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háZhoZ JÖn A sZínháZ

AZ ArANy JáNos-EMlékévHEZ kapcsolódva 
báb- és színielőadások sorozata várja az 
óvodásokat és az általános iskolásokat 
a kondor Béla közösségi házban. Az 
önkormányzat támogatásával megvalósuló 
kulturális programsorozat célja az, hogy 
színházi élményt nyújtson a gyerekeknek, 
illetve kézzelfoghatóbbá tegye a sokszor 
száraznak tűnő iskolai tananyagot. 

táMogAtásoK

A kéPvisElő-tEstülEt március 24-i 
rendkívüli ülésén eldőlt, hogy a rendőrség 
kevesebb, a közterület-felügyelet hama-
rosan több pénzt kap. A közrendvédelem 
nem lesz drágább, de hatékonyabban mű-
ködhet majd. módosították a Bókay-kertbe 
tervezett gördeszka- és BmX-pálya terveit. 
többek között erről döntött az önkormány-
zat képviselő-testülete. 

sZAMárFÜl

NyolcADsZor sZErvEZtE MEg az 5kor 
képzőművész Csoport az április 1-jéhez 
kapcsolódó humoros kiállítást a kondor 
Béla közösségi házban. A tárlat híre már 
túlnőtt a kerület, sőt az ország határain 
is, például idén Csehországból és iránból 
is érkeztek képzőművészeti alkotások.  A 
„jelszó” ezúttal a rés volt, amely alaposan 
megmozgatta az alkotók fantáziáját. 

húsvétvárÓ

A kErEsZtéNység lEgNAgyobb ünnepe 
a húsvét, amelyet idén április harmadik 
hétvégéjén és az azt követő hétfőn (15–17.) 
ünnepelnek meg világszerte. A krisztusi 
szenvedésről, az elcsendesedésről, a 
húsvéti megtisztulásról írt lapunknak Győri 
Gábor evangélikus esperes és szarvas 
Attila, a szent lőrinc katolikus általános 
iskola igazgatóhelyettese.

sZÜlEtésnAP

A városgAZDA utáNPótlás Akadémia, 
a vuA második születésnapját ünne-
pelte március 25-én. A „bulit” a vilmos 
endre sportcentrum pályáin és termeiben 
tartották. nem volt nehéz jó hangulatot 
teremteni, hiszen minden résztvevőt, ott lé-
vőt összekötött a sport és azon túl a vuA 
szeretete. A rövidítés hamarosan olyan 
ismert lehet, mint az ftC vagy az mtk.
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

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

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

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

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!

pénz jut a társasházak 

OTTHON MELEGE 
PROGRAM
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Két KErÜlEti áltAlános isKolA A FŐváros                   lEgJoBBJAi KÖZÖtt

kErékgyártó györgy    

Mitől jó egy iskola? Egészen biztos, hogy ahány 
szakembert, ahány szülőt és ahány diákot kér-
dezünk meg, annyiféle választ kapunk. Ezért 
van szükség egy országos érvényű, szakmailag 
szabályozott mérési rendszerre, amely elfogad-
ható módon mutatja ki, milyen ismeretanyagot 
sajátítottak el a tanulók a nyolc év alatt. Ezt Ma-
gyarországon hat éve törvény írja elő: a 2011. évi 
CXC. törvény 80. § (1) bekezdése szerint a hato-
dik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon meg kell 
vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköz-
tudás fejlődését.

mit tud A Gyerek?
Ezt a vizsgálatot hívják kompetenciamérésnek. 

– Szakmailag azért indokolt ennek a két te-
rületnek a felmérése, mert ezek adnak infor-
mációkat ahhoz, hogy a tanuló a többi tantárgy 
megértéséhez rendelkezik-e megfelelő kompeten-
ciákkal. A szövegértéssel mérhető, hogy a tanu-
lók mennyit olvasnak, s amit olvasnak, azt meg 
is értik-e, képesekké válnak-e a későbbiekben is 
az eléjük tett szövegek értelmezésére. A matema-
tikai készségek a logikus gondolkodás felméré-
sében adnak iránymutatást. Természetesen nem 
egyénenként, hanem összességében adnak képet 
a 6., 8. és 10. osztályba járó tanulók kompetenci-
ájáról – tájékoztatta a Városképet Bak Ferenc, a 
Külső-pesti Tankerületi Központ igazgatója.

idén első ízben állítottak fel rangsort a bu-
dapesti iskolák között. Ennek alapját a 2015-ös 
mérések képezték. A 277 intézményt megjelenítő 
listán a Vörösmarty Mihály Ének-zenei nyelvi 
Általános iskola és Gimnázium a 8., a Gloriett 
Sportiskolai Általános iskola pedig a 14. lett.

mit tud Az iskolA?
– Az eredmény – bár megtisztelően előkelő – nem 
ért minket teljesen váratlanul, hiszen a kompe-
tenciamérésekben azok kezdete óta a kerületben 
mindig az élen, első és második helyen álltunk 
– mondta Pásztor Józsefné, a Vörösmarty iskola 
intézményvezetője. – Ez az eredmény ugyan a 
2015-ben végzett 8. évfolyam anyanyelvi, szö-
vegértési és matematikai kompetenciáját dicséri, 
szeretném azonban azt is megemlíteni, hogy már 
az alsó tagozatunkon komoly alapozás történik 

az olvasási készség, a kifeje-
zőkészség, a matematikai ké-
pességek területén. Ezekre az 
ismeretekre, készségekre tud-
nak támaszkodni a felső tagozat 
szaktanárai az általuk hosszú idő 
alatt kidolgozott, jól bevált mód-
szerekkel. Feltétlenül szeretném 
kiemelni azoknak a szaktanárok-
nak a nevét, akik ezen az évfolyamon 
magyart és matematikát tanítottak: 
Csukás ibolya, Philipp Györgyné és 
Tillinger Péterné.

Érdekesség, hogy a Vörösmarty 
inkább művészeti iskolaként él a köz-
tudatban, a legnagyobb súlyt a zenei 
nevelésre helyezi az intézmény, mégis 
úgy tűnik, hogy matematikában is 
erős.

– Az iskola a humán és a mű-
vészeti tárgyak oktatását tartja ki-
emelt feladatának, de valamennyi 
más tantárgyból is kimagaslóan 
jók az eredményeink. Egyik leg-
fontosabb alapelvünk az, hogy 
a nevelés és az oktatás a gyerek-
re, annak teljes személyiségére 
irányuljon. nem hanyagolunk 
el semmilyen olyan területet, 
amelyik mélyreható ismere-
teket ad a továbbtanuláshoz, 
a XXi. századi elvárásokhoz. 
Elkötelezett, lelkes matemati-
katanáraink odaadó, eredmé-
nyes munkát végeznek – ma-
gyarázta az intézményvezető.

Bővebben a 9. oldalon

� Az első 15 között végzett a vörösmarty és a Gloriett iskola 
a kompetenciamérés alapján a 277 budapesti intézmény 
között. A siker értékét növeli, hogy valójában egyik intéz-

mény sem azzal került a lista élére, amiben tényleg a legkiválóbb.

Élen a
vörösmarty 

– Az iskola „élő szervezet”, amelyet állandóan 
mozgásban kell tartani. meggyőződésem, hogy a pedagó-
giai siker csak akkor maradandó, ha mindennap megdolgozunk érte. Ennek a hivatás-
nak egyik lényege a folytonosság. Ez az eredmény annak tükrében is büszkeséggel 
tölt el minket, hogy – tagozatos iskola lévén – a két vizsgált kompetenciaterülethez 
tartozó tantárgyakat a tanterv által meghatározott minimális óraszámban tanítjuk csu-
pán – mondta Pásztor Józsefné, a Vörösmarty iskola intézményvezetője.

MáSfél 
MilliárdoS 
fejlesztések
Az elmúlt két évben 
mintegy másfél milli-
árd forintból 15 kerü-
leti oktatási-nevelési 
intézmény újulhatott 
meg a Környezet és 
Energia operatív 
Program (KEoP) kere-
tében Pestszentlőrinc-
Pestszentimre ország-
gyűlési képviselője, 
Kucsák lászló lobbi-
tevékenységének és 
a kormánnyal össze-
hangolt munkájának 
eredményeként.

Az elnyert pályázati ösz-
szegnek köszönhetően az 
oktatási-nevelési intézmé-
nyek energiahatékonnyá 
váltak. A beruházások 
keretében korszerűsí-
tették az épületek fűtési 
rendszerét, kicserélték az 
elavult ablakokat, korszerű 
lámpatesteket és az ener-
giaellátást segítő napele-
mes rendszert telepítettek. 
A további cél az épületek 
költséghatékony és bizton-
ságos üzemeltetése, ezzel 
is hozzájárulva a kerületi 
közösség biztonságérze-
tének növeléséhez. 

Bővebben a 3. oldalon 
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2 Közélet Színházi előadásokat támogat az önkormányzat

Puskás AttilA   

Az Arany János-emlékévhez 
kapcsolódva, a 200 éve szüle-
tett költő emléke előtt tiszte-
legve a sorozat a Toldi című 
elbeszélő költemény színpadi 
feldolgozásával kezdődött el 
március 24-én. A nézőtéren 
a Kondor, a Vörösmarty, az 
Eötvös és a Gulner iskola felső 
tagozatos diákjai ültek.

A színház 
vonzereje
Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester a nyitó előadás előtt 
elmondta, hogy az önkor-
mányzat hagyományteremtő 
szándékkal állt a Kondor Béla 
Közösségi Ház által szervezett 
sorozat mellé.

– Fontosnak tartom, hogy 
a gyerekekhez vizuálisan kö-
zelebb hozzuk az iskolában 
tanultakat, és ehhez nagy se-
gítséget nyújt a színház. Az 
óvodások számára pedig a 
mesék világa jelenti a színházi 
vonzerőt. A nézőtéren alka-
lomról alkalomra váltogatják 
majd egymást a kerületi ok-
tatási intézmények tanulói. 
Szeretnénk az összes iskolát 

bevonni a programba, hogy 
mindenki sorra kerüljön. Ha 
nem ebben a félévben, akkor 
jövőre, mert természetesen a 
következő tanévben is folytat-
ni szeretnénk a programot.

ÉlmÉnyt  
kell Adni
A közösségi ház általános 
igazgatóhelyettese, Varga Fe-
renc a színházi sorozat ötlet-

gazdájaként úgy fogalmazott, 
hogy érdemes a gyerekeket 
színházba csalogatni.

– A színpadon profi, de 
nem kőszínházi társulatok 
láthatók. A bábosok és a szí-
nészek az adott, a kőszínházi-
nál szegényesebb környezet-
ben és technikai feltételekkel 
igyekeznek minél teljesebb 
színházi élményt adni a gye-
rekeknek. Mert a hangsúly az 
élményen van. Le kell kötni 
az érdeklődésüket, így példá-
ul a Toldi szöveghű, elbeszélő 
stílusát is megszakítják zenés 
betétek, humoros játékok, 
hogy aztán a darab visszazök-
kenjen az irodalmi mű nyel-
vezetébe. 

Az igazgatóhelyettes hoz-
zátette, hogy a mai kor gyere-
keit ki kell emelni az elektro-
nikus média bűvköréből. 

– A film, a számítógép egy-
irányú információ- és élmény-
sugárzás forrása. A gyerek leül 
a televízió vagy a számítógép 
elé, és hallgatóvá, befogadóvá 
válik. Erős benyomások érik, 
ám a színház egészen másmi-
lyen élményt nyújt. Sok fiatal 
még nem is járt színházban. 
Érdekes látniuk, hogy filmes 
trükkök, térhatás és egyéb 
varázslatok nélkül, a sokkal 
egyszerűbb színpadi eszkö-
zökkel is lehet olyan hatást 
elérni, amiért érdemes beül-
ni a nézőtérre. Arról nem is 
beszélve, hogy a színházban 
nincs popcorn és kóla, nem 
lehet előadás közben felállni, 
és nincs reklámszünet sem. 
Ezenkívül élő szereplőket lát-
nak, akikkel adott esetben az 
előadást követően civilben is 
találkozhatnak.  

BáBjátÉk 
És irodAlom
A színházi programsorozat-
ban a legkisebbeket bábjáté-
kokkal várják a Kondor Béla 
Közösségi Házba. Mazsola és 
Tádé meséje mellett a Boldog 
pillangó című bábelőadást és 
Rémusz bácsinak a Szurok-
babáról szóló meséjét néz-
hették meg az óvodások. A 
kisiskolások Lúdas Matyival 
és Mátyás király igazmondó 
juhászával találkozhattak. A 
felsősök A két Lotti történetén 
túl Arany János költészetével 
is tovább ismerkedhettek. Az 
életet már megjártam című 
előadás a 200 éve született köl-
tő műveire épül.

� Báb- és színielőadások sorozata várja tavasz-
szal az óvodásokat és az általános iskoláso-
kat a kondor Béla közösségi házban. A Xviii. 

kerületi önkormányzat támogatásával megvalósuló 
kulturális programsorozat célja az, hogy színházi 
élményt nyújtson a gyerekeknek, illetve kézzelfog-
hatóbbá tegye a sokszor száraznak tűnő iskolai 
tananyagot. 
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KLASSziKuSoK 
PRoFiKTóL
Irodalmi és mesehősök a színpadon

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP 
polgtit@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330

dr. lévAi istván Zoltán

általános polgármester-helyettes, 
alpolgármester
Fidesz–KDNP, levai@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

dÖMÖtÖr istván

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

gAlgÓCZy Zoltán

alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1318) minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkó-
liget (Dráva utcai) óvodában, 18–19 
óra között a Brassó utcai iskolában.

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

Fidesz–kDNP, 06-30-460-3855
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

CsABAFi rÓBErt

Fidesz–kDNP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18–20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

Fidesz–kDNP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó szerdáján 18–19 
óra között a Kandó téri iskolában.

FEhér gáBor

MsZP, 06-20-745-9077
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

FErEnCZ istván

Demokratikus koalíció
06-20-934-7444
Minden hónap második keddjén 
15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában
(Üllői út 493.)

hAvAsi Zoltán

Fidesz–kDNP, 06-20-336-2008
Minden hónap utolsó péntekén
16–18 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban. 
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

KAssAi dániEl

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

Kádár tiBor

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

KŐrÖs PétEr

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

KŐsZEgi János

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

MAKAi tiBor

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

MérŐ PétEr FErEnC

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

PEtrovAi lásZlÓ

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

soMody lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

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

tÓth KálMán

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

AKiK háZhoZ hoZZáK AZ élMényt
Az 1992-ben alakult nevesincs színház magyar irodalmi 
műveket és történelmi eseményekről szóló darabokat is 
felölelő repertoárja az évtizedek alatt az iskolai iroda-
lom- és történelemoktatás szemléltetőeszköze lett, ezért 
rendszeresen hívják meg őket országszerte különféle 
oktatási intézmények. 
A Cakkumpakli színház jelmondata: „A mesében és a 
valóságban bármi megtörténhet.” A bábelőadások során 
a társulat a gyermekközönség kulturális fejlődését, neve-
lését tartja szem előtt. 
Az Ametist Bábszínház hivatásos bábművészei több év-
tizedes tapasztalat alapján dolgoznak. repertoárjukban 
hagyományos bábelőadások, állat- és tündérmesék, 
marionettjátékok szerepelnek. 
A nefelejcs Bábszínház 2000 decemberében tartotta 
első nyilvános előadását, s azóta járja az országot, hogy 
nagy marionett- és asztali bábokkal, vidám, zenés me-
sékkel szórakoztasson kicsiket és nagyokat.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNgyENEs
Jogi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

PolgárMEstEri HivAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Közigazgatási  
és Hatósági iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

Xviii. kErülEti 
korMáNyHivAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1440
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

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

és 13-16, P.: 8-12
 ...............................................................................

korMáNyAblAk 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

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

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

lehetőség.
 ...............................................................................

PEstsZENtiMrEi
ügyFélsZolgálAti csoPort 

Nemes u. 14. (Imre-ház)
 ...............................................................................

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZsEbők ZoltáN  
sZAkrENDElő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PiNtér kálMáN  
sZAkrENDElő
Nemes u. 18

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

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

rENDőrkAPitáNyság
Üllői út 438.  

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

tűZoltó-PArANcsNokság
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

köZbiZtoNsági cENtruM
Kondor B. sétány 1.

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

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

A kisiskolások lúdas Matyival és Mátyás király igazmondó juhászával találkozhattak
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A KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) keretében a kerület több oktatási-nevelési intézménye újulhatott meg KÖZÉLET 3

� A XVIII. kerület országgyűlési képviselője, Kucsák László kormánnyal való együttműködésének köszönhetően 
mintegy másfél milliárd forintból 15 kerületi oktatási-nevelési intézményt újítottak fel 2016-ban. A fejleszté-
sek eredményeként összesen 17 380 négyzetméter homlokzati falfelület szépült meg, 15 235 négyzetméter 

tetőfelület kapott új szigetelést, megközelítőleg 1000 új nyílászárót építettek be, valamint több mint 1700 energiata-
karékos lámpatestet és 630 napelemet helyeztek el. A fejlesztések nyomán több mint 4000 kerületi gyermek járhat 
modernebb, korszerűbb létesítménybe.

KÖRNYEZETBARÁT ÉS 
ENERGIATAKARÉKOS 
INTÉZMÉNYEK
VÁROSKÉP

Kucsák László: 

1 2

4

3 Nyitnikék Óvoda
A felújítás összköltsége: 66 118 251 Ft

Homlokzati hőszigetelés (12 cm) 767 m2

Lapos tető hő- és vízszigetelése  
(20 cm)  374 m2

Fűtésrendszer korszerűsítése
Világítás korszerűsítése: energiatakarékos 
lámpatestek beszerelése
Villámvédelmi rendszer felújítása

Komoly felújításon ment keresztül az intézmény a 
szülők, a pedagógusok és legfőképpen az óvodá-
sok örömére.

Cseperedő Óvoda – Hétszínvirág Bölcsőde
A felújítások összköltsége: 74 825 903 Ft

CSEPEREDŐ ÓVODA
Homlokzati hőszigetelés (8 cm) 415 m2

Lapos tető hő- és vízszigetelése (15 cm) 346 m2

Külső nyílászárók üvegezésének cseréje  71 m2

Radiátorok és termosztatikus szelepek cseréje 53 db
Villámvédelmi rendszer felújítása

„Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy el tudjuk mondani: energiatakarékos rendszerben működik 
az intézményünk, s ez a gyerekek szemléletformálásában is igen fontos szerepet tölt be” – nyi-
latkozta Debreczeni Józsefné, az óvoda vezetője.

HÉTSZÍNVIRÁG BÖLCSŐDE
Homlokzati hőszigetelés (8 cm)  590 m2

Lapos tető hő- és vízszigetelése (15 cm) 925 m2

Radiátorok és termosztatikus szelepek cseréje 59 db
Villámvédelmi rendszer felújítása

„Köszönetemet fejezem ki az országgyűlési képviselő úrnak a munkájáért, hiszen a fejlesztés 
eredményeként csökkentek a bölcsődénk üzemeltetési költségei, így a megtakarítást egyéb fej-
lesztésekre tudjuk fordítani” – mondta Lipcsei Edina, a bölcsőde vezetője.

Szivárvány Óvoda – Csibekas Bölcsőde – Zenevár Óvoda
A felújítás összköltsége: 148 181 456 Ft

 
SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Homlokzati hőszigetelés (15 cm) 559 m2

Lapos tető hő- és vízszigetelése (15 cm) 370 m2

Külső nyílászárók cseréje  205 m2

Villámvédelmi rendszer felújítása

„Nem tudjuk elégszer megköszönni Kucsák László országgyűlési képviselő 
munkáját, hiszen nagyon sokat tett már az óvodánkért, és ez a felújítás 
nemcsak számunkra öröm, hanem a gyerekek és szüleik számára is” – 
hangsúlyozta Horváthné Kapocsi Anikó, az óvoda vezetője.

Mocorgó Óvoda – Vándor Óvoda  
– Fecskefészek Bölcsőde és Korai Fejlesztő Részleg

A felújítások összköltsége: 162 755 094 Ft
MOCORGÓ ÓVODA
Homlokzati hőszigetelés (12 cm)  985 m2

Lapos tető hő- és vízszigetelése (20 cm) 378 m2

Külső nyílászárók cseréje 12 db
Fűtésrendszer korszerűsítése
Világítás korszerűsítése: 
  energiatakarékos lámpatestek beszerelése
Napkollektoros rendszer kiépítése
Villámvédelmi rendszer felújítása
A beruházás keretében több mint 45 millió forintot fordítottak az óvoda homlokzati hőszigetelésére, 
nyílászáróinak cseréjére, fűtési rendszerének korszerűsítésére, napelemes és napkollektoros rendszerének 
kialakítására, valamint világítási rendszerének energiatakarékos átalakítására.

ZENEVÁR ÓVODA
Homlokzati hőszigetelés (15 cm)  815 m2

Lapos tető hő- és vízszigetelése (10 cm) 740 m2

Külső nyílászárók cseréje 56 m2

Villámvédelmi rendszer felújítása

„Évtizedes álmunk vált valóra. A felújításnak 
köszönhetően minden nagyon szép lett, a gye-
rekek megújult környezetben tölthetik a min-
dennapjaikat” – nyilatkozta Vecsei Brigitta, 
az óvoda vezetője.

CSIBEKAS BÖLCSŐDE
Homlokzati hőszigetelés (15 cm) 592 m2

Lapos tető hő- és vízszigetelése (11 cm)  820 m2

Külső nyílászárók cseréje 196 m2

Villámvédelmi rendszer felújítása
„Az épületünk nemcsak környezetbarát és energiatakarékos lett, 
hanem most már üde színfoltja is a kerületnek” – mondta Hajas-
né Tallér Anikó, a bölcsőde vezetője.

