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2018. május 8. — XXVII. évfolyam 8. szám

nyári vEsZélyEK

a tavaSZra vaLaMeNNyIeN vidáman, hálás 
szívvel gondolunk. Örülünk a jó időnek, a 
napsütésnek, a tél végének, bár a pollenal-
lergiában szenvedők örömébe egy kis üröm 
is vegyül. És lehet, hogy különösen hangzik, 
de az egészség megőrzése a tomboló 
nyárban is rengeteg kihívás elé állítja az 
embert. Ivády anett humánmeteorológus 
segít néhány praktikus tanáccsal.

gyErMEKnAP

egéSZ NaPoS reNDeZvéNyeK, vidám 
szórakozással teli gyermeknapi események 
várják a pestszentlőrinci és pestszentimrei 
családokat május utolsó vasárnapján, 27-én 
a Bókay-kertben. a gyermeknapi forgatag-
ban a vidámparki hangulaton túl a kicsik és 
a nagyok érdeklődésére is számot tartó elő-
adók lépnek színpadra, de a középpontban 
ezúttal természetesen a gyerekek állnak.

ZArándoKlAt

aKIK réSZt vetteK Már az Élő rózsafüzér 
zarándoklaton, életre szóló élményként 
vihették haza a lelkükben a napot. a május 
26-i zarándoklaton a kerületünket szokás 
szerint két szakasz, a 7. és a 8. érinti. az 
esti szentmisét ezúttal nem a havanna-lakó-
telepi szent lászló-templomban celebrálják, 
hanem a bókaytelepi mária szeplőtelen 
szíve plébániatemplomban.

MinitEnisZ 

a teNISZ aLaPJaIvaL ismerteti meg az óvo-
dásokat az ovi-sport Közhasznú alapítvány 
XVIII. kerületben elkezdett programja, mely-
nek során első körben hat óvoda pedagó-
gusai kaptak képzést a tenisz tanításához. 
elsőként a nyitnikék óvodában tartottak 
gyakorlati foglalkozást. az óvodapedagó-
gusok lelkesen ügyködtek az alapítványt 
képviselő sebestyén Kata irányításával.

lŐrinCi A Királylány

raJoNg a ZeNéért, kirobbanó sikerű slá-
gereket ír, és semmi pénzért nem költözne 
el lőrincről menyhárt jános gitáros-
zeneszerző-dalszövegíró, akit az önkor-
mányzat március 15-e alkalmából művelő-
désért díjjal tüntetett ki. egyik legismertebb 
szerzeménye, az első magyar szépségki-
rálynőnek emléket állító álmodj, királylány 
című dal pestszentlőrincen született.
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táborok
kavalkádja
Az elmúlt hetekben íze-
lítőt kaptunk a nyárból, 
még ha a szokatlanul 
meleg idő a vakációt 
nem is hozta el. A nyári 
szünidőig azonban már 
csupán néhány hét van 
hátra, így a hagyomá-
nyainkhoz híven egy 
összeállítással igyek-
szünk segíteni a csa-
ládoknak a megfelelő 
program kiválasztásá-
ban.   

Hosszú a nyár. a gyerekek 
nyilván nem, de a felnőttek 
mindig így látják. Ilyenkor 
ugyanis bő két és fél hó-
napon át a szülők feladata, 
hogy egész nap gondos-
kodjanak az iskoláskorú 
gyerekek biztonságáról és 
időtöltéséről. egy egész 
nyarat természetesen nem 
lehet valamilyen kellemes 
üdülőhelyen tölteni, így min-
den évben felmerül a kérdés: 
hol töltse a gyerek a napjait? 
mert abban mindenki egyet-
ért, hogy bárhol, csak az 
utcán ne.
az önkormányzat és a helyi 
intézmények jóvoltából idén 
minden korábbinál több 
tábor várja azokat a kerületi 
gyermekeket, fiatalokat, akik 
közösségben és aktívan 
szeretnék tölteni a nyarat. a 
táborok között akadnak olya-
nok, amelyek már a korábbi 
években is nagy népsze-
rűségnek örvendtek, és 
olyanok is, amelyekre most 
először lehet jelentkezni.
lapunk ezúttal is átfogó 
körképet készített arról, hogy 
hol milyen táborok fogadják 
a vakációzókat. a lista a 
későbbiekben még bővülhet, 
így érdemes rendszeresen 
felkeresni a kerület honlapját 
(www.bp18.hu), ahol nap-
rakész információk lesznek 
majd találhatók a nyári 
táborokról.

Bővebben a 8–9. oldalon

vároSKéP     

A szabadtéri rendezvényeket minden esetben jelentősen 
befolyásolja az időjárás. Az idén azonban a külső kö-
rülményekre aligha lehetett panasz, hiszen az átlagos-
nál több fokkal melegebb, nyárias időben egyébként is 
mindenki a szabadba vágyott, és aki a négynapos ünnep 
kapcsán nem utazott el, az örömmel konstatálhatta a 
változatos kerületi programokat.

A Gépmajálist szervező Hofherr-Dutra Emléktár-
saság tudta, mitől marad tátva a gyermekszáj, mitől 
csettintenek a felnőttek. A beindított hazai gyártmányú 
korabeli traktorok, teherjárművek, haszongépek duru-
zsolva bizonyították, hogy az akkori szakemberek értet-
tek a dolgukhoz.

Családok százai gyönyörködtek a kiállított gépcso-
dákban. A veterán járművek olyan frissen köröztek a 
környező utcákban, mintha most gördültek volna le a 
gyártószalagról. Egy nagypapa lelkesen válaszolt unoká-
ja kérdéseire: Papa, te is ilyen traktorral dolgoztál? Papa, 
neked is volt ilyen kocsid? A papa kihúzta magát, majd 
büszkén mondta: Hát, nem a kütyüket nyomogattam 
álló nap. Ilyen traktorral arattunk, és az öreg Trabant 
még mindig ott feszít a garázs sarkában.

A gyermekek és az idősebbek pedig látható élvezettel 
pattantak a gépcsodák nyergébe, hiszen ezúttal nemcsak 
a szemeket lehetett legeltetni, a kezek is simogathattak.   

Ugyanebben az időben már a Bókay-kert is látvá-
nyosan kivirágozva fogadta a vendégeket a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit zrt. rock-majálist szervező 

csapatának köszönhetően. A feldíszített májusfa ünnepi 
hangulatban egyenesedett ki, és már a magasból láthatta 
a téblábosok hangulatteremtő, fergeteges előadását. Mint 
tudjuk, a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola a tánc és a 
társművészetek nyelvén nevel emberségre, szeretetre, a 
múlt tiszteletére.

A Bókay-kert kacskaringós útjai benépesültek, de 
róma helyett minden út a Fesztiválszínpad felé vezetett. 
Az átlagéletkor ekkor még igen alacsony volt, ugyanis, 
ahogy Szarvas Attila alpolgármester is mondta a kö-
szöntőjében:

– Nagycsaládosként jó és megnyugtató érzés látni, 
ahogy tömött sorokban érkeznek a gyermekeik kezét 
szorongató anyukák, apukák, sőt nagyszülők. legyen ez 
a majális is a családok ünnepe, melynek szerves része a 
számtalan gyermekprogram, a mutatványosok serege. 
Már előadásra készen áll a Portéka színpad társulata. 
Mit is kívánhatnék? Kerüljön a felejthetetlen események 
listájára a mai majális.

Bővebben a 3. oldalon

� ÉVről ÉVre tÖBBen tÖltIK a május 1-jÉt a KerületI rendezVÉnyeKen. az 
Új tündÉrKertBen már HagyományosnaK teKIntHető gÉpmajálIsra És a 
BóKay-KertI rocKmajálIsra Összesen HarmIncezren látogattaK KI a nyárI-

asan szÉp IdőBen.

tElt háZAs géPMAJális, tÖBB Mint 20 EZrEn A BÓKAy-KErti roCK-MAJálison 

H u r r á

majális! 
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2 Egészség Humánmeteorológiai tanácsok a késő tavaszra és a nyárelőre

KeréKgyártó györgy  

A tavaszra valamennyien vi-
dáman, hálás szívvel gondo-
lunk. Örülünk a jó időnek, a 
napsütésnek, a tél végének, de 
a pollenallergiában szenvedők 
örömébe egy kis üröm is ve-
gyül.

Korán lett 
meleg
– A tavasz első felében általá-
ban a fák virágzásával kerül-
nek allergén pollenek a levegő-
be, a második felében pedig a 
fűfélékével Az idén a hosszú, 
elnyúló telet hirtelen felmele-
gedés követte, és mérhetően 
ugrásszerűen nőtt meg a pol-
lenkoncentráció – magyarázta 
Ivády Anett humánmeteoroló-
gus, a Meteo Klinika munka-
társa.

A szakember szerint a má-
jus eleji hosszú hétvégére már 
alig volt kimutatható a fák pol-
lenje, a fűféléké azonban hir-
telen mutatott magas értéket, 
ekkor tehát az ezekre allergi-
ásak érezhettek kellemetlen 
tüneteket. A legmagasabb ér-
tékeket az Alföldön mérték, de 
a tapasztalat azt mutatja, hogy 
néhány nap alatt ezek válnak 
jellemzővé Budapesten is.

– Az allergiával minden-
képpen tanácsos orvoshoz for-
dulni és megfelelő gyógyszert 
kérni, de a tüneteket tovább 

csökkenthetjük egy kis odafi-
gyeléssel – mondta a humán-
meteorológus. – Mivel a kon-
centráció csúcsértéke déltől 
kora délutánig mérhető, a szel-
lőztetést, a sétát érdemes kora 
reggelre vagy estére időzíteni. 
Kevesebb pollen lesz a lakás-
ban, ha gyakran porszívózunk, 
ha vastag függönyt akasztunk 
az ablak elé. Kirándulni pedig 
ilyenkor a hegyekbe célszerű. 
Érdemes tudni, hogy a pollen-
szezon alatt a szabadtéri sport 
megterheli a szervezetet.

Az allergiás tüneteket a 
tartósabb zápor, zivatar eny-
hítheti még, amely kimossa a 
virágport a levegőből.

VálasszunK jól 
napszemüVeget
Május elején hivatalosan is 
megkezdődött a fővárosban 
a strandszezon. A parkokat 
vagy a kerteket nézve azon-
ban azt látni, nem kell strand 
sem ahhoz, hogy az emberek 
kifeküdjenek napozni. Ivády 
Anett szerint azonban ezzel is 
vigyázni kell.

– Másfél hónapra vagyunk 
a napfordulótól, amely a nap-
járás csúcsát jelenti. Már most 
rendkívül magas UV-értéket 
lehet mérni, különösen a 11 
és 16 óra közötti időszakban 
– hívta fel a figyelmet. – Ha 
ebben az időszakban stran-
dolunk, inkább húzódjunk 

árnyékba. Fontos tudni, hogy 
csecsemőt nem szabad ilyen 
erős napon napoztatni, és a 
nagyobb gyerekekre is ártal-
mas a már most mérhető su-
gárzás.

A hosszú tél alatt elszokott 
a bőrünk a napozástól, és mi-
vel hirtelen lett magas értékű 
az UV-sugárzás, nem volt idő 
arra, hogy kialakuljanak a vé-
delmet nyújtó barna pigmen-
tek, ezért akár 20 perc alatt is 
leéghetünk. Ajánlott legalább 
30 faktoros naptejet használni. 
Az sem mindegy, milyen nap-
szemüveget választunk.

– Hivatalosan már csak 
olyan napszemüveget lehet 
forgalmazni, amelyben meg-
határozott hatékonyságú 
UV-szűrő is van – mondta a 
szakember. – Tehát ha szaküz-
letben vásárolunk, nem dönt-
hetünk rosszul. Ne vegyünk 
nem szaküzletben árusított, 
színesített üvegű napszemüve-
get, mert az becsapja a szemet: 
mivel sötét, engedi a pupillát 
kitágulni, ám UV-szűrő nincs 
benne, így több káros sugárzás 
jut a szembe, mintha nem is 
vennénk fel napszemüveget.

Hol VannaK 
a KullancsoK?
A kutyások április elején már 
találhattak a kedvencükben 
néhány élősködőt, ha nem 

szerezték be idejében a megfe-
lelő riasztószert. Mostanában 
azonban nem találkozni kul-
lanccsal.

– A meleg az oka. A kul-
lancsok a 20–25 Celsius fok 
közötti nedves időt kedvelik, 
a száraz kánikulában ők is 
visszahúzódnak. De számol-
ni kell velük – magyarázta a 
humánmeteorológus. – Tév-
hit, hogy a kullancs a fáról 
ugrik az emberre: a bokrok 
és cserjék szintjén él, és városi 
parkokban, kertekben éppúgy 
megtalálható, mint kint az er-
dőben. Az állat is hazaviheti. 
Ezért a legfontosabb, hogy ha 
a szabadban tartózkodtunk, 
nézzük át a bőrfelületünket! 
Ha hosszú ujjú ruházatban, 
zokniba tűrt nadrágban va-
gyunk kint, kisebb a veszélye 
annak, hogy összeszedünk egy 
élősködőt.

A szakember azt is taná-
csolta: amennyiben mégis kul-
lancsot találunk a bőrünkben, 
lehetőleg forduljunk orvoshoz, 
illetve célszerű beszerezni a 
kullancs eltávolítására kifej-
lesztett kanalat, csipeszt. Alap-
szabály, hogy a kullancsot ne 
krémezzük be, ne mozgassuk, 
mert a bőr alá fúrt fejrészből 
a szervezetbe juttathatja azt a 
váladékot, ami nagyon súlyos 
betegséget is okozhat. A kul-
lancsot hirtelen mozdulattal 
szedjük ki.

� a tavasz utolsó harmadában járunk, de 
már hetek óta úgy érezzük, mintha nyár 
lenne. még ha különösen hangzik is: az 

egészség megőrzése a tomboló jó időben is 
rengeteg kihívás elé állítja az embert. Ivády anett 
humánmeteorológus segít néhány jó tanáccsal.
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A Nyár Is 
VEszÉlyEs
Az egészség megőrzése a meleg évszakban is odafigyelést igényel

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP, polgarmester@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.istvan@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor.istvan@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.zoltan@
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
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.). 

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.). 

MérŐ PétEr FErEnC

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

PEtrovAi lásZlÓ

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

soMody lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
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.

már május elején rendkívül magas uV-értéket lehetett 
mérni, különösen a 11 és 16 óra közötti időszakban. Ha 
ebben a napszakban strandolunk, inkább húzódjunk 
árnyékba. Fontos tudni: csecsemőt nem szabad ilyen 
erős napon napoztatni, és a nagyobb gyerekekre is 
különösen ártalmas a sugárzás.

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.: 896-4319
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
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: 8-17 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 Béla. sétány 1.

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

IMre-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

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

www.bp18.hu

Már most rendkívül magas uv-értéket lehet mérni, óvatosan napozzunk!
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�a májusfaállítás hagyománygyűjtemé-
nyéből a legismertebb a szerelmes 
legények esete. Komoly szándékukat 

a kiválasztott lányka háza elé állított díszes 
májusfával bizonyították, majdnem mindig 
sikerrel. Hasonló szeretetnyilvánítás jelké-
peivé váltak május 1-jén a Bókay-kertben, 
illetve az Új tündérkert Étteremnél a kerü-
leti lakosok örömére állított díszes május-
fák, valamint az árnyékukban megrende-
zett rock- és gépmajális. az „udvarlók” itt 
is sikerrel jártak.

göNcZöL aNDráS      

A nagyszámú látogató elcsábítása az Új Tündérkert Étterem, a va-
lamikori Hofherr-villa parkjában kezdődött, ahol immár tizedik 
alkalommal rendezték meg a május 1-jei Gépmajálist. Háziasszonyi 
szerepében Császár Bíró Lilla köszöntötte a vendégeket, majd Kis-
pest képviseletében Vinczek György alpolgármester, a kerületünk 
nevében pedig Hunyadi István városigazgató mondott köszöntőt. 

generácIós párBeszÉd
A megnyitót követően feldübörögtek az évszázados, de legalább hat-
van-hetven éves gépcsodák, amelyek a mai szemmel talán korsze-
rűtlenek, ám mint hangjuk is bizonyította, annál megbízhatóbbak.  

Az egész napos műsor fellépői között a Kispesti Művészeti Iskola 
rézfúvósai és a Tébláb néptáncosai mellett lengyel vendégművészek 
is voltak. A múlt tiszteletének jegyében az emléktársaság koszorút 
helyezett el a gépgyáralapító Hofherr Mátyás emléktáblájánál. Dél-
után „tárlatvezetést” is tartottak, és persze folyamatosak voltak a 
gyermekprogramok.

Barangolás a KerteKBen 
Ha valaki csendes elmélyülésre vágyott, annak csalódást okozhatott 
a két rendezvény, ám a vidám majálison természetesen indokolt a 
hangerő felkapcsolása. Amíg az Új-Tündérkertben és környékén a 
motorok, gépek zúgtak, addig a Bókayban Szarvas Attila alpolgár-
mester köszöntőjét követően a délelőtti pianissimóban zajló mesék 
helyét délután a dübörgő rock vette át.  
Tizenhét év és több tízezer gyermeknéző áll a Portéka színpad 
mögött. Élménygazdag előadásuknak a Törökülésben címet adták, 
amit szófogadóan törökülésben követtek az apróságok. Az előadás 
bukéját az interaktivitás csak növelte.

sokan felfedezőútra indultak, „ellenőrizve”, mit is kínálnak – 
ahogy egy lurkó fogalmazott – a kajások. A kínálat A-tól z-ig ter-
jedt, s olyan nem fordult elő, hogy bárhol is sorban állás nélkül le-
hetett volna hozzájutni a finom falatokhoz. 

A Városgazda Utánpótlás Akadémia bemutatóján már élével állt 
a nagyszámú közönség. Élvezetes, bájos színfoltja volt a program-
nak a street Dance csapat produkciója, a harcművészeti bemutató 
fellépői pedig magabiztosságot és komoly szakmai munkát sugall-
tak. Nem véletlenül ismertették időről időre a kapcsolatfelvétel le-
hetőségeit, e produkcióktól várhatóan sokan kedvet kaptak az aka-
démiai tagsághoz. 

És ha már kedvességről, bájosságról volt szó, akkor a sensDance 
Táncegyüttes előadására is illettek ezek a jelzők.

A rock-majális elnevezés 14 órától kapott valós tartalmat, elő-
ször a Jump rock Bandnek köszönhetően. Derekasan adtak ízelí-
tőt  magyar slágerekből, megspékelve ismert külföldi dalok nagyon 
is odaillő részleteivel, sőt a munkások ünnepére egy ironikus „szak-
szervezeti” dalt, azaz a Beatrice Nyolc óra munka, nyolc óra pihe-
nés, nyolc óra szórakozás című nótáját is előadták hatalmas nézői 
kórus kíséretében. 

A rockzene hatására szemmel láthatóan beindultak a megfele-
lő izmok is. A Highland Bastards ír folk-punk nótái egy valóságos 
dublini pubba varázsolták a sörivásban szintén gyakorlott hazai 
hallgatóságot. Ez a produkció ugyancsak mozgásra ingerelt. 

FÉl ÉVszázad a színpadon 
A következő fellépőről, az X-Faktor tehetségkutató versenyben is-
mertté vált rocktenors formációról kiderült, hogy semmit sem ve-
szítettek a tehetségükből.

Elérkezett az izomlazító krémek ideje, nem lehetett büntetlenül 
végigmozogni egy maratoni hosszúságú rockbulit. ráadásul a roy 
és ádám Trió előadását is csak az bírhatta ki mozdulatlanul, aki 
otthon maradt. Mondani sem kell, hogy a trió is számíthatott a kö-
zönségkórus lelkes támogatására.

A koncertek velejárója az át- és beállási idő, amikor egyik zene-
kar a színpadról le-, a másik a színpadra felpakol. szerencsére az 
ilyen szünetek sem teltek unalmasan. A vidámparki eszközöknél 
ilyenkor még hosszabb sorok alakultak ki, a gyermekek mindkét 
kezébe kedvenc falatok kerültek, és ne legyünk álszentek, apu is pó-
tolta a sörkészletét.

Ezek a fiúk sosem fognak megöregedni, mint ahogy a rockzene 
sem, mondta egy lord-fejpántot, -trikót viselő rajongó. A csapat – a 
rock-majálist egész nap konferáló Kovács Áron felvezetője után vet-
te át a hatalmat – néhány év híján ötven éve nyomja az élvezetet. Az 
első akkordokat követően már több ezren csápoltak a színpad előtt, 
mellett és mögött. A lord parádés előadása talán hajnalig is tartott 
volna, ha nem létezne csendrendelet, amely a majálist is korlátok 
közé szorítja. De a hosszú hétvége hosszú napja így is beleégett a 
látogatók emlékezetébe.

