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FEstéssEl sZéPül 

viDáM, sZÍNEs külsőt kAP a robogó 
óvoda a havanna-lakótelepen. a homlokzat 
kifestését március 24-én kezdte meg az 
intézmény dolgozóiból, szülőkből valamint 
segítőkből álló lelkes csapat. a festés 
ötlete a szintén a havanna-lakótelepen lévő 
pitypang óvodától származik, amelynek kül-
sejét 2015-ben pályázati forrásból sikerült 
megújítani. 

JátsZAni JÓ

Hét JátsZótErEt ériNtő felújítási program 
ér véget április elején. a karbantartást, 
esetenként bővítést is jelentő munkálatokat 
az önkormányzat által biztosított 30 millió 
forintból végezte el a városgazda zrt. a 
kerületben több mint 50 közterületi és közel 
50 intézményi játszótér található, amelye-
ket folyamatosan karbantartanak a cég 
munkatársai.

sZéPülŐ ErdŐK

sZErENcsés kErülEtNEk mondható 
pestszentlőrinc-pestszentimre azáltal, hogy 
jelentős erdős területe van, ám ez az önkor-
mányzat számára felelősség is egyben. az 
egyik feladatköre szerint a környezetvéde-
lemért felelős alpolgármestert, Dömötör ist-
vánt a környezetszépítésről és -védelemről, 
valamint az ezzel összefüggő energetikai 
fejlesztésekről kérdeztük. 

AZ ÖrÖKÖs gÓlKirály

HúsZ EsZtENDővEl EZElőtt, 1998. április 
18-án hunyt el a kerületben született Deák 
ferenc „bamba”. Gyermekkorában hazai 
csapatban, a szaC-ban kezdte meg 
zseniális pályafutását. ő volt az, akinek a 
védhetetlen bombáitól éveken át retteg-
tek a kapusok. a válogatott mezt húsz 
alkalommal öltötte fel, s 29 gólt szerzett a 
legjobbak között. rá emlékezünk…

AZ ÚJ dísZPolgár

A kErülEt úJ DÍsZPolgárA dr. szlamka 
ferenc gyermekorvos. több mint három 
évtizeden át ingázott a józsef körút és 
a pestszentlőrinci béke tér között, és 
ezalatt annyira a szívéhez nőtt a környék, 
hogy házat épített itt, majd ideköltözött a 
családjával. természetes, hogy a dabasi 
származású gyógyító ízig-vérig pestszentlő-
rinci lokálpatrióta lett.
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ünnEPi
segítség
húsvét alkalmából az 
önkormányzat a ke-
rületben élő 65 éven 
felülieknek mintegy 
20 ezer élelmiszer-
csomagot osztott 
szét. Pestszentlőrinc-
Pestszentimre lakosai-
nak körülbelül az ötöde 
jogosult az ajándékra, 
és a többségük idén is 
elment, hogy átvegye a 
csomagot. 

a csomag tartalmának 
összeállításakor az önkor-
mányzat figyelembe veszi 
a nyugdíjasok fogyasztási 
szokásait, de az aktuális 
ünnephez is igazodik. a 
húsvéti szatyrokban idén 
finomliszt, száraztészta, 
kalács, kolbász, torma és 
őrölt kávé volt. 
a kerületben rendszeres 
a hasonló tartós élelmi-
szer-adomány. a különféle 
társadalmi csoportokat 
megcélzó akciókkal az 
önkormányzat és a helyi 
civil szervezetek igyekez-
nek rendszeresen segí-
teni azokon, akiknek az 
alapvető élelmiszerekre 
is alig telik, s arra törek-
szenek, hogy lehetőség 
szerint mindenki érezze 
a gondoskodás szándé-
kát. az élelmiszerosztásra 
Ughy attila polgármester 
is ellátogatott.
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„TÖBB MILLIÁRD FORINT  
   ÉRTÉKBEN VALÓSULTAK MEG  
   FEJLESZTÉSEK, KORSZERŰSÍTÉSEK.”

„A FEJLESZTÉSEK JELENTŐS MÉRTÉKBEN  
JAVÍTOTTÁK A HELYIEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEIT.”

2018 A FOLYTATÁS  
ÉVE A KERÜLETBEN.  
A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN  
MEGÚJULNAK A GYERMEK- 
OTTHONI INTÉZMÉNYEK,  
A JAHN FERENC DÉL-PESTI 
KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET  
ÉS A BÉKE TÉRI ORVOSI  
RENDELŐ, EMELLETT ÚJ  
GYERMEKORVOSI  
RENDELŐ ÉPÜL 
PESTSZENTIMRÉN.  
MEGKEZDŐDIK A FÁY UTCA  
ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS  
REHABILITÁCIÓJA,  
FOLYTATÓDIK AZ INTÉZMÉNYI 
KAPACITÁSBŐVÍTÉS,  
VALAMINT ÁTALAKUL ÉS 
BŐVÜL A KÖZBIZTONSÁGÉRT 
FELELŐS TÉRFIGYELŐ  
KAMERARENDSZER.