Az energetikai 
korszerűsítés a 
felújított épüle-
tekben éves szin-
ten több millió 
forintos megta-
karításra ad lehe-
tőséget.

VÁNDOR ÓVODA – FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE  
ÉS KORAI FEJLESZTŐ RÉSZLEG
Homlokzati hőszigetelés (12 cm) 2123 m2

Lapos tető hő- és vízszigetelése (20 cm) 1866 m2

Fűtésrendszer korszerűsítése
Világítás korszerűsítése: energiatakarékos lámpatestek beszerelése
Villámvédelmi rendszer felújítása
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4 Elképzelhető-e a mindennapi életünk civil egyesületek nélkül?Közélet

Felhívás 
Szebb, virágoSabb  

kerületünkért pályázat

Budapest Főváros XViii. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata pályázatot hirdet a 
kerület lakosai, intézményei számára.

pályázati kategóriák
1. A legszebb virágos lakótelepi előkert kialakítá-
sa, tisztasága
2. Családi házak előtti közterület tisztasága, kerti 
virágok kiültetése 
3. Lakótelepi erkélyek, ablakok virággal való díszí-
tése
4. Legszebb, legvirágosabb utcaszakasz kialakítá-
sa
5. intézményudvarok virágosítása
A pályázatokat a kerületi civil szervezetek és a 
Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi iro-
da Környezetvédelmi Csoportja bírálja el.
Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat, és a 
pályázatok értékelése kategóriánként történik.

a pályázat beadáSának határideje 
2017. május 3. 17.00 óra

A pályázatot 1 példányban kell benyújtani a 
XViii. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatalának Ügyfélszolgálati irodáiban.
További információ kérhető a környezetvédelmi 
csoport munkatársaitól a 296-1300/1732-es vagy 
a 296-1300/1730-as telefonszámon, valamint az 
ügyfélfogadási időben személyesen. 
A megadott határidőn túl beérkezett pályázatokat 
nem áll módunkban elfogadni. 

adatlap-kitöltéSi információk
Az 1. kategóriában egy lépcsőház csak egy pályá-
zatot adhat be, amennyiben egy lépcsőházból több 
pályázat érkezik, azt egy pályázatnak tekintjük.
A kisebb (családi ház jellegű) társasházak a 2. ka-
tegóriában nyújthatnak be pályázatot.
Minden kategóriában kérünk vázlatrajzot mellé-
kelni, valamint kérjük bemutatni a pályázó egyéb 
környezetvédelmi tevékenységét.
Ezek hiányában, továbbá hiányosan kitöltött adat-
lap esetén a pályázatot nem áll módunkban elfo-
gadni.
A pályázati helyszíneket a bírálóbizottság folyama-
tosan értékeli. A díjazás várhatóan 2017 őszén lesz.
A pályázókat levélben értesítjük arról, hogy az 
egynyári virágokat mikor és hol vehetik át.
Az egynyári virágosztásra csak azoknak a jelent-
kezését várjuk, akik a polgármesteri hivatal által 
megadott időpontban gondoskodni tudnak a nö-
vények elszállításáról. A növények kiszállítására és 
megőrzésére nincs lehetőségünk.
A környezet szépítéséért végzett munkát ezúton is 
köszönjük. 

Ê Dömötör istván
alpolgármester

Többet 
fizessenek!
nem a gazdagabbak ellen készül a Ma-
gyar szocialista Párt programja, de arra 
törekednek, hogy aki teheti, többet fizes-
sen be a közösbe. többek között erről, 
a nyugdíjasok számára tervezett gyógy-
szertámogatásról és a párt miniszterel-
nök-jelöltjéről, Botka lászlóról beszélt 
Molnár gyula pártelnök a Bal18 Közéleti 
Kávézóban március 23-án. 

– Magyarország szempontjából rendkívül fon-
tos lesz a 2018-as választási év. Ha a Fidesz 
megnyeri az országgyűlési választásokat, ak-
kor befejezi azt, amit elkezdett, és az ország 
teljesen más irányba megy. A mi feladatunk 
ezzel szemben az, hogy világos alternatívát 
kínáljunk a szavazóknak. Közös baloldali mi-
niszterelnök-jelölttel, közös képviselőjelöltek-
kel, közös listával. Fontos, hogy Botka László 
személyében van az MSZP-nek miniszter-
elnök-jelöltje, akiről sokan gondolják azt, 
hogy alkalmas a tisztségre – mondta Molnár 
Gyula. – Váltsuk le a kormányt együtt, aztán 
lehet azon gondolkodni, hogy ki mit gondol 
például a gazdaságpolitikáról. 

A pártelnök a leendő szocialista program-
ról szólva beszélt a gyógyszertámogatásról is, 
miszerint a háziorvosok által felírható gyógy-
szereket a 65 éven felüliek számára ingyenes-
sé kívánják tenni. 

Molnár Gyula úgy fogalmazott, hogy a 
szegények és a gazdagok között egyre na-
gyobb a szakadék. 

– Kettészakadt az ország, van egy nagyon 
szűk réteg, amelyik a vagyon jelentős részé-
vel rendelkezik, míg a háztartások jelentős 
része, mintegy négymillió ember egyik nap-
ról a másikra él. A lakosságnak nincsen tar-
taléka, és megjelent a dolgozói szegénység 
is, azaz azok is nehezen élnek meg, akiknek 
van munkájuk. Az általunk felvetett adózás 
ugyanakkor nem a gazdagok ellen irányul. 
Nem arról szól, hogy vegyük el attól, aki ke-
ményen dolgozott, hanem arról, hogy akinek 
több lehetősége van, járuljon hozzá az alul lé-
vők megsegítéséhez, illetve a középen lévők 
megerősítéséhez.

Ê P. A.

Felhívások
az önkormányzat 

közművelődéSi éS Sport 
közalapítványának pályázatai

múzeumi sÉták 
a résztvevők köre: A pályázaton azok az általá-
nos és középiskolás vagy felnőttoktatásban részt 
vevő tanulócsoportok, illetve a nevükben pályázó 
civil szervezetek vehetnek részt, amelyek létszáma 
minimum 20, maximum 45 fő. Egy intézmény 1 
pályázatot nyújthat be.
a program lebonyolításának határideje: 
2017. április 10.–október 31.
a pénzügyi elszámolás határideje: november 15.
A pályázat kiírója a győztes pályázókat értesíti, s 
az önkormányzat honlapján nyilvánossá teszi a 
döntést.
a pályázatok beadási határideje: április 20.
a pályázatok elbírálása: május 2.
A pályázókkal a kiíró 2017. május 3. és 5. között 
szerződést köt.
A pályázatokat elektronikus formában a követke-
ző címre kell mellékletként (csatolt fájlként) elkül-
deni: kozalapitvany@brassoiskola.hu.
Kérjük, hogy az e-mail tárgyához írják be: Múze-
umi séták 2017 + pályázó neve
A pályázat részletes leírása és a jelentkezési űrlap a 
www.bp18.hu oldal Hírek/Hirdetmények rovatában 
érhető el.  

velenCei BiennálÉ-
tAnulmányút  
a résztvevők köre
– A pályázaton azok a kerületben művészeti ne-
veléssel foglalkozó pedagógusok vehetnek részt, 
akik vállalják, hogy megszerzett tapasztalataikat 
beépítik tanórai tevékenységükbe, és ezt doku-
mentálják.
– olyan, a kerületben a közművelődés területén 
dolgozó munkatársak, akik előadásokat, bemuta-
tókat szerveznek a szélesebb közönségnek a bien-
náléról, és azt dokumentálják.
– A helyi művészeti életében szerepet játszó alko-
tók, akik vállalják, hogy közös kiállításon mutat-
ják be a tanulmányúton szerzett tapasztalataikat. 
a tanulmányút időpontja: 
2017. szeptember 21–24. 
a pályázatok beadásának határideje: április 20.
az írásos beszámolók leadási határideje: 
2017. december 15.
A pályázatokat elektronikus formában a követ-
kező címre kérjük mellékletként (csatolt fájlként) 
elküldeni: kozalapitvany@brassoiskola.hu.
Az e-mail tárgyához írják be: Velencei Biennálé 
2017 + pályázó neve.
A pályázat részletes leírása és a jelentkezési űrlap a 
www.bp18.hu oldal Hírek/Hirdetmények rovatában 
érhető el.  

Gyermek És ifjúsáGi 
művÉszeti tAlálkozó 
a résztvevők köre: A hivatalosan bejegyzett kerü-
leti székhelyű civil szervezetek és intézmények.
a program lebonyolításának határideje: 2017. 
február 2.–június 15.
a pénzügyi elszámolás határideje: június 23.
a pályázatok beérkezési határideje: április 20.
az elbírálásá időpontja: április 21.
A pályázatokat elektronikus formában a követ-
kező címre kérjük mellékletként (csatolt fájlként) 
elküldeni: kozalapitvany@brassoiskola.hu.
Az e-mail tárgyához írják be: GYiMT 2017 + a 
pályázó neve.
A pályázatok részletes leírása és a jelentkezési űrlap 
a www.bp18.hu oldal Hírek/Hirdetmények rovatá-
ban érhető el.  

FELHÍVÁS
Jó TAnuLó – Jó SPoRToLó CÍM

A címet évente 3 leány és 3 fiú nyerheti el, nemen-
kénti bontásban: i. helyezettek: díszoklevél és 80 
ezer forint; ii. helyezettek: díszoklevél és 70 ezer 
forint; iii. helyezettek díszoklevél és 60 ezer fo-
rint.
A kitüntetés átadása: 2017. május 22-én, a Diák-
sport zárórendezvényén a Kondor Béla Közösségi 
Házban
A cím elnyerésének feltételei:
– A kerületi oktatási-nevelési intézmények 1–8. 
évfolyamán magasabb, mint 4,5-es, a 9–13. évfo-
lyamán magasabb, mint 4,2-es tanulmányi átlag 
úgy, hogy a tanulónak lehetőleg ne legyen köze-
pes osztályzata.
– Eredményes szereplés 2016. január 1. és 2017. 
március 31. között a dokumentált, elfogadott, hi-
telesített és ellenőrizhető egyéni vagy csapatver-
senyeken.
Az adatokat április 20-ig kell benyújtani Tasnádi 
András diáksportszervezőnek, aki információt is 
ad (Brassó Utcai Általános Iskola, 1182 Brassó u. 
1. 291-8323).
Adatlap Tasnádi Andrástól igényelhető, vagy le-
tölthető a XVIII. ker. Diáksport (www.18dol.hu) 
honlapjáról. A felhívás és a jelentkezési lap fény-
másolható.
További tudnivalók a www.18dol.hu oldalon ol-
vashatók.

hElyEsBítés
A március 22-i Városkép Vállalkozók a kerületért 
című cikkében tévesen jelent meg az a mondat, 
mely szerint az 1%-os adófelajánlásokat a BKIK 
számlájára kérik utalni. A BKIK a program iránt 
érdeklődőknek teljes körű információkkal szol-
gál. A hibáért olvasóink és az érintettek elnézését 
kérjük.

– Újszerű programunk egyik fontos célja kö-
zelebb hozni egymáshoz a civil szervezeteket – 
kezdte a köszöntőjét Szarvas Attila, a civil ügye-
kért is felelős alpolgármester. A közösségi ház 
színháztermét úgy alakítottuk, hogy külön asz-
talokat biztosíthassunk a megjelenő civil szerve-
zetek számára, és a program során öt-öt percben 
bemutatkozhatnak, megoszthatják egymással az 
örömeiket, bánataikat. 

Az önkormányzat civil referense, Szalai Krisz-
tina, aki oroszlánrészt vállalt a szervezésben, ké-
szen áll a feltett kérdések megválaszolására is. 

Az alpolgármester annak reményében fejezte 
be a köszöntőjét, hogy a fórumon elhangzó in-
formációk minden résztvevőnek hasznára vál-
nak, majd részletesen beszámolt a kerületi civil 

szervezetek tevékenységéről. A laikusok számá-
ra meglepőnek tűnhet a kerületben nyilvántar-
tott civil egyesületek száma, hiszen kétszáznál 
is több van belőlük. nincs olyan szakterület, 
amelynek a munkáját ne támogatnák. A teljes-
ség igénye nélkül gondoljunk csak az oktatásra, 
az egészségügyre, a közbiztonságra, a sportra. 

Egy kisebb paksaméta papírral a kezében lé-
pett a mikrofonhoz Heilauf Zsuzsanna, a Tomory 
Lajos Múzeum vezetője. Szüksége is volt a jegy-
zeteire, ugyanis nem másra vállalkozott, mint a 
településen folyó évszázadnyi civil egyesületi élet 
és munka felidézésére, bemutatására. 

A civil nap a jelenlevők öt-öt perces bemutat-
kozásával zárult.  

Ê g. A.

A SoFi (Óvoda, Általános iskola, Speciális 
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani intézmény) a HungaroControl zrt. és 
az Életjel Alapítvány támogatásával felújította az 
óvoda öltözőjét, fürdőjét, szem előtt tartva a fé-
rőhelyek bővülését, a praktikusabb használatot 
és az esztétikusabb megjelenést. 

Az intézmény munkatársai az átadás alkal-
mával két fényképet helyeztek ki a bejárati aj-
tóra, az egyiket „ilyen volt”, a másikat „ilyen 
lett” felirattal. Ennek szellemében néztek körbe 
a vendégek. A megszépült fürdő felszereltsé-
ge egy pelenkázóval is bővült. A rövid műsort 
megelőzően Csík Árpádné, a SoFi Életjel Ala-
pítványa kuratóriumának elnöke kedves szavak-
kal üdvözölte a gyerekeket, a pedagógusokat és a 

meghívott vendégeket. Meglepetés érte Zsolnay 
Tamást, a HungaroControl külkapcsolati és 
kommunikációs vezetőjét: az ovis és alsó tago-
zatos apróságok rajzba foglalt köszönetet nyúj-
tottak át neki. Miközben az üdvözlő szavakat 
mondta, egy másodpercre sem tévesztette szem 
elől a becses ajándékot. Az iskola tanulói rö-
vid műsorral köszöntek el az átadási ünnepség 
résztvevőitől. 

A rendezvényen részt vett Galgóczy Zoltán 
alpolgármester, Koczog Tünde, a Külső-pesti 
Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyette-
se, Pál-Horváth Rita intézményvezető és Mester 
László, az alapítvány felügyelőbizottságának el-
nöke is.   

Ê g. A.

növelik az emberek 
komfortérzetét
Elképzelhető-e a mindennapi életünk civil egyesületek nélkül? nem, mert munkájukkal, 
szakértelmükkel növelik az emberek társadalmi komfortérzetét. A kerületi civil szer-
vezeteknek a Kondor Béla Közösségi házban március 21-én megrendezett találkozó-
ja alkalmat adott a bemutatkozásra, a helyzetjelentésre és a támogatási lehetőségek 
megismerésére.

Több, mint felújítás
Ünnepélyes keretek között adták át a Xviii. kerületi soFi óvodájának felújított öltözőjét 
március 24-én. 
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ElismErés 
Kevés olyan kerületi iskola, intézmény, egyesület van, 
ahol ne szerveztek volna már bűnmegelőzési elő-
adást. A Xviii. kerületi rendőrkapitányság különleges 
figyelmet fordít a megelőzésre, ezért házhoz viszi a 
tudnivalókat. Ezt a tudatos munkát jutalmazta Papp 
Károly altábornagy, országos rendőrfőkapitány már-
cius 23-án.

Belépve Minyóczki Árpád szobájába, a „tettenérés esete állt fenn”, 
ugyanis a kerület megbízott rendőrkapitánya éppen az elismerő ok-
levelet és a szemrevaló serleget rendezgette.

– Úgy helyezem el, hogy az irodám nyitott ajtaja előtt elhala-
dó minden munkatársam láthassa – mondta a kapitány. – A bűn-
megelőzéshez felkészült csapatra van szükség. Kapitányságunk 
Keviczky Csilla rendőr hadnagy, Fábián Mónika főtörzsőrmester és 
Szalai Márton főtörzsőrmester személyében rendelkezik egy ilyen 
csapattal. Hívnak, megyünk, és mindenki számára könnyen ért-
hető nyelven tájékoztatunk. Előadásaink több témakört érintenek, 
mint például a közlekedésbiztonság, a drogfogyasztás megelőzése, 
a bűn és a baleset elleni védekezés. Az országos rendőrfőkapitány 
két budapesti kerület, a VI. és a XVIII., valamint három vidéki ka-
pitányság munkáját tartotta kitüntetésre érdemesnek. Az ünnepsé-
get a Vágóhíd utcai kiképzőközpontban telt ház előtt tartották. Az 
országos főkapitányi serleget és oklevelet dr. Pozsgai Zsolt rendőr 
dandártábornok, az ORFK személyügyi vezetőhelyettese adta át. 

Ê gönczöl A.

TAVASZI NEMZETKÖZI ÍZKAVALKÁD

XVIII. Kossuth tér
április 28-május 1.

 • Hofherr-Dutra Veterán Gépmajális • Nyárindító Verda Találkozó • Tébláb • 

www.izkavalkad.hu

FŐNIX • ABBA SISTERS • COZOMBOLIS 
HAPPY GANG • HIP HOP BOYZ

GANXSTA ZOLEE és a KARTEL

Helyszín: Bókay-kert 1181 Budapest, Szélmalom utca 33.

2017. 
május 1.
10:00 – 22:00

önKormányzat

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A rendőrség kevesebb, 
a közterület-felügyelet 
hamarosan több pénzt 

kap. A közrendvédelem nem 
lesz drágább, de hatéko-
nyabban működhet majd. 
többek között erről döntött 
az önkormányzat képviselő-
testülete a rendkívüli ülésén. 

kErékgyártó györgy   

Viharosan kezdődött a képviselő-testület 
március 24-i rendkívüli ülése. Két napi-
rend előtti felszólalást is jelzett a házel-
nök az ülés kezdetén, mindkettő témája 
ugyanaz volt, és a kettő együtt komoly vi-
tát gerjesztett. Makai Tibor (Jobbik) meg-
döbbenését fejezte ki, mivel a március 15-i 
ellenzéki tüntetésről készült Pesti Srácok-
féle videofelvételen, amely az interneten 
gyorsan forgott körbe, a sípolók között fel-
fedezte Mérő Pétert, az Együtt XViii. ke-
rületi önkormányzati képviselőjét. Makai 
szerint Mérő viselkedése és a hírportálnak 
adott nyilatkozata nem volt méltó képvi-
selői tisztéhez, ezért felszólította őt, hogy 
mondjon le a mandátumáról. A másik na-
pirend előtti felszólalásban Tóth Kálmán 
(Fidesz-KDnP) mondta el, hogy Mérőnek 

elsősorban a nyilatkozata volt kifogásol-
ható, amellyel egyszerre sértette meg az őt 
kérdező riportert, az ünnepséget és a köz-
véleményt. Ezért ő is lemondásra szólította 
fel a képviselőtársát. 

Mérő Péter azzal érvelt, hogy az 
interneten manipulált videót lehet látni. 
Ezzel Bauer Ferenc (Fidesz-KDnP) szállt 
vitába, hozzátéve, hogy Mérő viselkedé-
se nemcsak rá és a pártjára hoz szégyent, 
hanem a képviselő-testületre is. Ughy At-
tila polgármester a vita zárásaképpen úgy 
fogalmazott, sajnálja, hogy az ülés elején 
ahelyett, hogy a hatvan éve aláírt Római 
Szerződésről és az Európai unió alapjainak 
lerakásáról emlékeztek volna meg, a képvi-
selői munkához valóban méltatlan nyilat-
kozatról kellett beszélniük. 

BmX-pályA 
Egy ponton módosította a képviselő-testü-
let a Bókay-kertbe tervezett gördeszka- és 
BMX-pálya tervezésével kapcsolatos koráb-
bi határozatát. Az önkormányzat modern, 
a sportág elvárásainak megfelelő, verse-
nyek szervezésére is alkalmas BMX-pályát 
kíván megvalósítani a kert teniszpályák 
mögötti részén, ezért folyamatosan alakul-
nak az elképzelések. A mostani módosítás 
lényege az, hogy a rajtterületre nem épí-
tenek zajvédő falat. Kassai Dániel (LMP) 
hozzászólásában megkérdezte, mi az oka 
az építmény elhagyásának, és mi a garan-

cia arra, hogy az egyébként üdvözlendő 
pályán folyó sportélet nem zavarja majd a 
kert mellett lakókat. Kissné Baumann Gi-
zella, a projekt egyik menedzsere elmond-
ta, hogy a zajvédő fal ára 3,5-4 millió forint 
lett volna. Az önkormányzat egyeztetett 
a BMX-szövetséggel, így időközben kide-
rült, hogy létezik modernebb megoldás is: 
olyan rajtgép, amely nem kelt zajt. Ráadá-
sul ennek az ára megegyezik az eredetileg 
tervezett faléval – ezt a két elemet cserélték 
a tervezés során. Lévai István Zoltán alpol-
gármester hozzátette, hogy a Bókay-kerti 
rendezvények miatt folyamatosan konzul-
tál az önkormányzat a környéken élőkkel, s 
a BMX-pálya ügyében Tóth Kálmán, a kör-
zet képviselője felvette már a kapcsolatot az 
érintett lakókkal. 