A Bókay-kerti rock-majális programját szervező 
városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. különle-
ges figyelmet fordított a biztonsági előírásokra, 
számtalan szakember ügyelt a folyamatos rendre. 
A szabályok előírják a belépő vendégek számolá-
sát, amit folyamatosan el is  végeztek. A majálist 
látogatók száma reggeltől zárásig több mint 20 
ezer volt.

Fergeteges majálisok
Minden korosztály találhatott kedvére való programot, ételt-italt 

 

Csodák az Új Tündérkertben, felszabadult partik a Bókayban szabadidő
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A fakivágási 
munkákról
A tavaszi munkák részét képező kert-
rendezésnek, kerttervezésnek szerves 
része a fák állapotának vizsgálata, a nö-
vényállomány frissítése, megújítása.

amennyiben az ingatlanunk területén fa-
kivágást tervezünk, azt felelősségteljes 
gondossággal, a baleset-, vagyon- és egész-
ségvédelmi előírások szigorú betartásával 
elvégezhetjük, nincs szükség külön enge-
délyre.

a közterületen álló fák az önkormányzat 
tulajdonát képezik, így fenntartásuk, kezelé-
sük, ifjításuk, kivágásuk is az önkormány-
zat feladata.

ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
ezeket a fákat nem szabad ápolnunk, met-
szenünk, sőt a közterület rendben tartása 
mindannyiunk közös érdeke és jogszabály 
szerinti kötelezettsége. a fás szárú növények 
kivágása kapcsán azonban néhány előírást 
szem előtt kell tartani.

az ingatlan tulajdonosa, használója a 
jogszabályokban foglalt előírások betartá-
sával ültethet az ingatlan előtti közterüle-
ti részre fát, bokrot, cserjét, de tudomásul 
kell vennie, hogy a közterület, illetve az oda 
telepített növényzet ebben az esetben is az 
önkormányzat tulajdonát képezi. tehát ha 
közérdekből szükségessé válik az ingat-
lantulajdonos által ültetett és gondozott fa 
kivágása, azt az önkormányzat az ő meg-
kérdezése nélkül is megteheti, s az ingatlan 
tulajdonosának, használójának tudomásul 
kell vennie a kivágás tényét.

Amennyiben az ingatlanunk előtt kiszáradt, 
sérült, balesetveszélyessé vált fa áll, azt a Vá-
rosgazda XVIII. kerület nonprofit zrt. ügy-
félszolgálatán (1181 Baross u. 7.) ügyfélfoga-
dási időben, illetve a 06-30-549-6922-es és a 
297-0799-es telefonszámon, valamint az ön-
kormányzat üllői út 400. alatti ügyfélszol-
gálatán vagy a környezetvédelmi csoportnál 
lehet bejelenteni, szintén ügyfélfogadási idő-
ben.

a fa vizsgálatát és szükség szerinti kivá-
gását az önkormányzat megbízásából a Vá-
rosgazda zrt. végzi.

amennyiben az ingatlan előtt álló fa ki-
vágása egyéb okból (építési engedély alapján 
történő fakivágás stb.) mutatkozik szüksé-
gesnek, a polgármesteri hivatal környezetvé-
delmi csoportjától kell fakivágási engedélyt 
kérni.

(Az engedélyeztetés folyamatáról a követ-
kező lapszámban olvashatnak.)

A kerti 
zöldhulladék 
gyűjtéséről
Budapest területén 2011. december 
1-jétől tilos az avar és a kerti hulladék 
elégetése, ezért az ingatlantulajdono-
soknak az ilyen jellegű hulladékot el-
sősorban helyben kell komposztálniuk, 
vagy zöldhulladékgyűjtő zsákba kell 
gyűjteniük.

Az önkormányzat ennek segítésére minden év-
ben meghirdeti a komposztálási pályázatot, és 
a kerületi lakosoknak ingatlanonként 5 darab 
zöldhulladékgyűjtő zsákot biztosít, amelyek az 
ügyfélszolgálati irodákon vehetők át (1184 Üllői 
út 400., 1188 Nemes u. 16).

Sokan gondolják úgy, hogy a kerti hulladé-
kot bátran elhelyezhetik az erdőkben, mezőkön, 
utak szélén, ezzel nem károsítják a természetet, 
hiszen ezek az anyagok előbb-utóbb úgyis le-
bomlanak a természetben. 

A valóság ezzel szemben az, hogy a zöldhul-
ladék engedély nélküli elhelyezése éppúgy sza-
bálytalan és büntetendő, mint a kommunális 
szemét lerakása, mert bármily meglepő, ez is 
veszélyeztetheti a természetet és az embereket.

A főbb veszélyek:
– elősegíti a vaddisznók megtelepedését bel-

területen;
– erdőtüzet okozhat;
– elősegíti az invazív fajok, például a bálvány-

fa, a parlagfű és a japán keserűfű terjedését.

FElHÍVás
tIsztelt lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzatának a Xviii. kerület, 153406 
helyrajzi számú területre (az Attila utca 
– Előd utca – Csarnóta utca – levente 
utca által határolt terület) vonatkozó új 
kerületi építési szabályzatának készíté-
se véleményezési szakaszba lépett. 

Az Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – Le-
vente utca által határolt terület, a 153406 helyraj-
zi számú telek övezeti besorolása Z-KK-XVIII, 
vagyis közkert. A jelenlegi övezeti besorolás 
a terület városszövetben elfoglalt helyzete és 
funkciója miatt indokolatlan, ugyanis a Magyar 
Katolikus Egyház tulajdonában lévő, körbekerí-
tett terület közparkfunkciót nem tölt be, azon 
egy templom található. Jelenleg a közpark-beso-
rolású területen elhelyezkedő templomnak nincs 
önálló építési telke, így az épület építésjogi hely-
zete rendezetlen. A telken a katolikus egyház 
óvodát szeretne létesíteni, ami a jelenlegi övezeti 
besorolás miatt nem lehetséges. Az óvoda létesí-
tése szükséges és indokolt, a kihasználtsága és a 
feltöltése biztosított, mivel az egyház több intéz-
ményét tervezi összevonni a területen.

Az övezeti besorolás megváltoztatása és a te-
rület rendeltetésének módosítása miatt kerületi 
építési szabályzat (KÉSZ) készítésére van szük-
ség.

Az új tervvel kapcsolatos lakossági véle-
ménynyilvánításra a településrendezési eszköz 
készítésének véleményezési szakaszában, a 
partnerségi egyeztetés keretében van lehetőség. 
A véleményezési dokumentum a www.bp18.hu 
oldal Hirdetményei között, valamint a polgár-
mesteri hivatal főépítészi csoportjának oldalán, 
a http://www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/
foepiteszi-csoport címen érhető el.

a kész készítésével kapcsolatban 2018. 
május 23-án, szerdán 16.30 órakor lakossági 
fórumot tartunk a polgármesteri hivatal (1184 
üllői út 400.) I. emeleti aulájában.

Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés szabá-
lyairól szóló 21/2017. (IX.12.) önkormányzati ren-
delet 8. § alapján fogalmazzák meg a kerületi 
építési szabályzat tervezetével kapcsolatos véle-
ményüket és észrevételeiket, s azokat elektroni-
kus formában juttassák el a partnersegi@bp18.
hu e-mail címre. 

a vélemények és észrevételek megküldésé-
nek határideje: 2018. május 31.

Ê Jankovits vera 
főépítész

Táblagép-
kezelés 
A nyugdíjas Akadémia keretében május 
végén táblagép-kezelési tanfolyam indul 
kezdőknek.

Az oktatást négy pénteki napon tartják (május 
25., június 1., 8. és 15.). Az alkalmanként 3,5 órás 
foglalkozások 15 órakor kezdődnek.

A tanfolyamnak a TUD18 Képzéskoordináci-
ós Iroda (1184 Üllői út 317.) ad otthont. Az okta-
tás díja 10 ezer forint, amit az első pénteken kell 
a helyszínen befizetni.

Érdeklődni, illetve előzetesen jelentkezni 
Port Tivadarnénál lehet a 06-20-615-6011-es te-
lefonszámon vagy a porttivadarne@gmail.com 
e-mail címen.

Elismerés
A repülőterek nemzetközi tanácsa el-
ismerte, hogy a Budapest liszt Ferenc 
nemzetközi repülőteret megilleti az úgy-
nevezett karbonsemleges minősítés. 

Mérföldkőhöz érkezett a Budapest Airport 
Zrt. (BA) fenntartható működést célzó hosszú 
távú programja. Tíz éve tart az energiaracio-
nalizálási program, aminek eredményeként 
most áprilisban átvehette a Repülőterek Nem-
zetközi Tanácsától a karbonsemleges minő-
sítést. Ez azt jelenti, hogy környezettudatos 
megoldások alkalmazásával csökkentették a 
repülőtér mindennapi működése során kibo-
csátott szén-dioxid mennyiségét, a fennmara-
dó részt pedig – nemzetközileg felügyelt mó-
don – kiegyenlítik. 

A BA a környezettudatossági program ré-
szeként egyebek mellett energiatakarékos LED-
izzós rendszerekre cserélte a terminálok vilá-
gítását, folyamatosan felújítja és karbantartja 
a repülőtéri távfűtési rendszer vezetékeit és az 
ivóvízhálózat szivattyúit. Fontos része a prog-
ramnak a légtechnikai és klímaberendezések 
korszerűsítése is. 

Ê K. gy.

Ganztelep és Ganzkertváros önkormányzati kép-
viselője, Dámsa József elmondta, hogy a város-
üzemeltető cég szakembereivel történő egyeztetés 
után sikerült megoldást találni a problémára.

– Miután az úttestre nem lehetett oszlopot ál-
lítani, az út szélére telepített hajlított korlát tűnt 
a legcélszerűbb megoldásnak. A korlát megaka-
dályozza a parkolást a kijárat közelében, így be-
láthatóvá vált az utca – mondta a képviselő, aki 
a körzetét érintő további fejlesztésekről is beszá-
molt. 

A megvalósult munkák egyike az Alacskai-
lakótelepen található Kőrisfa utcában szükségessé 
vált árokszélemelés.

– A Kőrisfa utca 5. előtt az esőzések után a 
víz rendszeresen bemosta a földet a vízelvezető 
árokba. A föld gátolta a vízelvezetést, és növelte 
a zöldterület erózióját. Értehetetlen módon évti-
zedekkel ezelőtt itt alacsonyabb padkaszélt épí-
tettek, mint a Kőrisfa utca 7. előtt. A Városgazda 
Zrt. munkatársai felmérték a területet, s megál-
lapították, hogy az épület felé eső oldalon lévő, 

a lakóközösség által gondozott növényzet akadá-
lyozza a munkát. Erről egyeztettem a társasház 
kezelőjével. Miután gyérítették a növényzetet, 
meg lehetett emelni a padkát, javítva a terület 
vízelvezetését.

Ugyancsak az Alacskai úti lakótelepet érin-
tette az a játszótér-felújítás, amelyet az év első 
hónapjaiban hét játszótér felújítását magában 
foglaló program keretében végzett el az önkor-
mányzat.

– Nagyon örülők a játszótér és a bitumenes 
sportpálya felújításának. A pálya régi, rossz pa-
lánkjának helyére épített új palánk nagyobb 
biztonságot nyújt a gyerekeknek. Nem pattan 
ki állandóan a labda, így nem kell utánaszalad-
ni, ami az arra járó autók miatt elég veszélyes. 
A játszótéren máris szükség van a homokozó fölé 
kifeszített napvitorlára, és az új pingpongasztalt 
is rendszeresen használják. Az új padok a kényel-
met, az új szemetesek pedig a tisztaságot szolgál-
ják – mondta el Dámsa József.

Ê Puskás attila

Gyakorlatilag folyamatos a városüzemeltető cég 
munkatársainak jelenléte a kerület különböző 
intézményeiben, és számos helyen már be is fe-
jeződtek az első negyedévben elfogadott karban-
tartási munkák. 

A cég intézményüzemeltetési divíziójának ve-
zetője, Sándor István elmondta, hogy az önkor-
mányzati fenntartású intézmények felújítási mun-
kái két kategóriába sorolhatók.

– Az egyikbe a nettó 500 ezer forint anyagkölt-
ség alatti munkák tartoznak, a másikba az 500 
ezer forint anyagköltséget meghaladók. A félmil-
lió forint alatti karbantartások az önkormányzati 
feladatellátási szerződésünk részét képezik. Az 
500 ezer forint fölötti munkákra, azok elfogadása 
után, vállalkozási szerződést köt a társaságunk 
a megrendelő önkormányzattal, s ennek aláírása 

után kezdődhet el a kivitelezés.
Ebben az évben a Városgazda a félmillió forin-

tot nem meghaladó munkákra mintegy bruttó 53 
millió, a drágább kivitelezésekre közel bruttó 31 
millió forintot fordít.

Idén már több intézményben (Csemete, 
Gyöngyszem, Mocorgó, Napsugár óvoda, Napvi-
rág-tagóvoda és Pitypang óvoda; Bababirodalom, 
Csibekas, Erdei Kuckó, Hétszínvirág és Micimac-
kó bölcsőde; Életfa – Ezüstfenyő Nappali Szolgá-
lat, Életfa Szociális Szolgálat és Somogyi László 
Szociális Szolgálat) volt festés-mázolás.

– Mindezek mellett a Csibekas bölcsődében 
elkészült egy kerékpártároló, és a csoportszobák-
ban LED-paneles világítótestekre cseréltük az ar-
matúrákat – tette hozzá Sándor István.

Ê P. a.

Megoldások a lakók érdekében
A mélygarázsból való kihajtást tette biztonságosabbá az önkormányzat a Kappel Emí-
lia utcában  a városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. segítségével. lakossági kérés-
re érkezett a segítség, miután a Királyhágó utca 73–75. szám alatt élők jelezték, hogy 
a mélygarázs kijáratához közel parkoló autók miatt kihajtáskor nem lehet jól belátni a 
Kappel Emília utcát.

Felfrissített közintézmények
A városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a 
pestszentlőrinc-pestszentimrei bölcsődék, óvodák, iskolák, egészségügyi és szociális 
intézmények megfelelő körülmények között fogadják a gyermekeket és a lakosokat. 
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5Kiváló lehetőségek a 25 év alatti álláskeresőknek KözélEt

ÖNKÉNTEsEKET 
KErEsÜNK!

Szeretné a szabadidejét hasznosabban eltölteni? Szívesen segítene embertársain? 

A Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona központi intézményének 
(XVIII., Alacskai út 22.) és telephelyeinek (XX., Virág Benedek u. 36. és XIX., Mészáros 

Lőrinc u. 26.) munkatársai és önkéntes csapatai önkéntes segítőket keresnek. 

szeretettel várjuk olyan magánszemélyek, baráti közösségek, csoportok, szervezetek és intéz-
mények jelentkezését, akik, illetve amelyek kedvet éreznek az alábbi tevékenységekhez:

egyéni/csoportos foglalkozások tartása vagy részvétel azokban a lakószobákban és a közösségi 
helyiségekben (beszélgetés, olvasás, kreatív és énekfoglalkozás, szellemi és sportvetélkedő, 

főzőszakkör, irodalmi délelőtt, társasjáték stb.);
részvétel közösségi rendezvényeken (farsang, majális, karácsony stb.), segítségnyújtás ezek 

szervezésében, lebonyolításában, műsor szolgáltatása az ellátottaknak;
segítségnyújtás az intézményi újság írásában, szerkesztésében és az otthonok dekorálásában, 

díszítésében.

Felmerülhet a kérdés, hogy az embertársainkon való önzetlen segítés mellett miért jó önkén-
tesnek lenni. Azért, mert az önkéntes munka

lehetőséget kínál rengeteg új ismeret és tapasztalat gyűjtésére; 
egy eddig nem vagy kevéssé ismert terület kipróbálására;

növeli az önismeretet, önbecsülést, önbizalmat;
javítja a meglévő képességeket, készségeket;

alkalmat ad a társas kapcsolatok bővítésére, s végül, de nem utolsósorban
kiváló referencia és gyakorlati lehetőség.

Jelentkezni Horváth Viktória önkéntes koordinátornál és Baranyai Zsuzsanna szociális 
munkatársnál lehet (hétköznap 9 és 15 óra között) az alábbi telefonszámokon:

Horváth Viktória:   265-5106/336-os mellék vagy 06-30-600-6738
Baranyai zsuzsanna:  06-30-351-1939

A fiatal álláskeresők, különösen a 
pályakezdők számára sokszor ne-
hézséget okoz, hogy nem rendel-
keznek kellő munkatapasztalattal, 
miközben a munkaadók gyakran 
olyan munkatársat keresnek, aki 
már legalább egy évet dolgozott az 
adott szakterületen. számukra je-
lent nagy segítséget a kormány által 

2015-ben elindított, 2022-ig tartó, 
uniós forrásokból megvalósuló If-
júsági Garancia rendszer, amely-
ben az álláskeresők elhelyezkedését 
bértámogatásokkal segítik. Ez azt 
jelenti, hogy az állam több hónapon 
keresztül hozzájárul a programban 
részt vevő fiatal munkavállalók bé-
rének és járulékainak kifizetéséhez, 

így a munkaadónak is megéri a fi-
atalok számára állást biztosítani. A 
programban a 25 év alatti nyilván-
tartott álláskeresők vehetnek részt, 
tehát olyan fiatalok, akik nem tanul-
nak, és nem is dolgoznak. 

Az elérhető 90 napos, 9 hónapos 
és 15 hónapos támogatási konstruk-
ciók közül a XVIII. kerületi Kor-
mányhivatal Foglalkoztatási Osztá-
lya, a leendő munkáltató és a fiatal 
munkavállaló közösen választja ki 
a legmegfelelőbbet. Emellett a prog-
ram azok számára is nyújt támo-
gatást, akik nem alkalmazottként 
szeretnének elhelyezkedni, hanem 
vállalkozást indítanának. A megfe-
lelő üzleti tervvel rendelkező fiata-
lok akár 3 millió forint támogatást 
is kaphatnak vállalkozásuk elindítá-
sához.

Nemcsak bértámogatással, ha-

nem az elhelyezkedéshez szükséges 
képesítés megszerzésében is segít-
het az Ifjúsági Garancia rendszer. 
A program keretében ingyenesen 
igénybe vehető OKJ-s képzésekről 
a jokepzes.hu weboldalon infor-
málódhatnak az érdeklődők; a fo-
lyamatosan bővülő listán többek 
között nyelvi képzések, vendéglátó-
ipari, rendezvényszervezői, különfé-
le adminisztratív, logisztikai, keres-
kedelmi és építőipari szakképzések 
szerepelnek. A képzések ideje alatt a 
résztvevők útiköltség-térítést és ke-
resetpótló támogatást is kaphatnak.

A részletekről a XVIII. kerüle-
ti Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Osztályán vagy a program kerületi 
koordinátoránál lehet érdeklődni 
(Fodor István, 1181 Darus u. 5., tele-
fon: 292-5528 vagy 292-6093).

http://ifjusagigarancia.gov.hu

KorMányhivAtAl – AZ ÖnÖK sZolgálAtáBAn

iFjúsági garancia
Kiemelten támogatja a 25 év alatti fiatalok elhelyezkedését a 
kormány az ifjúsági garancia Program révén, amely a fiatalok 
tanulását elősegítő szakképzési támogatások mellett több hó-
napig tartó bértámogatással is ösztönzi a munkaadókat arra, 
hogy fiatal, akár pályakezdő munkavállalóknak adjanak munkát. 
A támogatással így nemcsak megélhetéshez, hanem értékes 
munkatapasztalathoz is juthatnak a fiatalok, ami a későbbi ál-
láskeresés során is előnyt jelent.

A JOG 
AszTAláNál
Megnyugtató hatása van a kerüle-
tünkben a jogi tanácsadás helyszí-
nének. dr. Kreisz gyula ügyvéd a 
Pestszentimrei Közösségi ház fest-
ményekkel gazdagon díszített kiállító-
termének közepére helyezett asztalnál 
kéthetente fogadja a tanácsra, segít-
ségre szorulókat.

– Alkalmanként átlagosan nyolc kerületi la-
kos jogi problémáinak a megbeszélésére jut 
idő – mondja Kreisz Gyula. – Természetesen 
figyelembe illik venni a probléma összetett-
ségét, ami esetenként változó. Polgári, illetve 
közigazgatási jogügyek a jellemzők. A hozzám 
fordulók, nem fontossági sorrendbe helyezve, 
elsősorban adásvételi szerződésekkel kapcso-
latban, devizahiteles, birtokháborítási és szom-
szédjogi ügyekben kérnek tanácsokat.

Világviszonylatban is „előkelő” helyen ál-
lunk a válási statisztikában. Vajon ilyen típusú 
ügyekben is elkel a jogi segítség?

