Az elkészült művekből 
kiállítást rendezünk, majd az alkotások hazavihetők.

2017. június 26–30., 
   naponta 9.00–13.00
»  Jelentkezés: előzetes jelentkezéssel a PIK +36 (1) 291-9202 

vagy +36 (1) 394-5971 telefonszámán vagy személyesen.

» A PiK NyáRi nyitvatartása: 
2017. július 31.–augusztus 13.: zárva
A jelzett időponton túl júliusban és augusztus 14-től 
szeptember 1-jéig a programokhoz igazodóan változó 
a nyitvatartás. Az aktuális információk a piK honlapján, 
facebook oldalán és a bejárati ajtón kifüggesztve 
találhatók.

A pEsTszENTimrEi KözösséGi Ház (piK) 
Nyári TáborAi



pestszentlőrinc–pestszentimre

13

A piK vArróKlub 
iNTENzív Nyári TáborA 
»  A tábor 14 éves kortól látogatható, kifejezetten kezdő 

hobbivarróknak összeállított, modern tananyaggal készülünk, 
mely az önálló varráshoz szükséges tudást adja át.

2017.  július 13–22., naponta 9.00–16.00,  
   a táborzáró napon 9.00–14.00
»  Részvételi díj: a tábor díja 45 000 Ft/fő, mely tartalmazza

a PIK varróklub tagdíját, illetve az anyagköltséget, a munka 
során használt kellékek, illetve a varrógépek használatát is. 

»  Jelentkezés: a +36 (1) 291-9202, +36 (1) 394-5971 telefon-
számokon vagy a PIK egyéb elérhetőségein.

»  A részvétel feltétele a klubtagság! 

bAbAdúdoló
»  A komplex fejlesztő foglalkozást Kováts Judit vezeti, 

és mondókákkal, dalokkal, valamint népi játékokkal ismerked-
hetnek meg az apróságok. 

»  Ajánlott 2 éves korig.

Kedden, 10.15–11.00 
»  Díja: foglalkozásonként 600 Ft

»  További információt a www.pikhaz.hu honlapon 
és a +36 (1) 294-5971-es 
telefonszámon 
kaphatnak.

»  Kérjük, hogy a
gyermeknek 
meleg zoknit
vagy váltó-
cipőt hozzanak!

mAszAT KucKó
»  A készségfejlesztő kézműves családi programot Szám Gabriella

pedagógus vezeti. A „feladat” maszatolás, gyurmázás, mesével, 
mondókával és bábjátékkal egybekötve. 

»  Ajánlott 2–3 éveseknek.

hétfőn és szerdán, 10.30–11.30
»  Díja: 600 Ft, testvérkedvezménnyel 1000 Ft

»  További információt a www.pikhaz.hu honlapon és 
a +36 (1) 294-5971-es telefonszámon kaphatnak.

Kérjük,hogy
a kicsiknek szóló 

foglalkozásokat szülő 
és gyermek egészségesen 
látogassa! Megértésüket 

köszönjük!

Kérünk 
minden kedves szülőt, 

hogy a PiK házirendjéhez 
igazodva, a gyerekek élelmezését 

mellőzzék a foglalkozások ideje alatt. 
A foglalkozás előtt és után 

az előtéri csevegőben viszont ez 
könnyen megoldható. 

Köszönjük!

FEJlEszTő moNdóKás TorNA
»  A zenés, játékos fejlesztő foglalkozást Szám Gabriella pedagógus

vezeti, programja közös zene-, ének- és mondókatanulás. 

»  Ajánlott 2 éves kortól.

hétfőn és szerdán, 9.30–10.30
»  Díja: 600 Ft, testvérkedvezménnyel 1000 Ft

»  További információt a www.pikhaz.hu honlapon és 
a +36 (1) 294-5971-es telefonszámon kaphatnak.

»  Kérjük, hogy a gyermeknek meleg zoknit vagy váltócipőt 
hozzanak!
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kerületi napközis tábor 
a kerületi gyermekek részére

»  Helyszín: Bókay-kert
»  Időpont: 2017. június 26.–augusztus 26.
»  Jelentkezés: Kuba Gábor, +36 (20) 362-3212
»  Az ár tartalmazza: reggeli, ebéd, uzsonna, szakrajok

kis pingvin úszótábor a sportegyesületben 
sportoló gyermekek részére

»  Helyszín: Bókay-kert
»  Időpont: 2017. június 19.– július 7.
»  Részvételi díj: 23 000 Ft/hét/fő
»  Jelentkezés: Menczinger Melinda, +36 (30) 400-5129
»  Az ár tartalmazza: reggeli, ebéd, uzsonna

Kézilabda–kapus edzőtábor a sport- 
egyesületben sportoló gyermekek részére

»  Helyszín: Pestszentimrei Sportkastély
»  Időpont: 2017. június 19–23.
»  Részvételi díj: 35 000 Ft/hét/fő
»  Jelentkezés: Horváth Attila, +36 (30) 212-7919
»  Az ár tartalmazza: ebéd, buszköltség

Tempo SE szivacs kéziladba edzőtábor 
a sportegyesületben sportoló 
gyermekek részére

»  Helyszín: Pestszentimrei Sportkastély
»  Időpont: 2017. augusztus 7–11.
»  Részvételi díj: 13 000 Ft/hét/fő
»  Jelentkezés: Puskásné Ceglédi Mária, +36 (20) 999-4588
»  Az ár tartalmazza: ebéd

PLER kézilabda edzőtábor a sportegyesület-
ben sportoló gyermekek részére

»  Helyszín: Pestszentimrei Sportkastély
»  Időpont: 2017. augusztus 14–25.
»  Részvételi díj: 13 000 Ft/hét, 
                               aki 3 hetet fizet egyben, annak 30 000 Ft/hét
»  Jelentkezés: Puskásné Ceglédi Mária, +36 (20) 999-4588
»  Az ár tartalmazza: ebéd