A keveseBB töBB
Csökkentette a képviselő-testület a rend-
őri túlmunkára adott támogatás keretösz-
szegét. A javaslat először vitára sarkallta az 
ellenzéki képviselőket, elsősorban Ferencz 
István (DK) fogalmazott meg kérdéseket. 
Ezekre az ülésen jelen lévő Minyóczki Ár-
pád alezredes, a XViii. kerületi Rendőrka-
pitányság vezetője adott szakmai válaszo-
kat. Elmondta, hogy a rendőri túlmunka 
időkeretét egy uniós jogszabály határozza 
meg, s az időkeret 50 százalékát a kerü-
leti kapitányságok a főkapitányi döntés 
értelmében olyan feladatok elvégzésére 
fordíthatják, amelyeket az önkormányzat 
finanszíroz. Az elmúlt években kiderült 
azonban, hogy ezt az időkeretet a helyi 
rendőrök nem tudják teljes mértékben ki-
használni, mivel fővárosi feladatokat is el 
kell látniuk. Ezért kevesebb erre fordítható 
támogatásra van szükség. Lévai istván zol-
tán alpolgármester hozzátette, hogy az ön-
kormányzat továbbra is maximálisan részt 
kíván venni a közrendvédelem szervezésé-
ben. Tájékoztatása szerint a megtakarított 
összeget a közeljövőben a közterület-fel-
ügyelet speciális feladatainak finanszírozá-
sára kívánják fordítani.

Az önkormányzat továbbra is 
maximálisan részt kíván venni 
a közrendvédelem szervezésé-
ben. A megtakarított összeget 
a közeljövőben a közterület-fel-
ügyelet speciális feladatainak 
finanszírozására kívánják fordí-
tani – tájékoztatott lévai istván 
Zoltán alpolgármester.

HATÉKonYABB 
KÖzREnDVÉDELEM
Támogatásról és a készülő BMX-pálya felszereléséről 
is szavazott a képviselő-testület

 

ughy Attila polgármester a heves vitát elegánsan zárta le
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének 2017. február 23-i ülésén született határozatok és interpellációKözélet

(A 2017. március 22-i számban 
megjelent anyag folytatása)

határozatok
p 27. A XViii. kerület és Gyál köz-
igazgatási határát érintő döntésho-
zatal című napirendi pontot az elő-
terjesztő visszavonta. 
p 28. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egybehangzóan felha-
talmazta a polgármestert, hogy 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató nonprofit 
Közhasznú Kft. közszolgálati szer-
ződésének módosítása tárgykörben 
tartandó következő taggyűlésén 
szavazatával támogassa azt, hogy 
2017. május 1-jétől a társaság ellá-
tási kötelezettségéből kikerüljön az 
1188 nemes u. 18–20. alatti rende-
lőben működő 380092071 kódú, te-
rületi ellátási kötelezettségű felnőtt 
háziorvosi praxis.
A testület 18 igen szavazattal egyön-
tetűen úgy határozott, hogy az ön-
kormányzat az előterjesztés mellék-
letét képező tartalommal módosítja 
az egészségügyi szolgáltatóval 2007. 
május 17-én kötött közszolgáltatási 
szerződést, egyben felhatalmazta a 
polgármestert a szerződésmódosí-
tás aláírására és a szükséges intéz-
kedésekre, ideértve az önkormány-
zat képviseletének biztosítását a kft. 
következő taggyűlésén.
p 29. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy dön-
tött, hogy a tanév rendjéről szóló 
mindenkor hatályos jogszabályban 
meghatározott iskolai szünetek, 
valamint a nyári szünidőben a Csi-
bész Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont által szervezett napközis tábor 
időtartamán kívüli időszakban a 
közigazgatási területén a tankerü-
leti központ által fenntartott nem 
bentlakásos nevelési-oktatási intéz-
ménnyel tanulói jogviszonyban álló 
tanulóknak az alábbi feltételekkel 
biztosítja munkanapokon a napi há-
romszori étkezést:
– a kerületi lakcímmel (állandó lak-
cím/tartózkodási hely) rendelkező 
tanulók esetében az étkezési térítési 
díj a személyes gondoskodást nyúj-
tó gyermekjóléti alapellátásokról és 
a fizetendő díjakról szóló minden-
kori hatályos önkormányzati rende-
letben foglaltaknak felel meg; 
– a kerületi lakcímmel nem rendel-
kező tanulók esetében az étkezésü-
ket biztosító köznevelési intézmény 
szállítójával kötött szerződésben 
foglalt szállítói árnak megfelelően.
A képviselők felkérték a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre.  
30. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a Belső-pesti Tan-
kerületi Központtal 2017. március 
1-jétől határozatlan időre szóló tá-
mogatási keretmegállapodást köt.
A képviselők felhatalmazták 
a polgármestert a támogatási 
keretmegállapodás elkészítésére és 
aláírására, valamint a szükséges in-
tézkedésekre. 
31. A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egyhangúlag jóváhagyta 
a Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda 
(Kondor Béla sétány 12.) módosító 
okiratát az 1. sz. melléklet szerint 
és egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a 2. sz. melléklet 
szerint. 
A képviselő-testület 18 igen szava-
zattal egybehangzóan jóváhagyta a 
Pestszentlőrinci nyitnikék óvoda 
(Fülek u. 4.) módosító okiratát a 
3. sz. melléklet szerint és egységes 
szerkezetű módosított alapító ok-
iratát a 4. sz. melléklet szerint. 
A képviselők felkérték a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre.  
p 32. A testület 18 igen szava-
zattal egyöntetűen elfogadta a 
Pestszentimrei Közösségi Ház (PiK) 
módosító okiratát az előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerint és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okira-
tát az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerint. 
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egyetértésben elfogadta a 
Kondor Béla Közösségi Ház és in-
tézményei módosító okiratát az elő-
terjesztés 3. sz. melléklete szerint és 
módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt alapító okiratát az előter-
jesztés 4. sz. melléklete szerint.
A képviselők felkérték a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre.  
A testület 18 igen szavazattal egyön-

tetűen felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a PiK alapító okira-
tának módosítása alapján a társas-
ház alapító okiratának, valamint 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata és a Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár között létrejött 
haszonkölcsön-szerződésnek a mó-
dosításához.  
A képviselők felhatalmazták a pol-
gármestert a módosított szerződés 
és az alapító okirat aláírására.
33. A képviselő-testület 13 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással előzetes 
jóváhagyását adta és javasolta, hogy 
a XViii. kerületi Polgármesteri 
Hivatal, a XViii. kerületi Gazda-
sági Ellátó Szolgálat, a Városgazda 
XViii. kerület nonprofit zrt. és 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató nonprofit 
Közhasznú Kft. közbeszerzési eljá-
rásokat folytasson le a 2017. október 
1-je és 2019. szeptember 30. közötti 
időszakra földgáz-, továbbá a 2018. 
január 1-je és 2019. december 31. 
közötti időszakra villamosenergia- 
szolgáltatási szerződések megkötése 
érdekében.
A testület 13 igen szavazattal és 5 
tartózkodással javasolta, hogy a 
szóban forgó szerződések megköté-
se érdekében a közbeszerzési eljárást 
valamennyi ajánlatkérő nevében a 
polgármesteri hivatal koordinálja 
oly módon, hogy a jogszabályi kere-
teken belül egyéb, kerületen kívüli 
illetőségű ajánlatkérőt is meghatal-
mazhat a csoportos közbeszerzési 
eljárás lefolytatására, ugyanakkor 
az eljárást lezáró szerződések alá-
írására valamennyi intézmény ese-
tében az érintett szerv saját kötele-
zettségvállalója jogosult.
A képviselő-testület 13 igen szava-
zattal és 5 tartózkodással úgy dön-
tött, hogy – irányító szervként – az 
említett szolgáltatási szerződések 
megkötése érdekében valamennyi 
intézménynek biztosítja a szükséges 
pénzügyi fedezetet. 
A képviselők felkérték a polgármes-
tert, hogy tegye meg a szükséges in-
tézkedéseket.
A testület 13 igen szavazattal és 5 
tartózkodással előzetes jóváhagyá-
sát adta és javasolta, hogy a szer-
ződések megkötése érdekében a 
csoportos közbeszerzéshez csatla-
kozó valamennyi szervezet a köz-
beszerzési eljárás lebonyolításával a 
Sourcing Hungary Kft-t bízza meg.
p 34. A képviselő-testület a Csatla-
kozás amnesztia kezdeményezésé-
hez című napirendi pontot a 7/2017. 
(ii. 23.) határozatával nem vette na-
pirendre.
35. A testület zárt ülésen döntött 
a CATV-Hungária Kft. részére tu-
lajdonosi hozzájárulás megadása a 
XViii. kerület Hangár u.–Ferihegyi 
út–Csévéző u.–Frangepán u.–Tünde 
u.– Eszterlánc u.–Korányi Frigyes 
erdősor–Felsőcsatári út által hatá-
rolt részen uPC-telekommunikációs 
hálózat kiépítéséhez című napirendi 
pontban.
p 36. A képviselő-testület zárt ülé-
sen bírálta el a fellebbezéssel meg-
támadott i. fokú szociális segélyha-
tározatokat.
p 37. A képviselő-testület vissza-
vonta a Beszámoló Pestszentlőrinc-
Pestszentimre integrált település-
fejlesztési stratégiája 2014–2020 
időarányos végrehajtásáról című 
napirendi pontot. 
p 38. A testület alapítói jogkör-
ében eljárva 14 igen szavazattal, 3 
ellenszavazattal és 1 tartózkodással 
elfogadta a Sport és ifjúsági Szálló 
nonprofit Kft. „v.a.” 2015. október 
1-je és 2016. szeptember 30. közöt-
ti üzleti évről szóló beszámolóját, 
amelyben a 2016. szeptember 30-i 
fordulónapra elkészített mérlegnek 
az eszközök és a források egyező 
végösszege 5 634 000 forint, a 
mérleg szerinti eredmény mínusz 
837 ezer forint, továbbá elrendelte 

a mérleg szerinti eredmény ered-
ménytartalékba helyezését.
A testület felkérte a társaság végel-
számolóját a beszámoló letétbe he-
lyezéséhez és közzétételéhez szük-
séges intézkedésekre.  

SürgőSSégi
határozatok 

p S1. A képviselő-testület az 1/2017. 
(ii. 23.) határozatával nem vette na-
pirendre a 2024. évi nyári olimpiai és 
paralimpiai játékok megrendezéséről 
tartandó népszavazás szükségességé-
ről című sürgősségi napirendi pon-
tot.
S2. A testület 16 igen szavazat-
tal egyhangúlag támogatta, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Ön-
kormányzata benyújtsa pályázatát, és 
az ovi-Foci Közhasznú Alapítvány-
nyal együttműködve megvalósítsa az 
alapítvány kizárólagos rendelkezési 
körébe tartozó nemzeti ovi-Foci, 
ovi-Sport Programot. 
A képviselők felkérték a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre.
A képviselő-testület 16 igen szavazat-
tal egybehangzóan döntött úgy, hogy 
az önkormányzat a pályázat pozitív 
elbírálásáról szóló értesítést követően 
támogatási szerződést kössön az ovi-
Foci alapítvánnyal. 
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a támogatási szerződés és a 
nyilatkozatok előkészítésére és alá-
írására, valamint a többi szükséges 
intézkedésre.  
A testület 16 igen szavazattal egy-
öntetűen úgy határozott, hogy a 
nemzeti ovi-Foci, ovi-Sport Prog-
ram megvalósításához az ovi-Foci 
Közhasznú Alapítványon keresztül 
biztosítja az önrészt, s felkérte és fel-
hatalmazta a polgármestert, hogy a 
program megvalósításához szüksé-
ges önerőt tervezze be a megvalósítás 
évének költségvetésébe. Az önrész 
maximális összege bruttó 
3 850 000 forint/program/óvoda.
A képviselő-testület 16 igen sza-
vazattal egyetértett azzal, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Ön-
kormányzata az ovi-Foci Közhasznú 
Alapítvány rendelkezésére bocsátja 
a kijelölt óvodák – Pestszentlőrinci 
Aprók Falva óvoda, Pestszentlőrin-
ci Cseperedő óvoda, Pestszentimrei 
napsugár óvoda napvirág Tagóvodá-
ja, Pestszentimrei Vackor óvoda Kö-
lyökmackó Tagóvodája – pontos ne-
vét, címét, helyrajzi számát, valamint 
az adott ingatlanra vonatkozó tulaj-
doni lap másolatát, a közműnyilat-
kozatot, továbbá tulajdonfenntartási 
nyilatkozatot tesz, és gondoskodik 
annak az igazolásnak a beszerzéséről, 
miszerint a pályák kialakítása nem 
engedélyköteles. 
A testület 16 igen szavazattal egy-
behangzóan úgy döntött, hogy az 
önkormányzat a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVi. törvény 11. 
§ (10) bekezdése, (16) bekezdése és 
a (17) bekezdés b) pontja, továbbá 
az önkormányzat vagyonáról, a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) 
önkormányzati rendelet 19. § (1) be-
kezdése alapján az ovi-Foci Közhasz-
nú Alapítvány részére – tulajdonjog 
átruházását nem eredményező – ren-
delkezési jogot biztosít a pályázat 
során az alábbi önkormányzati tulaj-
donú ingatlanokon megépülő 6 x 12 
m-es műfüves labdarúgópályák és a 
hozzájuk kapcsolódó eszközkészlet 
felett a pályák műszaki átadás-átvé-
telének napját követő 15 évig:  Pest-
szentlőrinci Aprók Falva óvoda, 
Pestszentlőrinci Cseperedő óvoda, 
Pestszentimrei napsugár óvoda 
napvirág Tagóvodája, Pestszentimrei 
Vackor óvoda Kölyökmackó Tagóvo-
dája.
S3. A képviselő-testület 15 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással egyet-
értett a Budapest Pályaépítési Prog-
ramban való részvétellel, valamint 

tulajdonosi hozzájárulását adta a 
projektek megvalósításhoz az ön-
kormányzat kizárólagos tulajdoná-
ban lévő Vilmos Endre Sportcent-
rum, Kőolaj-pálya/Gerely-pálya, 
Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum 
ingatlanokon a program keretében 
Magyar Labdarúgó Szövetség által 
megvalósuló beruházásokhoz.  A 
képviselők felkérték és felhatal-
mazták a polgármestert a szükséges 
intézkedésekre, nyilatkozatokra, 
valamint a szerződések, együttmű-
ködési megállapodások aláírására. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Ön-
kormányzata vállalta a megvalósí-
tandó sportpályák és sportlétesítmé-
nyek fenntartását, karbantartását, 
üzemeltetését azok átadásától szá-
mított 15 évig.  Az önkormányzat 
kötelezettséget vállalt arra is, hogy 
az ingatlanokat a fejlesztés átadá-
sától számított 15 éves fenntartási 
időtartamon belül nem osztja meg, 
azok tárgyait nem terheli meg, és 
nem idegeníti el, illetve nem végez/
nem tesz lehetővé olyan változtatást, 
amely az új létesítmény használatát 
hátrányosan befolyásolja.
A testület 15 igen szavazattal és 1 
tartózkodással úgy döntött, hogy 
biztosítja a 10 százalékos önerőt 
a Budapest Pályaépítési Program 
megvalósításához, s felkérte és fel-
hatalmazta a polgármestert, hogy a 
program megvalósításához szüksé-
ges kiadásokat tervezze be a megva-
lósítás évének költségvetésébe. 
A képviselő-testület 15 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással határozott 
arról, hogy a fent említett ingatlano-
kon a Magyar Labdarúgó Szövetség 
által a Budapest Pályaépítési Prog-
ramban megvalósuló beruházások 
eredményeként üzembe helyezendő 
felépítmények ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adása ellenében – a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVi. törvény 11. § (10) és (11) be-
kezdéseinek megfelelően – a Magyar 
Labdarúgó Szövetség részére 15 éves 
időtartamra térítésmentes részleges 
használatot biztosít az ingatlan fel-
építmények által elfoglalt területén. 
A részleges használat pontos megha-
tározását a Magyar Labdarúgó Szö-
vetséggel kötendő együttműködési 
megállapodás melléklete tartalmaz-
za majd.
A testület felkérte és felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a Városgazda 
XViii. kerület nonprofit zrt-vel kö-
tött vagyonkezelési szerződést a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséggel köten-
dő megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően felépített építmények 
alatti terület vonatkozásában szük-
ség szerint módosítsa, és tegye meg 
az egyéb szükséges intézkedéseket.
S4. A testület 16 igen szavazattal 
egyhangúlag hozzájárulását adta az 
Esztergom-Budapesti Főegyházme-
gyének mint a Liliomkert óvoda 
fenntartójának a Wlassics Gyula u. 
84. alatti (149982 hrsz.), kivett óvo-
da megnevezésű belterületi ingatlan 
Liliomkert óvoda által használt 416 
m2 alapterületű részének átépítésé-
hez és egy további emelet építéséhez 
az egyes egyházi célú támogatások 
forrásszükségletének biztosításáról 
szóló 1813/2016. (Xii. 20.) Korm. ha-
tározatban foglalt és ahhoz kapcso-
lódóan benyújtott pályázatnak meg-
felelően, továbbá biztosítja, hogy az 
önkormányzat kizárólagos tulajdo-
nában lévő ingatlanrész a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés 
céljára rendelkezésre álljon.
A tulajdonosi hozzájárulás kiadásá-
nak feltétele az, hogy az Esztergom-
Budapesti Főegyházmegye és az ön-
kormányzat közötti megállapodást 
aláírják – az egyházmegye megtérí-
tési igényének kizárásával – a közös 
tulajdon keletkezésének kizárására.
A nyilatkozaton fel kell tüntetni a 
Külső-pesti Tankerületi Központnak 
mint az épület egy része vagyonke-
zelőjének a hozzájárulását is. 
A képviselők felkérték és felhatal-

mazták a polgármestert a nyilatko-
zat aláírására, szükség esetén a 2015. 
június 3-i vagyonhasználati megál-
lapodás módosítására és az egyéb 
szükséges intézkedésekre.  

interpelláció
p 39. Fehér Gábor önkormányzati 
képviselő (MSzP) a Szent Lőrinc-
lakótelepi postahivatal bezárá-
sával kapcsolatban nyújtott be 
interpellációt ughy Attila polgár-
mesterhez.  
A Szent Lőrinc- és a Gloriett-
lakótelepi lakók, különösen a 
nyugdíjasok, számos érvet so-
rolnak fel a bezárás ellen. Pa-
naszkodtak a közlekedési prob-
lémákra, mivel a postától a két 
lakótelep irányába csak gyalog 
lehet hazajutni. Ez a megoldás 
nem csökkenti a zsúfoltságot, a 
sorban állást, és sokan említették 
a jelenlegi személyzet korábbinál 
lassabb, nehézkesebb és rosszul 
szervezett munkavégzését. 
Az önkormányzat vezetése szá-
mos esetben hangoztatta, hogy a 
lakosság álláspontjával ért egyet, 
és a havanna-lakótelepi fiók meg-
nyitása mellett támogatja a Szent 
Lőrinc-lakótelepi további üzemel-
tetését, de a Magyar Posta zrt. 
vezetőségével még nem jutottak 
egyezségre. A cég ügyfélszolgálati 
igazgatójának tájékoztatása sze-

rint a 6. számú postahivatal (Ván-
dor Sándor u. 1.) frekventáltabb 
elhelyezkedésű ingatlanba (Barta 
Lajos u. 8.) költöztetéséről az ön-
kormányzattal közösen döntött a 
társaság.
A képviselő az alábbi kérdéseket 
tette fel a polgármesternek: 
– Mikor és milyen tárgyalásokat 
folytatott az önkormányzat és 
a Magyar Posta vezetése a 6. sz. 
postahivatal ügyében?
– Készült-e jegyzőkönyv vagy 
hivatalos emlékeztető a tárgya-
lásokról? 
– Amennyiben készült, kéri, hogy 
azt adják át a testület tagjainak.
– Milyen hivatalos álláspontot 
képviselt a polgármester, illetve 
az önkormányzat nevében tár-
gyaló vezetők, és mihez adták a 
jóváhagyásukat?
ughy Attila az alábbi választ 
adta az interpellációra: „Az ön 
által feltett kérdésekkel kapcso-
latban az ezt megelőző képvise-
lő-testületi üléseken elmondott 
városvezetői észrevételek és ál-
láspont nem változott a Havan-
na-postával kapcsolatban. Ez-
úton tájékoztatom, hogy a Szent 
Lőrinc-lakótelepi postaautomata 
kihelyezésével kapcsolatos tár-
gyalások folyamatban vannak.”
A testület 13 igen és 5 ellensza-
vazattal fogadta el a polgármes-
ter válaszát. 

RÉSzT VESz A KERÜLET 
Az oVi-FoCi-PÁLYÁzATon
Zöld utat kapott a Liliomkert Katolikus Óvoda épületének felújítása 

Óvodai nyílt napok, 2017
A Budapest Főváros XViii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszent-imre Ön-
kormányzata által fenntartott óvodákban az alábbi időpontokban tartják 
a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan az intézményi bemutatkozások 
nyílt napjait. (A részletes programok az óvodák honlapján olvashatók.)

PEstsZENtlőriNci  
APrók FAlvA óvoDA

1185 Barcika tér 8.
Április 22-én délelőtt,  

április 28-án egész nap

PEstsZENtlőriNci  
bóbitA óvoDA

1181 Kondor Béla sétány 2.
Április 21-én 15.30–17 óráig

PEstsZENtlőriNci 
csEMEtE óvoDA

1182 Üllői út 679–681.
Április 11-én 16 órakor interaktív 

beszélgetés a szülőkkel, 
április 12-én 9–11 óráig  

nyílt nap

PEstsZENtlőriNci 
csEPErEDő óvoDA 

(Pestszentlőrincer  
Kindergarten Cseperedő)

1184 Építő u. 5.
Április 25-én 10-től 11.30-ig 

és 15.30-tól 17 óráig

PEstsZENtlőriNci  
csoDAvilág óvoDA

1182 Üllői út 709.
Április 19-én és 20-án 9–11 

és 15–17 óráig

PEstsZENtlőriNci  
EsZtErláNc óvoDA

1181 Kondor Béla sétány 3.
Április 24-én 9–11.30-ig

PEstsZENtiMrEi  
gyöNgysZEM óvoDA

1188 Vezér u. 46.

és tArkA-bArkA tAgóvoDA 
1188 Podhorszki u. 51–55. 