– De még mennyire – mutat rá az ügy-
véd. – A boldogító igent elég gyakran követi 
a boldogtalan „nem tudok tovább veled élni” 
esete és az ezzel a döntéssel járó jogi követ-
kezmények átbeszélése. Dióhéjban néhány 
téma, amelyre szinte mindenki rákérdez. Ilyen 
például a gyermekelhelyezés és a vagyonmeg-
osztás, de volt már igény a tettlegességig fajuló 
párkapcsolat megromlásának jogi kezelésére 
is. Más: kölcsönadtam pénzt, miképpen tudom 
visszaszerezni? Az egymás tenyerébe csapással 
szentesített szóbeli szerződés érvényes-e? Köz-
igazgatási ügyek szintén terítékre kerülnek. 

– Gyakran megkeresnek építési engedéllyel 
kapcsolatos, nyugdíj-, leszázalékolási és mun-
kaügyekben is – teszi hozzá Kreisz Gyula. – A 
visszajelzések alapján az ügyfelek hetven szá-
zaléka érzi úgy, hogy hasznos válaszokat ka-
pott, harmincszázaléknyi azon esetek száma, 
amelyekben nem tudok segíteni. 

A közösségi ház szervezte ingyenes jogi 
tanácsadás sikere borítékolható volt, így meg-
kerülhetetlen az előzetes bejelentkezés, idő-
pont-egyeztetés, amelyet a 294-5971-es tele-
fonszámon tehetnek meg az érdeklődők. 

Ê -gönczöl-  
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A Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott 
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 

országos programhoz csatlakozva 
 

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 

meghirdeti 

„A legszebb konyhakertek” 

programot 
 

Várjuk minden konyhakert tel rendel kező kertművel ő és közöss ég jelentkezését! 
 

 Jelent ke zé si hat árid ő:  
2018. június 15. 

 
 Jelent ke zé si lap ké rhet ő és leadh at ó:  

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, ügyfélszolgálati irodák 
1184 Budapest, Üllői út 400. 
1188 Budapest, Nemes u. 16. 

 

Nevezési kategóriák 
Balkon: Erkélyen kialakított Zártkert 1. Zöldséges 
Mini: 10–50 m2 Zártkert 2. Gyümölcsös 
Normál: 50 m2 fölött Zártkert 3. Vegyes (zöldség és gyümölcs) 
Közösségi:  Csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek 

 
A kerteket 2 alkalommal tekintjük meg előzetes időpont-egyeztetés alapján. 

 
Eredményhirdetés: 

2018. november 
 

Dömötör István 
alpolgármester 
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PuSKáS attILa     

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is két érettségiző 
osztály ballagott május 4-én a Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium-
ban. A 33 tanuló rendkívül változatosan képzeli el 
a jövőjét, de mindannyian a továbbtanulás, a diplo-
ma megszerzése felé vették az irányt.

– Sokan választották a Budapesti Műszaki 
Egyetemet, azon belül is az informatika-matema-
tika szakirány a legnépszerűbb – mondta Pásztor 
Józsefné intézményvezető. – A Közszolgálati Egye-
temre és az ELTE-re is többen jelentkeztek, de van, 
aki óvónő szeretne lenni, illetve tanárképzőn kíván 
tanulni. Népszerű még az érettségizők körében a 
kereskedelem és marketing szakirány, valamint 
a nemzetközi gazdálkodás és menedzsment is, de 
olyan is van, aki gyógytornásznak készül.

A Vörösmarty gimnáziumban hagyományosan 
erős a nyelvi képzés. Az egyik ballagó osztály végző-
sei szinte kivétel nélkül közép-, illetve felsőfokú angol 
vagy német nyelvvizsgával kezdik meg várható felső-
fokú tanulmányaikat. A másik osztályban is többen 
tettek nyelvvizsgát, de még több azoknak a száma, 
akik emelt szintű érettségire jelentkeztek.

A ballagással lezárul a fiatalkori élet egy szakasza, 

a diákok elérkeznek gimnáziumi tanulmányaik végé-
hez. 

– Fontos, hogy soha ne felejtsék el: olyan iskolába 
jártak, amely biztos alapot adott számukra, és erre az 
alapra életük hátralévő részében biztosan tudnak épí-
teni. Szeretném, ha magukkal vinnék azokat az érté-
keket, amelyeket a Vörösmartyban eltöltött évek alatt 
a tanáraiktól, otthon pedig a szüleiktől kaptak – tette 
hozzá az igazgatónő.Tudni kell megkülönböztetni az 
értékest az értéktelentől, az értékeket fel kell ismerni. 

– Ez talán a legfontosabb útravaló a felnőtt életük-
re. Szeretném, ha soha nem felejtenék el, hogy szük-
ség van az egész életen át való tanulásra. A mai világ-
ban folyamatosan képezni kell magunkat, hogy lépést 
tudjunk tartani, hogy követni tudjuk azt, amit az élet 
diktál.

Elballagtak a középiskolákból
Utolsó találkozás az érettségi előtt

 

�az érettségi vizsgák kezdetét jelzi minden évben a gimnazisták és a 
szakközépiskolások ballagása. az ünnepi esemény talán az utolsó 
olyan nap egy diák életében, amikor az összes osztály- és évfolyam-

társával egyszerre találkozhat. ünnep a családoknak is, hiszen azt jelzi, 
hogy gyermekük fiatal felnőtté válik. pestszentlőrinc-pestszentimrén is elbú-
csúztak iskoláiktól az érettségiző fiatalok.

 

Majdnem ettünk egy tányér gulyáslevest, de aztán mégse, mert 
az ember lánya nem tudhatja, mennyi maszlaggal pótolták ben-
ne a köménymagot

Persze, Jolán javasolta, hogy ha már itt vagyunk a piacon, költsük el szerény ebédünket a pult-
nál – amúgy is olyan szívesen enne végre egy jó gulyáslevest! Erzsébet a maga fanyar humorával megjegyez-
te: de csak akkor, ha csattanós maszlaggal (Datura stramonium) kezelték előzőleg a felhasznált köménymagot. 
Jolán hajlamos mindent szó szerint venni, és amúgy is gyűjti a hasznos tudnivalókat, főleg, ami az egészség 

megőrzését szolgálja. Most is azonnal felcsillant a szeme. „És mondd, Erzsébet, az a natura vagy datura mi mindenre jó?” 
Erzsébet ilyenkor elemében van. Hiába, a pedagógiai furor! (Ha jól tudom, így mondják a szenvedélyt.)
„Nos, kedves lelkeim, a csattanós maszlag tele van mindenféle összetevővel, ahogy az általában lenni szokott. Főbb 
hatóanyagai a tropánalkaloidok, köztük a hioszciamin, az atropin, de tartalmaz bőven szkopolamint, vitanolidokat, 
hidroxikumarinokat, flavonoidokat – többet talán nem is mondok. A lényeg az, hogy közülük egy is súlyosan mérgező, 
már persze, ha nem vigyázunk az adagolással! Tudjátok, kismértékben gyógyszer, nagymértékben halál… Egy kisgyerek 
például már 15 darab növényi magtól is meghalhat. Ezért is annyira óvatos manapság még a gyógyszertudomány is vele, 
leginkább a Parkinson-kór gyógyítására, illetve az asztma és a köhögés ellen használják. Viszont (és bizony ezt sem árt 
tudni): erősen hallucinogén hatása miatt kábítószerként is ismeretes.” 
Majd még hozzátette: amúgy szép virága van, de hát ilyen tréfákat szívesen alkalmaz a természet: tetszetős külső – halálos 
tartalom. Itt van, ugye, a medvehagyma, milyen könnyen összetéveszthető a gyöngyvirág hajtásával, de próbáljon csak 
meg valaki az utóbbiból szeletelni a rántottájába, haj-haj!
Nekem persze rögtön eszembe jutott, hogy miről is van szó. Erzsébet arra az apró malőrre utalt, ami minap esett meg 
egy belvárosi étteremben a gulyással. Illetve az „eset” csak annak elfogyasztása után, amikor a delikvensek egész sora 
esett-kelt… örült, ha eljutott a kórházig. A hírek szerint sok külföldi volt a pórul járt emberek között, akik szerintem ilyen 
tapasztalatok után a tschikóst és a fokoscht már ki sem merték kipróbálni.
Erzsébetnek azonban ennyi nem volt elég, látható élvezettel továbbfonta a gondolatait.
„No, most, ugye, az a kérdés, hogy volt-e valami távlati céljuk a derék vendéglősöknek ezzel a – szerencsére nem végzetes-
nek bizonyuló – mérgezéssel… Nincs kizárva, hogy egyfajta szelekciónak szánták. Magyar ember úgyszólván szokva van 
hozzá. Mármint az étkezésével kapcsolatos kisebb-nagyobb mérgezésekhez. szinte állandó rovat a tévéhíradókban, ami-
kor lecsap a Nébih-kommandó; a kamera ilyenkor élvezettel pásztáz a kisebb hegyekbe gyűlt rágcsálóürüléken, penészes, 
rothadó húsokon, százszor is átcímkézett romlandó áruhalmon… Tessék, derék magyarok, ezt eszitek! Illetve ennétek, ha 
nem vigyáznánk rátok. Így szerencsére csak mértékkel kerülhet a tányérra. Jobb nem is tudni…”
Jól ismerem én Erzsébetet: tudta, hogy csak ennyi kell Jolánnak. „Ja-ja, a kényes külföldi meg azonnal rohan az orvoshoz. 
A fene a belit! Közben meg nem tudja, hogy mi baja. Az erős paprika vagy az a… nem tudom, mivel kezelt köménymag. 
Erzsébet, drágám, szerinted ezt már általánosan használják, vagy még csak kísérleti stádiumban van?”
Mondanom sem kell: aznap mégsem ettünk gulyáslevest…

Ausztráliáról 
A PátriábAn
Egy távoli világot hozott közelre dr. domaniczky 
Endre konzul, aki Ausztráliában képviseli hazán-
kat. A kerületben hét éve működő Pátria Páholy 
Egyesület vendégeként április 24-én a városhá-
za-díszteremben vetített képek segítségével kós-
tolhattunk bele az ötödik kontinens életébe és 
természeti szépségeibe Magyar utazók Ausztrá-
liában címmel.

A házigazda, Mester László, a Pátria Páholy Egyesület elnöke 
köszöntötte az érdeklődőket és az előadót, aki egyben bemutatta 
igen vaskos, több száz fotóval illusztrált, most megjelent köny-
vét, amely mi másról szólna, mint Ausztráliáról. A címe: Auszt-
rália magyar szemmel. Az előadásnak is ez a jelentős kiadvány 
adta az alapját, hiszen olyan emberek nevét ismerhettük meg, 
akikről alig hallottunk, miközben alaposan kivették a részüket 
a távoli kontinens felfedezéséből. Például Friedman Izsák, aki 
csaknem két évszázaddal ezelőtt telepesként, első magyarként, 
az 1830-as évek elején lépett ausztrál földre, vagy a szőlőműve-
lő Vékey Zsigmond és a könyvíró Vadona János. sorolhatnánk 
még az elfeledett magyar utazókat, akik már a XIX. században 
megfordultak Ausztráliában, „a fegyencek országában” – ahogy 
annak idején elnevezték. 

– Ma is több tízezer magyar származású ember él Ausztráli-
ában, főleg Melbournben és sidneyben, akik az évtizedek alatt 
beilleszkedtek új hazájuk életébe – mondta dr. Domaniczky End-
re. – Például az 56-osok hegyeket mozgattak meg, százhúsz szá-
zalékot teljesítettek azért, hogy beilleszkedjenek, ami maximá-
lisan sikerült, mert ma is megbecsült tagjai a távoli országnak. 
Erről is írok a könyvemben, amelyben megpróbálom Ausztrália 
minél több arcát bemutatni.

színes, csaknem kétórás előadásában is igyekezett ezt tenni, 
valóban sok „színnel” lettünk gazdagabbak a kerületünkben fel-
nőtt Domaniczky Endrének köszönhetően.

Ê (temesi)

EgysZErrE BúCsú és Egy úJ KEZdEt
A ballagást minden évben kettős érzés hatja át. Egyszerre boldog és szomorú, 
magában rejti a jövő várakozását és a múlt lezárását is. A vörösmarty gimná-
ziumban hagyomány, hogy a ballagási ünnepség végén a végzősök színes lég-
gömböket engednek a levegőbe. vannak olyan lufik, amelyekre apró üzeneteket 
kötöznek, mások összefonódva szállnak az égbe. Ezek jelképezik az elindulást az 
ismeretlen, de reményteli jövő felé vezető úton, illetve emlékeztetnek az együtt 
töltött évekre, a közös örömökre és a barátságokra, amelyek közül sok talán egy 
életre szólóan köttetett az iskola falai között.
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Az oldalt összeállította: bodzay Zoltán

Hagyományos gyermeknapi rendezvények a kerületben szabadidő

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�reggeltől estig tartó 
rendezvény, vidám 
szórakozással teli 

gyermeknapi események 
várják a pestszentlőrinci 
és pestszentimrei közön-
séget május utolsó vasár-
napján, 27-én a Bókay-
kertben. a gyermeknapi 
forgatagban a vidámparki 
hangulaton túl a kicsik és 
a nagyok érdeklődésére 
is számot tartó előadók 
lépnek színpadra, ám a fő-
szerep ezúttal a gyerekeké.

A hagyományos eseményt szervező Vá-
rosgazda XVIII. kerület Nonprofit zrt. 
csoportvezetője, Sonnewendné Len-
gyel Orsolya elmondta, hogy a Bókay-
kertben rendezett gyermeknapon 
többnyire óvodás- és kisiskoláskorúak 
vesznek részt. Ezért elsősorban az ő ér-
deklődési körüknek megfelelő műsort 
állítottak össze, de természetesen min-
den korcsoportból szívesen látott ven-
dégek a gyerekek és velük együtt a fel-
nőttek is. A gyermeknapi hangulathoz 
elengedhetetlen kísérő programok kö-
zött ezúttal is várja a gyerekeket a szo-
kásos vidámpark, benne körhintával, 
ugrálóvárral, de lesz kisállatsimogató, 
valamint kézműves sátor is, ahol a ki-
csik kipróbálhatják a fantáziájukat és a 
tudásukat.

BemutatóK 
És BáBszínHáz
A Magyar Honvédség toborzósátra a 
nagyobbak érdeklődésére számíthat. 
lesznek katasztrófa-, illetve polgári 
védelmi bemutatók, és a szervezetek 

tevékenységének ismertetése mellett az 
eszközeiket is kipróbálhatja a nagykö-
zönség, amely a kutyás mentőcsoport 
munkájába is betekintést nyer. A Vá-
rosgazda Utánpótlás Akadémia hely-
színi bemutatója mellett az egyesület 
nyári táborairól is információt szerez-
hetnek az érdeklődők. Mindezeken túl 
bemutatkoznak többek között a Pl. 
Team és a Titánium sD táncosai, akik 
a különféle versenyeken elért eredmé-

nyeik alapján már ismerősek a kerüle-
tiek körében. 

A 10 órakor kezdődő megnyitót kö-
vetően fellép az Óperenciás Bábszín-
ház, amely évi 150 előadást tart ország-
szerte, akár angolul is. A színház több 
fesztiválon is sikerrel szerepelt már ze-
nés, interaktív 60 perces darabjaival. A 
többszintes paravánon a színes, látvá-
nyos díszletek között nagyméretű kesz-
tyűs, botos és óriásbábokat használnak. 

A még a délelőtt folyamán fellépő Szép 
Bencét többek között a rádiókabaréból 
ismerhetik a humor kedvelői. A világ 
legügyetlenebb bűvésze című stand up 
comedy bűvészműsorában Bence nem-
csak a gyerekeket fogja szórakoztat-
ni, hanem a felnőtt nézőknek is dobál 
majd poénokat. 

BoHócoKtól 
a nÉpzenÉIg
A délután programban szereplő 
Kovácsovics Fruzsina az első Csillag 
születik tévéműsorban tűnt fel, majd 
két sikeres, felnőtteknek szóló album 
után jelentette meg első gyerekleme-
zét Elfeledett mézescsók címmel. Ezt 
a zenei szakma Az év gyermekalbu-
mának választotta, és Fonogram-díjjal 
jutalmazta. Fruzsina az éneklés mellett 
óvónéniként is dolgozik, így bárhol is 
jár, és bármit is csinál, mindig ugyanaz 
a célja: vidámságot varázsolni minden 
kisgyermek arcára. A gyerekek kedven-
cei mindig a bohócok, akikkel ezúttal 
is találkozhatnak a Bohócszínház jó-
voltából. Előadásuk címe: A pöttyös 
bőrönd titkai. 

A Kolompos együttes az 1980-as 
évek végén tűnt fel a hazai népzenei 
életben. Kezdetben táncházi zenekar-
ként, táncegyüttesek kísérőiként váltak 
ismertté, majd rövidesen önálló kon-
certjeiken népszerűsítették a magyar, 
illetve a Kárpát-medencei népzenét 
svédországtól szicíliáig, Kanadától Ja-
pánig. 1990 decemberében meghívást 
kaptak egy óvodába táncházat tartani, 
amiből végül egy zenés-mesélős, játé-
kos-táncos mókázás lett. A hatalmas 
sikerre való tekintettel megszületett 
a folytatás, így néhány hónap múlva 
elkészült egy szürettől pünkösdig tar-
tó sorozat, melyben a népszokásokat 

mutatják be játékos módon, rengeteg 
vidámsággal fűszerezve. A gyermekek 
körében egyik legnépszerűbb együt-
tesként ma is arra törekszenek, mint a 
kezdetekben: megismertetni, megsze-
rettetni a magyar népzenét, néptáncot, 
a régi népszokásokat.

A langaléta Garabonciások gólya-
lábas műsorukkal sok éve járják az or-
szágot-világot, ámulatba ejtve a „kurta-
lábú” publikumot. A négytagú együttes 
eszközei a gólyalábak mellett az óriás-
bábok, a mímes játékok, a hangos mu-
zsikálás és a ravasz szófacsarások.

Az este fő programja a gyerekek kö-
rében rendkívül népszerű Alma együt-
tes, amely számos Fonogram-jelöléssel, 
arany- és platinalemezzel büszkélked-
het. legsikeresebb daluknak, a Ma van 
a szülinapomnak több mint 20 millió 
letöltése van, és a leggyakrabban meg-
osztott hazai tartalom manapság a 
Facebookon. sikeres rajzfilmzenét írtak 
a Bogyó és Babóca sorozathoz, főcím-
dalt készítettek a Khumba című rajz-
filmhez, és nagy sikerrel fut a Pesti Ma-
gyar színházban zenés gyerekdarabjuk, 
az Almaszósz.

A Bókay-kertben este 8 órakor érnek 
véget a műsorok, de a hangulat még bi-
zonyára tovább kitart, hiszen a korábbi 
évek tapasztalatai alapján a gyerekeket 
nehéz hazacsábítani az egész napi mu-
latságból.

Bókay-kerti gyerekünnep
Játékok és műsorok kicsiknek is, nagyoknak is

 
Hatodik alkalommal rendez 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata a Dr. széky End-
re Pestszentimre Történeti Tár-
sasággal karöltve gyermeknapot 
Pestszentimre központjában. A 
polgármesteri hivatal referen-
sétől, Gera Évától megtudtuk, 
hogy a játszótéren, a Hősök terén 
és a Pintér Kálmán szakrendelő 
melletti területen családias han-
gulatú, emberi léptékű gyermek-
napot tartanak idén is, mintegy 
húszféle ingyenes programot kí-
nálva. Többek között ugrálóvár, 
trambulin, kézműves foglal-
kozás, lufihajtogatás, arcfestés, 

pónilovaglás és rendőrségi be-
mutató várja a kerületi gyereke-
ket. 

Az idei újdonság egy gyer-
mekzenekar fellépése lehet, bár 
ezt nem ígérték még biztosra a 
szervezők. Az azonban biztos, 
hogy lángos, palacsinta és fagyi 
is kapható lesz a helyszínen. 

Minthogy május utolsó va-
sárnapja egyúttal a világhábo-
rúkban elesett hősök napja is, a 
hagyományoknak megfelelően 
a széky Társaság szívügyeként 
ekkor koszorúzzák meg a Hősök 
terén található két világháborús 
emlékmű közül minden évben az 

egyiket, így emlékezve az eleset-
tekre. Ilyenkor az önkormányzat 
vezetői mellett az imrei óvodá-
sok is elhelyeznek virágokat.