PLER kézilabda edzőtábor a sportegyesület-
ben sportoló gyermekek részére

»  Helyszín: Lőrinci csarnok
»  Időpont: 2017. június 26–30.
                     2017. július 10–14.
»  A részvételi díjról a www.plerbudapest.hu honlapon bővebb 

információt kaphatnak.
»  Jelentkezés: Hutvágner István, +36 (30) 231-4953
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A városGAzdA 18 Nyári TáborAi
A Városgazda Utánpótlás Akadémia idén is arra törekedett, hogy a gyermekek táborozását, étkeztetését és programjait a 
lehető legkedvezőbb áron tudja biztosítani. Egy egyhetes turnus ezért idén is a tavalyi áron, 21 000 Ft-ért vehető igénybe. 
Az akadémia tagjai és a Városgazda 18. dolgozóinak gyermekei még kedvezőbb díjért, 
16 800 Ft-ért táborozhatnak. Többgyerekes családoknak a második 
gyermek táboroztatása után 10% testvérkedvezmény jár.   

»

     Elérhetőségek:
»  cím: 1181 budapest, baross u. 7. 

»  Ügyfélszolgálat: 
»  munkanapokon telefonon elérhető: 

hétfő: 8.00–18.00, kedd–csütörtök: 
8.00–16.00, péntek: 8.00–13.00
a +36 (30) 549-6922 mobil és a 
+36 (1) 297-0799 vezetékes telefonszámon 

»  e-mail: ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu
»  honlap: www.varosgazda18.hu
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Medúza se a sportegyesületben 
sportoló gyermekek részére

»  Helyszín: VESC
»  Időpont: 2017. június 26–30.
»  A részvételi díjról további információt a www.meduza21.hu

honlapon kaphatnak.
»  Jelentkezés: Vajda Anna, +36 (20) 453-3905

A sPorttáborok időPontjAi és helyszínei

• labdarúgás 
június 19-től augusztus 25-ig minden hétfőn indulnak 
turnusok a Vilmos Endre Sportcentrumban 
(1185 Budapest, Nagybecskerek u. 32.)

• Úszás
június 19-től augusztus 25-ig minden hétfőn indulnak turnu-
sok a Bókay-kertben (1181 Budapest, Szélmalom u. 33.)

• Vízilabda
június 19-től július 7-ig minden hétfőn indulnak turnusok 
a Vilmos Endre Sportcentrumban 
(1185 Budapest, Nagybecskerek u. 32.)

• Futsal és strandlabdarúgás
június 26-tól július 14-ig minden hétfőn indulnak turnusok 
a Bókay-kertben (1181 Budapest, Szélmalom u. 33.)

• küzdősportok (karate, thai boksz, ökölvívás)
június 19–23. – 12 éves kor alattiaknak
június 26–30. – 12 éves kor felettieknek 
a Vilmos Endre Sportcentrumban 
(1185 Budapest, Nagybecskerek u. 32.)

• street dance
július 3-tól 7-ig, július 31-től augusztus 4-ig a Deák Ferenc 
„Bamba” Sportcentrumban (1183 Budapest, Thököly út 5.)

• kosárlabda
június 19-től 23-ig, július 31-től augusztus 4-ig a Vilmos Endre 
Sportcentrumban (1185 Budapest, Nagybecskerek u. 32.)

• sportágválasztó
július 17-től augusztus 4-ig minden héten hétfőn indulnak 
a turnusok a Vilmos Endre Sportcentrumban 
(1185 Budapest, Nagybecskerek u. 32.)
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VisszaVágynak a táborba a gyermekek
A nyári szünet közeledtével sok családban merül fel a kérdés, hogy mivel töltsék majd a gyermekek a szabadidejüket. A Városgazda 
Utánpótlás Akadémia nyári sporttáborai aktív programokat és felhőtlen szórakozást nyújtanak! Azok a gyerekek, akik egyszer már  
átélték a napközis tábor sportos, kalandos és játékos nyári élményeit, visszavágynak! A korábbi táborozók mintegy 75 százaléka 
újra jelentkezik a sporttáborba, mellettük pedig évről évre újabb kis sportolókkal bővül a táborozók száma. A kicsiknek a sport 
nemcsak élményt, mozgást és aktív kikapcsolódást jelent, hanem vidám közösségi életet, és természetesen új barátokat is. Szak-
képzett oktatók, animátorok és sztársportolók gondoskodnak arról, hogy a turnusok a gyermekek számára hasznosan és emléke-
zetesen teljenek.

iLyEN EGy NAP A TáBORBAN
A gyermekeket az edzések napjain reggel 

7.30-tól fogadják a szakoktatók és animátorok. Napi 
háromszori étkezést biztosítunk a kis sportolóknak 

(reggeli, háromfogásos ebéd, uzsonna) a létesítmények 
éttermeiben. délelőtt és délután mindenki a turnusának 
megfelelő edzésen vesz részt. A fennmaradó szabadide- 

jüket a gyerekek különböző játékokkal, kézműves- 
foglalkozásokkal, kalandparkkal, továbbá a szakem-

berek által összeállított programokkal tölthetik 
el. A foglalkozások általában 17.00 

óráig tartanak. 
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2017. JúNius 26.–Július 21.
Erdei Kuckó Bölcsőde 

»  Cím: 1186 Budapest, Tövishát u. 4.
»  Tel.: +36 (1) 294-6026

Hétszínvirág Bölcsőde 
»  Cím: 1184 Budapest, Építő u. 3.
»  Tel.: +36 (1) 291-1310