Április 27-én 9–12 óráig

PEstsZENtlőriNci  
HétsZÍNvirág óvoDA
1182  Halomi út 113/A

Április 13-án 10–11.30-ig

PEstsZENtlőriNci  
kErEkErDő óvoDA

1183 Attila u. 9.
Április 26-án 9–11 óráig 

ZölDikE tAgóvoDA
1183 Kosztolányi Dezső u. 28.

Április 25-én 9–11 óráig

vADvirág tAgóvoDA
1183 Martinovics tér 11.
Április 27-én 9–11 óráig

PEstsZENtlőriNci  
lurkó-ligEt óvoDA
 1182 Dráva utca 34/B 

Április 25-én 9–11.30-ig

PEstsZENtlőriNci  
NAPrAForgó óvoDA

1186 Tövishát u. 6.
Április 25-én 17 órakor 
Április 26-án 9 órakor

PEstsZENtiMrEi  
NAPsugár óvoDA

1188 Eke u. 16.
Április 20-án 16.30-kor 

tájékoztató a szülők számára 

NAPvirág tAgóvoDA
1188 Szélső u. 54–58.

Április 21-én 10–12 óráig  
közös játszó délelőtt

PEstsZENtlőriNci 
Mocorgó óvoDA

1181 Szélmalom u. 29–31.
Április 25-én 9–12 óráig

PEtőFi tAgóvoDA
1181 Petőfi u. 5.

Április 26-án 9–12 óráig 
PEstsZENtlőriNci  
NyitNikék óvoDA

1185 Fülek u. 4.

és MAckó kuckó tAgóvoDA
1185 Fülek u. 2/B

Április 18-án és 19-én 
15.30–17.30-ig

PEstsZENtlőriNci  
robogó óvoDA

1181 Kondor Béla sétány 14.
Április 21-én 9–11 óráig

PEstsZENtlőriNci  
sZivárváNy óvoDA
1184 Dolgozó u. 16.

Április 26-án 9–11.30-ig  
és 16–17.30- ig

Április 27-én 9–11 óráig

PEstsZENtiMrEi vAckor óvoDA
(Kindergarten Vackor) 

1188 Csolt u. 4.
Április 25-én 9–11.30-ig

kölyökMAckó tAgóvoDA
1188 Címer u. 47.  

Április 26-án 9–11.30-ig

kisvAckor tAgóvoDA 
1188 Podhorszky u. 51.
Április 27-én 9–11.30-ig 

PEstsZENtlőriNci  
ZENEvár óvoDA

1181 Reviczky Gyula u. 52–56. 
Április 25-én 8–11 óráig

PEstsZENtiMrEi  
ZölD ligEt óvoDA

1188 Ady Endre u. 127.

és bAgolyvár tAgóvoDA
1188 Rákóczi Ferenc u. 129.
 Május 2–4-én 8–11.30-ig  

és 14.30–16.30-ig
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7Ülésezett a diákparlament

Eltörölték 
a korhatárt
Minihangversenyekkel egybekötött 
hangszerválasztó programot szervezett 
a dohnányi Ernő Zeneiskola április 1-jén 
a Pestszentimrei sportkastélyban. 

Az iskola iránt érdeklődő gyerekek a Sport-
kastély előterében pecsétgyűjtő füzetet kap-
tak, amelybe nyolc pecsétet kellett össze-
gyűjteniük a meglepetésajándékhoz. Minden 
hangszercsoportnál egy kisebb feladatot kellett 
elvégezni, például ritmus-, hallásgyakorlatot, 
és kipróbálhatták a hangszert is. Aki mindezt 
teljesítette, az összegyűjthette a nyolc pecsétet. 
Érdeklődőkből nem volt hiány, minden hang-
szercsoportnál sorban álltak a gyerekek, a 
zenepedagógusok pedig nagy türelemmel és 
szeretettel foglalkoztak velük. A nap folya-
mán több minikoncert is elhangzott, ame-
lyen a művésztanárok mellett többek között 
a gyermek-fúvós- és vonószenekar játszott.  
– A rendezvény célja az, hogy minél többen is-
merjék meg a Dohnányi Ernő zeneiskolát, és 
előkészítsük a 2017/2018-as tanévre a felvételi 
meghallgatást, amelyet május 8-án és 9-én 16 
órától 19 óráig tartunk – mondta Bán Réka, az 
intézmény igazgatója. – Előzetesként azt javas-
lom, hogy a felvételiző gyermekek két tetsző-
leges gyermekdallal készüljenek a meghallga-
tásra. Ezek eléneklése után néhány egyszerűbb 
dallamot kell visszaénekelniük, illetve ritmust 
visszatapsolniuk.

A felvételire általában a hatodik életévüket 
betöltött gyermekek jelentkezését várják. A 
kisebb gyermekek számára először a szolfézs-
előképzőt javasolják. Ennek felvételijét szep-
temberben tartják majd. Jó hír, hogy nemcsak 
gyerekek tanulhatnak a Dohnányiban zenét, 
hanem felnőttek is, ugyanis nincs már felső 
korhatár. 

A csillogó szépségű trombitánál is várakoz-
tak a gyerekek, hogy belefújhassanak a hang-
szerbe. 

– Egészen meglepő, hogy ennyire nagy az 
érdeklődés a hangszerválasztó program iránt 
– mondta Kiss Zoltán, a trombitatanszék veze-
tője. – Úgy tűnik, hogy kevés a hangszer, mert 
nagyon sok a jelentkező.

Ê Fülep E. 

Adóváltozások 
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 
lőrinci szervezetének tagsága a gépjár-
műadó-mentesség változásairól kapott 
tájékoztatást a polgármesteri hivatal 
közigazgatási és hatósági irodája adó-
csoportjának munkatársaitól március 
31-én a Kondor Béla Közösség házban.

Már nemcsak a súlyosan mozgáskorlátozottak 
kaphatnak gépjárműadó-mentességet, hanem 
az egyéb fogyatékkal élők is – például a látási, 
hallási és értelmi fogyatékos személyek – a 100 
kW teljesítményt meg nem haladó személygép-
kocsi után adóévenként legfeljebb 13 ezer forint 
erejéig. 

További változás, hogy a súlyosan mozgás-
korlátozottat vagy az egyéb fogyatékkal élőt 
rendszeresen szállító, vele közös háztartásban 
élő közeli hozzátartozó is megkaphatja az adó-
mentességet. (itt is feltétel, hogy a gépjármű tel-
jesítménye maximum 100 kW lehet.) 

Ha a családnak több személygépkocsija is 
van, az adómentesség a legkisebb teljesítményű 
autóra vonatkozik. Akinek a törvény szerint járt 
volna az adókedvezmény, de azt korábban nem 
igényelte, visszamenőleg is megteheti, de csak 
2013 utáni dokumentumot fogadnak el. 

Tasy József irodavezető-helyettes megkérte a 
jelenlevőket, hogy az elhangzottakról tájékoz-
tassák az érintett ismerőseiket is, hogy minél 
többen élhessenek a törvény adta lehetőséggel. 

Az adócsoport munkatársa, Gattyán-Tamás 
Csilla elmondta, hogy ha valaki év közben adja 
el a régi autóját, és vásárol egy másikat, a gép-
járműadó-mentesség abban az évben még a ko-
rábbi autón marad. Ahhoz, hogy átvezessék a 
kedvezményt, be kell menni a Városház utca 16. 
alatti polgármesteri hivatalba. 

Szó esett arról is, hogy az adómentességre 
jogosultak körét a 18 évnél fiatalok tekintetében 
is bővítették. A tájékoztatót követően a résztve-
vők által feltett kérdésekre válaszoltak a szak-
emberek. 

Ê F. E. 

Emléktábla
  

Emléktáblát avattak március 31-én éne-
kes árpádnak, a pestszentlőrinci közgaz-
dasági szakközépiskola egykori testne-
velő tanárának tiszteletére, aki több mint 
két és fél évtizeden át volt az intézmény 
pedagógusa, miközben a sportegyesü-
letében, a Bp. honvédban ökölvívó olim-
piai bajnokokat nevelt.
 

olimpiai bajnok vendége is volt a Hengersor 
utcában található szakközépiskolának, hiszen 
tiszteletét tette az ünnepélyes emléktábla-ava-
táson az egykori kiváló ökölvívó, Gedó György, 
az 1972-es müncheni olimpia aranyérmese, aki 
csupa szépet és jót mondott a mesterről.

– Ritkaság, ha valakiről egyöntetűen jó véle-
ményt formálnak meg az utódok. Énekes Árpi 
bácsi ilyen volt, mert a szakmai tudását min-
denki elismerte, és az embersége előtt kalapot 
emeltek – mondta Gedó, akinek pedig nem is 
volt az edzője Énekes Árpád.

nem, mert ő a Bp. Honvéd ökölvívóinak volt 
a vezetőedzője, emellett huszonhét éven át – 
1957 és 1984 között – az egykori Rudas László 
Közgazdasági Szakközépiskola (ma Pestszentlő-
rinci Közgazdasági és informatikai Szakközép-
iskola) elismert pedagógusa is.

Az iskola igazgatója, Csikós Mária elmond-
ta: diáknak, tanárnak egyaránt büszkeség, hogy 
ilyen sokan jöttek el az ünnepségre, tisztelték 
meg Énekes Árpád emlékét.

Örömmel tette ezt Kucsák László országgyű-
lési képviselő is, aki valóban közelről ismerhette 
a tanár urat, hiszen a testnevelője volt.

– Rend, fegyelem volt az óráin. Jobbnak lát-
tuk elfogadni minden szavát, testnevelői „pa-
rancsát”. igaz, régen volt már, de ma is úgy 
emlékszem vissza rá, mint kiváló emberre, aki 
megkövetelte a fegyelmet, de emellett szíve, lel-
ke is volt a tanításhoz, a tanulókhoz.

Az iskola mai diákjai, bár nem találkozhat-
tak vele, sokat tudnak róla, mert az intézmény 
nagy gondot fordít arra, hogy a tanúr úr emléke 
köztük éljen.

– nem ismerhettük, de akire több mint har-
minc évvel a nyugdíjba vonulása után is ilyen 
sokan emlékeznek, az tudhatott valamit – 
mondta az egyik diák, aki maga is igazolt ököl-
vívó.

A tanulók által előadott ünnepi műsor után 
az igazgatónő és Énekes Árpád özvegye lelep-
lezte a tornaterem bejáratánál látható márvány 
emléktáblát. Ez a terem mostantól a legendás 
edző-tanár nevét viseli. 

Ê -róth-

HírEk
MindEnt MértEK
Megszokhatták már a kerületben élők, hogy 
a zsebők zoltán Szakrendelő negyedévente 
ingyenes lakossági szűrőnapot tart, amelyen 
alkalmanként különböző orvosi szakterü-
leteken mérik fel a jelentkezők egészségi 
állapotát. A március 25-ei egészségnapra is 
sokan látogattak el.

ráKÓCZirA EMléKEZtEK
Ünnepséget rendezett a Kondor Béla Közös-
ségi Ház március 27-én, ii. Rákóczi Ferenc 
születésnapján. Ezen a napon adták át a 
díjakat is a zászlókészítő verseny legügye-
sebb diákjainak.  

MűvésZi MAtriCáK
A magyar történelem, irodalom és művészet 
képekben – A régmúlt matricás albuma 
címmel nyílt meg otruba istván tablóki-
állítása március 20-án a Múzeumsarok 
kiállítóhelyen. 

MEsE és KACAgás…
Jól tették, akik időben jelezték a részvételi 
szándékukat a Pestszentimrei Könyvtár 
március 31-i „gyermekzsúrjára”. Vadadi 
Adrienn írónő mesélős, játékos előadásán 
volt, akinek szék jutott, volt, akinek párna, 
sőt volt, akinek már csak egy paplanszerű 
takaró.

Az Eötvös Loránd Általános iskola küldöttei az 
intézmény udvarán lévő nyárfák virágzása által 
okozott kellemetlenségek miatt kérték az önkor-
mányzat segítségét, míg a Darus utcai Általános 
iskola végzős diákjai a középiskolai előkészítők 
időpontjának a saját tanóráikkal való összehan-
golását szeretnék elérni. ugyanis az iskolában 
az utolsó óra mindössze 15 perccel az előkészítő 
kezdete előtt érv éget, és ennyi idő alatt nem lehet 
átérni egyik intézményből a másikba. 

Kirrné Feicht Ágnesnek, a XViii. kerület fő-
kertészének írásbeli válaszából kiderült, hogy a 
nyárfák ökológiailag hasznos növények, ezért a 
kivágásuk csak akkor indokolt, ha elöregedtek és 
balesetveszélyesek. A virágzás okozta problémát 
a fák visszavágásával lehet orvosolni. 

Az előkészítők időpontjának egyeztetésében a 
gyerekek a Külső-pesti Tankerületi Központ se-
gítségére számíthatnak.

Figyelemre méltók voltak a Gloriett Sportisko-
lai Általános iskola tanulóinak kérései is, amelyek 
egyrészt több parkolóhely kiépítésére, másrészt 

az iskola autóbusszal való könnyebb megköze-
líthetőségére vonatkoztak. A diákparlament ülé-
sét levezető Galgóczy Zoltán alpolgármester azt 
válaszolta, hogy az önkormányzat tervei között 
szerepel az iskola körüli parkolás megoldása, az 
autóbuszok útvonalának ügyében pedig az ön-
kormányzat felveszi a kapcsolatot a BKK zrt. il-
letékeseivel.

Amint azt az ülés kezdete előtt a küldötteket 
köszöntő Ughy Attila is hangsúlyozta, a diákpar-
lament célja az, hogy a gyerekek hallathassák a 
hangjukat, elmondhassák az észrevételeiket. A 
polgármester megdicsérte az előterjesztéseket, 
mert véleménye szerint volt köztük olyan is, ame-
lyik megfogalmazásában, pontosságában akár a 
valódi parlamentben vagy az önkormányzat tes-
tületi ülésén is megállta volna a helyét.

A rendezvénynek idén adott először otthont 
az önkormányzat tanácsterme, ahol Galgóczy 
zoltán beszélt a gyerekeknek arról, hogyan is 
dolgozik a helyi képviselő-testület.

Ê Puskás A.

A pestszentlőrinci Vörösmarty Mihály Ének-ze-
nei nyelvi Általános iskola és Gimnázium hu-
szonkét évvel ezelőtt indította útjára a szavaló-
versenyt, amely időközben városiból országossá 
nőtte ki magát. A rendezvény főszervezője azóta 
is a Vörösmarty iskola, a kerületi önkormányzat 
hathatós támogatásával. Ughy Attila polgármes-
ter megnyitóbeszédében kiemelte, hogy a kerü-
letnek mindig is fontos volt ez az irodalmi meg-
mérettetés, hogy a fiatalok a versek segítségével is 
tanúbizonyságot tegyenek a hazaszeretetről, majd 
hozzátette: 

– A szép szavalatok mellett vigyük magunkkal 
a hazaszeretet ügyét is. A szavalóverseny hagyo-
mányának megőrzése, örökségének továbbvitele 
közös küldetésünk. 

A főszervező lőrinci iskola igazgatója, Pásztor 
Józsefné Reményik Sándor szavaival köszöntötte 
a diákokat, akik „versekkel teszik szebbé a nap-
jaikat”. 

– Versenyünk minden évben új arcát mutatja 
be a magyar költészet kimeríthetetlen témájának: 
a hazaszeretetnek, a hazafiasságnak – mondta 
az intézményvezető. – Ebben az évben, ha lehet, 
mindez talán még aktuálisabb, hiszen a hatvanéves 
jubileumi ünnepségsorozat keretében emlékezünk 

országszerte az 1956-os forradalom és szabadság-
harc eseményeire, hőseire, áldozataira. Szeretném, 
ha ma úgy távoznátok innen, hogy gazdagodtatok 
valamivel, ami csak a tietek. Útravalóul Kányádi 
Sándor szavait választottam: „Szaporodjon ez az 
ország Emberségbe’, hitbe’, kedvbe”.

Az egész napos szavalóverseny hallgatói és 
a neves színészekből álló zsűri is gazdagodott a 
csaknem száz diák meghallgatása után. Kautzky 
Armand kiemelte a rendezvény magas színvona-
lát, majd a következőt mondta:

– Örülünk, hogy még mindig vannak gyere-
kek, aki szeretik és értik is a verseket.

A kerületből hét tanintézmény indított vers-
mondókat, ezen belül a Vörösmarty hatot. Közü-
lük a nyolcadikos Bauer Gergő első, az ötödikes 
Kökény Alexandra harmadik, a Szent Lőrinc Ka-
tolikus Általános iskola hatodikos tanulója, Seres 
Máté pedig szintén első lett a kategóriájában. A 
győztesek az ajándék mellé Vörösmarty-emlék-
plakettet kaptak. 

A rendezvényt az önkormányzaton kívül töb-
bek között a Külső-pesti Tankerületi Központ és 
az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszö-
vetsége támogatta.

Ê temesi lászló

A diákok nem kerteltek 
 

A visszatérő témák – mint amilyen az iskolák energetikai korszerűsítése vagy az okta-
tás – mellett több új kérdés is felvetődött a kerületi diákparlament március 27-én tartott 
idei ülésén.

 

Versekkel teszik szebbé napjaikat
A hazafias költészet a magyar irodalomban címmel 22. alkalommal megrendezett or-
szágos szavalóversenyen szép kerületi siker született két első és egy harmadik helye-
zéssel. harminc iskolából – köztük egy a Felvidékről, hét a kerületből – három korcso-
portban csaknem százan verseltek március végén a Magyarság házában.

Kultúra
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8 Humorosan, pikánsan megfogalmazott alkotások április 1-jéreKultúra

�nyolcadszor szervezte meg az 5kor 
képzőművész Csoport az április 1-jéhez 
kapcsolódó humoros kiállítást a kondor 

Béla közösségi házban. 

FülEP ErZsébEt       

Április elseje a bolondság, a tréfálkozás napja. ilyenkor sok minden 
megengedhető, és az ötletes tréfákon nem illik megsértődni, a jól 
irányzott poénok üdítően hatnak.

Az évente megrendezett Szamárfül kiállítás lényege az, hogy a 
szervezők egyetlen szót jelölnek meg témaként, amelynek jegyében 
a kiállítók tetszőleges műfajban, szabadon választott technikával ké-
szíthetnek alkotásokat. A tárlat híre már régen túlnőtt a kerület, a fő-
város, sőt az ország határain is, például idén Csehországból és iránból 

is érkeztek képzőművészeti alkotások.  A „jelszó” ezúttal a rés volt.  
– A rés hívószónak nem volt konkrét, aktuális oka – magyaráz-
ta Árvay Zolta képzőművész, az 5KoR tagja, aki az ötletgazda 
Huller Ágoston betegsége miatt idén egyedül szervezte meg a ta-
lálkozót. – inkább valami meghökkentő és kíváncsiságot keltő 
titok, mint az előző címek, például a Tévedés, az Étlap vagy ép-
pen a Törékeny… A szürkeállományt alaposan megdolgozta-
tó feladat ellenére örömmel jelentkeztek az alkotók a kiállításra.  
A Rés című tárlat megnyitóján Császár Bíró Lilla, a Kondor Béla 
Közösségi Ház vezetője üdvözölte a vendégeket, majd Kucsák László 
országgyűlési képviselő a tőle megszokott módon humoros köszön-
tőt mondott. 
A kiállítást P. Szabó Ernő nyitotta meg.  A művészettörténész törté-
nelmi hivatkozások alapján azt latolgatta, hogy vajon miképpen lett 
április 1-jéből a „bolondok napja”.

– A képzőművészet évezredeken át férfiközpontú volt, azaz az 
számított, ami nekünk tetszett, ami nekünk fontos volt. De az is 
lehet, hogy egyetlen nagy érzéki csalódás az egész, mert egészen 

másképpen volt, hiszen ki és mi a fontosabb, zsuzsánna, aki ült a 
fürdőben, vagy a vének, akik nézték?  El tudjuk képzelni az ellen-
kezőjét? – tette fel a kérdést P. Szabó Ernő, majd arról beszélt, hogy 
a kiállításon több olyan mű is szerepel, amely ezt a pajzán témát 
tárgyalja ilyen vagy olyan szemszögből, távolságból, finomsággal 
vagy kicsit keményebben fogalmazva.  A résekbe alkatunkból, mű-
veltségünkből következően akár ezt, akár azt beleképzelhetjük. S 
ha már a világban élenjárunk boldogtalanságban, képzelhetjük az 
ellenkezőjét is, hogy nincs rés a boldogságunkban… Az előttünk 
megnyíló rések újabb és újabb kellemes meglepetést tartogatnak, 
örömet és vidámságot. Ez a tárlat az utóbbira biztat bennünket.  
Az április 10-ig látható kiállítás megnyitóján Dvorák Gábor panto-
mimművész humorral teli, nagy sikerű előadással működött közre.   

A rés
Az idén kilenc kerületi, huszonkét budapesti és 
két külföldi művész állította ki humoros – de nem 
„vicceskedő” – munkáit.

A SzAMÁRFÜL ÉS A RÉS
A tárlat híre túlnőtt a kerület, a főváros, sőt az ország határain is 

 

Kormányhivatal –  
az ÖnÖK szolgálatában

a szolgáltatÓ 
kormányhivatal 
továbbfejleszti a „szolgáltató kormányhivatal mo-
dellt” (KÖFoP-1.0.0 - vEKoP-15-2016-00041) Bu-
dapest Főváros Kormányhivatala (BFKh) a hivatali 
struktúrában az elmúlt évben szerzett tapasztala-
tok és a modellt létrehozó Jász-nagykun-szolnok 
Megyei Kormányhivatal méréseinek alapján. 