A rózsa Művelődési Házban 
két héttel korábban, a május 
13-i vasárnapon tartják a gyer-
meknapot. Ennek programjáról 
Kaltenecker Erika művelődés-
szervező elmondta, hogy az a 
hagyományoknak megfelelően 
ezúttal is egy gyerekszínházi 
előadással kezdődik. Tíz órakor 
Az aranyszőrű bárány című elő-
adást láthatják a gyerekek, majd 
miután átrendezik a termet, 
egész napra a Játékos Tudomány 
Egyesület Furfangos csudavilág 
nevű játszóházává alakul át a 
terület. Kipróbálhatnak a gye-
rekek olyan fejlesztőeszközöket, 
amelyek erősítik a koncentráci-
ót, és egyéb játékok mellett lesz 
arcfestés is, amely minden évben 
nagy sikert arat. A kicsiknek 
külön játéksarkot alakítanak ki, 
ahol kreatív játékokkal tölthetik 
az időt. A játszóházban tehát a 
család minden tagja megtalálja 
a magának való elfoglaltságot. 
Az itteni programokat jelképes 
összegű, százforintos regisztrá-
ciós jegy megvásárlásával lehet 
igénybe venni. 

A Pestszentimrei Közösségi 
Házban, szintén május 13-án, 
10 és 14 óra között különleges 
gyereknapot tartanak: a rene-
szánsz jegyében Mátyás-mesék, 
reneszánsz lakoma, reneszánsz 
jelmezek, arcfestés, reneszánsz 
játszóház, babasarok, udvar-
hölgy- és apródavatás, valamint 
Mátyás-kvíz várja a látogatókat. 

A kerület kulturális létesít-
ményei közül a Kondor Béla 
Közösségi Ház nem készül a 
május végi gyermeknapra kü-
lön programokkal, mert nem 
akarnak rászervezni a népszerű 
önkormányzati rendezvényekre. 
Egyébként is az előtte levő na-
pokban, május 24. és 26. között 
tartják a XX. Havanna-ünnep 
rendezvénysorozatot, amelynek 
kínálatát ugyancsak tarkítják 
gyermekprogramok.

GyErEKEK 
És HősÖK
Pestszentimrén is lehet szórakozni
A kerület legismertebb gyermeknapi eseményén, a 
Bókay-kerti rendezvényen túl további helyszíneken is 
lesznek programok a május 27-i vasárnapon, illetve az 
azt megelőző hetekben, napokban.

a gyermeknapi hangulathoz 
elengedhetetlen kísérő programok 
között ezúttal is várja a gyere-
keket a szokásos vidámpark, 
benne körhintával, ugrálóvárral, 
de lesz kisállatsimogató, valamint 
kézműves sátor is, ahol a kicsik 
kipróbálhatják a fantáziájukat és a 
tudásukat.
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�a nyári napközis tábor 
sikerét mutatja, hogy tavaly 
turnusonként 400–500 gye-

rek táborozott a Bókay-kertben. 
a mintegy három évtizedes ha-
gyományokra visszatekintő tábor 
célja idén is az, hogy megfizet-
hető és tartalmas szabadidős 
programokat kínáljon a kerületi 
gyerekeknek. 

KeréKgyártó györgy    

Hosszú a nyár. A gyerekek nyilván nem, de a 
szülők mindig így látják. Ilyenkor ugyanis bő 
két és fél hónapon át a család feladata, hogy 
egész nap gondoskodjanak az iskoláskorú 

gyerekek biztonságáról és időtöltéséről. Egy 
egész nyarat természetesen nem lehet valami-
lyen kellemes üdülőhelyen tölteni, így minden 
évben felmerül a kérdés: hol töltse a napjait a 
gyerek? Mert abban mindenki egyetért, hogy 
bárhol, csak az utcán ne.

Talán a legegyszerűbb válasz a felmerülő 
kérdésre a Bókay-kerti napközis tábor, ame-
lyet mintegy harminc esztendeje szervez az 
önkormányzat – az utóbbi évektől már a Csi-
bész Család- és Gyermekjóléti Központ ko-
ordinálásával. Az első táborozók közvetlenül 
az iskolai szünidő kezdetekor foglalhatják el 
a Bókay-kertet, majd a hétfőtől péntekig tartó 
turnusokban egészen augusztus közepéig fo-
gadják a gyerekeket.

A tábor szerkezete lényegében évtizedek 
óta nem változott. A bázis a Bókay-kert, ahol 
a gyermekek az alapdíj fejében rajokba oszt-
va töltik el a napot kulturális, sport- és sza-

badidős programokkal, de egy minimális 
pluszdíjért bárki választhat magának szak-
rajt is, amelyben az érdeklődésének megfe-
lelő sporttal vagy más tevékenységgel fog-
lalkozhat.

A táborozók gyakran mozdulnak ki a 
bázisról. Hajókiránduláson vesznek részt, 
vadasparkot, speciális játszóteret látogatnak 
meg, de tavaly olyan különleges helyekre 
is eljutottak, mint például az Országgyű-
lési Múzeum, a vizes világbajnokság, a 
Groupama Aréna vagy az FKF szemlélet-
formáló és Újrahasználati Központja a Méta 
utcában.

A napközis tábor pontos programjairól 
lapzártánkkor még folytak az egyeztetések, 
de Kuba Gábor, a tábor vezetője néhány 
fontos információt már meg tudott osztani 
a Városkép olvasóival. 2018 nyarán kilenc 
turnus várja a szünidőzőket június 25. és 

augusztus 24. között. Az már biztos, hogy 
a népszerű szakrajok közül a következőkbe 
be lehet majd iratkozni: kézműves, tenisz, 
túra, úszás, labdarúgás, mazsorett, zumba, 
harcművészet és rock and roll.

A teljes tájékoztatót megkapják az intéz-
mények, de fontos tudni, hogy az iskolák-
ban nem szedik be a tábori díjakat. Ezeket a 
turnusokat megelőző keddi napokon lehet a 
Bókay-kertben befizetni, természetesen már 
az első turnus előtti kedden is. 

A Bókay-kerti napközis tábor idén 
június 25. és augusztus 24. között 
kilenc turnussal várja a kerületi gye-
rekeket. Az már biztos, hogy ismét 
meghirdetik a kézműves, a tenisz-, 
a túra-, az úszás-, a labdarúgás-, a 
mazsorett-, a zumba-, a harcművé-
szet- és a rock and roll-szakrajt.

KONDOR BÉLA 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

tűZZoMánCtáBor
Időpont: július 2–6. (10 és 14 óra között)

Azokat az alkotókedvű gyermekeket és fiatalokat 
várjuk ebbe a táborba, akik szeretnének 

megismerkedni az ékszer- és a tűzzománckép-
készítés fortélyaival.

Vezeti: Török Ibolya szobrászművész
részvételi díj: 3000 Ft/hét + anyagköltség

A táborra 10 éves kortól lehet jelentkezni, a 
foglalkozások minimum 5 fő jelentkezése esetén 

indulnak el. Jelentkezési határidő: június 22.

tánCtáBor  
és hArCMűvésZEti táBor

Időpont: július 9–13. (8 és 16 óra között, 
napközis jelleggel, naponta ebéddel)

A táncos foglalkozásokat sárváriné Gajdács 
ágota pedagógus, aerobikoktató, ex-

versenytáncos tartja. A program részét latin, 
musical-, divat-, illetve modern táncok képezik. 

A harcművészeti, önvédelmi foglalkozásokat 
sensei/sifu sárvári zoltán, 4. dan kick-box jitsu-, 

jeet kune do- és kick-box-oktató tartja. Bruce 
lee-féle jeet kune do, önvédelmi alapképzés, 

kick-box, képesség- és készségfejlesztés. A tábori 
programot csoportos játékokkal, vetélkedőkkel, 

játszóteres programokkal tarkítjuk.
részvételi díj: 16 500 Ft/5 nap
Jelentkezni június 1-jéig lehet.

További információ, jelentkezés: lotusfist.jkd@
gmail.com, 06-70-388-0948 (sárvári zoltán)

FotÓs táBor
Időpont: július 30.– augusztus 3. 

(10 és 14 óra között)
Ez a tábor segít abban, hogy más szemmel 

lássátok a környezeteteket, a programjaitokat, 
megtanítja akár a telefon, akár a fényképezőgép 

trükkjeit.
részvételi díj: 3000 Ft/hét

A táborra iskoláskortól lehet jelentkezni, a 
foglalkozások minimum 5 fő jelentkezése esetén 

indulnak el.

sMinKtáBor
Időpont: augusztus 8–10. 

(9 és 12 óra között)

Egészséges és szép bőr, avagy hogyan és mikor 
sminkeljünk? sminkfoglalkozásokon lehet 

elsajátítani a különféle fogásokat a bőrápolástól 
a professzionális make-up készítéséig, egyénre 

szabottan is.
Vezeti: Császár-Bíró lilla
részvételi díj: 3000 Ft/hét

Jelentkezési határidő: június 20. 
A táborra 13 éves kortól lehet jelentkezni, a 
foglalkozások minimum 5, maximum 15 fő 

részvételével indulnak el. 

KEréKPáros táBor
Időpont: augusztus 27–31. 

(9 és 12 óra között)
A közvetlenül az iskolakezdés előtti időszakra 

tervezett egyhetes nyári napközis tábor 
célja a 6–14 éves általános iskolás gyerekek 

közlekedésbiztonságra nevelése. A résztvevők 
elemeire szedve ismerkedhetnek meg a 

kerékpárral, és a Havanna-lakótelepen lévő 
parkolókban próbákon, akadályversenyeken 

fejleszthetik az ügyességüket. 
Közlekedésrendészeti szakemberek segítségével 
KrEsz-ismereti vetélkedők keretében tanulják 
meg a gyerekek a helyes gyalogos és kerékpáros 

közlekedés szabályait.
részvételi díj: 3000 Ft/hét

A táborra iskoláskortól lehet jelentkezni, a 
foglalkozások minimum 5 fő jelentkezése esetén 

indulnak el.
A táborokba jelentkezni és azokról további 

információt kérni az intézmény elérhetőségein 
lehet Czinczkyné Fejes Mónikától vagy György-

Tamás Évától (1181 Kondor Béla sétány 8. 
Telefon: 291-6564 és 297-0366).

rÓZsA MűvElŐdési háZ
Kis létszámú táborainkban a családias hangulat 

mellett személyre szabott figyelmet fordítunk 
a gyerekekre. Programjaink a művelődési ház 

színháztermében, galériájában, illetve több 

külső helyszínen zajlanak. Napközis táboraink 
reggeli kezdése és délutáni befejezése kedvezően 
illeszkedik a szülők munkaidejéhez. A táborok 

költsége tartalmazza a reggelit, az ebédet, az 
uzsonnát, a foglalkozások költségét és a 1/2 8-tól 

17 óráig tartó gyermekfelügyeletet.

KAlAndos-KéZMűvEs  
nAPKÖZis táBor 

Időpont: június 18–22. (egész nap)
A táborozás minden napján délelőttönként 

más-más helyszínre látogatunk el a 
gyerekekkel. Célunk a kerület és a dél-pesti 
régió megismertetése „kalandos formában”. 
Délelőtt felfedezőúton (Bókay-kalandpark, 

meteorológiai állomás, Tomory lajos Múzeum, 
Péterhalmi-erdő, soroksári Botanikus 

Kert, Tűzoltómúzeum), délután kézműves 
foglalkozáson vesznek részt a gyerekek, 

ahol különféle technikákkal (gyöngyfűzés, 
terméskép, termésbáb, agyagozás, kavics-, ág- és 

gipszfigurafestés, dekupázs) ajándéktárgyakat 
készítenek.

A tervezett programok, helyszínek tájékoztató 
jellegűek, az időjárás függvényében változhatnak.

részvételi díj: 17 900 Ft/hét

MEsE- és élMénytáBor
Időpont: június 25–29. (egész nap)

Ezen a héten Náfrádi Anikó meseterapeuta 
közreműködésével keltünk életre egy mesét, 

amelyet változatos módon feldolgozva 
alaposan körüljárunk: eljátsszuk, megnézzük a 
különböző szereplők szemszögéből, a meséhez 

kapcsolódó próbákat tűzünk ki, majd kézműves 
foglalkozások során dolgozunk tovább a mesebeli 

képekkel.
A tábor fő meséjén kívül több mese is elhangzik 

majd, hiszen a mesehallgatás önmagában 
lélekfrissítő, szorongáscsökkentő hatású, 

összehangolja a két agyfélteke működését, 
ezáltal növeli a tanulási és koncentrációs 

lassanként elérkezik a nyári szünidő, amely nemcsak a nyaralás, hanem a különféle 
táborozások időszaka is. Az önkormányzat és a helyi intézmények jóvoltából idén 
minden korábbinál több tábor várja azokat a kerületi gyerekeket, fiatalokat, akik kö-
zösségben és aktívan szeretnék tölteni a nyarat. A táborok között akadnak olyanok, 
amelyek már a korábbi években is nagy népszerűségnek örvendtek, és olyanok is, 
amelyekre most először lehet jelentkezni.

lapunk ezúttal is átfogó körképet készített arról, hogy hol milyen táborok várják a vakációzókat. A lista 
a későbbiekben még bővülhet, így érdemes rendszeresen felkeresni a kerület honlapját (www.bp18.hu), 
ahol naprakész információk lesznek majd találhatók a nyári táborokról.

Egy jó tipp: a napközis tábor
Egész nyáron tartalmas programok a Bókay-kertben

Futballtól a sakkig
Folyamatosan lehet jelentkezni

Minden korábbinál több lehetőségből lehet választani
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� Évről évre egyre gazdagabb 
programot nyújtanak a Vá-
rosgazda utánpótlás akadé-

mia táborai, amelyekben idén már 
kilenc különféle szakosztály várja 
a gyerekeket. sőt lesz egy tizedik, 
sportágválasztó tábor is, ahol az 
akadémia által kínált valameny-
nyi sportágba belekóstolhatnak 
a táborozók, és kiderülhet, hogy 
melyikben a legügyesebbek.

PuSKáS attILa     

Ezen a nyáron összesen 11 turnusban lehet spor-
tolni a Városgazda Utánpótlás Akadémia (VUA) 
táboraiban. A kilenc szakosztály – labdarúgó, 

küzdősport, úszás, street dance, vízilabda, futsal 
és strandlabdarúgás, jégkorong, sakk, kosárlabda 
– táborai és a sportágválasztó turnusok egyaránt 
hasznos és kellemes nyári időtöltésnek ígérkez-
nek.

A sportprogramok mellett napi háromszori 
étkezéssel, színvonalas programokkal, animációs 
foglalkozásokkal, strandolással gondoskodnak a 
tábor szervezői és a szakoktatók a gyerekek kon-
díciójáról és jó hangulatáról.  

Egy-egy tábori napba az edzések mellett be-
lefér többek között a játszóterezés és a kötetlen 
strandolás is. A változatosság öröme vonzza év-
ről évre a gyerekeket VUA táboraiba, amelyekből 
nem maradhatnak ki a kézműves és egyéb kreatív 
foglalkozások sem. A közösség pozitív hatása sem 
elhanyagolható, hisz az egyhetes turnusok alatt új 
barátságok is születnek.

A múlt nyáron 493 gyermek vett részt a sporttá-
borokban, és térhetett haza kellemes élményekkel. 

A sportágválasztó tábor igazi különlegesség. 
A gyermekek bizonytalansága mellett sokszor 
a szülők sem tudják, hogy melyik sport felel-
ne meg leginkább gyerekük alkatának, fizi-
kumának, mentalitásának. A sportágválasztó 
turnusokban ez akár egy hét alatt kiderülhet, 
ugyanis itt mindennap más sportot, más edzést 
lehet kipróbálni szakedzők segítségével és taná-
csaival.

A VUA-tagok kedvezményt kapnak a tábo-
rok részvételi díjából. A jégkorongturnus ára 
30 ezer forint, az akadémia tagjainak 24 ezer 
forint. A többi tábor turnusonként egységesen 
22 ezer forintért érhető el – az akadémiásoknak 
17 600 forintért. 

A többgyermekes családokra gondolva az el-
múlt évekhez hasonlóan idén is lesz testvérked-
vezmény. Az első gyermek után kell csak teljes 
árat fizetni, a testvérek már 10-10 százalékkal 
olcsóbban táborozhatnak.

képességet (tehát csökkenti a figyelemhiányos 
nehézségeket), természetes módon kapcsol össze 
a világmindenséggel és a népmesékben fellelhető 

renddel.
részvételi díj: 17 900 Ft

KAlAndos MEsEtáBor
Időpont: augusztus 6–10. (egész nap)

A Náfrádi Anikó meseterapeuta 
közreműködésével tartott tábort elsősorban 

3–4. osztályos gyermekeknek ajánljuk. A tábor 
minden napján délelőttönként más-más helyszínt 

látogatunk meg. Délután mesékből kiindulva 
alkotunk, játszunk.

részvételi díj: 17 900 Ft

MEsEorsZágBÓl AZ isKoláBA
Időpont: augusztus 21–24. (egész nap)

Az iskola-előkészítő mese- és élménytábort 
óvodásoknak ajánljuk. Az óvodáskorú 

gyermekekkel a mesék világában töltünk néhány 
napot: sok-sok élőszavas meséléssel, dallal, 
mondókával, önfeledt játékkal és kézműves 

alkotással.
Témakörök: önállósodás, bátorságnövelés, 

felkészülés az iskolába való átlépésre
Vezeti: Náfrádi Anikó meseterapeuta

részvételi díj: 16 900 Ft

hAgyoMányŐrZŐ táBor 
(Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

önkormányzatának támogatásával)
Időpont: július 29.–augusztus 3. 

Helyszín: Hegyhátszentjakab (őrség)
Kézműves foglalkozásokon természetes 
alapanyagok felhasználásával készítünk 

ajándéktárgyakat, miközben népi 
motívumokkal, hagyományos technikákkal 

dolgozunk. szabadidős programok 
keretében olyan régi, kevéssé ismert 
közösségi játékokat játszunk majd, 

mint például a bige és a méta, de a máig 
népszerű számháború is szerepel a 

terveink között. Kirándulunk a Nemzeti 
Park-túraútvonalakon, ahol lehetőség 

lesz a környék növény- és állatvilágának 
felfedezésére, és nem maradhat el a tábortűz 

sem. A szabadidős programokat Nemes 
Gyula tanár úr (Brassó Utcai általános 

Iskola) fogja irányítani.
Vezeti: Vörös árpád néptáncpedagógus, a 
Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola tanára 

részvételi díj: 33 000 Ft

Valamennyi tábor esetében lehetőség van 
részletfizetésre. 

A táborokba jelentkezni és további 
információt kérni a Rózsa Művelődési Ház 

elérhetőségein lehet (1181 Városház utca 
1–3. Telefon: 290-9498, 291-2896, rozsamh@
gmail.com, kalterika.rozsamh@gmail.com).

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

néPtánCtáBor
Időpont: június 18–22. és augusztus 27–31. 

(8–16 óra között)
Vezeti: Kováts Judit

részvételi díj: 20 000 Ft/hét + étkezés. A 
részvételhez előzetes szintfelmérés szükséges, 

és a maximális létszám 20 fő. 
Befizetési határidő: május 30.

KrEAtív KéZMűvEs táBor
Időpontok: június 18–22., július 2–6.
és július 16–20. (10 és 13 óra között)

Dekorációk, használati tárgyak, ékszerek 
készítése saját kezűleg, különböző 

technikákkal.
Vezeti: Balog Kata

részvételi díj: 2000 Ft/nap, 
9000 Ft/5 nap

KéPZŐMűvésZtáBor 
Időpont: június 25–30.

(mindennap 9 és 13 óra között)
Változatos helyszíneken változatos 

programokat kínálunk a gyerekeknek, akik 
különféle technikákkal is megismerkedhetnek. 

Vezetik: szatmári Ildikó és Jaczina Fanni 
művésztanárok

részvételi díj: 10 000 Ft

rEnEsZánsZ táBor
Időpont: július 2–6.

(mindennap 8 és 16.30 között)
reneszánsz játékok, kézműves foglalkozások, 

bábkészítés és meglepetés reneszánsz 
kalandok. 

Előzetes jelentkezést kérünk.
A jelentkezési lap letölthető a honlapunkról.

részvételi díj: 20 000 Ft + étkezés

vArrÓtáBor
Időpont: augusztus 13–17.

(9 és 13 óra között)
Intenzív nyári tábor 12 éves kortól. 

Készíts magadnak tolltartót, tornazsákot, 
varrj menő haspólót! A varrógépet és az egyéb 

szükséges eszközöket mi biztosítjuk.
A helyek száma korlátozott, ezért előzetes 

jelentkezést kérünk elérhetőségeink egyikén.
részvételi díj: 20 000 Ft/hét 

vagy 5000 Ft/nap

vArrÓtáBor FElnŐttEKnEK
Időpont: augusztus 27–31.

(9 és 13 óra között)
Kifejezetten hobbivarrónők számára 

kifejlesztett, modern tananyagot 
használunk. A kezdőknek meghirdetett 

táborunkban a gép befűzésétől és az 
egyenes varrás elsajátításától eljutunk 

odáig, hogy a résztvevők képesek legyenek 
elvégezni a hétköznapok során szükséges 
igazításokat (cipzárcsere, nadrágfelhajtás).