Az idei év hivatalosan is a családok éve, 
melynek keretében még több pénzt for-
dítanak a gyermekek ingyenes étkezte-
tésére és tankönyvellátására. A kormány 

700 milliárd forintot költ a következő 
években a főváros egészségügyi intézmé-
nyeinek felújítására, emellett ösztöndíj-
lehetőségeket is biztosít az egészségügyi 
dolgozóknak. Folytatódnak a bérrende-
zések, béremelések és az iskolafejlesz-
tések. A �atalok továbbtanulását, mun-
kavállalását és családalapítását is több 
eszközzel támogatják. Számos változás 
lép életbe a diákhitellel kapcsolatban. 
A gyermeket vállalóknak is különféle 
kedvezményeket biztosítanak: nemcsak 
a jelzáloghitel egy részét engedik el, ha-
nem akár az egész diákhitelt is. A csa-
ládtámogatások összeadódnak, így azok 
összességében komoly segítséget jelente-
nek. A gyermeket vállaló párokat otthon-
teremtési támogatással, kedvezményes 
hitellel, a diplomások gyedével, később 
házassági, majd családi típusú adóked-
vezményekkel segítik. Többször beigazo-
lódott már, hogy a kemény és fáradságos 
munka meghozza a gyümölcsét, hiszen a 
tetteket eredmények követték. 
Vannak azonban még teendőink:  
tovább kell csökkenteni a munkanél-
küliséget, növelni a közbiztonságot, 
javítani az utak állapotát, ez a kerület 
fejlődése szempontjából meghatáro-
zó jelentőségű, így ennek érdekében a 
következő időszakban is mindent meg  
fogunk tenni.

� A 2010-ES  
VÁLASZTÁSOK UTÁN 
PESTSZENTLŐRINC-

PESTSZENTIMRE ÚJ  
VEZETÉSE EGY JELENTŐS 
ADÓSSÁGHALMAZZAL  
KÜSZKÖDŐ KERÜLETET  
ÖRÖKÖLT MEG A  
SZOCIALISTÁKTÓL.  
A KORMÁNNYAL  
ÖSSZEHANGOLT MUNKÁNAK 
KÖSZÖNHETŐEN AZONBAN 
SIKERÜLT MEGSZABADÍTANI 
A VÁROSRÉSZT ETTŐL  
A HATALMAS TEHERTŐL,  
ÍGY A XVIII. KERÜLET  
FEJLŐDÉSNEK INDULHATOTT. 
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN  
TÖBB MILLIÁRD FORINT  
ÉRTÉKBEN VALÓSULTAK  
MEG FEJLESZTÉSEK,  
KORSZERŰSÍTÉSEK  
PESTSZENTLŐRINCEN  
ÉS PESTSZENTIMRÉN,  
AMIRE MÉLTÁN  
LEHETÜNK BÜSZKÉK.

VÁROSKÉP

A fejlesztések jelentős mértékben javí-
tották a helyiek életkörülményeit, és 
nemcsak a magánszemélyek, hanem a 
vállalkozások számára is vonzóvá tették 

„

„

XXXXXXXXX

XXXXXX:  
XXXX2018 a folytatás  

éve a kerületben

KUCSÁK LÁSZLÓ:
FOLYTATÓDNAK 
A FEJLESZTÉSEK 
PESTSZENTLŐRINCEN 
ÉS PESTSZENTIMRÉN

a XVIII. kerületet. A mögöttünk hagyott 
időszakban csaknem háromszáz helyi 
fejlesztés valósult meg. A kerület útépí-
tési programjának köszönhetően újabb 
utcák kaptak aszfaltburkolatot, új jár-
dát, illetve csatornarendszert, közleke-
dési csomópontok, városközpontok mo- 
dernizálódtak, játszóterek és parkok 
szépültek meg, sportpályák létesültek, 
valamint nőtt a zöldfelületek száma, 
mérete is.

A HELYI OKTATÁSI-NEVELÉSI 
INTÉZMÉNYEKBEN 2010  
ÓTA TÖBB MINT 20 EZER  
NÉGYZETMÉTERNYI  
HOMLOKZATI FALFELÜLET 
ÚJULT MEG, 15 EZER  
NÉGYZETMÉTER TETŐFELÜLE-
TET SZIGETELTEK ÚJRA,  
EZER NYÍLÁSZÁRÓT  
ÉPÍTETTEK BE, KÉTEZER  
ENERGIATAKARÉKOS  
LÁMPATESTET SZERELTEK  
FEL, ÉS KILENCSZÁZ  
NAPELEMET HELYEZTEK EL.  
AZ ELMÚLT NYOLC ÉVBEN  
ÖSSZESEN 15 KERÜLETI  
INTÉZMÉNY – NYOLC ISKOLA, 
ÖT ÓVODA, EGY BÖLCSŐDE, 
EGY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY – 
TÁLALÓKONYHÁJA ÉS  
EBÉDLŐJE ÚJULT MEG.