A szolgáltató állam megvalósítását a kormány közigazgatás- és 
közszolgáltatás-fejlesztési stratégiája is alapvető célként határoz-
ta meg. Ennek központi elemei a megbízhatóság, a versenyké-
pesség és az ügyfélközpontúság.

Az előkészületek után idén a BFKH is bevezeti a modell elő-
írásait. Első lépésként a kormányhivatal megvizsgálja az önkor-
mányzatokkal, vállalkozásokkal, civil szervezetekkel fennálló 
kapcsolatait, azok minőségét és intenzitását.  

A projekthez kapcsolódóan – a 2017. április 1-jétől június 
15-ig terjedő időszakban – a hatósági eljárásokat, valamint az 
önkormányzatokat, vállalkozásokat, civil szervezeteket érin-
tő véleménykérés, kérdőívek felvétele történik online módon és 
kérdezőbiztosok közreműködésével. A kérdőívek kitöltése során 
az anonimitás érvényesül.

A szolgáltató állam akkor lehet hiteles, ha az emberek a köz-
igazgatással való találkozásukkor megtapasztalhatják az adott 
szervezet állampolgár-központú kultúráját. Ezt a szemléletmó-
dot helyezte fókuszba a modell, amely az ügyfél- és partnerkört 
figyelembe véve utat mutat a szolgáltatói kultúra kimunkálásá-
hoz és a bizalom megszerzéséhez, amelynek megtartása a teljes 
ügyfél- és partnerkapcsolat során az egyik elsődleges cél.

A szolgáltatói kultúra elemei – például az ügyfél-tájékoztatás 
rendszere, az ügyfélfogadási helyszín és idő jellemzői, a kor-
mánytisztviselők szakmaisága, megjelenése, udvariassága, az 
ügyintézéshez szükséges díjfizetések módjai –végigkísérik ezt a 
folyamatot, illetve rámutatnak annak közvetlen kommunikációs 
és fizikai környezetére. Ezen elemek mérése a modell alapján egy 
ciklikusan ismétlődő feladat. A XViii. kerületi hivatalban terve-
ink szerint április első felében lesz a felmérés.

A modell kidolgozása során alapvető cél volt, hogy a kor-
mányhivatalok a szolgáltatási kultúrájukat azonos keretek között 
és azonos alapokról fejlesszék a jövőben, ugyanakkor maximá-
lisan biztosítva azt a lehetőséget, hogy a gazdasági, társadalmi 
környezetük, szervezeti adottságaik jellemzői alapján fogalmaz-
hassák meg a szolgáltatói stratégiai céljaikat.

Ê Hodruszky csaba
a XVIII. kerületi Kormányhivatal 

vezetője
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Már megint ingathatom a fejemet, de tudom, 
hogy a világ annyira változik, hogy szegény szüle-
im most halnának bele, ha már korábban nem

Amikor azt mondják nekem, hogy Emmuska vagy Emma néni, mit szólsz hozzá, most mondd, hát nem szörnyű, én kapásból azt 
felelem, hogy persze, nagyon is az, sőt rettenetes! Miről is van szó…?!
És tényleg az, illetve ki tudja. Hiszen annyi a szörnyűség, sőt a rettenetesség, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Amilyen ez a 

nyavalyás világ, feszt változik, alig tudjuk követni. Valamihez már éppen kezdenénk hozzászokni, amikor megint valami új jön, és nem is 
az, hogy új, de valami olyan, amivel… hogy is mondjam, beletaposnak a lelkünkbe. Szoktam is mondogatni, hogy ha szegény szüleim 
csak egy ártalmatlan délutáni szappanoperába néznének bele a tévében, hát, tartok tőle, akkor is menten szörnyethalnának. Mondhatni, 
szerencséjük, hogy már régen túlvannak rajta (nem a szappanoperán). 
Fiatal lány voltam még, amikor egy udvarlóm, fess fiú, elvitt a mozgóba, mondván: kisnagysád, ez egy nagyon szép, szerelmes film, tele 
a legszentebb érzelmekkel, de azt elhallgatta, hogy van benne egy olyan jelenet, egy csók, ami, khm, kissé túl forróra sikeredett, leg-
alábbis a korszellem szerint. De mit tesz Isten? A film éppen annál a bizonyos jelenetnél szakadt el, hiába izgett-mozgott olyan lelkesen 
mellettem. Ó, átkozott sors! – fohászkodott. – De nem baj, majd megnézzük holnap. Ebből is látszik, hogy nem volt egy műszaki zseni 
szegénykém, nem tudta, hogy amit egyszer kivágtak (hogy összeragaszthassák a filmet), az ki lett vágva, s ugyanúgy nem tér vissza, mint 
a legnagyobb szerelem, ha egyszer már elfeledték. Szüleim nem szerették az efféle filmeket, mondjuk, tiltani nem tiltottak tőle, de nem is 
helyeselték, ha megtudták, hogy csak-csak elvisz a kíváncsiság. Mert jaj, a kíváncsiság! (Ugyebár.) 
Ám mindezt csak mellékesen említem, mert most éppenséggel egy kifestőkönyvtől (6 éveseknek!) borult ki, hogy is mondjam, a bili… 
Az unokahúgom addig erősködött, hogy ezt nekem is látnom kell, míg bele nem mentem (a kifestőkönyv utcájába). Jaj, Emma néni, 
amikor megláttam a gyereknél, hát… de komolyan… levegőt alig kaptam. (És tényleg.) Ugyanis, folytatta, ő ilyet még nem látott, ami 
persze nem igaz (gondolom), hiszen még én is láttam, pedig én, ugye, hajadon vagyok, vagy mit is kell mondani az ilyen vén szatyorra. És 
azonnal mondjam meg, hogy miért kell ártatlan gyermekek lelkét ilyesmivel rombolni?! Hogy vajon kell-e az ő 7 éves kislányának tudnia 
nemcsak azt, hogy nem a gólya hozza, hanem azt is, hogy az apukája fütyije… meg hogy szeretkezés… Igenis nézzem meg, mert ez a 
rajz szinte orvosi precizitással… Mindjárt hány, annyira undorító! (De aztán szerencsére mégse. Unokahúgom megelégedett azzal, hogy 
eldugta a kifestőkönyvet a kislánya elől, és esküdözött, hogy ő is aláírja a tiltakozó petíciót, de alá ám!)
Hát, lelkem, próbáltam nyugtatni (sajnos nem teljes sikerrel), így van ez – sosem tudunk lépést tartani a világ változásaival. Mondok is egy 
jó példát. (És tényleg mondtam.)
Ehhez tudni kell, hogy egyik kedvenc időtöltésem a könyvtárban régi újságokat lapozgatni (órákat hajlandó vagyok érte villamosozni). És 
tudod, mit olvastam éppen a minap? Valamelyik 1943-as újságban egy kis tudósítást arról, hogy egyik megyénk népművelési bizottsága a 
mozit tette felelőssé a válópörök elszaporodásáért. Ugyanis, így szólt a kemény ítélet, az egyre minősíthetetlenebbül erkölcstelen filmek 
elképesztő erkölcsi rombolást, valóságos társadalmi hasadást idéznek elő az ártatlan falusi emberekben. Azt is elárulták, őszintén, hogy a 
megye egyik falujában nem kevesebb mint 8 (!) válás történt emiatt rövid néhány hónap alatt.
Most akkor mit akarsz ezzel mondani, Emma néni? – kérdezte kissé gyanakodva az unokahúgom. Én? Semmit. Tudod, nekünk az iskolá-
ban a tanító néni még a bibével és a porzóval magyarázta ezt a… izé… dolgot, amikor úgy érezte, eljött az ideje, hogy továbblépjünk a 
gólyánál.
Hazafelé villamosozva kicsit el is méláztam ezen… Mert eszembe jutott, hogy aznap, iskola után, a szomszéd Jóska gyerek megkérdezte 
tőlem, hogy nekem is van-e bibém. Nekem aztán nincsen! – vágtam rá nagyon határozottan. 
Látszott rajta, hogy ettől nagyon megkönnyebbült.

évről évre több művész vesz részt a vidám kiállításon
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az oldalt összeállította: kerékgyártó györgy

Az iskolákra és az óvodákra is sok jut idén a fejlesztési pénzekből Kultúra

�nem lép hátra az 
önkormányzat a szer-
kezeti változások után 

sem, továbbra is saját 
ügyének tekinti a közne-
velés támogatását. ebben 
az évben is több óvodát 
korszerűsítenek, az iskolai 
oktatás finanszírozását 
pedig önként vállalt fel-
adatként végzik. minderről 
Galgóczy zoltán alpolgár-
mester beszélt.

– Két kerületi iskola került be a 277 bu-
dapesti intézmény 15 legjobbja közé a 
kompetenciamérések alapján. Ilyenkor 
büszke lehet az oktatásért felelős alpol-
gármester is?

– Természetesen nagyon örültem a 
Vörösmarty Mihály Ének-zenei nyelvi 
Általános iskola és Gimnázium, illetve 
a Gloriett Sportiskolai Általános isko-
la kiváló eredményeinek, ezek valóban 
büszkeségre okot adó teljesítményt fe-
jeznek ki. Hosszú évek, évtizedek tuda-
tos nevelőmunkája rejlik egy-egy ilyen 
eredmény mögött: hálásak lehetünk 
mind a pedagógusoknak, mind a gyer-
mekeik fejlődéséért mindent megtevő 
szülőknek azért, hogy iskoláink ilyen 
sikert értek el ezen a megmérettetésen.

ÉrtÉk A tudás, 
A tAnulás
– Mit csinálnak jól a pestszentlőrinci és 
pestszentimrei intézmények, hogy ilyen 
eredményesek?

– Mindenekelőtt azt, amit a tanárok 
egymás között csak úgy emlegetnek, 
hogy „hozott anyagból dolgozunk”. A 
kerületben lakó gyermekek többsége 
szerencsére ugyanis olyan családból 
származik, ahol érték a tudás, a tanu-
lás, ezért a szülők igyekeznek mindent 
megtenni csemetéik testi, szellemi, lelki 
fejlődéséért. Ez persze mit sem érne, ha 
iskoláinkban a tanítók, tanárok szak-
mailag nem lennének fölkészültek, ha 
nem szívvel-lélekkel végeznék a mun-
kájukat. 

– Az elmúlt években megváltozott 
a fenntartói-működtetői viszony a ke-
rületi intézmények, az önkormányzat, 

valamint a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ között. Az önkormányzat 
mennyiben tudott hozzájárulni a prob-
lémák kezeléséhez?

– A XViii. kerületi önkormányzat 
nehéz szívvel vált meg az iskoláitól, de 
bízunk benne, hogy a fenntartóváltás 
nem fog minőségromlást okozni az 
iskolákban. Úgy látjuk, hogy a Külső-
pesti Tankerületi Központ jó gazdája 
egykori intézményeinknek, de minden 
változás, váltás óhatatlanul gondokkal 
jár együtt. Ezért az új rendszer kialakí-
tásából fakadó problémák megoldásá-
ban igyekszünk erőnk szerint segíteni, 
úgyhogy semmiképpen nem engedjük 
el az iskolák „kezét”, az új fenntartóval 
támogatási keretmegállapodást kötve 
segítjük őket a jövőben is. 

pedAGóGiAi 
innováCió
– Mely területeken nyújthat támogatást 
az iskoláknak az önkormányzat?

– A támogatási rendszer legnépsze-
rűbb eleme a pedagógiai innováció, 
amelyre idén 24 millió forintot tudtunk 
a költségvetésben előirányozni. A pe-
dagógusok rendszeresen részt vesznek 
2–4 féléves továbbképzéseken, amelye-
ket a fenntartó nem tud az igényeknek 
megfelelő mennyiségben finanszírozni. 
Ehhez járul hozzá az önkormányzat. 
Ebből a keretből tudjuk támogatni az 
intézmények infokommunikációs esz-
közeinek beszerzését is. Büszke vagyok 
arra, hogy ettől az évtől az egyházi 
iskolákra is sikerült kiterjesztenünk 

ezt a támogatási rendszert. De ez még 
nem minden. Tavalyelőtt a Városgaz-
da 18 zrt-vel közösen elindítottunk 
egy programot, amelynek keretében 
már kilenc iskola informatikai termét 
tudtuk kompletten felújítani, s idén 
öt újabb intézmény következik. Meg-
említem, hogy tavaly tavasszal az én 
kezdeményezésemre ugyancsak a Vá-
rosgazdával elindítottunk egy másik 
programot is, aminek az a célja, hogy 
felújítsuk az iskolák vizesblokkjait. A 
terv szerint 2019-re minden helyi iskola 
sorra kerül, ha a Külső-pesti Tankerü-
leti Központ is úgy akarja.

– Sokat költött eddig az önkormány-
zat a táborok, kirándulások támogatá-
sára is. Ebben várható változás?

– A szándék változatlan. Az említett 

pedagógiai innovációs keret lehetőséget 
ad tanulmányi kirándulások finanszí-
rozására is, nyáron pedig támogatjuk 
a Bókay-kerti napközis tábort. Van egy 
10 milliós keretű ifjúságpolitikai fel-
adattervünk is, amelyben ugyancsak el 
tudtunk különíteni egy kétmilliós ösz-
szeget táborok támogatására. 

óvodAi proGrAmok
– Eddig az iskolákról beszéltünk, pedig 
az önkormányzat nagy figyelmet fordít a 
saját kezelésében működő óvodákra is…

– Így igaz, és mivel az óvodák tekin-
tetében nincs változás, azok továbbra 
is hozzánk tartoznak. Az elmúlt évek 
egyik jelentős fejlesztése volt az ovi-
Foci Program, amelyben tizenegy in-
tézmény kapott multifunkciós sportpá-
lyát. idén további négy intézményben 
tervezzük ezt. Az óvodáink fejlesztését 
is folytatjuk: a Mocorgó óvoda 30 milli-
óért kap új tornaszobát, 12 millió forint 
értékben folytatódik a zöld Liget óvoda 
fejlesztése, és törlesztjük egy régi adós-
ságunkat is: rendbe tesszük a Gloriett-
lakótelepen működő napraforgó óvoda 
és Erdei Kuckó bölcsőde fűtési rend-
szerét. Továbbá Kucsák László ország-
gyűlési képviselőnek köszönhetően 100 
millió forint érkezik ebben az évben az 
óvodai férőhelyek bővítésére. 

– Úgy tűnik, az önkormányzat szá-
mára nagyon fontos ágazat a köznevelés.

– igen, ez így van. Köznevelésbarát 
önkormányzatnak tartjuk magunkat, 
ez a terület mindig kiemelten fontos 
lesz. Reméljük, hogy ezt a gyerekek, 
a szülők, a pedagógusok egyaránt ér-
zékelik. Az én személyes véleményem 
is az, hogy minden gyerek tehetséges 
valamiben, az önkormányzatnak pe-
dig épp olyan fontos kötelessége, mint 
az óvodának, iskolának, hogy a maga 
eszközeivel hozzájáruljon e tehetség ki-
bontakoztatásához.

Jelentős támogatás 
a köznevelésnek
Az önkormányzat nem engedi el az iskolák kezét
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galgóczy Zoltán alpolgármester az egyik legfontosabb célnak azt tartja, hogy az önkormányzat segítse 
a tehetségek kibontakoztatását 

oktatásban erős a kerület – legalábbis a fővá-
rosi iskolák márciusban nyilvánosságra hozott 
rangsorolása ezt mutatja: a Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei nyelvi Általános iskola a 8., a Gloriett 
Sportiskolai Általános iskola a 14. lett ebben a 
sorban. Ez mindképp bravúr, hiszen ha azt vesz-
szük alapul, hogy 23 fővárosi kerület van, máris 
látható, hogy a XViii. két helyet is elfoglal az első 
23 között. Ennél többre csak a Xii. és a XiV. volt 
képes: az előbbi hat, a második három helyezettet 
adott a huszonhármas élmezőnybe.

elöl A Gloriett is
– Habár a kerületi eredményeink kiemelkedően 
jók, és a beiskolázási eredményeink is azt mutat-
ják, hogy jó úton járunk, azért az eredmény meg-
lepett bennünket – mondta Timotityné Sibalin 
Hajnalka, a Gloriett iskola igazgatója. – ugyanak-
kor megalapozottnak tekintjük a sikert. A mi filo-
zófiánk az, hogy a sport és a tanulás kölcsönösen 
előnyösen hat egymásra. A sportoló gyereknek az 
egyéb képességei is gyorsabban, jobban fejlődnek. 
Egyébként pedig mi magunk is folyamatosan mo-
nitorozzuk az eredményeket.

nem volna helyes megállni a lista 23. helyénél, 
hiszen 277 intézmény szerepel a felsorolásban. To-
vábbhaladva azt láthatjuk, hogy a 37. helyen ott 
van a Kastélydombi iskola, az 50-ediken pedig a 
Kandó téri, tehát összességében szépen szerepelt a 
kerület az első harmadban.

Ezekhez az eredményekhez gratulálva mondta 
el Galgóczy Zoltán, az oktatási ügyekért is felelős 
alpolgármester:

– nem vonnék le messzemenő következteté-
seket kizárólag a kompetenciamérések alapján: a 
látszólag nem az élvonalba tartozó iskolákat is-
merve kijelenthetem, hogy nem egy közülük jóval 
különb teljesítményre képes a mindennapokban. 
nem csodálkoznék, ha a következő mérés alkal-
mával nem kettő, hanem még jó pár kerületi in-
tézmény lépne feljebb a „ranglétrán”.

vAn mit átGondolni
A 277 címes listán a legtöbb XViii. kerületi iskola 
az 50. és a 100. hely között végzett, és csak néhány 
maradt a sor végére. Bak Ferencet, a Külső-pesti 
Tankerületi Központ igazgatóját arról kérdeztük, 
hogy egy ilyen felmérés teljességében meg tudja-e 

mutatni, mit kínál az adott intézmény a tanulók-
nak.

– Teljességében biztosan nem, de a szülőknek 
mindenképpen irányadó lehet. A jó közeg a ta-
nulók számára egyáltalán nem derül ki ezekből a 
számokból – mondta az igazgató, a hátrébb végző-

ket értékelve hozzátéve: – Az iskolák most szem-
besültek a saját eredményükkel és a többi iskola 
eredményével, ezáltal tudják magukat a többi is-
kolához viszonyítani. Fel van adva a lecke: érté-
kelniük kell a helyzetüket, és ennek megfelelően 
kell kialakítaniuk a stratégiájukat.

A LEGTÖBBEn A DERÉKHADBAn
A kompetenciamérés nem mutatja meg egészében az iskolát
A „dobogós” intézmények mellett is számos olyan iskola van a kerületben, amely-
nek a munkája és az eredményei büszkeségre adhatnak okot – kommentálta 
galgóczy Zoltán alpolgármester azt a hírt, hogy két kerületi intézmény is a legjobb 
fővárosi iskolák között végzett a 2015-ös kompetenciamérés alapján.

„KÖZnEvElésBArát 
ÖnKorMányZAtnAK 
tArtJUK MAgUnKAt, 
EZ A tErÜlEt Mindig 
KiEMEltEn Fontos lEsZ”  
– vallja galgóczy Zoltán 
alpolgármester.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

A keresztény világ legjelentősebb ünnepe előtt állunkegyház

�A kereszténység legnagyobb ünnepe a 
húsvét, amelyet idén április harmadik hét-
végéjén és az azt követő hétfőn (15–17.) 

ünnepelnek meg világszerte. A krisztusi szen-
vedésről, az elcsendesedésről, a húsvéti meg-
tisztulásról írt lapunknak Győri Gábor evangé-
likus esperes és szarvas Attila, a szent lőrinc 
katolikus általános iskola igazgatóhelyettese.

íme, Az emBer!
Böjtben zárul, az ünnepre tárul az evangélikus templom szárnyas 
oltára. A 75 éves jubileumát ünneplő pestszentlőrinci gyüleke-
zetünk isten iránti hálája jeléül állított szárnyas oltárt tíz évvel 
ezelőtt, 2007-ben. Az evangélikus templomban az oltárkép és 
minden képi ábrázolás egyedüli rendeltetése az, hogy Krisztus-
ra mutasson, róla szóljon. A szárnyas oltár, amely az adventi és 
a böjti időszakban becsukott állapotban van, a szenvedő Krisz-
tust ábrázolja. Ryszard zajac lengyel fafaragó művész alkotásának 
címe Ecce Homo, vagyis Íme, az ember!

A hársfába vésett Krisztus-test hídként feszül az emberi és az 
isteni világ között. Megváltásunk titkát János evangéliuma egy 
mondatba sűríti össze: „Úgy szerette isten a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta.” Ezt fejezi ki az alkotáson drámai erővel a könny-
csepp az Atyaisten szemében és Krisztus arcán. A relief jobb alsó 
sarkában a tagadását keservesen sirató Péter térdel, a bal oldalon 
Júdás csókkal árulja el Jézust. Íme, az ember és mi emberek, akik 
elfogadhatjuk vagy elutasíthatjuk Krisztus áldozatát.