Micimackó Bölcsőde 
»  Cím: 1188 Budapest, Pázsit u. 1–3.
»  Tel.: +36 (1) 294-5281

Csiga-biga Bölcsőde 
»  Cím: 1185 Budapest, Fülek u. 2.
»  Tel.: +36 (1) 292-2636

Napsugár Bölcsőde 
»  Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 5.
»  Tel.: +36 (1) 290-3330

Iciri-Piciri Bölcsőde 
»  Cím: 1183 Budapest, Attila u. 11.
»  Tel.: +36 (1) 287-9007

2017. Július 24.–AuGuszTus 18.
Csibekas Bölcsőde 

»  Cím: 1184 Budapest, Kézműves u. 16.
»  Tel.: +36 (1) 295-2810

Fecskefészek Bölcsőde 
»  Cím: 1181 Budapest, Vándor Sándor u. 7.
»  Tel.: +36 (1) 291-7017

Bababirodalom Bölcsőde 
»  Cím: 1188 Budapest, Bükk u. 6.
»  Tel.: +36 (1) 609-2030, +36 (1) 609-2031

Bambi Bölcsőde 
»  Cím: 1182 Budapest, Halomi u. 113/b
»  Tel.: +36 (1) 292-3290

2017. AuGuszTus 7–18. 

Bababirodalom szolgáltató Részleg 
»  Cím: 1188 Budapest, Bükk u. 6.
»  Tel.: +36 (1) 609-2030, +36 (1) 609-2031
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bölcsődEi zárvATArTás
Budapest Főváros XViii. Kerület Pestszentlőrinc–Pest- 
szentimre Önkormányzata fenntartásában működő 
Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2017. évi
nyári zárvatartási rendje a következőképpen alakul: 

»KErÜlETi KisoKos

»
A nyári zárvatartás ideje az óvodai zárásokkal összhangban 
került meghatározásra. A zárós bölcsődékbe járó gyermekek 
elhelyezése – a szülők kérése alapján – a nyitva 
tartó intézményekben folyamatosan biztosított. 

Felnőtt háziorvosi 
ügyelet szolgálati rendje
»  Központi 24 órás ügyelet munkanapokon 

és munkaszüneti napokon:
»  Cím: 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 2.
»  Tel.: +36 (1) 290-4182

Házi gyermekorvosi 
ügyelet szolgálati rendje
»  Munkanapokon 20.00–8.00 óráig: Fővárosi Önkormányzat 

Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet
»  Cím: 1089 Budapest, Üllői út 86. 
»  Tel.: +36 (1) 210-0720

»  Ünnep- és munkaszüneti napokon 24 órás ügyelet: Fővárosi 
Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet

»  Cím: 1089 Budapest, Üllői út 86. 
»  Tel.: +36 (1) 210-0720

»  Jánh Ferenc Dél-Pesti Kórház:
»  1204 Budapest, Köves út 2/4.
»  Tel.: +36 (1) 284-7610
»  Sürgősségi Betegellátó Osztály 

(a nap 24 órájában hívható): +36 (70) 450-8346

Toxikológiai szolgálat
»  Magyarországon a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 

törvény, valamint az egészségügyi miniszter 44/2000 (XII. 27.)
EüM rendelet előírásai alapján Egészségügyi Toxikológiai 
Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) működik.

»  A szolgálat címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
»  Postacím:1450 Budapest, Pf. 36.
»  Díjmentesen hívható zöld szám: +36 (80) 201-199
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óvodAi zárvATArTás
Budapest XViii. Kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata fenntartásában működő óvodák nyári zárása. 
A nyári zárás alatti hivatalos ügyintézésre szolgáló ügyeleti rendről az óvodákban tájékozódhatnak.»

»

2017. JúNius 26.–Július 22. 
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda

»  Cím: 1188 Budapest, Vezér u. 46., Podhorszky u. 51–55.
»  Tel.: +36 (1) 630-8188

Pestszentlőrinci Csemete Óvoda
»  Cím: 1182 Budapest, Üllői út 679–681.
»  Tel.: +36 (1) 290-9183

Pestszentimrei Napsugár Óvoda
»  Cím: 1188 Budapest, Eke u. 16., Szélső u. 54–58.
»  Tel.: +36 (1) 295-0495

Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda
»  Cím: 1183 Budapest, Attila u. 9., Kosztolányi u. 28., 

Martinovics tér 11.   |   Tel.: +36 (1) 292-5517

Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda
»  Cím: 1181 Budapest, Petőfi u. 5., Szélmalom u. 29–31.
»  Tel.: +36 (1) 297-5224

Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda
»  Cím: 1185 Budapest, Fülek u. 4. és 2/b
»  Tel.: +36 (1) 292-1055

Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda
»  Cím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 3.
»  Tel.: +36 (1) 290-6709

Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda
»  Cím: 1184 Budapest, Építő u. 5.
»  Tel.: +36 (1) 291-3419

Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda
»  Cím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 2.
»  Tel.: +36 (1) 290-8263

Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda
»  Cím: 1186 Budapest , Tövishát u. 6.
»  Tel.: +36 (1) 294-4138

2017. Július 24.–AuGuszTus 19. 
Pestszentimrei Zöld liget Óvoda

»  Cím: 1188 Budapest, Ady E. u. 127., Rákóczi F. u. 129.
»  Tel.: +36 (1) 295-3698

Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda
»  Cím: 1182 Budapest, Halomi u. 113/a
»  Tel.: +36 (1) 290 -9622

Pestszentimrei vackor Óvoda
»  Cím: 1188 Bp., Csolt u. 4., Címer u. 47., Podhorszky u. 51.
»  Tel.: +36 (1) 295-5073

Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda
»  Cím: 1184 Budapest, Dolgozó u. 16.
»  Tel.: +36 (1) 291-3500

Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda
»  Cím: 1182 Budapest, Dráva u. 34/b
»  Tel.: +36 (1) 290-4971

Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda                     
»  Cím: 1185 Budapest, Barcika tér 8.
»  Tel.: +36 (1) 292-3120

Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda
»  Cím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 12.
»  Tel.: +36 (1) 295-3161

Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda
»  Cím: 1181 Budapest, Reviczky Gy. u. 52–56.
»  Tel.: +36 (1) 295-5198

Pestszentlőrinci Robogó Óvoda
»  Cím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 14.
»  Tel.: +36 (1) 295-3301

Pestszentlőrinci Vándor Óvoda                
»  Cím: 1181 Budapest, Vándor S. u. 7.
»  Tel.: +36 (1) 290-8299

     iGAzGATási szÜNET A NyároN NEm lEsz!
A köztisztviselői napot a hivatalban 2017. június 29. napján tarják, ezen a csütörtöki napon (amikor egyébként sincs ügyfélfogadás) zárva 
lesz a Polgármesteri Hivatal. Mindezért a nyári időszakban a Polgármesteri Hivatal a megszokott nyitvatartás szerint várja az ügyfeleket.

Hivatali nyitvatartás: Hétfő: 8.00–18.00  |  Kedd: 8.00–16.00  |  Szerda: 8.00–17.00  |  Csütörtök: 8.00–16.00  |  Péntek: 8.00–13.00
           Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.30–18.00  |  Szerda: 8.00–17.00  |  Péntek: 8.00–12.00 
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Nyári NApKözis TáboroK
A tábor működtetője a Budapest Főváros XViii. Kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre
Önkormányzata fenntartásában működő csibész család- és Gyermekjóléti Központ 
(1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.). A tábort az 1–5. hét között Kuba Gábor 
(Eötvös Loránd általános iskola), a 6–9. hét között Székely Edit 
(darus Utcai általános iskola) vezeti. 

»
»  Időpont:

2017. június 26.–augusztus 25.   
»  Helyszín: Budapest, XVIII. kerület, Bókay-kert 

(1181 Budapest, Szélmalom u. 33.)

A tábori élet átlag 20 fős csoportokban – úgynevezett rajokban – 
zajlik. A gyermekek lehetőség szerint azonos iskola, érdeklődés 
és életkor szerint kerülnek csoportokba. A rajvezetők szakképzett 
pedagógusok. A tábor területén biztosítjuk a gyermekek felügye-
letét és a napi háromszori étkezést. A napközis tábor hagyományos 
foglalkozásai (báb-, bűvész-, zenés előadások, autóbuszos és hajó- 
kirándulások), a mindennapos kézműves foglalkozások, a tábori
sport és egyéb versenyek idén is biztosítottak. A városi „portyázá-
sok” és a belépők esetén felmerülő költségeket (amelyekről elő- 
zetesen papír alapú tájékoztatást is kapnak a szülők) külön kell 
biztosítani. Akik nem vesznek részt az alternatív programokon, 
azoknak ezen időpontokban a tábor területén biztosítanak 
foglalkozást a szervezők.

A tábori foglalkozásokat 8.00 és 16.30 óra között tartjuk. Reggel 
6.00 és 8.00 óra között a tábor Szélmalom utcai kapujánál ügye- 
let van. A tábor 17.00 órakor zár, ezután nincs lehetőség felügye- 
let biztosítására. A gyerekek 16.00 óra 
előtt csak a szülővel vagy an-
nak írásos engedélyével 
hagyhatják el a tá-
bort. A Szélmalom 
utcai bejáratnál 
kifüggesztik a
rajnévsorokat,
a tábor térképét 
és a program- 
táblát.

A TábordíJ bEFizETésE
»  A befizetés helyszíne: Bókay-kert 

»  A tábor első (jún. 26–30.) és második (júl. 3–7.) hetére:
»  Június 12., hétfő: 13.00–18.00
»  Június 13., kedd: 8.00–18.00
»  Június 14., szerda: 13.00–18.00
»  Június 20., kedd: 8.00–18.00

»  A tábor második (júl. 3–7.) és harmadik (júl. 10–14.) hetére:
»  Június 27., kedd: 8.00–18.00

»  A tábor harmadik (júl. 10–14.) és negyedik  (júl. 17–21.) hetére:
»  Július 4., kedd: 8.00–18.00

»  A tábor negyedik (júl. 17–21.) és ötödik (júl. 24–28.) hetére:
»  Július 11., kedd: 8.00–18.00

»  A tábor ötödik (júl. 24–28.)  és hatodik (júl. 31.–aug. 4.) hetére: 
»  Július 18., kedd: 8.00–18.00

»  A tábor hatodik (júl. 31.–aug. 4.) és hetedik (aug. 7–11.) hetére
»  Július 25., kedd: 8.00–18.00

»  A tábor hetedik (aug. 7–11.) és nyolcadik (aug. 14–18.) hetére:
»  Augusztus 1., kedd: 8.00–18.00

»  A tábor nyolcadik (aug. 14–18.) és kilencedik (aug. 21–25.) hetére: 
»  Augusztus 8., kedd: 8.00–18.00

»  A tábor kilencedik (augusztus 21–25.) hetére:
»  Augusztus 15., kedd: 8.00–18.00

július 3. napjától hétfői 
és szerdai napokon 10.00 

és 15.00 óra között lehetőség van 
a csibész család- és Gyermekjóléti 

Központban, a 1181 Budapest, Kondor 
Béla sétány 17. szám alatt befizetni az 

étkezést, a táborhasználati díjat, a 
túraraj, valamint a bűnmegelő- 

zési raj díját.