A táborhoz a második napig lehet 
csatlakozni, és előzetes jelentkezést kérünk.

részvételi díj: 20 000 Ft/hét  
vagy 5000 Ft/nap

A PIK-táborokba előzetes jelentkezést 
kérünk június 10-ig. 

További információ az intézmény 
elérhetőségein (1188 Vasút utca 48. Telefon: 

291-9202, 294-5971) munkaidőben.

TOMORY LAJOS 
MÚZEUM

MEstErEK és MEstErségEK  
a XVIII. kerületben

Időpont: június 18–22. (8 és 16 óra között)
szeretnéd megismerni a kerület történetét? 
Kíváncsi vagy, kik és hogyan éltek régen? 
legyél te is helytörténész! Helytörténeti 

felfedező tábor 8–12 éves kerületi 
gyermekeknek.

Helyszín: Múzeumsarok kiállítóterem 
(1181 szent lőrinc sétány 2.)

Vezeti: Bukszár zsanett 
részvételi díj: 7000 Ft/hét, amely 

magában foglalja a napi háromszori 
étkezés, az utazás és az alapanyagok 

költségét. 
Maximális létszám: 15 fő

Jelentkezés határideje: május 18., befizetés 
ideje: május 22–30. között 

Jelentkezés e-mailben: muzeum@
muzeum18ker.hu,

b.zsanett626@gmail.com

Futballtól a sakkig
Folyamatosan lehet jelentkezni

A sPorttáBoroK 
idŐPontJAi és hElysZínEi
az első egyhetes turnusok június 
18-án indulnak: a Vilmos endre 
sportcentrumban a labdarúgás (további 
turnusok kezdete: június 25., július 30., 
augusztus 6., 13. és 21.) és a vízilabda 
(június 25.), a Bókay-kertben pedig az 
úszás (augusztus 31-ig minden hétfőn). 
a küzdősporttábornak – karate, thai 
boksz és ökölvívás szakágakban – 
szintén a Vilmos endre sportcentrum ad 
otthont június 18–22. között.
Futsal és strandlabdarúgás három 
turnusban és korcsoportban lesz a 
Bókay-kertben (július 2-i, 9-i és 16-i 
kezdettel).
a street dance (július 23–27. és 
augusztus 6–10.) és a kosárlabdatábort 
(augusztus 6–10.) a csontváry iskolában 
rendezik. 
a Vilmos endre sportcentrum ad otthont 
a jégkorongtábornak (június 25–29.), 
a sakktábornak (július 9–13.) és a 
sportágválasztó tábornak is (július 16–20. 
és augusztus 13–17. között).
a turnusok megfelelő létszám esetén 
indulnak. a jelentkezési lapok letölthetők 
a varosgazda18.hu oldalról. személyes 
leadásukra a Vilmos endre, a park és a 
Kastélydombi uszoda pénztárában, az 
akadémia boltjában (üllői út 333.) és a 
Városgazda zrt. Baross utca 7. szám 
alatti ügyfélszolgálatán van lehetőség. 
e-mailben az akademia@varosgazda18.
hu címre lehet elküldeni a kitöltött 
lapokat.
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Művészekkel 
a zilában
újabb rendezvénnyel örvendeztette 
meg művészetkedvelő közönségét áp-
rilis 18-án a Krúdy gyula irodalmi Kör 
a Zila Kávéházban. várady Klára festő-
művész kiállításának megnyitóját köve-
tően tárkányi imre író, költő műveiből 
hallhattak részleteket a vendégek. A ki-
állítás-megnyitóval egybekötött irodal-
mi délután moderátora Király lajos, a 
Krúdy-kör elnöke volt. 

Az értékelő köszöntőből megtudhattuk, hogy 
Várady Klára amatőr festő, aki nyugdíjasként 
kezdett el festeni, s eddig négy önálló és 17 cso-
portos kiállításon állított ki. Festési techniká-
jára Amerigo Tot munkássága hatott, azon be-
lül kiváltképp a vörös szín alkalmazása, amely 
a hatalom és a szenvedély kifejezője. Az orosz 
Igor Szaharov műveinek hatására pedig akrillal 
és olajjal, valamint késsel készíti a képeit, ez a 
kedvenc technikája, amelynek elsajátításában 
Király Niki festőnő segítette. 

Várady Klára nem bonyolult dolgokat láttat 
a nézőkkel, hanem a mindennapokkal szem-
besíti őket a maga egyszerű kifejezésmódjával. 
ám az erős színhatás berobban a néző látókö-
rébe, pedig egyik képén csak egy villamos megy 
az utcán, egy másikon egy lány sétál az esőben. 
Az alkotásokat május 15-ig láthatják a kávéház 
látogatói. 

A kiállítás-megnyitót követően Király Lajos 
a 11 kötetes Tárkányi Imre írót, költőt, a Krúdy-
kör versszakosztályának vezetőjét köszöntötte. 
A művész az életútjáról, benne a kerületi emlé-
keiről és munkásságáról beszélt, majd jövőbeli 
terveiről ejtett szót. Ezt követően egyes művei-
ből hangzottak el részletek, némelyek az alkotó 
tolmácsolásában.

A délután kellemes meglepetéseként szol-
gált a tombola, melynek két nyertese egy-egy 
Várady-képet kapott ajándékba.

Ê-dziuba-

Plasztikus 
asszociációk
Magyar József képzőművész-tanár azo-
nos című kiállítása május 12-ig látható a 
Pestszentimrei Közösségi házban.

Az április 25-i megnyitón Ódor Katalinnak, az 
intézmény  igazgatójának köszöntőjét követő-
en a kiállított alkotásokat a művész pályaívét 
már két évtizede figyelemmel kísérő Feledy Ba-
lázs művészettörténész méltatta, többek között 
ezekkel a szavakkal:

 − Az elmúlt évtizedek magyar festészetében 
azt tapasztaljuk, hogy mindent szabad, minden 
érvényesül: a legerősebb figurális törekvéstől a 
legelvontabb absztrakt törekvésekig. Nincs iga-
zán preferált művészeti terület, divatok vannak. 
Bár Magyar József nem rabja e divatáramlatok-
nak, művei láttán mégis a saját korunkban érez-
zük magunkat. 

A művészettörténész azt is elmondta, hogy 
Magyar József művészete görcsmentes művé-
szet, amely szabadságérzetet kelt. 

– Munkáira, a múltban és a jelenben egy-
aránt, a különböző formaképzetek, formaasszo-
ciációk jellemzők, de megkülönböztető jegyük 
a dinamika. Alkotásaiban semmi sem nyugodt, 
semmi sem megállapodott. E kiállításon techni-
kai értelemben véve háromtípusú műtárgyat lá-
tunk. Az egyik az, amelyik képre hasonlít, kép-
re emlékeztet, a másik, amikor abszolút szobrot 
látunk, a harmadik pedig a francia assemblage 
szó jelentéséhez kapcsolódik, mely összeillesz-
tést, összeragasztást, összeállítást jelent olyan 
tárgyakból, amelyeket eredetileg nem művésze-
ti tárgynak szántak, de az alkotói újraértelme-
zés révén akként láthatjuk őket viszont. A mai 
kiállítás-megnyitón Magyar József személyében 
méltán köszöntünk képzőművészt, hiszen szob-
rászati, plasztikai, grafikai, festői értékek egy-
aránt összegződnek az alkotásaiban.

A megnyitón közreműködött Könczei Zsom-
bor (hegedű) és Török Ákos (zongora).

Ê-dziuba-

Erdőn, mezőn, 
vízparton
természetszerető diákok versengtek áp-
rilis 27-én a XX. Bókay árpád országos 
Biológiaversenyen. A fő téma a kert, az 
erdő, a mező, a víz és a vízpart élővilága 
volt. A versenyen háromszázan indultak, 
a döntőbe két korcsoportban összesen 
negyvenen jutottak be.

A biológiának az ország minden részéből össze-
gyűlt szerelmeseit a Bókay árpád általános Is-
kolában a házigazda, Vörösné Éles Csilla intéz-
ményvezető és Galgóczy Zoltán köszöntötte. Az 
alpolgármester gratulált a jubileumhoz, az eltelt 
húsz évhez, és arra kérte az indulókat, hogy to-
vábbra is ápolják Bókay árpád szellemiségét. 
A rangos versenyen megjelent a Bókay-unoka 
Bókay Zsuzsanna is. Az ötletgazda, Krakkerné 
Berki Hajnalka, az iskola biológiatanára la-
punknak a következőket mondta:

– A verseny előzménye az 1997-es tanévre 
nyúlik vissza, amikor a bókays gyerekeknek egy 
olyan természetismeret-biológia versenyt szer-
veztem, amely hét hónapon át tartott, és min-
den hónapban egy tevékenységalapú feladatsort 
kellett megoldani. Nagy lelkesedéssel végezték 
a feladatokat, amelyekben bőven volt kísérlet, 
megfigyelés, kreatív munka. Ez adta az ötletet, 
hogy mi lenne, ha országosan is meghirdetnénk 
a versenyt, és így méltón emlékeznénk iskolánk 
névadójára. 1998-ban nem gondoltam volna, 
hogy húsz év után is itt állok, és ugyanolyan 
izgalommal várom a versenyzőket, kollégákat, 
vendégeket, mint akkor. 

A verseny beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket, mert segít a biológia iránt érdeklődő 
gyerekeknek a csaknem egész évet felölelő ter-
mészetmegismerő, biológiai tudást elmélyítő, 
tapasztaláson alapuló kutatómunkában.  

Az egész napos program két korcsoportban 
zajlott. Az 5–6. osztályosok kategóriájában 
Konnerth Péter, a Pestszentimrei Ady Endre 
általános Iskola tanulója megosztva lett első Di 
Serio Vittorióval (székesfehérvár). A 7–8. osztá-
lyosoknál Szalai Virág (szentes) lett a legjobb.

A versenyt az önkormányzat, az Emberi Erő-
források Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség 
Program támogatta, de a Budapesti Iparkamara 
is felajánlott három tabletet a kerület legjobb 
„biológusainak”.

Ê (temesi)

tUdtA-E?

Megnyílt 
a lövölde
115 éve nyílt meg szemere Miklós lövöldéje (ma 
zila Kávéház). Az 1903. május 5-én tartott ün-
nepélyes megnyitón olyan illusztris személyek 
vettek részt, mint széll Kálmán miniszterelnök, 
Wlassics Gyula kultuszminiszter, báró Eötvös 
loránd és József ágost királyi főherceg.

Ê tomory Lajos Múzeum 

A márvánnyal bélelt valamikori utastér pazar 
akusztikával járult hozzá a 38. alkalommal meg-
rendezett 24 napos fesztivál záróprodukciójának 
sikeréhez. 

A köszöntők sorát Szalay-Bobrovniczky Ale-
xandra főpolgármester-helyettes nyitotta meg, 
majd Ughy Attila polgármester folytatta:

– Hamarosan egy zseni visz bennünket utaz-
ni, maga a Mester, aki a hangjegyek és a színház 
eszközeivel fordítja le nekünk az álomnyelven 
megírt történetet. Azt a művet, amely a mesék 
birodalmából hoz hírt, idegen tájakon, próbaté-
telek közt bolyongó szereplők útjait és a szerelem 
mindenható erejét mutatja be. Kívánok önöknek 
élményekben és tapasztalatokban gazdag álom-
utazást Budapest legszerethetőbb szegletében, a 
XVIII. kerületben. 

A fellépők névsora önmagáért beszél. 
sarastro, Ízisz főpapja: Palerdi András, az Éj ki-
rálynője: Varga Viktória, Pamina: Sáfár Orsolya, 
Tamino: Biri Gergely, Papageno: Donkó Imre, 
Papagena: Nagy Kira – hogy csak a főszereplő-
ket említsük.

A közreműködők Debrecenből érkeztek: a 
Kodály Filharmónia, a Kodály Kórus és a Cso-
konai színház Énekkara. Vezényelt Somogyi-
Tóth Dániel, az előadást rendezte Gemza Péter.

A vendégek között ott volt Kósa Lajos a me-
gyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nél-
küli miniszterként, Bán Teodóra, a Budapesti 
Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója és Káel Csaba, a Müpa ve-
zérigazgatója is.  

Ê-gönczöl-

A felkészítő logopédus szakemberek ebben az 
évben a Család, játék mottó jegyében választot-
tak verseket. A felkészítés minőségéről csupán 
annyit: az ember meg nem mondta volna, hogy 
a verselő ovisok korábban beszédterápiára jár-
tak. Huszonkét tüneményes versmondó szavalt 
apuról, anyuról, nagyszülőkről, testvérekől, azaz 
a családról.

– A bátorításból sosem elég. Csak lazán, izga-
lommentesen szavaljatok – mondta a köszöntő-
jében Galgóczy Zoltán alpolgármester, hozzáté-
ve: végignézve a telt házas rendezvény aprócska 
versenyzőin és kevésbé aprócska, szülőkből álló 
edzői és kísérői csapatán, nincs kétsége, hogy a 
sugárzó elszántság, magabiztosság kitart a gála-
verseny végéig.

És igaza lett… Antós Katalin logopédus hívó 
szavára szép sorban érkeztek mikrofon elé az 
ovisok, akik egyébként egy gyermekruha-divat-
bemutatón is sikerrel vonulhattak volna fel. Ki 
szórakoztatóan, ki mosolyfakasztóan, ki meg 
könnycsalogatóan, ám minden gyerek magabizto-
san adta elő a választott verset, amelyért hiányta-
lanul begyűjtötték a szülői puszit és ölelést.  

A győztes kiválasztása a zsűritagokra várt: 
Kálmán Katalinra, a sOFI egykori igazgatójára, 
aki korábban logopédusként a szavalógála egyik 
elindítója volt, Törökné Hajdú Viktória logopé-
dusra és Szmetana Mária fejlesztőpedagógusra, 
ám a huszonkét remek produkcióból egyet ki-
emelni a lehetetlenség határát súrolta. Igen bölcs 
döntés született, a legeket díjazták, és a legekből 
pont huszonkettő akadt. Ízelítőül néhány „leg” 
kategória: legapásabb, legmosolygósabb, legjáté-
kosabb, leghuncutabb, legszívhezszólóbb… 

A rendezvény sikeréhez hozzájárult Karayné 
Pavalacs Zsuzsa logopédusnak, a tagintézmény 
igazgatóhelyettesének mindenre odafigyelő 
szervezése, a Túriné Jámbor Rita népzenész-lo-
gopédus által előadott dalok, valamint Major 
Gabriella és Molnár Nikoletta logopédusok köz-
reműködése is.

A verseny szponzora a XVIII. kerületi ön-
kormányzat, a Vöröskereszt helyi szervezete, a 
lőrinci Nagykönyvtár és a Fővárosi Pedagógiai 
szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézményének 
logopédiai munkacsoportja volt.

Ê-gönczöl-

Mestermű landolt
ritka vendég érkezett a liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 1-es termináljára április 
22-én, amikor a Budapesti tavaszi Fesztivál zárókoncertjeként Wolfgang Amadeus 
Mozart varázsfuvoláját adták elő.

A beszédterápia diadala
A Fővárosi Pedagógiai szakszolgálat Xviii. Kerületi tagintézményének logopédusai 
tizenötödik alkalommal rendezték meg a FsZEK lőrinci nagykönyvtárában a beszéd-
terápiára járó óvodáskorú gyermekek versmondó gálaversenyét április 24-én.



Városkép p 2018. május 8. XXVII. évfolyam 8. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

11

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Újra imádságosak lesznek Pestszentlőrinc és Pestszentimre utcái Egyház

�akik részt 
vettek már az 
Élő rózsafü-

zér zarándoklaton, 
életre szóló él-
ményként vihették 
haza a lelkükben 
a napot, amikor 
közösen imád-
koztak hazánkért, 
Budapestért, az itt 
élőkért, miközben 
sok-sok kilométert 
gyalogoltak a fővá-
ros körül. százak 
és százak tették 
ezt minden évben 
egy időben, ugyan-
azon a napon. az 
idén május 26-án 
rendezik meg a 
zarándoklatot, s 
kerületünket szo-
kás szerint a 7. és 
a 8. szakasz érinti. 
az esti szentmisét 
azonban ezúttal 
nem a havanna-
lakótelepi szent 
lászló-templomban 
celebrálják, hanem 
a bókaytelepi mária 
szeplőtelen szíve 
plébániatemplom-
ban.

A 12 esztendő során széles kör-
ben ismertté vált a rózsafüzér-
zarándoklat a fővárosban és kör-
nyékén, s bizonyára a kerületből 
is sokan csatlakoztak már annak 
valamelyik szakaszához.

Nézzük, mi vár azokra, akik a 
7. vagy 8. szakaszt választják…

BarátoKKá 
leszneK
A zarándokok már tisztában 
vannak azzal, hogy nem más-
ról van szó, mint egy imád-
ságos, hangulatos, jókedvű 
kirándulásról Budapest körül 

egymás tisztelete, szeretete je-
gyében. A kilenc szakasz egy 
időben indul a város különbö-

ző pontjairól, hogy azután este 
7-től ki-ki a maga szakaszának 
a végállomásán hallgassa végig 

az ünnepi szentmisét. A zarán-
doklat „nyitott”, vagyis bárhol, 
bármikor lehet csatlakozni az 

adott menethez, s bármikor ki 
is lehet állni abból.

Az elmúlt évek tapasztala-
ta alapján bizonyára ezúttal is 
sokan választják ezt a külön-
leges szombati programot. A 
közös lelki élményen túl akár 
piknikhangulatról is beszél-
hetünk, hiszen a résztvevők a 
lábat próbáló kilométereken 
túl néhány órára közel kerül-
nek egymáshoz, barátságok 
születnek, s az esti szentmise 
után akár jó barátként, kedves 
ismerősként búcsúzhatnak el 
egymástól.

KÉtszer 15 
KIlomÉter
A kerületünket érintő szaka-
szok egyike a 7. Itt 15 kilométert 
gyalogolnak a zarándokok, s hét 
templomot érintenek. Az útvonal: 
soroksári Nagyboldogasszony 
Főplébánia-templom – 
pestszentimrei szent Imre Plé-
bánia (itt pihenőt tartanak a za-
rándokok, s a vendéglátás mellett 
a templomkertben erőt gyűjthet-
nek a további úthoz) – Fadrusz-
kereszt – szent István Király 
Plébánia – szent Margit-templom 
– Mária szeplőtelen szíve Plébá-
niatemplom.
A 8. szakasz 15 kilométerét teljesí-
tők a rákoskeresztúr – rákoshegy 
– Erzsébettelep – Pestszentlőrinc 
útvonalon jutnak el a Mária szep-
lőtelen szíve Plébániatemplomig, 
ahol Lejtényi Emánuel atya celeb-
rálja a szentmisét.

magyar 
szenteK…
Valamennyi szakasznak van-
nak felelősei, akik előkészítik 
a zarándoklatot, irányítják a 
híveket.

A 7. szakasz vezetője 
Bernáth Mária, akinél több-
ször senki nem vehetett részt a 
zarándoklaton, hiszen ő vala-
mennyin ott volt.

A vezető beszámolt egy vál-
tozásról is. 

– Miután megpihentünk a 
szent Imre-templom kertjé-

ben, az utunk a Hargita téri 
Fadrusz-kereszthez visz, majd 
fél négy körül megállunk a 
szent Margit-templomnál, s 
ott is imádkozunk. A záró 
ünnepi szentmise most elő-
ször a Mária szeplőtelen szí-
ve Plébániatemplomban lesz. 
Ami a lelki muníciót illeti, a 
zarándoklatot a magyar szen-
tek tisztelete hatja át. Nem 
véletlen, hogy útba ejtjük a 
szent Margit, a szent Imre 
és a szent István nevét viselő 
templomot is. Tisztelgünk a 
múltunk, imádkozunk a gyö-
kereink előtt.

nem tart a 
KIlomÉtereKtől
A 8. szakasz koordinátora, 
Sepsey Erzsébet negyedik alka-
lommal irányítja a menetet.

– Amikor négy évvel ezelőtt 
megkérdezték tőlem, hogy nem 
vállalnám-e a koordinátori fel-
adatokat, igent mondtam, de 
kissé félve. Azért tartottam et-
től, mert a 15 kilométer még-
iscsak 15 kilométer, s attól fél-
tem, hogy nem tudom tartani 
a lépést a csoportommal. Mára 
már a múlté az aggódás, mert 
részben könnyű terepen halad 
a 8. szakasz, részben nem kell 
sietnünk. És nem utolsósor-
ban nagyon-nagyon érzem, 
hogy erőt kapok a szentlélek-
től, szűz Máriától. Ma már 
szembe sem jut a zarándoklat 
reggelén, hogy 15 ezer méter 
vár rám. Estére is csak jóleső 
fáradtságot érzek.