Rakssányi Dezső műegyetemi tanár – aki Székely Bertalan ta-
nítványa, majd a Benczúr-mesteriskola tagja, ezt követően pedig 
a Képzőművészeti Főiskola tanára volt – Jó Pásztor című olajké-
pe 1948-ban készült. A feltámadott Jézus megígérte az övéinek: 
„Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” A Jó Pásztor 
személyesen ismeri és gondozza juhait, de „más juhai” is vannak, 
ezért az alkotó a templomból kitekintő arccal festette meg Jézust. 
Az oltárszárnyakon és a predellán (oltárpolc, amin az oltárkép 
áll) idézet olvasható. A feliratot az ősi rovásírásra emlékeztető 
betűtípussal Gidófalvi Kövér György erdélyi fafaragó művész ké-
szítette. Így szól: „A békesség istene, aki az örök szövetség vére 
által kihozta a halottak közül a mi urunkat, Jézust, a juhok nagy 
pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának tel-
jesítésére, és munkálja bennünk azt, ami neki kedves Jézus Krisz-
tus által. Övé a dicsőség örökké. Ámen.”

Kegyelemmel teljes, békés húsvétot kívánok:
Ê győri gábor

evangélikus esperes

mindiG vAn seGítsÉGünk
Mit jelent számomra nagyböjt időszaka? nagy jelentősége van 
annak, hogy a rohanó hétköznapok teendői között megtaláljam a 
lenyugvás, az elcsöndesedés időszakait. Fontos és szükséges, hogy 
időről időre eltávolodjunk egy kicsit ettől a rohanó, zajos világtól, 
s távolabbról szemléljük azt, letisztítva a gondolatainkat. Újra és 
újra értékelve az életünket és a körülöttünk zajló eseményeket.

Jó dolog ez! Elválasztani az értékest az értéktelentől, a lénye-
gest a lényegtelentől, a fontosat a kevésbé fontostól. Mi az, amire 
érdemes időt, energiát szánni, akár küzdeni, harcolni is érte? S mi 
az, ami csak elveszi, elpazarolja az időt, a figyelmet, az energiát, 
pedig valójában értéktelen, így fölöslegesen emészt föl?

Számomra a katolikus iskola igazgatóhelyettesként, alpol-
gármesterként és nem utolsósorban tíz gyermek édesapjaként 
fontos, hogy az kapjon odafigyelést, ami fontos, ami értékes az 
életben. Akkor tudok életem mindhárom területén jól teljesíte-
ni, ha kiegyensúlyozottan, harmonikusan végzem a teendőimet, 
s „rendben”, békében vagyok önmagammal. A nagyböjti időszak 
lecsendesülése ehhez is segítség számomra. ilyenkor az ember ön-
vizsgálatot tart: vajon mit csináltam jól, s mit kellene másképpen? 
Gyakorló pedagógusként és édesapaként megtapasztalom azt is, 
milyen nagy ajándék a gyermeknevelésben is ez az időszak. ilyen-
kor talán a gyerekek is szembesülnek azzal, hogy nem tökélete-
sek. A nagyböjtben ráébrednek arra, hogy van segítségünk, mert 
van Valaki, aki így tökéletlenül, a hibáinkkal is elfogad és szeret 
minket. Aki újból és újból erőt ad jobbá válni. Valaki, aki annyira 
szeret bennünket, hogy meghalt értünk a kereszten. Ez nagypén-
tek titka.

Ezért olyan fontos és jó, hogy az idén először méltó módon lesz 
alkalmunk megünnepelni már a nagypénteket is: kicsit elvonul-
ni, csenddel, imádsággal magunkba szállni. Miként a természet 
is újjászületik tavasszal, mi is erőt meríthetünk a feltámadás örö-
méből.

Kívánom, hogy érezzük, éljük át ezt valamennyien.
Ê szarvas Attila

a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese

az elcsendesedés napJai
Húsvét: Krisztus kereszthalála magában hordozza a feltámadást
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immár tizenegyedik alkalommal rendezi meg 
a katolikus egyház hazánkért, Budapestért az Élő 
rózsafüzér zarándoklatot, amely körbeöleli a fő-
várost. A május 13-i zarándoklat kilenc egyidejű 
gyalogos zarándokútból áll, amelyek városszéli 
plébániákat, kegyhelyeket, természeti és kultu-
rális értékeket érintenek. Egy-egy szakasz hossza 
15–20 kilométer.

A szervezők az idén is tömegeket várnak, már 
csak azért is, mert a zarándoklat felér egy egész 
napos kirándulással, különösen, ha az időjárás is 
úgy akarja. Az elmúlt években úgy akarta, mert 
mindig kellemes, langyos tavaszi időben lépdel-
hettek a hosszú gyaloglást vállalók.

A zarándoklatszakaszok végpontjain 19 órakor 
ünnepi szentmisét mutatnak be. Kerületünkben, a 
Havanna-lakótelepen lévő Szent László-plébánia-
templomban, ebben az évben Snell György püspök 
celebrálja a szentmisét.

A kerületünkbe két szakasz végén jutnak el a 
zarándokok. A 7. csoport Soroksárról érkezik a Ha-
vanna-lakótelepre, miután maga mögött hagyott 
17 kilométert. Hagyományosan Pestszentimrén, a 
Szent imre-templom kertjében lesz egy hosszabb 

pihenő. Az imrei hívek szendviccsel és üdítővel 
fogadják a vándorokat, sőt a plébániát követő sza-
kaszon gitáros zenekísérettel üdítik fel őket.

A Pestszentlőrincen végződő másik szakasz a 8. 
Ennek résztvevői Rákoskeresztúrról, a Szent Ke-
reszt-templomtól jutnak el szintén a Szent László-
plébániatemplomhoz. A szakasz hossza körülbelül 
16 kilométer, s hét templomot érint.

 
ŐK MiséZnEK
snell györgy püspökön kívül dr. Erdő 
Péter bíboros, prímás, dr. Beer Miklós 
püspök, dr. székely János püspök 
és dr. török Csaba főiskolai tanár 
celebrál majd szentmisét a híveknek a 
különböző helyszíneken. 
 
A FAtiMAi JElEnés
A május 13-i zarándoklatot napra 
pontosan 100 évvel előzte meg az 
első fatimai jelenés. A spanyolországi 
település közelében három 
pásztorgyerek előtt jelent meg szűz 
Mária. 

11. ÉLő RózSAFÜzÉR zARÁnDoKLAT
Napra pontosan 100 évvel a fatimai jelenés után
Az idén május 13-a, szombat lesz az a nap, amikor Budapest-szerte sokan kelnek 
a megszokottnál korábban, hogy résztvevői lehessenek a kerületünkben is már 
megszokott kedves, ám a megtett kilométerek miatt embert (s főleg lábat) próbáló 
élő rózsafüzér zarándoklatnak.

A nAgyPéntEK JElEntŐségE
nagypéntek minden keresztény egyházban kiemelkedő 
jelentőségű nap, hiszen jézus krisztus szenvedésére 
és keresztre feszítésére emlékszünk. ugyanakkor a 
katolikus és a protestáns egyházak a húsvéti ünnepkör 
más-más pontját helyezték középpontba, s ez a jelké-
pek használatában, a liturgiákban is visszaköszön. Amíg 
a katolikusoknál a feltámadás napi körmenet (szombat 
este vagy vasárnap hajnalban), addig a protestánsoknál 
a nagypénteki liturgia a legjelentősebb esemény.  
ezen a napon a katolikus egyházban nincs szentmise, 
mert e napon maga jézus mutatja be az áldozatot. A 
templomokban ilyenkor igeliturgia van, áldoztatással. A 
pap a szertartást piros öltözékben végzi, mert a piros a 
vértanúság színe. A szertartást egyszerű könyörgés zár-
ja, amelynek a végén nincs sem áldás, sem elbocsátás.
A protestáns egyházakban a nagypéntek a legnagyobb 
ünnep, az év egyetlen böjti napja, amelynek végén 
a legtöbb református és evangélikus gyülekezetben 
úrvacsorát osztanak a lelkészek. nagypénteken fekete 
oltárterítőt helyeznek el a templomokban, korábban 
pedig az is szokás volt, hogy a hívők gyászöltözetben 
mentek istentiszteletre. ilyenkor azok is vesznek úrva-
csorát, akik esetleg az esztendő más istentiszteletein 
ezt nem teszik. 
igaz, nagypénteken jézus krisztus meghalt a kereszt-
fán, ám az ünnep mégsem az elmúlásról szól, mert 
a halála magában hordozza a feltámadást, a megvál-
tásunkat. vagyis azt, amiért vállalta a kínzásokat, a 
kereszthalált.
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11Áprilisban előtérbe kerül a környezetvédelem Programajánló

Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Április 8. 15 óra: Számít6sz rám klub
Április 9. 11 óra: Rémusz bácsi – bábos 
kalandozás. Belépőjegy: 900 Ft.
Április 9. 15 óra: Az igazat mondd, ne csak 
a valódit – Eperjes Károly Kossuth-díjas szín-
művész önálló estje. Belépőjegy: 1000 Ft.
Április 13. 10 óra: Húsvéti készülődés – kéz-
műves foglalkozás. Részvételi díj: 300 Ft.
Április 21. 17 óra: Csillag Zsuzsanna festő-
művész kiállításának megnyitója és Dedik 
János író-költő irodalmi estje. A kiállítást 
megnyitja: Csillag László. Műsorvezető: Szabó 
László újságíró.
Április 22. 16 óra: Magyar táncház gyerme-
keknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Április 23. 15 óra: Forró hétvége – komédia 
két felvonásban. Belépőjegy: 2400 Ft, diák, 
nyugdíjas: 1700 Ft.
Szerdai napokon 9 és 11 óra között Baba-
mama klub. A részvétel ingyenes!
Szintén szerdánként 14.30-kor meridiántorna. 
A foglalkozás az energia-egyensúly helyreállí-
tásával erősíti az immunrendszert.
Keddenként és csütörtökönként az alábbi 
foglalkozásokra várjuk az érdeklődőket. Etka-
jóga: a részvételi díj 700 Ft/alkalom vagy 
3000 Ft/5 alkalom. Zumba: a részvételi díj 
700 Ft/alkalom. Gerinctorna: a részvételi díj 
700 Ft/alkalom.
Keddi napokon Ringató. Részvételi díj: 1000 
Ft/alkalom vagy 4000 Ft/5 alkalom.
Hétfőn és szerdán New Dance World hip-hop 
tánciskola.
Foglalkozásainkra jelentkezni, illetve további 
információt kérni az elérhetőségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: hétfőtől 
péntekig 9–19 óráig. Az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek válthatók koncer-
tekre, kiállításokra és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, összejöve-
telekre előzetes egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Április 7. 21 óra: Városgazda Utánpótlás 
Akadémia–AC Villám futsal bajnoki mérkőzés
Április 22. 15.30: PLER-Budapest–
Budakalász NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés
Április 23. 18 óra: PLER-Budapest–Alba NB 
I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés
Április 28. 21 óra: Városgazda Utánpótlás 
Akadémia–Tihany futsal bajnoki mérkőzés
Április 29. 8 óra: Játsszunk együtt! – 
Szuperdöntő

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Április 8. 14 óra: II. Városgazda Fitt Akadé-
mia. Fellép: Béres Alexandra és Katus Attila. 
Jegyár elővételben 1500 Ft, a helyszínen 
1800 Ft.
Április 9. 9 óra: Rock and roll-verseny
Április 15. 8 óra: Ritmikus gimnasztika 
verseny

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Április 6. 17 óra: Mesébe zárt kincsek. 
Előadás-sorozat és gyakorlati útmutató 
szülőknek, pedagógusoknak a mesék min-
dennapi használatáról. Aktuális téma: Kiállni 
a próbát, avagy a bátorságnövelő mesék. 
Előadó: Náfrádi Anikó.
Április 10. 14 óra: A Tomory Lajos Múzeum 
Baráti Körének költészetnapi összejövetele
Április 12. 16.30: Társasjátékklub
Április 13. 17 óra: Az 5 szeretetnyelv – 
Cserbik János lelkész-pedagógus előadása. 
Téma: A készséges szeretet

Április 19. 17 óra: Izgő-mozgó klub – madár
Április 20. 17 óra: Kivezető út a depresszió-
ból – Sonnleitner Károly életmód-tanácsadó 
előadása. Téma: Stressz és szorongás. 
Stressz, distressz nélkül.
Április 24. 14 óra: Rendőrnap a könyvtárban. 
16 órától a Rendőrmesék 2 lábra, 4 lábra 
című rajzpályázat ünnepélyes eredményhir-
detése.
Április 26. 16.30: Társasjátékklub
Április 27. 17 óra: Az 5 szeretetnyelv – 
Cserbik János lelkész-pedagógus előadása. 
Téma: A megfogható szeretet
A Galéria 18 kiállítóteremben áprilisban 
Ruttkay Sándor grafikái láthatók.
Internethasználói foglalkozás indul 4 órában, 
délelőttönként 10–12 óráig. Időpontok 
(haladó): május 8., 15. Internethasználói 
foglalkozás 16 órában, délelőttönként 9–13 
óráig. Időpontok (kezdő): május 10., 17., 24., 
31. Jelentkezni személyesen, a használati 
díj egyidejű befizetésével lehet. A részvétel 
díj a beiratkozott olvasóknak 120 Ft/óra, a 
regisztráltaknak 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen internetezhet-
nek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Április 6. 10 óra: Csevegő csütörtök. Téma: 
Tavaszvárás, kerti munka, fogyókúra a nyári 
ruhák kedvéért.
Április 12. 16 óra: Kézműves foglalkozás – 
húsvéti meglepetések, ajándékok készítése
Április 28. 17 óra: Könyvajánlók klubja – A 
könyvet vagy a filmet részesítsd előnyben?
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által Nemcsics Antal színtervező, 
festőművész munkásságáról rendezett 
időszaki kiállítás látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
Április 21. 17.30: Telegdy Ágnes Ó, azok a 
csodálatos állatok című könyvsorozatának 
bemutatója és az állatokról szóló előadás.
A Pestszentimrei Könyvtár a PIK Ház első 
emeletén, hosszabb nyitvatartási idővel várja 
az olvasóit. Hétfőn és szerdán 11–19 óra, 
csütörtökön 9–17 óra, pénteken 11–17 óra 
között tart nyitva. Kedden és szombaton 
zárva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 6. 15 óra: A két Lotti – a Nevesincs 
Társulat ingyenes színházi előadása
Április 6. 16.30: Gerinctorna
Április 7. 18.15: Ladies’ Dance Mix
Április 8. 8 óra: Baba-mama holmik börzéje
Április 8. 15 óra: Kézműves kuckó
Április 8. 15 óra: Mulassunk együtt! – a 
Marsai Dalkör összejövetele
Április 9. 9 óra: Sakkbajnokság a Pestszent-
lőrinci Sakk-kör szervezésében
Április 9. 10 óra: Csokikoncert – zenei 
ismeretterjesztő előadás, játék és muzsika 
60 percben
Április 9. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Április 10. 15 óra: Mátyás király juhásza 
– ingyenes színházi előadás a Nevesincs 
Színház előadásában
Április 11. 10 óra: A piros tojás legendája – a 
Hahota Gyermekszínház előadása
Április 11. 16.30: Gerinctorna
Április 11. 17 óra: GYIMT – a középiskolások 
fotóművészeti pályázatának megnyitó- és 
díjkiosztó ünnepsége
Április 12. 17 óra: A Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat húsvéti rendezvénye
Április 12. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Április 13. 14 óra: Fehér asztalnál – a NYÉVE 
összejövetele
Április 13. 13.30: VI. Nyugdíjas Költészet-napi 
Versjáték Fesztivál – Mottó: „A csillagok 
örök forgása néked forog” (Babits Mihály). 
Helyszín: Városháza- díszterem (házasságkötő 
terem), Városház u. 16.
Április 13. 16 óra: Szívdesszert – vers- és 
prózamondó verseny. A zsűri elnöke: Varró 
Dániel költő. Helyszín: Városháza-díszterem 
(házasságkötő terem), Városház u. 16.
Április 13. 16.30: Gerinctorna
Április 18. 16.30: Gerinctorna
Április 18. 17.30: A globalizáció = idiotizmus, 
gátlástalan rablás, erkölcsi-esztétikai 
züllesztés és „democsokrácia” I. – Paizs 
István filozófiatörténész, ny. egyetemi docens 
előadás-sorozata
Április 19. 15 óra: Terefereklub

Április 19. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Április 20. 16.30: Gerinctorna
Április 21. 18.15 Ladies’ Dance Mix
Április 22. 15 óra: Születésed napján – a 
Fráter Lóránd Nótakör zenés-táncos műsora. 
Művészeti vezető, rendező: Fényes György
Április 22. 15 óra: Kézműves kuckó
Április 23. 9 óra: Sakkbajnokság a Pestszent-
lőrinci Sakk-kör szervezésében
Április 23. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Április 25. 16.30: Gerinctorna
Április 26. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Április 27. 16.30: Gerinctorna
Április 28. 10 óra: Rémusz bácsi meséi: 
A szurokbaba – a Nefelejcs Bábszínház 
ingyenes előadása
Április 28. 17 óra: Tébláb-fesztivál
Április 28. 18.15: Ladies’ Dance Mix
Április 29. 15 óra: Kézműves kuckó
Április 29. 19 óra: A Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat alkotmányi bálja
Április 30. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Az Aulagalériában április 11-től a középisko-
lások fotóművészeti pályázatához kapcsolódó 
kiállítás tekinthető meg. 
Szombatonként 9 órától kerámia és tűzzo-
mánc nyitott műhely.

toMory lAJos MúZEUM 

kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Helytörténeti információk, online térképes 
felület a kerület telepeivel, köztéri és beltéri 
emlékműveivel, szobraival, Pestszentlőrinc 
teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók – 
Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az első 
világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményeiről, a 
Kenyér és tank – 1956 pestszentlőrinci és 
pestszentimrei eseményei című tanulmánykö-
tet teljes tartalmával: http://18ker1956.hu/
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria (Kossuth tér, a villamosmeg-
állóval szemben): Rerrich Béla műépítész, 
kertépítő, a pestszentlőrinci Kossuth tér 
tervezőjének emlékkiállítása. A nyitvatartásról 
tájékoztatás a muzeum18ker.hu honlapon.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a Ferihegy 2B 
terminál mellett): Repüléstörténeti kiállítás.

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
Időszaki kiállítás:
Otruba István: A magyar történelem, irodalom 
és művészet képekben – tablókiállítás
A kiállítóterem április 14–15-én és 29-én 
zárva lesz, egyébként keddtől péntekig 14 és 
18 óra között, szombaton 10 és 14 óra között 
tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepeken 
– Az Állami lakóteleptől a Havannáig
Nyitva tartás előzetes telefonos egyeztetés 
alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Április 6. 14.30: Nyugdíjas nóta- és 
operettdélután. (Figyelem: az eredetileg 
meghirdetett április 7-i dátumnál egy nappal 
előbb!)
Április 6. 17 óra: Ingyenes jogi tanácsadás. 
Előzetes bejelentkezést kérünk!
Április 7. 15 óra: „Verset hoztam…” Költé-
szetnapi program, amelyen bárki elszavalhatja 
kedvenc József Attila-versét, illetve egy saját 
költeményt is.
Április 7. 17 óra: Versfaállítás a költészet nap-
ja alkalmából. Mindenki elhozhatja kedvenc 
versét, laminálásra az információs pultnál lesz 
lehetőség.
Április 7. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal. Részvé-
teli díj: 200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Április 9. 10 óra: Húsvétváró családi nap, 

bábelőadással, arcfestéssel, kézműves fog-
lalkozással. A belépés ingyenes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött.
Április 12. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal. Részvé-
teli díj: 200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Április 12. 17.30: Kertbarátklub. Téma: A 
virágzási időszak növényvédelme. Előadó: dr. 
Gergely László. A belépés ingyenes.
Április 14: Erdő-mező barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reiman Katalin vezetésével. Rész-
letes útvonalterv a kirándulás előtt egy héttel. 
További információ a +36-30-350-3266-os 
telefonszámon és a reimank@t-online.hu 
e-mail címen kapható.
Április 18. 18 óra: Tudatos életmód klub. 
Téma: Body talk. Előadó: Szűcs Ágnes. 
Belépőjegy: 400 Ft.
Április 19. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal. Részvé-
teli díj: 200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Április 21. 17 óra: Egy falat egészség. Téma: 
Az egészséges táplálkozás. Előadó: Reiman 
Katalin. Belépőjegy: 500 Ft.
Április 22. 10 óra: Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Manuális készség- és 
kreativitásfejlesztő foglalkozások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes bejelentkezést kérünk a 06-20-943-
6249-es telefonszámon, illetve elérhetősége-
ink valamelyikén.
Április 22. 15 óra: Nosztalgia táncklub. Zenél 
a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Április 23. 10 óra: A Föld napja. Bogárháton 
– interaktív mese, kézműves foglalkozás, 
arcfestés, babasarok, környezetvédelmi 
totó, alkotói pályázat eredményhirdetése. A 
program az NKA támogatásával valósul meg. 
A belépés ingyenes!
Április 26. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal. Részvé-
teli díj: 200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Április 26. 17.30: Kertbarátklub. Téma: Álta-
lános teendők a kertben. Előadó: Hertelendy 
Péter. A belépés ingyenes!
Április 27. 17 óra: Ingyenes jogi tanácsadás. 
Előzetes bejelentkezést kérünk elérhetősége-
ink valamelyikén!
Április 28. Erdő-mező barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reiman Katalin vezetésével. Rész-
letes útvonalterv a kirándulás előtt egy héttel. 
További információ a +36-30-350-3266-os 
telefonszámon és a reimank@t-online.hu 
e-mail címen kapható.
Április 28. 16.30: Családi táncház és népi 
játszóház. Népi, hagyományőrző zenés-
táncos, kézműves családi elfoglaltság. 
Vezeti: Plugor Judit. Téma: Tavaszköszöntő, 
koszorúfonás. A belépés ingyenes!
Április 30. 11 óra: Pestszentimrei Utcaze-
nebona. Fúvós koncert a Hősök terén. A 
részvétel ingyenes!
A foglalkozásokra, a klubokra jelentkezni és 
az időpontjukról érdeklődni az elérhetősége-
inken lehet.