A táborokról bővebb 
információt a szakrajokat 
szervezőknél kaphatnak. 

Az iskolákban tábori 
befizetésre nincs mód. 

A Tábor díJA
Kerületi lakcímmel rendelkező gyermek esetén alapraj

»  napi háromszori normál étkezés   489 Ft/nap
»  napi háromszori diétás étkezés   527 Ft/nap
»  napi táborhasználati díj   200 Ft/nap

Kerületi lakcímmel nem rendelkező gyermek esetén alapraj
»  napi háromszori normál étkezés   800 Ft/nap
»  napi háromszori diétás étkezés   1671 Ft/nap
»  napi táborhasználati díj   700 Ft/nap
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SzAKRAjOK A BóKAy–KERTBEN
KéZMűVES
Időpont: 1–5. hétig és 6–9. hétig   |   Díja: 3200 Ft/hét (3x2 óra)
Szervező: Lénárt Adrienn (1–5. hét), +36 (20) 326-8026
                   Szatmári Ildikó (6–9. hét), + 36 (20) 563-4633

ÚSZáS KEZdőKNEK
Időpont: 1–9. hétig   |   Díja: 3000 Ft/hét (5 óra)
Szervező: Park Uszoda, +36 (30) 415-3606, +36 (30) 578-7512

kocka (leGo) TáBoR
Időpont: 2–8. hétig   |   Díja: 3500 Ft/hét (5x2 óra)
Szervező: Ruzsa István, +36 (70) 676-7046

akRoBaTikus Rock&Roll
Időpont: 1–9. hétig   |   Díja: 3500 Ft/hét (5 óra)
Szervező: Szabó Róbert, +36 (30) 846-2919

MAZSoRETT KEZdőK éS HALAdÓK RéSZéRE
Időpont: 1–8. hétig   |   Díja: 3200 Ft/hét (5 óra)
Szervező: Zubor Viktória, +36 (30) 306-9023

HARCMűVéSZET – öNuRaloM FejlesZTése
Időpont: 1., 2., 5., 7., 8. héten   |   Díja: 3000 Ft/hét (5x1,5 óra)
Szervező: Budapesti Tigrisek SE/Pataki Krisztián, +36 (70) 941-5992

ZuMBa TáNc
Időpont: 1–4. és 6–9. héten   |   Díja: 3000 Ft/hét (5 óra)
Szervező: Czéh Beáta, +36 (30) 280-5366

FaNaTic juMP – HIPP–HoPP–SZERű TáNC
Időpont: 6–9. héten   |   Díja: 3000 Ft/hét (5 óra)
Szervező: Jávorné Tóth Gabriella, +36 (70) 415-0846

ZeNés–TáNcos GiMNasZTika
Időpont: 1–2. hét   |   Díja: 3000 Ft/hét (5 óra)
Szervező: Szabó Nikoletta Viktória, +36 (30) 629-9534

TOVáBBi SzAKRAjOK
TúRaRaj 

Időpont: 1–9. hétig   |   Díja: 3000 Ft/hét, nem tartalmazza a 
helyszínekre való utazás díját: menetjegy, bérlet

Szervező: a tábor saját szervezése, + 36 (20) 485-3509

laBdaRúGás
Időpont: 1–9. hétig   |   Díja: 3500 Ft/hét (5x1,5 óra)
Helyszíne: SZAC pálya   |   Szervező: 1908 SZAC Budapest
Béres Bence, +36 (20) 325-5521
Ódor Zoltán, +36 (70) 636-2589

Gálvölgyi István, +36 (30) 608-6568

TeNisZ
    Időpont: 1–9. hétig   |   Díja: 3500 Ft/hét (3x2 óra)

          Helyszíne: Karinthy Iskola mögötti pálya
         Szervező: Orosz Magdolna, +36 (20) 435-1449

       Szünidei étkezésre 
jogosult, hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
részére az étkezés és a táborhasználat térítés-

mentes.
Az igénybevétel feltételei: előzetes nyilatkozattétel a 

csibész család- és Gyermekjóléti Szolgálat megkeresése 
alapján, valamint a befizetés napján való megjelenés, 
a tábor igénybevételéhez szükséges nyomtatványok 

kitöltése, leadása az igényelt turnus megjelölésével. A 
befizetéskor a gyermek lakcímkártyáját be kell mu-

tatni. Ennek hiányában automatikusan a nem 
kerületi gyermekekre vonatkozó díjak 

kerülnek megállapításra.

SzAKRAji FOGLALKOzáSOK iGÉNyBEVÉTELE
A tábor keretében lehetőség van szakraji foglalkozások igénybe- 
vételére külön térítési díj ellenében. Ezeket keddi napokon lehet 
befizetni a szakrajokat szervező képviselőknél a Bókay-kertben. 
Más módon történő befizetésre nincs lehetőség. Amennyiben 
nem indul a szakraj, a befizetett szakraj díját a szervezők vissza-
térítik, de van lehetőség más szakraj igénybevételére is.

diÉTáS ÉTKEzÉS
Az étkezésre vonatkozó speciális igényt a jelentkezés alkalmával 
jelezni kell, továbbá csak orvosi igazolás bemutatása esetén van 
lehetőség a diétás étkezés biztosítására. Az orvosi dokumentum 
másolatát a jelentkezéskor és befizetéskor le kell adni. 