 
A KErülEti 
sZAKAsZFElElŐsÖK
A 7. szakasz koordiná-
torát, Bernáth Máriát 
a 30-567-5250-es 
számon érhetik el a 
zarándokok.
A 8. szakasz vezető-
je, sepsey Erzsébet 
kérdés esetén a 30-
229-5419-es számon 
hívható. 

szakaszok, léptEk, imák
Élő rózsafüzér zarándoklat tizenkettedszer
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Ahogy Kovács István, a karitász vezetője el-
mondta, adnak az életükből, az idejükből, 
mert ahogy a Bibliában is áll, nemcsak hit-
tel kell élnünk, hanem kötelességünk is azt 
cselekedetekre váltani, mert enélkül semmit 
sem ér a lelki élet. Aki ebben a munkacso-
portban szolgál hétről hétre, hónapról hó-
napra, ezt hirdeti a cselekedeteivel.

De nézzük azt a bizonyos ebédosztást.
– általában az egyik hó végi szombaton 

látjuk vendégül a rászorulókat, a hajlékta-
lanokat, a nyugdíjasokat. A mögöttünk ha-
gyott hónapokban hétszer szántuk rá boldo-
gan a hétvégénket arra, hogy szerencsétlen 
sorsú, ám mosolygós arcú embereknek ad-
junk ételt – mondta Kovács István.

A vezető a templomkertben ilyenkor ta-
pasztalható nagyüzemről is beszélt. 

– Minden alkalommal két nagy kondér-
ban főzzük a finomságokat. Ez hozzávető-
leg 300–350 adag ételt jelent.  Mivel a ven-
dégeink száma átlagosan „csak” 100–150, 
soha senki nem marad éhen. sőt… Ma már 
mindenki tudja, hogy érdemes ételhordót is 
hozni, mert abban elvihetik a megmaradt 
ennivalót, így akár kétszer is jóllakhatnak, 
mi pedig örülhetünk annak, hogy semmi 
nem veszett kárba.

se szeri, se száma a lelket megérintő ked-
ves történeteknek.

– Egy író barátom ott volt az egyik ebéd-
osztásunkon. látta a sürgés-forgást, érzé-
kelte a szívélyes vendéglátást. A legvégéig 
ott maradt velünk, s miután egy hálaadó 
imával befejeztük a szolgálatot, csak annyit 
mondott, hogy „csodálatosak vagytok, amit 
csináltok, az felér egy szentgyónással”. Az 
ilyen mondatok elfogyhatatlan erőt adnak 
nekünk.

ÉTEl És szErETET
Büszkék lehetnek a karitász tagjai

12. ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR 
ZARÁNDOKLAT

„Oltalmad alá futunk...”

hazánkért, Budapestért,
Budapest körül,

9 szakaszban

Budapest,
2018. május 26.

Szeretettel kérjük anyagi támogatását az Élő rózsafüzér zarándoklat megszervezéséhez.
Számlaszám: CIB Bank 11100908-19143138-36000001, 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Médiatámogatók:

www.elorozsafuzer.hu
www.facebook.com/elorozsafuzer

google.com/+ElorozsafuzerHu

Szakasz Gyülekező Indulás Honnan Hova Érkezés Szentmise

1 7:30 8:00 Máriabesnyő Kerepes ill. Fót 18:30 19:00

2 7:00 7:30 Csillaghegy Fót 18:30 19:00

3 7:00 7:30 Csillaghegy Máriaremete 18:30 19:00

4 7:00 7:30 Farkasrét Máriaremete 18:30 19:00

5 7:00 7:30 Farkasrét Nagytétény 18:30 19:00

6 7:00 7:30 Soroksár Nagytétény 18:30 19:00

7 7:00 7:30 Soroksár Pestszentlőrinc Mária 
Szeplőtelen Szíve-templom 18:30 19:00

8 8:30 9:00 Rákoskeresztúr Pestszentlőrinc Mária 
Szeplőtelen Szíve-templom 18:30 19:00

9 8:30 9:00 Rákoskeresztúr Kerepes 18:30 19:00

soKAKAt illEt KÖsZÖnEt

természetesen sokak 
segítségére van szükség ahhoz, 
hogy a karitász finom falatokkal 
láthassa vendégül a rászorulókat.
– Köszönet a kedves 
háziasszonyoknak, akik mindig 
sok-sok tálca süteménnyel lepik 
meg a vendégeinket. Van, aki 
gyümölcsöt hoz, s több doboz 
banánt vagy narancsot oszt 
szét. minden alkalommal segít 
a pestszentimrei nagy-pékség, 
amely 30–40 kiló kenyeret 
adományoz nekünk. akárcsak a 
gjini-pékség, amely édes és sós 
péksüteményeket ad – mondta 
Kovács István.
Van „káposztása” is a 
karitásznak, a vecsési Kárpáti-
savanyúság több alkalommal 
adott már 40–50 kilónyi 
káposztát. nem hagyható ki 
az önkormányzat sem, amely 
anyagilag és egyéb formában is 
segít.

számtAlAn  
nyári ProgrAm 
A háló gyula vezette Pestszentimrei Baptista gyü-
lekezet minden évben színes nyári programokkal 
várja a felekezetükhöz tartozó híveket – sőt nem 
csak őket.

 
Május 12-én és 13-án előnyári lelkigyakorlatot tartanak kö-
zépiskolásoknak a tahi baptista táborban. A két nap során 
lesz túrázás a Pilisben, lelkigyakorlatok a szabadban és a tá-
borban, valamint elmélyült beszélgetések az életkérdésekről 
a gyülekezet lelkipásztoraival.

Június 8–10. között a balatonföldvári Bethesda üdülőben 
családosok táborozhatnak. Hatvan embert várnak ide be-
szélgetésekre, játékokra, kirándulásokra s remélhetőleg már 
fürdőzésre is. A központi téma az egyén és a közösség viszo-
nya a családban, a munkahelyen, az iskolában és a gyüleke-
zetben.

Július első hetében szervezik meg Tahiban az általános és 
középiskolások nyári táborát. A több gyülekezetből érkező 
gyermekekkel és fiatalokkal pedagógusok, szakemberek és 
önkéntesek foglalkoznak majd.

A programból: bibliaköri tanítások korcsoportokban, 
szobánkénti és közös áhítatok, sok éneklés, reggeli torna, 
kreatív foglalkozások, kirándulások, sportolási lehetőség, 
koncertek, esténként tábortűz.

Augusztus 21–26. között ismét megnyílik Pestszentimrén 
a „habán udvar”, amelynek keretében közösségi és családi 
napokra várnak mindenkit. A baptista imaházban és a kö-
zösségi otthonban rendezett tematikus napok részeként lesz 
egészségnap, tudományok napja, a jövő generációjának nap-
ja és művészetek napja is.

részletes program és jelentkezés az Életrevalók – 
Pestszentimrei Baptisták cím alatt a Facebookon.  

híre van már a kerületben a Pestszentimrei Katolikus Karitásznak. Joggal, 
hiszen a lelkes csapat a hideg hónapokban (október és április között) havi 
rendszerességgel szervezett ebédosztást, amelynek állandó helye a szent 
imre-plébániatemplom kertje.
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sZolgáltAtás
n duguláselháritás falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. 06-1-402-4330, 

06-20-491-5089 

n víz gáz Fűtés gyors szerviz, karbantartás. társasházak közületek 
és magánszemélyek részére. Készülék csere, teljes épület gépészeti 
kivitelezés. Dugulás elhárítás. Mester épületgépészet. tel: 06 20 3922231

n bádogos munkákat vállalok ereszcsatorna cseréjét ,javítását, 
ablakpárkányok, szegélyek cseréjét, kisebb tetőjavításokat 06203915982, 
WWW.Koczohbadogos.hu, koczohzolim66@gmail.com

n szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 
06-20-264-7752 

n Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen 
bioszerekkel. 06306170351

n víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon,  javítása 
fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással,  radiátorok radiátorszelep 
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318

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

n lAKAtos MEstEr gyorssZolgálAt! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n viZsZErElés GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSE-
RÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 
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

ingAtlAn ElAdÓ/KiAdÓ
n ElAdÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalé-

kért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

ElAdÓ
n Pestimre központjában 7 éve működő húsbolt (eladótér, raktár, mosdók) 

bérleti joggal, teljes felszereléssel /hűtők, hűtőpultok, klíma, ventillátor, 
biztonsági kamera/ nyugdíjazás miatt eladó. tel: 0620/3414-323

állás
n lAKástAKArításhoZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 ALKALOM-

MAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152

n 18. kerületben lévő főzőkonyhára gyakorlott konyhai kisegítőket 
keresünk azonnali kezdéssel. Jelentkezni önéletrajzzal és érdeklődni a 
következő elérhetőségeken lehet: nmiklos@kemkft.hu, 0670/945-3050.

n XvIII. kerületben működő konyháinkra keresünk munkatársakat fekete 
mosogató, munkakörbe hétfőtől péntekig tartó munkarendbe. Kiemelkedő 
munkakörülmények, bejelentett bér. Jelentkezni az alábbi telefonszámon 
lehet: +36 1 294 2462.

n nyugdíjas csomagoló munkatársakat, illetve délutános műszakba árukiszedő és komis-
siózó dolgozókat keresünk /nem nyugdíjas/, soroksári hűtős élelmiszer raktárba. Versenyképes 
fizetés, juttatások. Érdeklődni 36203305516 telefonszámon Fekete Imrénél. 

Adás–vétEl–régiségEK
n KéSZPéNZért váSároLoK  butoroKat,  FeStMéNyeKet, DÍSZtárgya-

Kat, réZ broNZ tárgyat, KeráMIát,  KItüNtetéSt, cSILLároKat, órá-
Kat, HaNgSZereKet,  KöNyveKet, ruHaNeMűt, bIZSuKat. vaLaMINt 
teLJeS HagyatéKot.  HétvégéN IS HÍvHató t.: 06-30-943-5583

A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n vArrodAi MUnKAtárs: Varrodai munkatársat keresünk. Feladatok: munkaruha készítés, külső 
megrendelők részére javítási és varrási feladatok elvégzése, kapcsolattartás az ügyfelekkel. Elvárások: 
szakirányú végzettség, több éves releváns tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés, monotóniatűrés.

n sEgédMUnKás: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára és munkájára 
is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat és 
tapasztalat előny.

n lAKott-tErülEti FAKitErMElŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag mozgatása; - 
nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák növekedését akadályozó, illetve véghasználatban 
minden fa tőtől való elválasztása, döntése; - a kidöntött fák gallyazása; - a kívánt választékok szerinti 
méretre darabolása, kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása; - gépek, 
berendezések üzemeltetése, karbantartása; - a biztonsági előírások betartása. Elvárások: szakirányú 
végzettség (OKJ 35 623 01), szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság. Emelőgép-
kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent.

n tEtŐFEdŐ-Bádogos sZAKMUnKás: Feladatok: A Társaság által üzemeltetett, karbantartott, 
kezelt ingatlanokban az alábbi hibákat el kell hárítani: - napi hibaelhárítás; - tetők javítása, karbantartása; 
- eresz, ereszcsatorna javítása, karbantartása; - tető takarítása; - eresz takarítása; - egyéb tetőfedő-
bádogos tevékenység ellátása. A leendő munkavállalónak ismernie kell a munkájához szükséges hatályban 
lévő szabályzatokat és eljárási utasításokat. Az ezekben rögzített munkafolyamatokba épített ellenőrzési 
kötelezettségeknek eleget kell tennie. Elvárások: Iskolai végzettség: tetőfedő-bádogos szakmunkás 
bizonyítvány, „B” kategóriás jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány. Bejelentett, hosszútávú munkalehetőség.

n rAKtáros: Feladatok: - a Társaság által vásárolt anyagkészletének és tárgyi eszközeinek gépi 
nyilvántartása; - raktárkészletet érintő nyilvántartások vezetése; - a szigorú számadású anyagmozgatási 
bizonylatok kezelése; nyilvántartása; - havi ellenőrzés a raktár és a gépi nyilvántartással; - a raktárhelyiségben 
elhelyezett anyagok mozgatása; - tengelymérleg kezelése, mérlegjegyek összesítése táblázatba; - a közvetlen 
vezető által elrendelt, ad-hoc jellegű feladatok végrehajtása. Elvárások: terhelhetőség, adminisztratív 
tapasztalat, jó kommunikációs, szervező és koordinációs készség, felhasználói szintű Office ismeretek (Word, 
Excel, Outlook), pontos, megbízható munkavégzés.

n KisZolgálÓ rEndsZEr üZEMEltEtŐ: Feladatok: - üzleti alkalmazások üzemeltetése, 
támogatása vállalati környezetben; - IT üzemeltetési feladatok azonosítása, az üzemeltetéshez kapcsolódó 
folyamatok egyeztetése és dokumentálása; - frissítések, verzióváltások végrehajtása; - események 
monitorozása, a felmerülő hibák vonatkozásában hibaelhárítás végrehajtása; - IT szolgáltatások mérhető és 
ellenőrizhető paraméterek alapján történő elszámolása; - IT projektek bevezetési feladatainak specifikálásában 
való részvétel, projektek üzemeltetés oldali felügyelete, koordinálása, tesztelési feladatok ellátása; - az SLA 
feltételek folyamatos biztosítása. Elvárások: minimum középfokú, szakirányú végzettség, 1–3 év üzemeltetési 
tapasztalat munkaállomási és szerver oldali üzemeltetésben, kreatív, megbízható, önálló munkavégzés, jó 
kommunikációs és kapcsolattartó képesség. Előny, de nem feltétel: IT projekt részvételi, esetleg projektvezetői 
tapasztalat, vezetői tapasztalat, B kategóriás vezetői engedély, önkormányzati szervezetek ismerete, valamint a 
2013. évi L. törvény ismerete.

n MotorFűrésZ-KEZElŐ MUnKAtárs: Társaságunk Közterületi-kertészeti Osztálya motorfűrész-
kezelői munkavállalót keres. Szükséges szakképesítés: motorfűrész-kezelő, szakképesítés OKJ száma: 21 
623 02. Olyan szakembert keresünk, aki elvégzi a kérgezést, gallyazást, darabolást, kezeli és karbantartja 
a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantartja azokat, a munkavédelmi előírásokat betartja. 
Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket. A motorfűrész-kezelő 6-cm-nél kisebb átmérőjű fákat 
dönthet. A motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb átmérőjű fa- és cserjefajokat.

n PályAKArBAntArtÓ: Társaságunk pályakarbantartó pozícióba keres munkavállalót, a társaság 
kezelésében álló sportpályák üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására. Feladatok: - sportpályák, 
épületek és berendezések állapotának folyamatos és rendszeres ellenőrzése; - hibajelenségek tapasztalása 
esetén jelzés a vezető részére, valamint ha rendelkezik a szükséges ismeretekkel, eszközökkel, a probléma 
elhárításának azonnali megkezdése; - a karbantartási munkák anyag és eszközigényének felmérése, a vezető 
felé történő igénylése; - a gépek és berendezések szakszerű üzemeltetése; - a létesítmény területén található 
sportpályák, és a pályákat övező zöldterület rendszeres gondozása (fűnyírás, locsolás, gyommentesítés, 
tisztántartás, stb.); - a sportpályák programjainak megfelelően a sportpályák rendeltetésszerű használatra 
kész állapotra való felkészítése; - rendezvények során a bérlők kiszolgálása (portaszolgálat, kulcsok kiadása 
és visszavételezése, világítás kezelése); - téli időszakban a közlekedő utak takarítása, csúszás-mentesítése; 
- a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: középfokú végzettség, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló problémamegoldó képesség, önálló, megbízható munkavégzés. Előny, 
de nem feltétel: kertészeti, vagy hasonló végzettség; hatályos fenntartási gépkezelői OKJ-s végzettség (önjáró 
fűnyíró).

n áltAlános KArBAntArtÓ: Társaságunk ingatlanok gondnoki munkájára keres munkavállalókat. 
Feladatok: - az ingatlanok területén általános karbantartási feladatok ellátása; - a kerten belüli munkák 
elvégzése (fűnyírás, gallyazás, kertészkedés, járdakarbantartás); - az épületek és berendezések állapotának 
napi ellenőrzése, problémák észlelése esetén – szóban vagy írásban – azok közvetlen felettesének való 
jelzése; - a veszélyt jelentő hibák azonnali jelzése a vezető felé, és azok elhárításának azonnali megkezdése; 
- a rábízott gépek és eszközök szakszerű üzemeltetése, illetve használata, azok tisztán-, karban-, és rendben 
tartása, valamint felelősségteljes őrzése; - feladatok adminisztrációja; - minden olyan egyéb feladat 
ellátása, amit a munkahelyi vezetője jelez a munkavállaló felé. Elvárások: „B” típusú jogosítvány; szolgálati 
idő alatt kulturált és fegyelmezett magatartás; alkohol és tudatmódosító szerek hatásától való mentesség; 
együttműködési készség, csapatszellem; megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés; jó kommunikációs 
készség és empátia. Előny, de nem feltétel: vízszerelő végzettség; villanyszerelői végzettség; lakatos 
végzettség.

n MűsZAKi MEnEdZsEr: Társaságunk „műszaki menedzser lakások és üzlethelyiségek kezelésére” 
pozícióba keres munkavállalókat. Feladatok: - közműszámlák kezelése; - közműhibák kivizsgálása; - 
keretszerződések kezelése; - üres helyiségek műszaki állapotának nyilvántartása; - hibabejelentés alapján 
a nagyobb munkáknál költségvetés készítése Terc programmal; - a beszerzések, megrendelések, vállalkozói 
számlák igazolása; - az új bérleti szerződéseknél az ingatlantörzs adattisztítása; - műszaki előkészítési 
feladatok, felmérések, mennyiségszámítások, műszaki leírások készítése; - 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; - garanciális időszakok lezárásának 
dokumentálása; egyéb adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: műszaki menedzser vagy egyéb mérnöki 
végzettség; minimum 3 év szakmai tapasztalat; felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel, Outlook); 
pontos, megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés; jogosítvány B kategória; határozottság, jó fellépés, 
rugalmasság, aktivitás. Előny, de nem feltétel: felelős műszaki vezetői vagy műszaki ellenőri jogosultság.

n AUtÓvillAMossági sZErElŐ: Társaságunk autóvillamossági szerelő pozícióba keres kollégát. 
Feladatok: - autóvillamossági szerelői és diagnosztikai feladatok színvonalas és gyors elvégzése; - gépjárművek 
műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése. Elvárások: autóvillamossági 
szakirányú-, vagy technikusi végzettség, gyakorlati ismeretek, több éves szerelői tapasztalat, pontos 
munkavégzés, kulturált megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil, 
hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok.

n PArKFEnntArtÓ (FűKAsZás): Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a zöldfelület 
karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérésében való részvétel, azok 
telepítéséhez, pótlásához a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések megvalósítása; 
- a meglévő növényállomány gondozása, szükség szerinti locsolása, kártevők elleni védelme, tápanyag 
utánpótlása, gyomirtása; - fűnyírás, pázsitpótlás elvégzése; - a munkakörhöz és munkaterülethez 
tartozó munkagépek és eszközök szakszerű használata, azok tisztán- és karbantartása; - a különböző 
talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos használata. Elvárások: együttműködési készség; 
kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem. Bejelentett, hosszú távú munkalehetőség.

n FűtéssZErElŐ: Társaságunk Magasépítési Osztályára olyan szakmai végzettséggel rendelkező víz - gáz 
- fűtésszerelő munkavállalót keres, aki az Osztály feladatkörén belül a személyre szólóan kiadott vízvezeték, 
fűtésszerelési feladatokat szakszerűen, pontosan és maradéktalanul elvégzi. Kiszámítható, hosszú távú 
munkalehetőség.

n UsZodAgéPésZ: Feladatok: - az uszodák és a strand gépészeti, karbantartási feladatainak 
ellátása az érvényes technológiai utasításoknak megfelelően; - az uszodai berendezések felügyelete és a 
rendeltetésszerű működést biztosító feladatok végrehajtása; - vízhőmérséklet folyamatos mérése és az így 
nyert adatok regisztrálása; - az uszodavíz PH értékének, illetve klór tartalmának ellenőrzése és a mérési 
eredmények vezetése; - a medencében, a medencetérben és a strandmedencében tartózkodók életének, 
testi épségének védelme, a házirend betartatása; - az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint 
előírt vízminőségének biztosítása; - az Üzemviteli szabályzat ismerete, mindhárom uszodára; - az uszodanapló 
rendszeres vezetése; - az uszoda üzemeltetéséhez tartozó vegyszerkészlet ellenőrzése, azok napi szinten 
történő naplózása és rendelés leadása közvetlen vezetőjének; - az uszodák nagy (karbantartás) leállása alatti 
aktív részvétel; - kisebb, a területet (épület) érintő javítási feladatok ellátása; - a területre vonatkozó Házirend, 
munka és balesetvédelmi előírások ismerete, alkalmazása. Elvárások: uszodagépész, vízvisszaforgató 
berendezés kezelő, uszodamester végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, 
felelősségteljes munkavégzés; műszakos munkarend vállalása.