PolgároK háZA

üllői út 517.
Április 23. 16 óra: Madách Filmklub: 
Clavius című film

JoBBiK-irodA

üllői út 489.
Április 6. 18 óra: Nemzeti estek. Meghívott 
vendég: dr. Varga-Damm Anna jogász. Téma: 
Van-e kiút a gazdasági rabszolgaságból?

tAvAsZ A gErEcsébEN
A Téry Ödön Túraklub ezúttal a Du-
nántúli-középhegység egyik kevésbé 
felfedezett hegységébe, a Gerecsébe 
szervez kirándulást. A Zsámbékról 
induló túra útvonala: Nyakas-hegy 
– Töki-szakadék – Anyácsapuszta 
– Anyácsai-tó – Tó-völgy – Kakukk-
hegy – Szomor. Találkozó 7.50-kor 
a Széna téri autóbusz-pályaudvar 
pénztáránál, indulás 8 órakor. A 
túratáv 12 km, a költség kb. 2000 
Ft. A túrát vezeti: Dobosné Ildi. 
További információ: Versegi Károlyné 
(Márta) +36-20-475-4987 vagy 
+36-70-566-4887.

a Föld napJa 
A Pestszentimrei Közösségi ház alkotói pályázatot 
hirdet és családi napot is szervez a Föld napja alkal-
mából.

A pályázat célja az, hogy a háztartásban keletkező hulladék (papír, 
fém, műanyag) mennyiségét újrahasznosítással csökkentsük, ezzel 
is minimalizálva a globálisan keletkező és feldolgozásra váró hulla-
dékmennyiséget, egyben óvjuk Földünket és a levegő minőségét.

Az alkotásokat öt korcsoportban várják: 5–8 éves, 9–14 éves, 
15–18 éves, 19–60 éves korig és 60 éves kor fölött. Kérik, hogy a 
pályaműre írják rá a készítő nevét, életkorát, telefonos és e-mailes 
elérhetőségét (kiskorúak esetén a szülők elérhetőségét).

Az alkotások beérkezési határideje: április 7. 18 óra. Eredmény-
hirdetés: április 23-án 11.30-kor a Föld napján rendezett családi na-
pon.

Érdeklődés és további információ a PiK Ház elérhetőségein (Vas-
út utca 48. Telefon: 294-5971, www.pikhaz.hu).

Április 23-án (vasárnap) 10 órától egész napos családi program 
lesz a PiK Házban. A Föld napja alkalmából szervezett eseményen a 
zenebatyu együttes gyermekkoncertje és a Mentsük meg a vízi tün-
dért című gyermekszínházi előadás mellett kézműves foglalkozás, 
arcfestés és babasarok is várja a látogatókat. Külön ki kell emelni 
Véghelyi Tamás A Föld, az ember, a klíma és a megújuló energiák 
kapcsolata című előadását, amelyen a részvétel – csakúgy, mint a 
többi programon – ingyenes.

szavalóverseny
Szívdesszert címmel vers- és prózamondó versenyt szervez általános 
és középiskolás diákok részére a Kondor Béla Közösségi Ház. Az in-
dulók 4 percnél rövidebb verset vagy prózát választhatnak a magyar 
népköltészetből, a kortárs magyar irodalom vidám műveiből vagy 
akár saját alkotásaikból.

A zsűri elnöke Varró Dániel Kossuth-díjas költő.
időpont és helyszín: április 13. (csütörtök), 16 óra, Városháza-

díszterem (Városház utca 16.).
További információ: Czinczkyné Fejes Mónika (291-6564,  

czinczky@kondorkh.hu).

rendőrnap 
Április 24-én (hétfőn) 14 és 18 óra között Rendőrnap lesz a Lőrinci 
nagykönyvtárban (Thököly út 5.). A program keretében a rendőrség 
mellett bemutatkozik a Rákosmenti Mezei őrszolgálat és a Lőrinc-
Kertváros Polgárőr Csoport is. A kerületi Vöröskereszt elsősegély-
bemutatót tart, és a résztvevők speciális szimulátor segítségével 
kipróbálhatják, milyen lehet részegen motort vezetni. Emellett lesz 
bűnmegelőzési és közbiztonsági totó, a gyermekeknek pedig társas-
játék és arcfestés. Tizenhat órakor tartják a Rendőrmesék 2 lábra, 4 
lábra című rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetését.
Az eseményen Keviczky Csilla rendőr hadnagy és Fábián Mónika 
rendőr főtörzsőrmester működik közre, a rendezvény fővédnöke 
pedig Minyóczki Árpád rendőr alezredes, a XViii. kerület rendőr-
kapitánya. 

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KORZÓ: 
Kultúrtörténeti séták híres emberekkel

ARCHITÉKA: 
Építészkritika a főváros épületeiről

POLC: 
Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

KERESSE 
az április 13-i 

SZÁMBAN!
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Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
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Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132 
Sina Simon sétány 1. fszt. 133. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/54/A/133 

Sina Simon sétány 2. fszt. 131. – 20 m² - üzlet - hrsz:150228/67/A/131 
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160 

Sina Simon sétány 6. fszt. 158. – 14 m² - hrsz: 150228/65/A158 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/69 
Tövishát utca 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/A/148 
Tövishát utca 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/162 

Tövishát utca 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/65/A/147 
Tövishát utca 33. fsz.2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/73 
Tövishát utca 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/75 

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

Üllői út 313. fsz. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 151921 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 340. fszt. 3. - 46 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 350. fszt. 7. - 22 m2 – üzlet – hrsz: 152332 

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

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

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

Vándor Sándor utca 1. fszt. 1. - 128 m² - üzlet - hrsz: 150259/126 
 
 

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

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

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

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2017. április 18. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2017. április 21. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 
Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 

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

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

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

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

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

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

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

Havanna utca 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/64 
Havanna utca 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 151126/4/A/67 
Havanna utca 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/69 
Havanna utca 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/71 
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/61 

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

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

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

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

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

Küllő utca (Alsóerdő sor u.) - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2 
Lakatos utca 13. fsz. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 152172/2 

Lenkei utca 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19 
Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. -14m2- raktár - hrsz:150228/54/A/149 
Margó Tivadar utca 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/A/162  
Margó Tivadar utca 142. fsz. 1. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/131 

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

Margó Tivadar utca 148. fszt. 3. - 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/143 
Margó Tivadar utca 160. fszt. 71. - 29 m² - üzlet - hrsz: 150228/87/A/71 

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

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

A városgAZdA Xviii. KErÜlEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n AsZtAlos: Asztalos végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: 
Játszóeszközök a vonatkozó szabványoknak megfelelő készítése, karbantartása. Elvárások: 
Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, 
precíz munkavégzés. Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

n EMElŐgéP-KEZElŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. Feladatok: - emelőko-
saras gépjármű vezetése, - az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési 
területet felmérése, - az előírt biztonsági feladatok elvégzése, - munkavédelmi előírások 
betartása és betartatása, - a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. 
Elvárások: emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), 
gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), hidrau-
likus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, felelősségteljes 
munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség.

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

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

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

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

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

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

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

n ÜgyFélsZolgálAti CsoPortvEZEtŐ: Ügyfélszolgálati csoportvezető munka-
társat keresünk. Feladatok: - a személyes ügyfélszolgálat zavartalan működésének biztosítása, 
- ügyfélszolgálati osztályvezető helyettesítése, - listák, kimutatások készítése a vezetői 
igényeknek megfelelően, - az ügyfélszolgálati osztály belső folyamatainak állandó fejlesztése, 
hatékonyabbá  tétele, - folyamatos egyeztetés a vezetőkkel, - az osztályvezető távolléte alatt 
az ügyfélszolgálati csapat menedzselése, törekedve az optimális munkaleosztásra, szükség 
esetén a feladatok átcsoportosítására, - ügyfélpanaszok kezelése, ügyfélközpontú szemlélet 
elsajátítása, - ügyfélszolgálati csoportok zavartalan működésének biztosítása, - személyes 
ügyfélszolgálati feladatok ellátása, - egyéb adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások:  kö-
zépfokú végzettség, ügyfélközpontúság, jó kommunikációs, szervező és koordinációs, valamint 
együttműködési készség, felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel, Outlook), 
pontos, megbízható munkavégzés, hasonló területen szerzett tapasztalat.

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

n FEstŐ: Társaságunk festő munkakörbe keres munkatársakat. Feladatok: Társaságunk 
telephelyein, kezelésében álló ingatlanokban szobafestés, mázolás, tapétázás. Elvárások: 
szakirányú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, precíz munka-
végzés. 

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

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

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

n PEDikűr – MANikűr! cukros, gombás, problémás láb? Nem tud 
otthonából kimozdulni? vAN MEgolDás! Hívjon bizalommal! képzett 
gyógypedikűrösként, otthona kényelmében biztosítom a szakszerű ellátást. 
t.: 06-30-310-5902

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

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

n 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 víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek 
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 bt. tel.:06709487751

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

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

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

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

n ABlAK, AJtÓ, rEdŐny, MűAnyAg nyílásZárÓK, redőnyök, szúnyoghálók 
beépítése, cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. 
Tel.: 0630-849-4294

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

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

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

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

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

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

n MiNDENNEMű régiségEt vásárolok, DiJtAlAN kisZállássAl 
késZPéNZért! butort, FEstMéNyt, csillárt, PorcEláNt, kEráMiát, 
sZöNyEgEt, órákAt, HirADástEcHNikát, cD-DvD, bAkElit HANglEMEZt, 
FéNykéPEZőgéPEt és obJEktÍvEt, EZüst-broNZ-réZ tárgyAkAt, 
biZsukAt, borostyáNt, köNyvEkEt, kitüNtEtést, JElvéNyt, Háborus-
kAtoNAi tárgyAkAt. PiNtér NikolEttA, 06-30-973-4949, 466-83-21

élEtJárAdéK
n Jól kereső, nagy gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal pár életjáradéki 

szerződést kötne egyedülálló, idős személlyel. Méltó, megbecsült, nyugodt életet biztosítunk. 
20/443 0015.

ingAtlAn /ElAdÓ–KiAdÓ
n Pesterzsébeti kétszobás összkomfortos családi házat 80 nöl telekkel, 

melléképületekkel elcserélném Xviii-XiX. kerületi másfél szobás lakásra ii. 
emeletig értékegyeztetéssel. telefon: 06-20-917-0669

állás / MUnKA
n Xviii. kerületi telephelyekkel rendelkező cég keres jó fizikai adottságokkal 

rendelkező férfi kerti munkást, akinek a két telephely udvarának 
karbantartása lenne a feladata 6 vagy 8 órás munkaidőben. érdeklődni a 
30/2892058-as telefonszámon lehet 8-16 óra között, vagy az office@anex-
grupp.hu email címen.

n Xviii kerületi telephellyel rendelkező cég, belföldi fuvarfeladatok teljesíté-
sére (rendezvényeszközök és kávégépek szállítására ) keres olyan gépko-
csivezetőket, akik rendelkeznek: b+c kategóriára érvényes jogosítvánnyal 
és emelőhátfal vizsgával. Elvárások: Minimum 2 éves vezetési gyakorlat 
emelőhátfalas gépjárművel, önálló, felelősségteljes munkavégzés. Amit 
kínálunk: versenyképes fizetés, hosszú távú munkalehetőség,kulturált 
munkakörülmények. érdeklődni a 30/2892058-as telefonszámon lehet 8-16 
óra között, vagy az office@anex-grupp.hu email címen.

n Fix fizetéssel, heti bérezéssel keresünk délutáni munkára telefonos asszisztenseket. 
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Telefonszám: 06-70-770-0080

n budapest Főváros Xviii. kerület gyöngyvirág szociális szolgálat házi 
segítségnyújtás keretében foglalkoztatott szociális gondozói munkakör 
ellátására keres szakképzett munkatársat. Az álláshely azonnal betölthető. 
A munkakör betöltésének feltételeiről dr. Mikófalviné kitka Piroska vezető 
gondozónő ad felvilágosítást a 297 00 56 telefonszámon.munkavégzés. 
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, hosszú távú munkalehetőség,kulturált 
munkakörülmények. érdeklődni a 30/2892058-as telefonszámon lehet 8-16 
óra között, vagy az office@anex-grupp.hu email címen.

n 23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk tészta posztra cukrász vagy pék 
kollegát. Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Jelentkezés: 0620-983-8923, rendeles@cukraszat.hu 

n 23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk takarítót napközbeni, illetve műszak végi 
takarításra. Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Jelentkezés: 0620-983-8923, rendeles@cukraszat.hu 

n Kert szerető személyt keresünk pestlőrinci családi házunk kertápolásához, heti 1-2 
alkalomra. Rövid önéletrajzát az alábbi e mail címre várjuk: matyesztosz@citromail.hu

n soroksári szállodánkba keresünk kézilányt a Szállóvendégek reggeliztetésére, a 
Szakácsok munkájának segítésére. Feladatok: szakácsok kérése szerinti teendők ellátása, 
alkalmanként csoportos vacsorák tálalása, a konyha teljes területének tisztántartása Információ: 
premiummtva@gmail.com, vagy a 06 70 371 3458 számon

Adás–vétEl–régiségEK
n ANtikvitás! Magas áron vásárol bútorokat, órákat, (kar és faliórát), tv-t, 

rádiót, varrógépet, írógépet, képeket festményeket, ezüst, bronz és porce-
lán tárgyakat, teljes hagyatékot, használt ruhát , cipőt, ágytollat! Díjtalan 
kiszállás! balogh Eszter, tel.: 0670-397-2762

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

Tervezett programok:

• sport: sportágválasztó (kosár-, röp-,
kézi- és tollaslabda, korfball, floorball),
csoportos fittness órák (zumba, pilates, stb.),
asztalitenisz, fitness ruhavásár (Jessica)

• informatika: játékprogram készítés, kódfejtés, LAN-party,
Legyél Te is milliomos és Hexxagon játék 

• egyéb: pályaorientációs börze (cégek bevonásával), 
kicsiknek színezés és makramé, játékok, 
Ízek utcája – kóstoló, zenés-táncos műsorok, 
dzsúdó, versenytánc és ugrócsoport bemutató

Minden korosztályt szeretettel várunk!

Helyszín: Budapesti Komplex SZC 
Pogány Frigyes Szakgimnáziuma,
1183 Budapest, Thököly u. 11.

A részvétel ingyenes, csak jelezd részvételedet ezen a 
címen: info@poganysuli.hu

Szakmák éjszakája 
2017. április 21-én 16 órától

a Pogányban
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II. Városgazda
Fitt Akadémia
A Városgazda Utánpótlás Akadémia 

osztályának 
szervezésében

Időpont:   2017. április 8. 14.00-től 20.00-ig
Helyszín:    Pestszentimrei Sportkastély  

(1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c.)

Jegyár:       Elővételben: 1.500.-Ft 
Helyszínen: 1.800.-Ft

Sztárfellépőink:

Katus AttilaBéres Alexandra

a

támogatásával

Városgazda

FittAkadémia

II.

rossmann.hu

�� ��� Ft feletti  megrendelését ingyen 
házhozszállítjuk az egész országban!
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

A Kassa utcai iskolában feb-
ruár 25-én megrendezett via-
dalon tatamira lépett Kovács 
Mihály – Misu – is, aki a szü-
leivel együtt borzalmas napo-
kat élt át a múlt év végén. Egy 
nappal a karácsonyi ünnepek 
előtt fedél nélkül maradtak, 
mert leégett a házuk.

Szerencsére, de elsősorban 
sokak segítségének köszönhe-
tően, ma már nem elsősorban 
arról kell beszélni, hogy mi 
történt akkor, hanem arról, 
hogy ismét bebizonyosodott: a 
bajban sokan állnak a szeren-
csétlenül jártak mellé. 

ÉGtek A 
„kinCsek” is
A legutóbbi karácsonyt is 
úgy várta a család, mint azt 
megelőzően már sokat. Az 
édesanya készült az estére, az 
édesapa a szobájában volt az 
emeleten, Misu pedig lent, a 
földszinten. Az ő hangjára ri-
adtak, hallva, hogy ég a ház. 
Égett és égett… Mentették a 
menthetőt – s hiába érkeztek 
ki hamar a tűzoltók, lakhatat-
lanná vált a ház, egyik pilla-

natról a másikra felfoghatatla-
nul nehéz helyzet elé állítva a 
családot.

Az apa, a 67 éves Kovács 
Mihály így emlékezett vissza:

– Misu kiabált, hogy baj 
van, ég a ház! Hirtelenjében 
azt sem tudtuk, mihez kezd-
jünk. nem sokkal később már 
itt voltak a tűzoltók, de ők sem 
tudták megakadályozni, hogy 
ne az történjen, amit a lángok 
akarnak. nem szívesen beszé-
lek erről, s nem is kívánom 
senkinek, hogy átélje. A lényeg 
az, hogy a mai napig albér-
letben lakunk havi százezret 
fizetve. Lehet ugyan élni ott, 
de gondoljon bele: mindenünk 
odalett. Minden, amit el lehet 
képzelni.

Misu „kincsei” is. Azok az 
érmek, amiket dzsúdósként 
szerzett, köztük az az ezüst, 
amelyet a Los Angeles-i speci-
ális olimpián nyert.

ideGenek 
is seGítettek
A 32 éves fiatalemberen ma 
már nem látszik, hogy mit élt 
át a szüleivel. Edz, versenyez, 

de azért természetesen nyomot 
hagytak benne a történtek.

– nagyon megviselt ben-
nünket, de túlleszünk rajta, 
erősnek kell lennünk – mond-
ta, aztán már ment is vissza 
melegíteni, mert neki azon a 
napon a tatamin kellett bizo-
nyítania.

nézzük, már amennyire 
lehet, a tűzeset „jó” oldalát… 
Összefogtak az emberek, aki 
tudott, segített. Az önkor-
mányzat 100 ezer forintos 
gyorssegélyén túl is érkeztek 
összegek a család bankszám-
lájára.

– A biztosító több mint 
öt és fél milliót utalt eddig, s 
Misu fiunknak is küldtek kö-
zel egymilliót. Vadidegenek 
is, amire természetesen nem 
mondhatok mást, mint hogy 
köszönjük – mondta az édes-
apa. – Misu ma már jól van, 
kemény, mint a kő, tud a spor-
tolásra figyelni.

BAjBAn 
ismerszik meG
A fiatalember edzője, Juhász Jó-
zsef elmondta, hogy az egyesü-
lete, a Kassa SE is összefogott, s 
amennyivel tudta, megpróbálta 
enyhíteni a tűz okozta károkat.

A sok-sok segítő szándék 
ellenére a tragédiáról még nem 
beszélhetünk múlt időben, de 
az első megrázkódtatáson már 
túlvan a Kovács család. Azzal 
az érzéssel gazdagodva, hogy a 
bajban sok emberre lehet szá-
mítani.

Ungvári is sEgítEtt 
A kiváló kolléga, 
sporttárs, az olimpiai 
bronz- és világbajno-
ki ezüstérmes csel-
gáncsozó, a Magyar 
érdemrend lovagke-
resztjének birtokosa, 
a válogatott tagja, Ung-
vári Miklós is segített. 
sportfelszerelésekkel, 
dzsúdóruhákkal aján-
dékozta meg Misut. ha 
már az érmek a tűzbe 
vesztek, legalább az 
edzései zavartalanok 
legyenek.

hA AdnAK, MEgKÖ-
sZÖniK
Kovács Mihály, a 
Xviii. kerületi soFi 
cselgáncsozója, 2015-
ben tagja volt a los 
Angeles-i speciális 
olimpia nyári világjáté-
kokon szereplő magyar 
csapatnak. 
Akinek módjában áll 
adakozni, a követke-
ző számlára utalhat: 
Kovács Mihály, Buda-
pest Bank, 10103881-
73283300-01003000

PUsZtított A tűZ, lEégEtt A CsAládi háZ

� Borzasztó nap volt a kovács család 
és benne a kiváló speciális sportoló, a 
cselgáncsozó mihály számára december 

23-a. leégett a Baross utcai családi házuk, 
fedél nélkül maradtak. Az azóta eltelt időszak-
ról kérdeztük az édesapát, idősebb kovács 
mihályt. 

misu kemény
pler: hullámzó 
Fiatal csapat

 
Az nB i-ből az elmúlt bajnoki szezon végén kieső PlEr-
kézilabdacsapat hétről hétre megküzd ugyan a győzelemért 
a másodosztályban, ám a feljutásról még a legelszántab-
bak sem álmodoznak. Az élen álló dabas ugyanis alaposan 
elhúzott a mezőnytől, március 25-én legyőzte a csapatun-
kat is, 29-27-re. A vezetőedzőt, Kovács Mihályt kérdeztük.

 

– Ismerve a bajnoki szezonnak nekivágó PLER erejét, már a rajt előtt is 
óvatos volt. Úgy vélte, kell két év ahhoz, hogy a csapat visszataláljon a 
legjobbak közé. A jelek szerint az idő önt igazolta, mert a Dabas előnye 
szinte már behozhatatlan.

– Sajnos mindez igaz… Tizenegy ponttal vezetnek előttünk, szinte 
már feljutottak. Reálisan nézve nem is a bajnoki cím a tét. Jelen hely-
zetben az a legfontosabb, hogy úgy játsszunk a mérkőzéseinken, hogy 
az ne csak reménykedésre, hanem realitásra is alapot adjon. Talán 
mondanom sem kell, hogy nem akarunk hosszú távra berendezkedni 
a másodosztályban.

– Mint világbajnok, mint „abszolút” szakember, hogyan látja? Meg-
van erre az esély?