ÉTKEzÉS LEMONdáSA
Étkezés a következő naptól mondható le érvényesen a 
+36 (20) 485-3529-es vagy a +36 (1) 290-1034-es telefon- 
számon reggel 8.30-ig. Ezt követően a tábor szervezői nem 
tudnak lemondást elfogadni. 

jELENTKEzÉSi LAP, EGÉSzSÉGÜGyi NyiLATKOzAT
A törvényes képviselő által kitöltött és aláírt jelentkezési lapot 
a tábori díj befizetésekor kell leadni.  A befizetéskor átadott 
egészségügyi nyilatkozatban kell a szülőknek felelősséget vállal-
niuk azért, hogy gyermekük egészséges és közösségbe mehet. 
A nyilatkozat a turnus megkezdését megelőző 72 óránál nem 
lehet régebbi, és a tábor első napján át kell adni a rajvezetőnek. 

KÖzLEKEdÉS
A tábor megközelíthető a helyi járatú autóbuszokkal. A buszbér-
letről vagy buszjegyről a 
táborozásban részt-
vevő gyermekek 
részére a szü-
lőnek kell 
gondos- 
kodnia. 



nyári programok   |   2017

állATbAráT HElyEK
BudakesZi vadasPaRk

»  Cím: 2092 Budakeszi, Skót u. 4.
»  Tel.: +36 (23) 451-783

A vadaspark legfontosabb küldetése 1979-es megnyitása óta 
hogy természetes élőhelyén mutassa be 60 faj 200 egyedét, 
az Európában őshonos, illetve a Kárpát-medencébe betelepült 
állatvilágot. A tematikus szakvezetések és az oktatóteremben 
tartott erdei iskolai programok mellett interaktív tanösvénnyel, 
tematikus játszótérrel és állatsimogatóval is várja a családokat és 
kikapcsolódni vágyókat. A fővárostól alig húszpercnyire található 
vadaspark az év minden napján várja a látogatókat.

Nyitvatartás és bővebb információ: 
www.vadaspark-budakeszi.hu

MaRGiTsZiGeTi vadasPaRk
»  Cím: 1138 Budapest, Margitsziget
»  Tel.: +36 (20) 950-8911 (8.00–18.00 óráig hívható)

A Vadaspark a Margitsziget pesti oldal felé néző Duna-partján terül
 el, a Margit és az Árpád hidaktól megközelítően egyenlő távolság- 
ra. Területe kb. 5200 m2. Hangulatában nagyon jól illeszkedik a
sziget történelmi hangulatához, és lehetőséget nyújt a házi, az 
erdei és az egzotikus állatok – dámszarvas, mezei vagy üregi nyúl,
póniló, díszrécék és díszbaromfiak – bemutatására, de a park lakói
között találkozhatunk ragadozó madarakkal és baglyokkal is, akik
a sérülésükből a park dolgozóinak gondos ápolására épültek fel. 
A kert belsejében található istálló a pónilovak lakóhelye, amelye- 
ken szép időben vagy forgalmasabb napokon lovagolni is lehet.

Bővebb információ: www.zoobudapest.com weboldalon az 
Ezt látnod kell!/Az állatok világa/Margitszigeti Vadaspark 
menüpontban
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csAládi proGrAmoK
Az alábbi összeállításban szeretnénk bemutatni azokat 
a budapesti és Budapest környéki programokat és 
egyben érdekes látnivalókat, amelyek nemcsak a gye-
rekeknek, a felnőtteknek, hanem az egész családnak is 
remek kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. 

»

Müpa Budapest
Babakoncertek – Első találkozások az 
élőzenével

A legkisebbeknek szóló sorozatban tipegő, totyogó 
vagy még járni sem tudó apróságok lepik el az Üveg- 
terem szőnyegét, hogy szüleikkel, nagyszüleikkel 
együtt élőzenét hallgassanak. A hangzás, a zeneda-
rabok összeállítása, a környezet a babák szükségletei-
hez és befogadói képességeihez vannak igazítva.  
A kicsik a számukra legfontosabb felnőttek közelében, 
az ő zenéhez való viszonyulásukat mintaként meg-
tapasztalva lehetnek részesei a zene élményének. 
A „mini hangversenyeken” különböző stílusú 
énekes és hangszeres kamarazene szólal meg rövid, 
könnyen befogadható tételekben, fiatal művészek 
előadásában, harminc perc terjedelemben.

Korosztály: 0–3 év
Bővebb információ: www.mupa.hu

veReseGyHáZi MedveoTTHoN
»  Cím: 2112 Veresegyház, Patak u. 39.
»  Jegypénztár: +36 (20) 593-8113 

Az év minden napján nyitvatartó, öt és fél hektáros területen 
kialakított Veresegyházi Medveotthon Közép-Európa egyetlen 
medveotthona, mely az Állatvédő Világszervezet (WSPA) és a 
veresegyházi önkormányzat összefogásával jött létre. Kialakí- 
tásánál fontos szempont volt, hogy a látogatók az állatokat 
teljesen biztonságosan, testközelből, azok zavarása nélkül 
láthassák. A folyamatos átalakításoknak és fejlesztéseknek 
köszönhetően mára az otthon lakója 29 farkas, mosómedvék és 
ormányos medvék és 2 rénszarvas is. Említésre méltó az otthon 
madárvilága is: nagy élmény közvetlen közelről szemlélni a 
gyülekező, köröző hollókat, varjakat, egerészölyveket, vércséket, 
szarkákat. A gyermekek a park területén találnak játszóteret, 
kismozdonyt, látványliftet, lehet macis érmét sajtolni, és talán 
a legfontosabb, hogy saját kezükkel, fakanálból etethetik meg 
mézzel a mindig éhes macikat.