n UsZodAMEstEr: Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: - a 
medencében, a medencetérben és a strandmedencében tartózkodók életének, testi épségének védelme, 
a házirend betartatása; - az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének 
biztosítása; - a szauna előírás szerinti működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők 
ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: uszodamesteri 
végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes munkavégzés; műszakos 
munkarend vállalása.

n MűvEZEtŐ (MAgAséPítés): Társaságunk művezető pozícióba keres munkavállalókat építési, 
felújítási és karbantartási feladatok előkészítésére, helyszíni irányítására. Feladatok: - az osztályvezető 
iránymutatása alapján a munka szervezése, annak helyszínen történő irányítása, a munkafolyamatok 
megszervezése; - a művezető koordinálja és ellenőrzi az osztályvezető által elrendelt munkák végrehajtását; 
- a műszaki adminisztrációtól átvett munkalapok alapján kijelöli a munkát végző csoportokat; - az elkészült 
munkák műszaki átvétele, mennyiségi és minőségi ellenőrzése, a felmerülő hibák kijavításáról való intézkedés; 
- amennyiben a munka külső vállalkozó bevonását igényli, úgy a pályáztatás lebonyolítása, ajánlatok kérése, 
kiértékelése, döntés előkészítése; - folyamatos kapcsolattartás a társaság beszállítóival, közreműködés az 
anyagbeszerzések lebonyolításában; - az irányítása alá tartozó munkavállalók beosztásának elkészítése; - a 
munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok elkészítése. Elvárások: mélyépítő, vagy magasépítő technikusi, 
vagy magasabb szakirányú végzettség; hasonló munkakörben szerzett, legalább 1- 3 éves tapasztalat; kiváló 
szervező és koordinációs képesség; jó problémamegoldó képesség; jó kommunikációs készség; felhasználói 
szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, stb.); B kategóriás vezetői engedély. Előny, de nem 
feltétel: TERC költségvetés készítő program ismerete.

n JEgyPénZtáros: Társaságunk jegypénztáros pozícióba keres munkavállalókat. A munkakör leírása:  
Szolgáltatási és térítési díjak beszedése, a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, valamint elszámolás 
a házipénztárral. Feladatok: - elsődlegesen uszodai online pénztárak működtetése, a törvényi és belső 
szabályozások alapján; - nyitvatartási idő alatt jelentkező befizetések kezelése (belépőjegyek, bérletek, tagdíjak 
stb.); - beléptető karórák érvényesítése, visszavételezése, értékcikkek bevétele-kiadása; - szigorú számadású 
nyilvántartások naprakész vezetése; - váltópénz és nyugtatömbök rendelkezésre állásának biztosítása; - napi 
elszámolás, jelentés készítése, pénztárak lezárása; - időszakos jelentések készítése. Elvárások: szakirányú 
végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat (pénztárosi múlt előny lehet!); több műszak vállalása 
(5:30-14:00 és 13:30-21:00); precizitás, megbízhatóság, önállóság; felelősségteljes munkavégzés; erkölcsi 
bizonyítvány; PC programok felhasználó szintű ismerete (Microsoft Excel, Word, Outlook). Amit kínálunk: 
hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés, cafetéria.

 
 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.

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 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160 
Sina Simon sétány 3. fszt. 2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/161 
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 15. fszt. 137 – 16 m2 – üzlet – 150228/65/A/137 
Tövishát utca 19. fszt. 142. – 14 m2 – üzlet - 150228/65/A/142 

Tövishát utca 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153 
Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 – üzlet – hrsz:152411/9 

Üllői út 313. fszt. 3. – 25 m² - üzlet - hrsz: 151921 
Üllői út 313. fszt. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 151921 
Üllői út 340. fszt. 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. 6. – 47 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/6 
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 

 
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:  

2018. május 22. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2018. május 25. 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 Zrt. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 
 

Alacska út - 2138 m²- területhasználat – hrsz: 156058/b 
Baross utca 5. fszt. 50 m2 – üzlet - hrsz: 150836 

Baross utca 40-42. fszt. 9. – 64+49 m2 – üzlet - hrsz: 150447/A/3 
Benedekfalva utca 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/136 

Csontváry utca 23. fszt. 288.-289.-290. – 49 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/A 
Forgó utca – 536 m² – területhasználat – hrsz: 157410/2 

Garay utca 11/b fszt. 4. – 63 m²  - üzlet – hrsz: 149832/0/A/4 
Havanna utca 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/64 
Havanna utca 1. fsz. 65. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/65 

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. 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 44. fszt.6. - 20 m² – üzlet - hrsz: 151159/7/A/6 

Havanna utca 50. fszt. 221-222 – 23+9 m² - üzlet – hrsz:151159/A/221-222 
Havanna utca 50. fszt. 225. – 32 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/225 
Havanna utca 50. fszt. 228. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/228 
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 
Kisfaludy utca 68/b. fszt. 5. – 44 m² – üzlet – hrsz: 140507/0/A/8 
Kisfaludy utca 68/b. - 12 m² - teremgarázs – hrsz: 140507/0/A/1 

Küllő utca (Alsóerdő sor u.) - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2 
Lenkei utca 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19 

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 152. fszt. 2. – 14 m2- üzlet – hrsz:150228/52/A/145 
Margó Tivadar utca 164. fszt. 75. – 29 m² – üzlet – hrsz: 150228/87/A/75 

Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102 
Párkány utca 6. – 629 m² – területhasználat – hrsz: 157233 

Sina Simon sétány 1. fszt. 131. – 20 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/131 
Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132 
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Nyitva:  hétfő – péntek: 7:00-18:00,  szombat: 8:00-12:00
Tel.: 06-20-296-2615  |  www.varosgazda18.hu

Közhasznú 
könyvfelvásárlás! 

 

A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület kiemelten 
közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján 

vásárol könyveket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat. 

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik 
az egyesület munkáját. 

Telefonszám: +36 20/3882-083 

Gerinc és izületi  diagnosztikai és terápiás központ 

Dr. Németh Lóránd 
gerinc és izületi specialista 

reumatológus forvos

 Gerinc, izületi és végtagfájdalom, 
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos 
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és 
szakszer  kezelése
 Gerinc és izületi specialisták, konzulensek  
 Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós 
és infúziós kezelési lehetségek 

Ne éljen 
fájdalommal ! 

Bejelentkezés: 
06 1 291 - 0539
06 1 290 - 0921
1181. Budapest 

Ülli út 419. 

www.maganreumatologia.hu

A Díjbeszed  Holding Zrt. Ügyfélszolgálati F osztály területi kirendeltségei
SZÁMLAKÉZBESÍT , FOGYASZTÁSMÉR  LEOLVASÓ 

munkatársat keresnek. 

 Jelentkezés módja: Magyar nyelv  fényképes önéletrajzát a fizetési igény 
megjelölésével, valamint a pozíció megnevezésével 
az ufigikt@dbrt.hu e-mail címre kérjük elküldeni. 
Érdekl dni lehet: 06-30 280-6983

A leend  munkatárs feladatai:
 közüzemi szolgáltatók számlaleveleinek 
kézbesítése,

 fogyasztásmér k leolvasása, fogyasztási adatok 
rögzítése (céges mobileszközzel),

 feladat elvégzéséhez szükséges 
mennyiség  és min ség  személyes 
kapcsolattartás (minimális)

Elvárások:
 minimum szakmunkásképz  bizonyítvány
 önálló munkavégzés
 terhelhet ség

A pályázat elbírálásánál el nyt jelent:
 kézbesít i-, mér óraleolvasási tapasztalat
 saját gépkocsi
 érettségi

Amit kínálunk:
 bejelentett, hosszú távú munkalehet ség
 versenyképes, biztos jövedelem
 rugalmas munkaid
  x alapbér + teljesítménybér + 
cafeteria + egyéb juttatások

 céges okostelefon
 Bkk bérlet

DBH_leolvaso_143x91.indd   1 17/04/18   13:31

 

 

Gondnok  
Kispesti (XIX. ker.) mérnökiroda keres gondnoki munkakörbe  

tapasztalt munkatársat . 

Feladatok: 

- Irodaépület tisztán tartása  
minimum heti két alkalommal ) 

- Kétszintes irodaépület karbantartása  
- Általános irodai beszerzések intézése (kéthetente) 

- Eseti  

Elvárások: 

- releváns tapasztalat, referencia 
-  

-  
-  

 

jelentkezését. 

348- -es faxszámra  

z  e-  

 illetve  

  

 /F). 

Gondnok 
Kispesti (XiX. Ker.)

mérnöKiroda Keres gondnoKi 
munKaKörbe 

tapasztalt munKatársat 
részmunKaidőbe.

Feladatok:
– irodaépület tisztán tartása
 (teljes körű takarítás minimum heti két
 alkalommal a munkaidő után)
– Kétszintes irodaépület karbantartása, 
apróbb javítások elvégzése

– általános irodai beszerzések intézése 
(kéthetente)

– eseti jellegű rendelkezésre állás

Elvárások:
– releváns tapasztalat, referencia
– teherbíró képesség
– nagyfokú megbízhatóság
– b. kat. jogosítvány

Előny:
szívesen fogadjuk házaspárok 

jelentkezését.
Fényképes önéletrajzot a

06 1 348-6001-es 
faxszámra 

vagy az
allas@ferrygrp.com 

e-mail címre,
 illetve 

postai úton a Ferry Contact Kft. 
címére várjuk

 (1195 budapest, Vas gereben u. 4/F).

Budapest Főváros XVIII. kerület pestszentlőrinc-pestszentimre 
Önkormányzata gyöngyvirág szociális szolgálat házi segítségnyújtás 

(személyi segítségnyújtás) ellátására keres

gondoZÓt
a munkakör betöltésével kapcsolatos információ kérhető:

Földváry györgyitől a 297 00 57 telefonszámon. 
jelentkezni írásban vagy e-mailben a gyöngyvirág szociális szolgálat 

(1182 Budapest, marosvásárhely utca 6-8., e-mail:
kozpont@gyongyvirag18.hu) nevére és címére megküldött önéletrajz, 
motivációs levél és a szakképesítést igazoló dokumentum másolatok 

benyújtásával lehet.

Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu
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Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Május 19-én: Magyar táncház, 16 
órától a gyermekeknek, 19 órától a 
felnőtteknek. Belépőjegy gyermekeknek 
300 Ft, felnőtteknek 500 Ft. 
Május 27. 10 óra: Gyermeknap interak-
tív kiállítással, játszóházzal, arcfestéssel 
és Az aranyszőrű bárány című mesejá-
tékkal. Belépőjegy: 100 Ft.
Hétfőnként és szerdánként 9.30-
tól Pilates-torna. Segít a karcsúság 
megőrzésében, az izomzat feszessé, a 
törzsizomzat stabillá tételében. Oktató: 
Nagy Melinda. Részvételi díj: 1200 Ft/
alkalom, 10 500 Ft/10 alkalom.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. 
A foglalkozás az energia-egyensúly 
helyreállításával erősíti az immunrend-
szert.
Tanfolyamainkra, foglalkozásaink-
ra (New Dance World tánciskola, 
gerinctorna, ringató, zumba, callanetics, 
baba-mama klub, Etka-jóga) jelentkezni 
és azokról további információt kérni az 
elérhetőségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig, hétvégén 
a rendezvényekhez igazodva. Az itt 
található Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertekre, színházi 
előadásokra, kiállításokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövetelekre 
az elérhetőségeinken való előzetes 
egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snoWBoArdPArK

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

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Május 12–13. 10 óra: Táncverseny a 
Magyar Látványtánc Sportszövetség 
szervezésében
Május 19. 10 óra: Asztalitenisz-verseny
Május 21. 9 óra: a Déli Evangélikus 
Egyházkerület missziós napja
Május 26–27. 10 óra: Táncverseny a 
Magyar Látványtánc Sportszövetség 
szervezésében

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Május 12. 14.30: RÉV–Gödöllő NB II-es 
férfi kézilabda-mérkőzés
Május 12. 17 óra: PLER-Budapest–Tata 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Május 15. 14 óra: Baár Tünde könyvé-
nek bemutatója
Május 16. 17 óra: Izgő-mozgó klub – 
vidám állatok
Május 17. 17 óra: Az altruizmus, az élet 
titka. Sonnleitner Károly előadása.
Május 23. 16.30: KézműveSzerda – do-
bozok, tárolók
Május 30. 16.30: Társasjátékklub
A Galéria 18 kiállítóteremben májusban 
Bakos Barbara grafikusművész könyvil-
lusztrációi láthatók.
62 éven felüli olvasóink ingyen interne-
tezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Május 16. 16 óra: Kézműves foglalkozás 
nem csak gyermekeknek – papírvirágok 
készítése

Május 25. 17 óra: Könyvajánlók klubja
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított 110 éves a 
SZAC című kiállítás látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
Május 18. 18 óra: Molly és Milo, a 
szeleburdi manók – Babos Eszter 
mesekönyvének bemutatója és 
a Hettinger Ágnes festőművész 
mesekönyv-illusztrációiból nyílt kiállítás 
ünnepélyes megnyitója 
Május 25. 17.30: Molly és Milo, a 
szeleburdi manók – bábelőadás. 
Előzetes regisztráció szükséges, ajánlott 
korhatár: 8 év.
A könyvtár a PIK Ház első emeletén 
hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütör-
tökön 9–17 óra, pénteken 11–17 óra 
között várja a látogatókat. Kedden és 
szombaton zárva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Május 11. 14 óra: A Legszebb füzet 
című pályázat díjkiosztó ünnepsége
Május 12. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Május 12. 10 óra: Hobbiállat-kiállítás
Május 13. 10 óra: Modellkiállítás
Május 16. 16.30: Ladies’ Dance Mix
Május 17. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Május 18. 20 óra: Éjszakai asztalite-
nisz-verseny
Május 19. 14 óra: Jön már, jön a nyár 
– a Fráter Loránd Nótakör zenés-táncos 
műsora
Május 23. 16.30: Ladies’ Dance Mix
Május 24–26-án: Havanna-ünnep 
Május 28. 15 óra: Diákolimpia 
Május 30. 16.30: Ladies’ Dance Mix
Az Aulagalériában május 20-ig 
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta, május 
26-30. között pedig Buna Konstantin 
festőművész emlékkiállítása látható. Az 
emeleti galériában május 20-ig Rumi 
Rózsa festőművész tárlata tekinthető 
meg.
Kedden és pénteken 16.30-kor gerinc-
torna. Szombatonként 9 órakor kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 15 órától 
kézműves kuckó. Minden vasárnap 15 
órakor nyugdíjas táncklub.
Az intézményben működő szakkörökről, 
klubokról, tanfolyamokról a 291-6564-
es telefonszámon lehet érdeklődni.

toMory lAJos MúZEUM 

Központi iroda:
Kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
A Tomory Lajos Múzeum leendő 
központjában, a Herrich–Kiss-villában 
(Margó Tivadar u. 116–118.) a 
látványraktár és a Kondor-emlékszoba 
az elérhetőségeink valamelyikén tett 
előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Helytörténeti információk, online térké-
pes felület a kerület telepeivel, köztéri 
és beltéri emlékműveivel, szobraival, 
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állomá-
nyával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók 
– Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az 
első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményei-
ről, a Kenyér és tank – 1956 pestszent-
lőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: A kerületi 
kézilabda krónikája. A kiállítás május 
11-ig látogatható, hétfőtől péntekig 
10-től 17.30-ig. Május 28-tól a Szécsi 
Margit életét bemutató kiállítás tekint-
hető meg.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repülés-
történeti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpedagó-
gia menüpontjában), vándorkiállítások 
kölcsönzése. 

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre törté-
netéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem 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 lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
A kiállítóhely a XX. Havanna-ünnep 
alkalmával (május 25–26-án) 14 és 
18 óra között nyitva tart, egyébként 
előzetes telefonos egyeztetés alapján 
látogatható.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Május 10. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. Előzetes bejelentkezés szükséges!
Május 11. 9.30: Baba-mama klub. Be-
lépőjegy: 1000 Ft, testvérkezdeménnyel 
1600 Ft.
Május 12. 15 óra: Nosztalgia táncklub – 
zenél a Magic Duó. Belépő: 600 Ft.
Május 13. 10 óra: Reneszánsz 
gyermeknap – a belépés ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött.
Május 13. 11 óra: Pestszentimrei 
Utcazenebona – ingyenes komolyzenei 
koncert.
Május 16. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Május 18. 16.30: Családi táncház és 
népi játszóház. Vezeti: Plugor Judit. 
A rendezvényt a Csoóri Sándor Alap 
támogatja, a részvétel ingyenes.
Május 18. 17.30: Molly és Milo, a 
szeleburdi manók – Babos Eszter me-
sekönyvének bemutatója és Hettinger 
Ágnes festőművész mesekönyv-illuszt-
rációiból nyílt kiállításának ünnepélyes 
megnyitója.
Május 19. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális készség- 
és kreativitásfejlesztő foglalkozások 
különleges technikákkal és alap-
anyagokkal. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. A foglalko-
zásokra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Május 19. 11 óra: Pünkösdölő kórus-
koncert a kastélydombi Luther-kápolná-
ban (Nemes utca 62.)
Május 22. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Testi és lelki egészség és 
harmónia a feng-shui segítségével. 
Előadó: Halász Alexandra, belépőjegy: 
500 Ft.
Május 23. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Május 24. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. Előzetes bejelentkezés szükséges!
Május 26. 15 óra: Nosztalgia táncklub 
– zenél a Magic Duó. Belépő: 600 Ft.
Május 30. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Június 1–3. között: Vándormackók 
kiállítás. A mackókiállítás pénteken 14 
órától 18 óráig, szombaton és vasárnap 
10 és 18 óra között látogatható.
Június 2. 10 óra: Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Manuális készség- és 

kreativitásfejlesztő foglalkozások külön-
leges technikákkal és alapanyagokkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-
6249-es telefonszámon, illetve elérhe-
tőségeink valamelyikén.
Minden kedden 10 órától ingyenes 
beszédcentrikus nyelvtanfolyam nyug-
díjasoknak német és olasz nyelvből. 
Szerdánként 10 órakor szeniortánc, 18 
órakor NIA-foglalkozás. A részletekről 
az elérhetőségeinken lehet érdeklődni.

PolgároK háZA

üllői út 517.
Május 27. 16 óra: Madách Filmklub: 
Szerelem a végzetem – amerikai ro-
mantikus vígjáték. A belépés ingyenes!

MáJuSI 
túraaJáNLatoK
Két kirándulásra invitálja ebben a 
hónapban az érdeklődőket a Téry Ödön 
Túraklub.
Május 13-án (vasárnap) Cserhát 
hegység. Útvonal: Herencsény–
Liszkópuszta–Szedres-árok–Sas-
bérc (470 m)–Selyem-árok–bujáki 
várrom–Buják. Találkozó: 7.20-kor az 
Újpest-Városkapu autóbusz-állomáson. 
Indulás: 7.30-kor, Balassagyarmaton 
átszállás. Túratáv: 15 km, költség: kb. 
4000 Ft. Vezető: Dobosné Ildi.
Május 26. (szombat) Dunaharaszti. 
Útvonal: Sváb tájház, Kiskastély, 
Sportsziget. Találkozó: 9.20-kor a Nép-
liget autóbusz-pályaudvaron. Indulás: 
9.40-kor. Túratáv: 4–5 km, költség: 
utazás 740 Ft + belépők. Vezető: Kerék 
Katalin.

INgyeNeS  
FőZőSuLI
Csütörtöki napokon három héten 
keresztül kóstolóval egybekötött 
ingyenes főzősulit szervez a Kondor 
Béla Közösségi Ház. A Csengei Károly 
élelmiszer-ipari mérnök által vezetett 
főzőtanfolyam mottója: Egyszerűen, 
egészségeset, finomat. Az első héten a 
daganatos megbetegedéseket megelőző 
étrend, a másodikon a szívet védő 
ételek, a harmadikon pedig a csontozat 
védelmét elősegítő ennivalók lesznek 
terítéken.
Időpontok: május 24-én, 31-én és 
június 7-én 18 órakor.