– Attól függ, mikor kérdi… Mert az egyik héten az a válaszom, 
hogy igen, a másikon meg az, hogy nem. Annyira hullámzó és váltako-
zó a formánk, hogy nemegyszer engem is meglep az, amit a srácoktól 
kapok.

– Ezzel kapcsolatban hadd említsem meg: azt mondta a rajt előtt, 
hogy nagyon fiatal az együttese.

– Ez a fiatalság pedig egyszer kiváló játékra képes, egyszer pedig 
csapnivalóra. Amikor szembesülök egy-egy váratlan vereséggel, azt 
mondom: ez is benne van a pakliban…

– És milyen lapok voltak eddig a pakliban?
– ilyenek is, olyanok is. Hét fordulón vagyunk túl. A három győze-

lem mellett négy vereségünk van, tehát valahol ott vagyunk az ötven-
százalékos teljesítmény körül, ami nem elég az aranyra, de arra igen, 
hogy jövőre még meghatározóbbak legyünk az nB i/B-ben, s vissza-
kerüljünk az elitbe. Teszem hozzá, volt olyan vereség, amely nem volt 
méltó a játékosokhoz.

– Mi szükségeltetik ahhoz, hogy erősebb legyen a PLER?
– Az egyik az, hogy a fiatal csikók rutint szerezzenek, a másik pedig, 

hogy mindenképpen le kell igazolni két tapasztalt játékost. Ha ezek tel-
jesülnek, akkor ígérhetem, újra első osztályú csapatunk lesz.

– Lát lehetőséget erre?
– Sem az edzői kispad, sem a szemem nem hazudik.
 
hUlláMvAsút
Az első fordulóban hazai vereség a Balatonfüredi 
KsE-től, hogy aztán két győzelem következzen. 
A nemzeti Kézilabda Akadémiát (nEKA), majd a 
veszprém fiókcsapatát is legyőzte a PlEr. Ezután 
lefelé száguldott a hullámvasút: olyan vereség a 
Pénzügyőrtől, amit csúfosnak nevezett Kovács Mihály, 
majd egygólos vereség a vecséstől. Ezt követően 
egyszer fent, egyszer lent: a tata elleni hazai győzelmet 
a bajnoki címre esélyes dabas elleni kétgólos vereség 
követte.
volt tehát itt minden az elmúlt két hónapban…

 

pestszentimre:  
„csak előre!”
A címet nem a 48-as huszároktól vettük kölcsön, hanem 
Molnár Zoltántól, a PsK futballcsapatának vezetőedzőjétől. 
Ő mondta, hogy az imreiek számára egyetlen irány lehet: 
csak előre!

A BLSz ii. osztályából tavaly nyáron a legjobbak közé felkerülő csapat 
mestere szerint „most kell egy jó sorozat”. igaza van, mert azzal nagyot 
lehetne előrelépni a tabella 12. helyéről. Pedig egy újonc csapat számára 
egyáltalán nem szégyellni való egy ilyen helyezés, különösen akkor, ha 
hozzászámoljuk: az előttük álló együttes március végéig csak két pont-
tal gyűjtött többet.

Elmondta az edző, hogy érdekes időszakon vannak túl. Március kö-
zepén a hatalmas esőzés miatt elmaradt a hazai bajnokijuk, a márciusi 
utolsó fordulóban pedig szabadnapos volt a csapat, mivel 15 gárda al-
kotja a mezőnyt.

A hosszú szünetet arra használják ki, hogy a remélt jó sorozatot ne 
csak szavakkal, hanem tettekkel – vagyis sok-sok edzéssel – is alátá-
masszák.

Az eddigi tavaszi meccsekről elmondta Molnár Zoltán, hogy az első 
fordulóban idegenben 3-2-re kikaptak a Testvériségtől, majd tíz em-
berrel bravúros győzelmet arattak (ugyancsak 3-2) otthon a Kelen FC 
ellen. A harmadik találkozón a Ferencvárosi Futball Club (FFC) volt az 
ellenfél. A 2-1-es vereségről csak ennyit mondott az edző: „Két helyzet, 
két gól…” Vagyis az FFC helyzetkihasználása százszázalékos volt, ami 
a PSK vereségét jelentette.

Az áprilisi első fordulóban, 1-jén, hazai pályán mérkőztek a 
pestszentimreiek az Újbudával. A találkozó 1-1-gyel ért véget.

kovács Mihály és családja megsegítése érdekében összefogtak a sporttársak is  

Sportolók összefogása a tűzeset károsultjaiértsPort

olvasóink figyelmébe!
Következő lapszámunk 

április 26-án jelenik meg.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Három betű – mindössze ennyi… Va-
lamikor így lehettek az elődeink is má-
sik három betűvel. Például az FTC-vel 
vagy éppen az MTK-val. Ma meg már 
úgy vagyunk e klubrövidítésekkel, hogy 
rögvest ott látjuk mögöttük e két patinás 
egyesület hírességeit.

Vajon a mi utódaink is így lesznek 
majd egyszer a VuA névvel, még akkor 
is, ha „csak” utánpótlás-nevelő akadé-
miáról van szó?

A választ egyelőre a jövő rejti, az 
azonban bizonyos, hogy az egyesület jó 
úton halad afelé, hogy halhatatlan le-
gyen, s ez nem a kötelező születésnapi 
„zsúrmosoly”.

Semmiképpen sem, mert látva azt 
a szervezettséget, amely az egész napot 
körbevette, nem is gondolhatott mást az 
ember, mint hogy a kerületi utánpótlás-
akadémia (és általa a lőrinc–imrei után-
pótlás-nevelés) győzelemre van ítélve.

Az a srác, netán lányka, aki rávette 
a szüleit, hogy látogassanak ki a sport-
centrumba, biztosan nem úszta meg 
anélkül, hogy legalább egy könnyed flört 
kialakuljon közte és a sport között. Mi-
vel a VuA összes szakosztálya jelen volt 
a születésnapon, nem volt nehéz közel 
kerülni hozzájuk.

hAt szAkosztály, 
700 Gyerek
A focisták már messziről „kiabáltak”, 
hiszen a villámtornákhoz kialakított pá-
lyákon egymást érték a kerületi csapatok 
meg az iskolai válogatottak.

Könnyű nekik, mondhatnánk, hiszen 
olyan „szponzoruk” van, akit érdemes 
követni. Kiss Lászlóról, a Vasas egykori 
pengés játékosáról van szó, akinek a gól-
jait még ma is felemlegetik. Az egykori 

33-szoros futballista a VuA labdarúgó-
szakosztályának az igazgatója. 

Természetesen ő is jelen volt a szüle-
tésnapi ünnepségen, s lehet, hogy már 
ott kiszúrt magának egy-két ügyes gye-
reket.

Az ünnepi nap egyik szervezője 
Kissné Baumann Gizella, az akadémia 
sportszakmai igazgatója volt.

– Sikeres éven vagyunk túl. A hat 
szakosztályban 700 gyerek sportol, kö-
zülük 250 az igazolt, tehát tudatosan 
építjük az akadémiát.

„ÉkszerdoBoz” lesz
Banyár László a Városgazda utánpótlás 
Akadémia nonprofit Kft. ügyvezetője-
ként rengeteget tesz az ügyért.

– Amikor két évvel ezelőtt belekezd-
tünk, vállaltunk kockázatot is, mert 
olyan értelemben eredményt kellett fel-
mutatnunk, hogy jönnek a gyerekek, 
hogy élnek a szakosztályok. Ma már a 
számok és az eredményesség tükrében 
azt mondhatom, hogy benépesültek a 
pályák, sok fiatal kezdett űzni valami-
lyen neki tetsző sportágat. Ha nem is 
kiemelkedő színvonalon, ha nem is az-
zal a szándékkal, hogy élsportoló lesz, 
de rendszeresen mozog, s nekünk ennek 
elérése a fő célunk.

Megtudtuk az ügyvezetőtől azt is, 
hogy a Vilmos Endre Sportcentrumban 
jelentős változások várhatók. A 300 mil-
lió forintos fejlesztés nyomán olyan ék-
szerdoboz lesz a létesítmény, amely min-
denki igényeinek megfelel majd. 

szÉp jövő előtt
nagy volt az érdeklődés a 
küzdősportszakosztály bemutatója iránt. 
Érthetően, hiszen a „harcosok” thai 
boksz mérkőzésekkel várták az érdeklő-

dőket. Dudok Károly szakosztályvezető 
az edzőtársaival a ringsarokból irányí-
totta a gyerekeket, akik azért vigyáztak 
egymásra.

Bemutatót tartott a Blocosz Adrienn 
vezette szabadidősport-szakosztály is, 
bár az ő igazi vizsgamunkájuk április 
8-án lesz, amikor fitt napot rendeznek a 
Sportkastélyban.

Felköszöntötte a „szülinapost” Ughy 
Attila polgármester is, aki az ünnepi 
torta felvágása után elmondta: kiválóan 
működik az utánpótlás-akadémia, s biz-
tos abban, hogy szép jövő és még szebb 
sikerek előtt állnak az itt sportoló gye-
rekek.

 
PArtnEr lEtt 
A Csontváry
Az akadémia lendületét 
jelzi, hogy már több 
kerületi iskolában van 
sportosztálya, és a 
bővítésnek nincs még 
vége. Az Eötvös és a 
táncsics iskolában 
működő mellett 
szeptembertől a havanna-
lakótelepi Csontváry 
iskolában indul olyan 
osztály, amelyben a 
sportolásra legalább 
annyira odafigyelhetnek 
majd a diákok, mint 
amennyire más 
tantárgyakra kell. 

Az ünneplésre okot adott, hogy a hat szakosztályban már 700 gyerek sportol

sZÜlEtésnAP soK vEndéggEl és Még tÖBB sPorttAl HoSSzÚ 
ÉS SiKERES ÚT 

 
A Pestszentimrei Birkózó sportegyesület március 18-án ren-
dezte meg azt a lány- és kadetkorosztályú versenyt, amely-
nek keretében 23. alkalommal léptek szőnyegre a sportolók. 
Az idei verseny nemzetközi volt.

 

nem lehet mással, más személlyel kezdeni a versenyről szóló tudósítást, 
mint Kapitány Istvánnal, a pestszentimrei birkózók szakosztályvezetőjével, 
edzőjével, főnökével, vagyis mindenesével.

Kapitány úgy vágtázott a Pestszentimrei Sportkastély egyik szőnyegétől 
a másikig, mint akit felhúztak, úgy adott tanácsot mindenkinek, aki azt 
kérte tőle, mint a leggondosabb házigazda. Elnézve őt, a korábban elmon-
dott szavai jutottak az ember eszébe: „Huszonegynéhány éve a PiK-ben, az 
első versenyen, írd és mondd, 36-an voltunk, úgy kellett húzni az időt, hogy 
versenynek tűnjön.”

Az idei versenyen nem lehetett ilyen gondja sem neki, sem a rendezőgár-
dának. Ellenkezőleg, nagyon is pörgetni kellett a meccseket, hogy időben 
véget érjenek. ugyanis annyian tolongtak a szőnyegeken, hogy félő volt: 
még éjszaka is birkózni fognak.

Ez azért nem történt meg, de az biztos, hogy mindenkinek egész napra 
megvolt a tennivalója.

Amikor az egyik „rohanása” közben sikerült beszélnünk a csupaszív 
szakemberrel, elmondta, hogy a versennyel idősebb növényi norbertnek is 
emléket állítanak, mert „ez az ő emlékversenye is, örök személyisége ő a 
magyar birkózósportnak”.

Az idősebb növényiről illik tudni, hogy kiváló birkózó, később pedig 
edző volt, s nem mellesleg az édesapja annak a növényi norbertnek, aki az 
1980-as moszkvai olimpián gyarapította a magyar aranyérmek számát.

Az emléke tehát ott volt közöttünk a Sportkastélyban.
Az utódokról, a mostani birkózólányokról a következőket mondta Ka-

pitány:
– Már csak azért is jók a mezőnyök, mert külföldről is sokan jöttek. Szlo-

véniából, Szerbiából és Horvátországból vannak vendégeink. A diákolimpi-
ai versenyek két korosztályában és a kadet korosztály válogatóján összesen 
265 lány áll szőnyegre, nem is tudom, hogy fogunk elférni. Azt viszont lá-
tom, hogy erősek a külföldiek, nem lesz egyszerű nyerni ellenük.

Arról, hogy mégis legyen sikerélmény, Szenttamási Róza gondoskodott, 
aki igazi Kapitány-tanítványként sorra győzte le az ellenfeleit.

S hogy neve van ennek a viadalnak, arra a legjobb bizonyíték az, hogy 
végignézte a küzdelmeket Farkas Tibor, a Magyar Birkózó Szövetség főtit-
kára is, akinek tetszhetett a verseny, mert így nyilatkozott:

– Örömteli az is, hogy sokan vannak a lányok, de elsősorban annak 
örülhetünk, hogy tudják is, mit akarnak. nem ösztönből birkóznak, hanem 
okosan felépítve az akcióikat, tehát a minőséget képviselik. Ami pedig a 
rendezést illeti, az Kapitány Pistát dicséri, mint minden évben…

 
Csúcsforgalom volt a sportkastély 
birkózószőnyegein.

iSMÉT SzuPER 
VoLT A SoFi 
Büszke magyar csapat utazhatott haza március végén 
Ausztriából, a speciális olimpia téli világjátékokról, mert a 
kiválóan felkészített és felkészült magyar sportolók 28 érmet 
szereztek a hatnapos versenyen.

Szép magyar eredményekkel zárult az Ausztriában március 14–25. között 
megrendezett Speciális olimpia Téli Világjátékok küzdelemsorozata. A de-
legáció a hat versenynap alatt összesen 13 arany, 6 ezüst és 9 bronzérmet 
szerzett, vagyis 28 medállal gazdagodott. A 33 magyar versenyző 5 sportág-
ban – alpesi sí, hófutás, műkorcsolya, gyorskorcsolya és padlóhoki – indult. 
Az ausztriai világeseményen 105 ország 2600 értelmi fogyatékossággal élő 
és tanulásban akadályozott versenyzője vett részt.

A XViii. kerületi SoFi Életjel Alapítványát négy gyorskorcsolyázó és 
három műkorcsolyázó képviselte, akik nem kevesebb, mint öt aranyérmet 
nyertek mű- és gyorskorcsolyázásban, több más értékes helyezés mellett.

Íme, a dicsőséglista.
gyorskorcsolya: Péter Dávid 2 arany (777 m, 1000 m), Bohn zsombor 1 

arany (222 m), 1 ezüst (333 m), Surnyák Viktória 1 arany (111 m). 
műkorcsolya: Hingyi Rita–Hingyi Ágnes 1 arany, Hingyi Ágnes 4. he-

lyezés, Hingyi Rita 5. helyezés, Kőrösi-Fehér nándor 1 bronz.
A csapat hazaérkezése után az ünnepélyes fogadáson Lengyel Lajos, a 

Magyar Speciális olimpia Szövetség elnöke csodálatosnak és emlékezetes-
nek nevezte a válogatott szereplését.

két gyertya 
a tortán

�második születésnapját ünnepelte március 25-én a vá-
rosgazda utánpótlás Akadémia, a vuA. A „bulit” a vilmos 
endre sportcentrum pályáin és termeiben tartották. nem 

volt nehéz jó hangulatot teremteni, hiszen minden résztvevőt, ott 
lévőt összekötött a sport és azon túl a vuA szeretete.
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16 Kitüntetések az életmentő kerületi rendőröknek  Portré

�már beszámoltunk 
róla, hogy február 
19-én kutyasétáltatás 

közben egy engedetlen 
négylábú a befagyott erő-
mű-tó közepére futott, így 
a kutyus gazdája, klaudia 
a mentésére indult. A lány 
alatt beszakadt a jég, akit 
a három fokos fagyos 
vízből két bátor rendőr 
mentett ki. A két életmen-
tő rendőrt – vágó zoltán 
törzszászlóst és kopasz 
zsolt törzsőrmestert – a 
Belügyminisztérium Bá-
torságért érdemjelével és 
a kerületi önkormányzat 
„mi szívügyünk” elismerő 
oklevelével tüntették ki. 

göNcZöl ANDrás   

A gyermekkori pozitív élmények gyak-
ran segítenek a pályaválasztásban. A 
középiskola végén gyakran visszakö-
szön az egykori álom, akár az egyen-
ruha varázsa és a hozzá tartozó rend-
szeretet. Így történt ez írásunk első 
szereplőjével is. 

fizikAi AdottsáG 
És empátiA
– Gyálon születtem 1978-ban, egy sze-
rető családban, ahol a hús körül forgott 
minden. Apám elismert hentesmester, 
édesanyámat is a vágóhídon ismerte 
meg. Van még egy csavar a történetben, 
bátyám is a hentes szakmában dolgozik, 
nem is akárhogy – meséli Vágó Zoltán.  
– nyílegyenes út vezetett az élelmiszer-
ipari technikumba, ahol húsfeldolgozó 
technikusként végeztem. Ám vonzódá-
som az egyenruha iránt nemhogy csök-
kent volna, hanem le is gyűrt. Katonai 
főiskolára jelentkeztem, de a hihetetlen 
túljelentkezés miatt sikertelenül.

– A rendvédelmi szakközépiskolá-
ban, ahova felvételt nyertem, az alka-

tom miatt már az első napokban rám 
ragasztották a Rambó becenevet. ott-
hon rögtön elújságoltam, van egy új 
családtagotok Sylvester Stallone szemé-
lyében. Apám megnyugtatott, hogy jól 
jön a családban egy filmcsillag. Akkor 
tudatosult bennem, hogy a családom 
örömmel üdvözölte a hentes szakmá-
tól távol álló pályaválasztását. Már a 
tanulóéveimet is ebben a kerületben 
töltöttem, 1998-tól 2000-ig. Jöttek a 
feladatok: járőr, járőrvezető, 2010 óta 
pedig körzeti megbízottként szolgálok. 
Ami az empátiát, a bajtársi viselkedést 

illeti, nálam az alapfelszereltség részét 
képezik. 

hAB A tortán
– Aki a rendőri hivatást választja, az 
tudja, hogy a terepen bármi bármikor 
megtörténhet. Járőrként, illetve körze-
ti megbízottként a segélyhívás azonnali 
reagálást igényel. Már megszámolni sem 
tudom az elfogások számát. Ez hivatá-
sunk egyik mérföldköve, hiszen szemtől 
szembe kerülhetünk alkohol vagy drog 
hatása alatt álló elkövetőkkel. Annak el-
lenére humánusan kell intézkedni, hogy 

gyakran agresszívan viselkednek. Meg-
győződésem, hogy az életmentő akciót a 
bajtársaim is ugyanilyen eredményesen 
végezték volna, ám a riasztáskor minket 
rendeltek a helyszínre. 2010-ben Az év 
budapesti rendőre kitüntetésben része-
sültem, ami után a belügyminisztériumi 
és a kerületi elismerés „hab a tortán”. 
nagyon büszkén vettem át a kitüntetése-
ket, ráadásul a felterjesztők a szakmai fe-
letteseim voltak. A családom, a barátaim, 
az ismerőseim tengernyi jókívánsággal 
kényeztettek, s a bajtársaimtól is bőven 
kaptam vállveregetést.

Kopasz Zsolt az ifjabb korosztályhoz 
tartozik, 1992-ben született Tiszalúcon. 
Az érettségi után a Miskolci Rendésze-
ti Szakközépiskolába jelentkezett, ahol 
2011-ben végzett.  Azóta szolgál a XViii. 
kerületi Rendőrkapitányságon. 

– Magam is hasonló indíttatásból 
választottam a rendőri hivatást. Gyer-
mekkorom izgalmas pillanatai voltak, 
amikor szirénázó, kéken villogó lámpá-
val elrobogott mellettem egy rendőrautó. 
nagyon romantikusnak láttam a rend-
őrök munkáját. Az én édesapám nyugdí-
jas kohász, az édesanyám tanítónő. Mi-
után bejelentettem, hogy rendőr leszek, 
fenntartás nélkül támogattak. Arra már 
nem emlékszem, melyikük mondta, hogy 
te alkalmas vagy a választott hivatásra, 
mindig is másokon segítő gyerek voltál.

BudApest – tiszAlúC
– Ragaszkodom a „hazai” levegőhöz, 
ezért képes vagyok ingázni Budapest 
és Tiszalúc között. oda születtem, sok 
minden oda köt. Szabad időmben a me-
gyei másodosztályban szereplő Tiszalúc 
nKSE focicsapatban rúgom a bőrt. Még 
nem jelentkezett be értem a Real Mad-
rid, de a remény hal meg utoljára. 

A terepmunka különleges hozzáállást 
kíván.

– Járőrvezetőként ott vagyok az élet 
sűrűjében, az emberek számítanak rám, 
úgy, mint járőrkollégámra is. A foci 
megtanított a gyors döntésekre, ami 
a munkámban is hasznomra van. Egy 
gyors és jó reakció akár életmentésre is 
alkalmas. A járőrszolgálat alapja, hogy 
minél hamarabb ott legyünk, ahol szük-
ség van ránk. intézkedéseink minősé-
gének nemcsak a lakosság igényeinek, 
hanem a szakmai elvárásoknak is meg 
kell felelnie. Fiatalon kaptam ezt a kettős 
kitüntetést, és bevallom, igen jól esett, 
hogy még Tiszalúcon is megünnepeltek. 

csábító egyenruha
Az empátia és a bajtársi viselkedés alapfelszereltség

vágó Zoltán és kopasz Zsolt is az élet sűrűjében szeret forogni, ahol az emberek számítanak rájuk
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AKCIÓ A SÁRGA BOROSTYÁN PATIKÁBAN!

Salvus (1,5 liter) gyógyvíz 

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

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

499,-
               (332Ft/liter)

690,-
HELYETT
CSAK 