Bővebb információ: 
www.medveotthon.hu
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Xviii. KErÜlETi 
JáTszóHázAK
GyeRMeksZiGeT családi NaPköZi

»  Cím: 1182 Budapest, Dráva utca 69.
»  Tel.: +36 (30) 986-6557
»  E-mail: gyermekszigetovi@gmail.com

A családi napközi Budapesten, a XVIII. kerületben, nyugodt, jó le- 
vegőjű kertvárosi környezetben található. A családi házból kiala- 
kított, igényesen berendezett, hangulatos napközi kis létszám-
mal működik, így sokkal inkább hasonlítható egy többgyerekes 
családhoz, ahol a gyerekek vidáman, otthonos környezetben ne-
velkednek. A napköziben szakképzett óvodapedagógusok foglal- 
koznak a gyerekekkel, nagyon sokat mesélnek, verselnek, mon-
dókáznak, a zenei képességeiket dalos játékokkal, körjátékokkal 
fejlesztik. A kézműves-foglalkozásokon festés, gyurmázás, vágás
és ragasztás a program. A közelben lévő kiserdő rövidebb séták-
ra, a természet megfigyelésére, termések gyűjtögetésére ad 
lehetőséget.

Bővebb információ: www.gyermeksziget.atw.hu

családi jáTsZÓHáZ
»  Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 9–11.
»  Tel.: +36 (20) 929-1759 
»  E-mail: info@csaladijatszohaz.hu

A Családi Játszóház olyan speciális szolgáltatás, mely sajátosan 
nevelő szándékkal, de közvetett módon igyekszik kielégíteni a
gyermekek és a felnőttek igényeit. A családias közegben jellemző
az önállóság biztosítása: a gyermekek és a szülők minden elöl
lévő eszközt használhatnak, ugyanakkor a játékszerek elérhető-
sége egyben a játékválasztást is segíti – amit a gyermek elér, az 
fejlődés-lélektanilag is neki való.

A fedélzetmesterek jelenlétükkel, figyelmükkel jelzik a jelenlévő 
családoknak, hogy partnerként számíthatnak rájuk, ugyanakkor 
figyelmüket nem kerülheti el az sem, ha egy család számára 
nehézkesnek bizonyul a játékválasztás, szívesen fogadná más 
gyermekek társaságát, vagy éppen intimebb közös játékra, 
szülő-gyermek kapcsolatra vágyik. Ilyenkor saját pedagógiai 
tárházát és a kialakított, egyeztetett sémákat hívhatja segítségül 
a pedagógus.

Bővebb információ: www.csaladijatszohaz.hu

iNTErAKTív proGrAm
csodák PaloTája caMPoNa

»  Cím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 37–43.
»  Tel.: +36 (1) 814-8050 
»  E-mail: csopacampona@csopa.hu

A Csodák Palotája nem csupán egy kiállítás, hanem egy 1700 
négyzetméteres fizikai játszóház, ahol több mint 100 kiállított 
játék segítségével a gyerekek játékosan ismerhetik meg a fizikai 
jelenségeket.

Minden kiállított játék interaktív eszköz, melyet nemcsak lehet, 
hanem – ha nem is kötelező – mindenképpen érdemes meg- 
fogni, megtapogatni, kipróbálni. Itt nincs tárlatvezetés, mindenki
a saját tempójában és a saját kedve szerinti sorrendben próbál- 
hatja ki a játékokat, melyben demonstrátoraink készséggel 
segítenek.

Minden egyes játéknál magyar és angol nyelvű útmutató magya- 
rázza el, hogy a játékot hogyan kell használni, és hogy milyen 
fizikai jelenséget, törvényszerűséget tapasztalhatunk meg a játék 
használata közben.

Érdemes legalább két–három órát eltölteni, hogy legyen idő 
kipróbálni az összes játékot, eszközt. A Fizika Show-n való 
részvételt is tartalmazza a jegy ára, melyet mindennap négy 
alkalommal tartanak meg.

Bővebb információ: www.csopa.hu
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utazzon hajóval Budapesten!

Budapesten hajóval lehet eljutni a haller utcától 
az újpesti árpád útig, illetve a Kopaszi-gáttól a Római-

partig. A hajójáratokra érvényes jegy a helyszínen, a hajón 
váltható, 400 forintért. A járatokon a kedvezmények a többi 

járattal azonos módon érvényesek. A hajójáratokra munkana-
pokon jegy nélkül is bárki felszállhat, akinek van érvényes 
Budapest-bérlete vagy bármilyen 24 órás vagy annál hosz- 

szabb érvényességű jegye. A kikötők akadálymentesek, 
sőt a Boráros téren külön lift is épült a mozgás- 

korlátozottaknak. További információt a 
www.bkk.hu honalpon találhatnak.
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EGész NApos proGrAmoK

GyeRek sZiGeT 2017
2017 júniusában is négy hétvégén át várják látogatóikat az 
ország egyik legnagyobb, ingyenes családi rendezvényére! 
Június 3. és 25. között, minden szombaton és vasárnap a Hajó-
gyári-szigeten, közel 40 helyszínen kézműves-foglalkozásokkal, 
ugrálóvárakkal, sportprogramokkal, koncertekkel, színházi- és 
bábelőadásokkal, tánctanítással, kalandparkkal, cirkuszi prog- 
ramokkal, baba játszóházzal és még rengeteg programmal várja 
látogatóit a Generali Gyerek Sziget. 

A belépés ingyenes!

Megközelítés:

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is kérnek minden Generali 
Gyerek Sziget-látogatót, hogy lehetőség szerint NE AUTÓVAL 
közelítsék meg a rendezvény helyszínét, az Óbudai-szigetet. 
Ehelyett kérik, hogy használják a tömegközlekedési eszközöket. 
HÉV-vel a legegyszerűbb idejutni a Batthyányi térről a Filatorigát 
megállóig, innen a Mozaik utcánál lévő híd felől lehet besétálni.

A Sziget megközelíthető biciklivel is! A bringára ingyenes kerék-
pármegőrzőkben vigyáznak.