SZereLeM 
a végZeteM
Oren Little nincs különösebben kibé-
külve a környezetével: festékpuskával 
kergeti el a kertjéből az odatévedő 
kutyát, nem hagy parkolóhelyet a 
szomszédnak, és leginkább cinikus 
megjegyzésekkel tölti az időt. A 
mogorva ingatlanügynök életébe 
váratlan változást hoz sosem látott 
unokája, akit elhidegült fia hagy hátra 
nála megőrzésre. Mivel Orennek évek 
óta nem kellett senkiért felelősséget 
vállalnia, megoldhatatlan feladatként 
tornyosul előtte a kislány gondozása. 
Szerencsére a feladatban segítségére 
siet a szomszédban élő egyedülálló 
énekesnő, Leah, akiből előtörnek az 
anyai ösztönök, ráadásul mind köze-
lebb kerül az addig érzéketlen fajankó 
benyomását keltő Orenhez.
A Madách Filmklub következő vetítésén 
műsoron: Szerelem a végzetem. A 
főszerepben Michael Douglas és Diane 
Keaton. 
Időpont és helyszín: május 27. (vasár-
nap) 16 óra, Polgárok Háza (Üllői út 
517.). A belépés ingyenes!

MáJuSbaN  
IS KeLL a vér
Május 29-én, kedden 14 órától 17.30-
ig a Piros iskolában (1184 Üllői út 
380–382.) rendez véradást a Magyar 
Vöröskereszt.
A szervezők kérik a résztvevőket, hogy 
a személyazonosító igazolványukat és 
a lakcímkártyájukat vigyék magukkal, 
valamint a TAJ-szám megadása is 
szükséges.

mesteri pingpong
Az asztalitenisz sportág barátai megszokhatták már az 
elmúlt évek során, hogy tavasszal egy napra pingpon-
gozók veszik birtokba a Pestszentimrei sportkastély 
küzdőterét.

A sokakat vonzó verseny támogatója az önkormányzat, a rende-
ző pedig a Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület. Az évről 
évre népszerűbb viadal részleteiről az egyesület vezetője, Simon 
Károly beszélt.

– Nagy öröm, hogy egyre többen veszik észre ezt a kiváló kö-
rülmények között megrendezett versenyt. Az idén május 19-én vár-
juk az indulni szándékozókat, akik május 16-ig jelentkezhetnek az 
imrekupa@freemail.hu e-mail címen. Fontos tudni, hogy a helyszí-
nen már nincs lehetőség nevezésre. A verseny 10 órakor kezdődik.

A viadal díszvendége Volper László, életműdíjjal kitüntetett 
mesteredző és Fazekas Péter 15-szörös magyar bajnok lesz.

Simon Károly azt is elmondta: az esemény azért is lett népsze-
rű, mert az amatőröktől kezdve a nemzeti bajnokságokban játszókig 
minden sportolni vágyót szeretettel várnak. A nevezési díj egyéni-
ben és párosban is 1500 forint fejenként.

A kategóriák első helyezettjei kupát vehetnek át, a 2. és a 3. 
helyezettek érmet kapnak. A csoportmérkőzések után egyenes ki-
eséses rendszerben folytatódik a verseny. Minden mérkőzés három 
nyert játszmáig tart.

Ê r. F.

a hagyományok 
és napjaink 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2011-ben csatlakozott 
az Urbitális Majális fővárosi kulturális eseménysoro-
zathoz. Azóta minden évben szervezett helytörténeti 
sétát heilauf Zsuzsanna, a tomory lajos Múzeum ve-
zetője és Kardos gábor, a települési értéktár Bizott-
ság tagja, egykori önkormányzati képviselő.

A program keretében szervezett séták, vezetések egyre népsze-
rűbbek, a legyünk hűek az örökséghez! mottó jegyében alkalman-
ként akár 30–40 érdeklődő rója a XVIII. kerület utcáit – nem csak 
kerületiek –, ismerkedve az épületek és a helyszínek történetével, 
sokszor felfedezve olyan értékeket, amelyekre a hétköznapokban 
nem figyel fel az ember.

Idén május 26-án 15 órakor indul A hagyományok és napjaink 
világa – A Herrich–Kiss-villától a Gloriett-lakótelepig elnevezésű 
séta az épülettől, vagyis a múzeum leendő székhelyétől (Margó Ti-
vadar utca 116–118.). A felújítás alatt álló villa kezdi visszanyerni 
egykori fényét. Az elmúlt évek rekonstrukciós munkáinak eredmé-
nyeként – eddig mintegy 40 millió forint pályázati és saját forrás 
segítségével – a belső terek fokozatosan felveszik egy igazi múzeum 
hangulatát. 

A program során a résztvevők megismerkedhetnek a 
Grassalkovich Antal által építtetett barokk kápolnával is. A műem-
léki védettségű épület kis huszártornyában ma is az eredeti harang 
található, amelyet 1800-ban öntetett az akkori birtokos Mayerffy 
család. 

A túra a Gloriett-lakótelepen érinti a kerület egyik legsikeresebb 
iskoláját is. A Gloriett sportiskolai általános Iskola jelenleg a dél-
pesti régió egyetlen olyan köznevelési típusú sportiskolája, amelyet 
a Magyar Olimpiai Bizottság sportiskolai Programigazgatósága is 
támogat. A Besence utcában ipari emlékeket keresnek fel a sétálók. 
Meglátogatják stieber József „restaurátorműhelyét”, ahol az ipari 
gépész életre kelti a régi nagygépeket, Dutra traktorokat.

Mivel a programban épületbejárás is lesz, a szervezők azt kérik, 
hogy az érdeklődők regisztráljanak a Tomory lajos Múzeum tele-
fonszámán (290-1585) vagy a muzeum@muzeum18ker.hu e-mail 
címen.

Ê -puskás-

emlékezés 
tomory lajosra

A helytörténeti gyűjteményt megalapító Tomory lajos halálának 
20. évfordulója alkalmából május 17-én – még a felújítás befejeződé-
se előtt – átmenetileg megnyitja kapuit a Herrich–Kiss-villa. 

A program részeként 16 és 18 óra között megtekinthető a lát-
ványraktár, 17.30-tól pedig képes vetítéssel egybekötött rövid elő-
adások lesznek Tomory lajos életéről, munkásságáról és a múzeum 
fejlődéséről.

A látogatás és az előadások ingyenesek, de regisztrációhoz kö-
töttek. regisztrálni a 290-1585-ös telefonszámon és a muzeum@
muzeum18ker.hu e-mail címen lehet.
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PuSKáS attILa    

A miniteniszütőt és a puha szivacslabdá-
kat néhány labdamenet erejéig Galgóczy 
Zoltán is kipróbálta az óvoda műfüves 
focipályáján.

alapIsmereteK 
ütőVel
– A kerület tizenegy óvodájában van 
olyan sportpálya, amely a foci mellett 
tökéletesen alkalmas a teniszezésre is. A 
cél az, hogy idővel valamennyi ilyen pá-
lyával rendelkező intézményben elérhető 
legyen a gyerekek számára a tenisz – 
mondta az alpolgármester. – Ez a sport-

ág népszerű Magyarországon, elég csak 
Babos Tímea nemzetközileg is kiemelke-
dő sikereire gondolni, vagy a férfiaknál 
Fucsovics Márton mérkőzéseire. Nagyon 
jó, hogy már óvodáskorban megtanul-
hatják a gyerekek a helyes ütőfogást, 
vagy csak egyszerűen játszanak egy jót.

Az Ovi-Tenisz Program egy új kez-
deményezés, amelynek keretében az or-
szágban először a kerületben kezdték el 
a játékos foglalkozásokat.

– Most teszteljük ezt a programot, s 
azt szeretnénk, hogy később országos 
szinten is kiteljesedjen. Jó dolognak 
tartom, hogy a tenisz megjelenhet az 
óvodákban, a programhoz tartozó tan-
könyv alapján egyszerű teniszfeladato-

kat végezhetnek el az óvodások – mond-
ta sebestyén Kata. – A felszerelés, az 
ütő, a labda és a mobilháló már minden-
hol beszerezhető, és jó lesz látni, miként 
működik a játék a gyerekekkel.

Új mozgásForma
A Nyitnikék óvoda vezetője, Csomósné 
Bányácski Anasztázia elmondta, hogy 
a kollégáival örülnek a lehetőségnek, és 
annak is, hogy a gyerekek számára az új 
mozgásforma kitűnően beilleszthető a 
napi játék kereteibe.

– A minitenisz már a legkisebbeknek 
is adhat új élményt, de a középső és fő-
leg a nagycsoportosok számára minden-
képpen hasznos. Egy új labdajáték, ami-
nek a technikája különbözik a többiétől. 
A gyerekek az ütőt a tollaslabdából már 
ismerik, de a teniszütő mégis újdonság 
számukra.

Játékos fejlesztés a legfiatalabb korosztálynak ÚJ PályA, 
ÚJ OTTHON
Megalakulásának 55. évfordulóját ünnepli idén a Malév sC 
sok-sok sikert elért íjászszakosztálya, amely büszke lehet a 
múltjára, és reményekkel telve várhatja a jövőt. Erről beszél-
gettünk siteri sándorral, a szakosztály vezetőjével és edző-
jével.

 
– Nem nevezhető általánosnak, ha valaki az 55. életéve után is nagy terveket 
sző.

– Egy szakosztály életében ez a kor nem jelenti azt, hogy semmittevésre 
ítéltetik. Ilyenkor jöhetnek el akár a legszebb évek.

– Ha már a kort említi… A szakosztály tán legismertebb sportolója, a 
moszkvai olimpián helyezett Nagy Béla az idén ünnepli a 75. születésnapját, 
s ahogy hallom, egészségesebb, mint a fénykorában.

– Erre csak rábólintani tudok. 2000 óta tagja a szakosztálynak, példa-
képe a fiataloknak, rendszeresen látogatja az edzéseket, úgyhogy, köszöni, 
jól van, s természetesen nem feledkezünk meg róla, megünnepeljük a szü-
letésnapját.

– Azokat az íjászokat is dicséret illeti, akik szép sikereket értek el a feb-
ruári terem Európa-bajokságon Budapesten, amelyen hihetetlen létszámú 
mezőny indult.

– Először mi is tartottunk attól, hogy tudjuk „lelövetni” a 24 ország 473 
versenyzőjét, de sikerült, nem kis örömünkre. A kerületiek közül Kakas Ist-
ván, a tavalyi világjátékok győztese és Balogh Mátyás Eb-aranyat szerzett, 
a többiek közül Gajdos Márk Csaba ezüst-, Kulcsár lili pedig bronzérmes 
lett.

– Ilyen szép sikerek után akár hátra is dőlhetnének, ha nem állnának köl-
tözködés előtt.

– Jó otthonunk, szeretett környezetünk van a Vilmos Endre sportcent-
rumban, de csak kicsit „sírunk”, mert nagyobb területünk lesz, egy 120 x 72 
méteres pálya, kiváló körülményekkel.

– Hol találták ezt a „minőségi cserét”?
– A Thököly úti szAC-pálya mellé megyünk, ha minden igaz, a jövő év 

első felében, s az önkormányzattól, a Városgazdától és a Budapest Airporttól 
is kapunk segítséget. Kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz az új otthonunk.

– Biztosan szép, de az íjászat nem tartozik a legfelkapottabb sportágak 
közé, hányan lesznek, akik használják majd az új lőteret?

– Az íjászat mindig is népszerű volt, s ma az is. A mi szakosztályunkba 
például 35-en járnak rendszeresen, és 15 sportolónak van versenyengedélye. 
Tizenhárom éves kortól várjuk a gyerekeket, akiket egy év múlva már cso-
dás körülmények között fogadhatunk.

– Ez volt a reklám, tegyük hozzá, a jogos reklám, mert a malévosok több 
kiváló lövővel dicsekedhetnek…

– Négy válogatott íjász is van a szakosztály tagjai között. A felnőtteknél a 
már említett Kakas Istvánon túl Gajdos Márk Csaba előtt áll szép jövő, míg 
az ifjúságiak közül Balogh Mátyásra és Kulcsár lilire várhat szép karrier.

– Tavaly közép-európai kupát rendeztek. Várhatunk-e vendégeket a tér-
ségből ebben az évben is?

– Nem, mert az idén a költözködés jelenti a legnagyobb versenyt. Ha ezen 
túlleszünk, hívunk majd vendégeket. Ha másért nem, hát örömünkben.

Ê  r. F.

„Az önkormányzattól, a városgazdától és a Budapest 
Airporttól is kapunk segítséget.”   

KAPAszKODNI 
KEll!
nem mondható, hogy jó heteket hagyott maga mögött a BlsZ 
i. osztályában szereplő pestszentimrei futballcsapat, a PsK.

Nem, mert gyengére sikeredett az imrei focisták áprilisa. Az elmúlt négy 
fordulóban – április végéig – mindössze egy győzelmet szereztek, s három 
vereség áll a nevük mellett.

Nézzük, mi történt ezeken a találkozókon…
A 21. fordulóban a rEAC volt az ellenfél. Az egykor szebb napokat 

megélt rákospalotai ellenfél magabiztosan – hogy ne mondjuk, megalázó 
különbséggel – verte hazai pályáján a PsK-t. A 8-0-s végeredmény sejteni 
engedi, hogy nem volt sok esélyük az imreieknek. A következő körben a 
43. sz. Építők következett, s újabb vereség, ezúttal is idegenben. A 3-0 azt 
jelentette, hogy az alsóházba, annak is a kieséstől veszélyeztetett csapatai 
közé került a PsK.

Némi vigaszt nyújthatott a 23. forduló, amikor otthon 3-2-re verték a Bu-
dafoki MTE-t. Az áprilisi befejezés sem volt dicsőséges, mert hazai pályán a 
TFsE-től kapott ki a kerületi csapat. A Testnevelési Egyetem játékosai bizto-
san nyertek 4-0-ra. Innen várhatta a májusi folytatást a PsK.

A 25. forduló után nem volt „szép” a tabella. Az imreiek a 12. helyről 
készülhettek a folytatásra öt győzelemmel és öt döntetlennel, ami mellé 15 
vereség társult. A bajnoki hajrának tehát úgy vághattak neki a PsK futbal-
listái, hogy tudták: minden meccsük élet-halál kérdése lesz…

A május 5-én megrendezett 26. fordulóban a Vízműveket fogadta a PsK, 
s 1-1-es döntetlent ért el.

Ê -róth-

Minitenisz 
– Miniknek

az ovi-tenisz Program országosan is egyedülálló kezdeményezés

MoZgásKUltúrA-FEJlEsZtés
Az ovi-sport Alapítvány programja kiváló lehetőséget ad arra, 
hogy játékos formában a legkisebbek is megismerkedhes-
senek a tenisz alapjaival. A sportág megszerettetésén túl a 
gyerekek harmonikus fizikai fejlődése, motorikus készségeik 
fejlesztése is cél. A kezdeményezés sikerében nagy szere-
pük lehet az óvodapedagógusoknak, akik önként vállalták a 
tanfolyamon való részvételt. Az alapok átadásához még csak 
tenisztudás sem szükséges, elég a játékorientált oktatási 
módszer lényegét megérteni. Az oktatást megkönnyítik a kor-
csoportokra lebontott feladatsorok.

� az elméleti oktatást követően először a nyitnikék óvodában tar-
tottak gyakorlati képzést. az óvodapedagógusok lelkesen gya-
koroltak az alapítványt képviselő sebestyén Kata irányításával.
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�rajong a zenéért, 
kirobbanó sikerű 
slágereket ír, és 

semmi pénzért nem 
költözne el lőrincről 
menyhárt jános gitáros-
zeneszerző-dalszövegíró, 
akit az önkormányzat 
március 15-e alkalmából 
művelődésért díjjal tünte-
tett ki.

KeréKgyártó györgy   

A harminc fölöttiek között aligha akad 
olyan, aki ne emlékezne a Homonyik 
Sándor előadásában sikerre vitt sláger-
re, az első magyar szépségkirálynőnek 
emléket állító álmodj, királylány című 
dalra. Kevesen tudják, de a mű itt szü-
letett, Pestszentlőrincen.

– Homonyik sándor akkoriban a 
rockszínház művésze volt, és szóló 
produkcióra készült. Engem kért fel 
arra, hogy dalt írjak neki – emlékezik 
vissza Menyhárt János, a dal szerzője. 
– Erről eddig nem beszéltem, de az ál-
modj, királylány a legegyszerűbb mó-
don született. Arra gondoltam, hogy 
olyannak kell lennie, amit bárki el tud 
dúdolni, fütyülni, ezért az a legegysze-
rűbb, ha én is hangszer nélkül kompo-
nálok. Fogtam egy diktafont, és kimen-
tem a kutyával itt, lőrincen az erdőbe 
sétálni. Amikor hazaértem, már csak le 
kellett tisztáznom a dallamot.

tíz nap alatt tíz dal 
Menyhárt János azt mondja, könnyen ír 
dalt. Mindennap gyakorol, és általában 
eközben születnek használható dalla-
mok, de mint az előbbi példa mutatja, 
sokszor a gitár sem kell hozzá. Ennek 
köszönhető, hogy olyan slágerek egész 

sorát tudta megalkotni, mint a Demjén 
Ferenc által előadott A szabadság ván-
dorai, szerelemvonat, Hogyan tudnék 
élni nélküled? Az MHV együttes első 
lemezére szánt tíz dal mindössze tíz 
nap alatt készült el. Pedig nem volt egy-
értelmű, hogy zenész lesz belőle. 

– Amikor az ember fiatal, akkor 
minden akar lenni. Én többféle sport-
ban is kipróbáltam magam, s a vissza-
jelzések alapján úgy tűnt, hogy tehet-
séges vagyok a fociban – meséli. – De 
aztán zenével is foglalkozni kezdtem, 
és hirtelen teljesen világos lett előttem, 
hogy merre akarok továbbmenni. Ér-
dekes dolog ez a tehetséggel. Például 
nagyon szerettem volna, hogy a fiam is 

gitáros legyen. Klasszikus gitárt tanult, 
és a tanára nagyon elismerően nyilat-
kozott róla. Aztán egy hajnalban meg-
hallottam, hogy dekázik kint az udva-
ron. Akkor már tudtam, hogy nem lesz 
belőle zenész. Most is a futball köré 
szerveződik az élete.

apa, KÖszÖnÖm!
Az idő igazolta, hogy Menyhárt János 
jól döntött, amikor a zenészpályát vá-
lasztotta. A kezdeti évek után a Ferm 
zenekarban játszott, majd hamarosan 
megalapították a V’Moto-rockot. A 
rendszerváltozás éveiben egy rendkí-
vül sikeres supergroupban játszott, a 
Vikidál Gyulával és Homonyik sándor-

ral közösen alkotott MHV zenekarban, 
amellyel három lemezt készítettek, és 
amellyel egészen az Egyesült államo-
kig eljutottak, a Tennessee állambeli 
Nashville-ig. A csapat 1995-ös felosz-
lása után ismét a régi zenésztárssal, 
Demjén Ferenccel kezdett el dolgozni 
szerzőként és szólógitárosként.

– Folyamatosan koncertezünk, sze-
rencsére rengeteg helyre hívnak ben-
nünket – árulja el Menyhárt János, 
akivel épp egy felvidéki koncertet kö-
vetően sikerült beszélnünk. – Nagyon 
szeretem ezt csinálni, és szerencsém 
van, mert a családom is osztozik velem 
ebben az örömben. A feleségem ott van 
velem a koncerteken, a nagyobb bulikra 

eljönnek a gyerekek is. Nagyon jólesett, 
amikor a legutóbbi Aréna-koncert után 
a fiamtól ezt az üzenetet kaptam: „Apa, 
csodálatos élmény volt. Köszönöm!”

lőrIncről el soHa
A család Pestszentlőrincen él. Meny-
hárt János a város belsejéből költözött 
ide, de azt mondja, most már semmi-
képp nem költözne el innen.

– A feleségem itt született, itt lakott, 
amikor megismertem. Amikor a közös 
életünket elkezdtük, elhatároztuk, hogy 
építünk itt egy házat. Nekem belvárosi-
ként eleinte furcsa volt, ahogy a kutyák 
ugatni kezdtek végig az utcában, ami-
kor elindultam innen haza, de aztán 
nagyon megszerettem ezt a környéket, 
és ma már nekünk is két kutyánk van. 
szeretnék az életem végéig itt élni.

úJ lEMEZ KésZül
– Az év végére egy kis 
meglepetéssel készülünk – 
árulta el Menyhárt János. 
– rózsival egy új lemezen 
dolgozunk, a megszokott év 
végi Aréna-koncerten ennek 
az anyagát szeretnénk majd 
bemutatni.

lőrinci a királylány
Művelődésért díjat kapott Menyhárt János gitáros-dalszerző

 

Menyhárt János kísérletező 
kedvű zenész, sok hangszert, 
effektet kipróbált a pályája 
során, hogy aztán hosszú idő 
múltán visszatérjen ifjúkori sze-
relméhez, a gibson les paulhoz. 
– még egy titok: a marshall 
erősítő, amelyet a gitárhoz hasz-
nálok, gary moore-é volt. egy 
barátom segítségével szereztem 
meg. óriási élmény ezen játszani 
– avatott be.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Menyhárt János már semmiképp nem költözne el a kerületből

Ughy Attila
polgármester
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