Parkolni a rendezvény területén kívül lehet. Az Óbudai-sziget 
környékén és az Óbudai-szigeten a parkolási rend betartását a 
közterület-felügyelet fokozottan ellenőrzi! A tilosban parkoló 
autókat a rendőrség elszállítja. Az autókban hagyott értékekért 
senki sem vállal felelősséget!

Bővebb információ: www.sziget.hu/gyereksziget

GyeRMekvasúT
»  Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgy
»  E-mail: info@gyermekvasut.hu
»  Tel.: +36 (1) 397-5392

A Gyermekvasút a főváros egyik különleges, a maga nemében 
páratlan látványossága, a budai hegyvidék kirándulóhelyeit 
összekötő kisvasút, ahol a különböző beosztásokban iskolás korú 
gyermekvasutasok teljesítenek szolgálatot.

A kisvasút vonala a Széchenyi-hegytől Hűvösvölgyig tart. Útköz-
ben érinti a Normafát, Csillebércet, a János-hegyet és a Szép-
juhásznét. A budai hegyvidék kilátói, erdei játszóterei, kegyhelyei 
és más érdekes pontjai az állomások és megállóhelyek közelé-
ben fekszenek. A vasúti közlekedés iránt érdeklődő gyerekek és 
felnőttek közelről figyelhetik meg járműveinket, létesítménye- 
inket és a gyermekvasutas szolgálatot ellátó pajtásokat.

A vonatok keddtől vasárnapig egész éven át – májustól augusz- 
tusig naponta – közlekednek. A szerelvényeket hétköznap 
dízelmozdonyok, hétvégén dízel- és gőzmozdonyok továbbítják. 
Erdőismereti foglalkozás című szolgáltatásunkat – melynek 
keretében a környék élővilágának megfigyelésén keresztül, 
szakavatott környezetpedagógus vezetésével rendszerezik a 
résztvevők természeti ismereteiket – általános iskolai osztályok 
és óvodás csoportok egyaránt kedvelik.

A Gyermekvasút tehát nem csupán közlekedési lehetőséget 
jelent a Budai-hegységbe látogatók számára, hanem érdekes 
látványosság is egyben.

Bővebb információ: www.gyermekvasut.hu
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gyermekek átmeneti gondozása, 
mely térítés ellenében vehető igénybe. 
két telephelyen biztosított a szolgáltatás:
»  Családok Átmeneti Otthona   |   Cím: 1182 Budapest, Üllői út 707.   |   Tel.: +36 (1) 290-4011, +36 (20) 402-0005

Az otthonban családok elhelyezésére van lehetőség, kérelem alapján, amennyiben a lakhatási probléma miatt a családból a gyermekek 
kiemelésére kerülne sor. Lehetőség van továbbá bántalmazott és szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák és gyermekeik együttes 
elhelyezésére is.

»  Gyermekek Átmeneti Otthona   |   Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 19. 
                Tel.: +36 (1) 296-0081, +36 (20) 402-0006

Az otthonban a 3–18 éves gyermekek elhelyezésére van lehetőség akár a törvényes képviselő, akár a 
gyermek saját kérelmére, amennyiben átmenetileg ellátás, felügyelet és gondozás nélkül maradna. 

A két átmeneti otthona folyamatos munkarendben 0–24 órában nyújtja szolgáltatásit. 

Csibész
Intézményünk által nyújtott szolgáltatások 
telephelyenként az alábbiak:

gyermekjóléti szolgáltatás 
és családsegítés, melyen belül 
lehetőség van igénybe venni:

»  álláskeresési tanácsadást
»  közüzemi hátralékkezelést
»  jogi tanácsadást
»  pszichológiai tanácsadást
»  fejlesztőpedagógiai tanácsadást
»  mentálhigiéniai tanácsadást

A szolgáltatások ingyenesek. 

telephelyek és elérhetőségeik:
»  Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

»  Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11. 
»  Tel.: +36 (1) 294-5680, +36 (20) 989-4759
»  E-mail: kozpont@gyejosz.axelero.net

»  Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
»  Cím: 1188 Budapest, Vezér u. 52.
»   Tel.: +36 (1) 296-0812, +36 (20) 989-5139
»  E-mail: pestimre@imreigyejosz.axelero.net

1. Prevenciós tevékenység, 
melynek keretében folyamatosan 
elérhetőek az alábbiak:

»  szabadidős sporttevékenységek (pl. pingpong, csocsó)
»  családi kirándulások
»  baba-mama klub
»  pótvizsgára való felkészítés
»  nyelvórák (pl. angol)
»  különböző klubok, szakkörök (pl. fotó, főző)
»  mediáció

A szolgáltatások ingyenesek.

elérhetőség: 
»  Prevenciós Csoport

»  Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.
»  Tel.:+36 (1) 291-3220 
»  E-mail: csibesz.prevencio@gmail.com

A fenti telephely nyitvatartása az alábbiak
szerint alakul:

»  Hétfő, szerda: 8.00–18.00
»  Kedd, csütörtök: 8.00–17.00
»  Péntek: csak krízisügyelet biztosított, valamint egyéni 

behívás alapján van ügyfélfogadás

A nyitvatartási időn túl (hétvége, ünnepnap stb.) a készenléti 
telefonon bejelentéssel (pl. bántalmazás, gyermek eltűnése, 
veszélyeztetettség esetén jelzés megtétele stb.) lehet élni: 
+36 (20) 562-2413

2.

3.

Elérhetőség   |   cím: 1181 budapest, Kondor béla sétány 17.   |   Tel.: +36 (1) 291-9467, +36 (20) 402-0042

Család- és 
Gyermekjóléti 
Központ

További 
információt a 

www.csibesz18.hu
 honlapon és a 

facebook-on 
találhatnak.
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