xxxx
xxxx

             Folytatás a 3. oldalon



Városkép p 2018. április 3. XXVII. évfolyam 6. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

2 Önkormányzat A városi áruszállítás korszerűsítése a SULPiTER program célja

Puskás AttilA   

A SULPiTER (Sustainable 
Urban Logistics PlannIng 
To Enhance Regional freight 
transport – Fenntartható Vá-
rosi Logisztikai Tervezés 
a Regionális Árufuvarozás 
Erősítésére) a városok köz-
lekedési problémáin belül az 
áruszállítás, a kiskereskedelmi 
hálózatok ellátásának kérdé-
seire koncentrál. Amint azt 
Hunyadi István, a programban 
Vecséssel közösen részt vevő 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
városigazgatója elmondta, 
főleg a belvárosi kerületeket 
érintő kérdésről van szó, de 
alapvetően minden városi kör-
nyezetben alkalmazható meg-
oldásokra van szükség.

Környezetbarát
Az üzletek áruellátása forga-
lomnövekedéssel jár, s a bol-
tok környékén gondot okoz 
többek között a szállítójármű-
vek parkolása, a rakodási idő 

alatt kialakuló forgalmi dugó.
– Vannak, akik külsős 

szállítócéggel, mások saját 
eszközökkel oldják meg az 
áruellátást. A szállítási ka-
pacitás kihasználása sokszor 
nem optimális. A projekt cél-
ja olyan megoldás találása a 
problémára, amelynek révén 
az áruszállítás kevesebb terhet 
ró a lakókra, környezetbarát, 
és akár olcsóbb is – foglalta 
össze a konferencián elhang-
zottakat Hunyadi István.

A hároméves SULPiTER 
program abban támogatja a 
politikai döntéshozókat, hogy 
jobban megértsék a funkcioná-
lis városi térségeket érintő te-
herfuvarozásnak elsősorban az 
energiahatékonysági és a kör-
nyezetvédelmi szempontjait. 

A környezeti terhelés csök-
kentésének egyik módja lehet 
az alternatív meghajtású jár-
művek használata. Az elekt-
romos meghajtás fejlődésének 
köszönhetően a közeljövőben 
már azon is lehet gondolkod-

ni, hogy a városon belül elekt-
romos motorral felszerelt kis 
áruszállítók lássák el az üzle-
teket. Ezen túlmenően termé-
szetesen az is fontos, hogy a 
járművek minél kevesebb ki-
lométert fussanak „üresben”, 
azaz áru nélkül.

a belváros 
profitálhat
A projektben a XVIII. kerület 
Vecséssel közösen vesz részt. 
Hunyadi István elmondta, 
hogy más budapesti kerületek 
is érdeklődtek már a program 
és annak megoldásai iránt.

– A Budapestet, az azt 
körülvevő nagykereskedelmi 

raktárakat, áruelosztó közpon-
tokat tartalmazó kiszolgáló 
területet, valamint a főváros 
vonzáskörzetét magába fogla-
ló, úgynevezett funkcionális 
városi térség vizsgálatát kö-
vetően kezdeményezni tudunk 
egy fővárosi fórumot, ahol 
átadhatjuk a tapasztalatainkat 
az érdeklődőknek. A repülőtér 
közelségéből, illetve a Vecsés 
környéki logisztikai közpon-
tokból a főváros felé haladó 
áruszállításból adódóan kerü-
letünk egyfajta tranzitútvonal-
ként is működik. A szállítási, 
fuvarszervezési tapasztalatok-
nak remélhetőleg a belvárosi 
és a budai kerületek is hasznát 
veszik majd. 

� az interreg Central europe program kereté-
ben 2016-ban indult el az európai regioná-
lis fejlesztési alap által finanszírozott, közel 

2,5 millió eurós összköltségvetésű sUlpiter. 
a nemzetközi projekt fő célja az, hogy hozzá-
járuljon a helyi közigazgatási szervek logisztikai 
ismereteinek bővítéséhez, és azok úgynevezett 
fenntartható városi logisztikai terveket fejlesz-
szenek ki és vezessenek be, amelyek segítséget 
nyújtanak a városi teheráru-forgalom szervezé-
sében. az olasz, német, szlovén, horvát, len-
gyel és magyar partnerek a félidőben, március 
20–22. között budapesten tartott konferencián 
foglalták össze a projekt indulása óta eltelt idő-
szak szakmai tapasztalatait.
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RakTáRakTól 
az üzleTekig
A zöldenergia is szerepet kaphat a szállításban

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@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEtrovAi lásZlÓ

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

soMody lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
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.

A sUlPitEr ProJEKt
az európai Unió minden évben eurómilliárdokat fektet 
szociális és területi együttműködési projektekbe, hogy 
válaszokat találjon a modern társadalom kihívásaira. 
a sUlpiter által megcélzott, funkcionálisan összetar-
tozó városi területek mindegyikét érintő kihívás a teher-
fuvarozás, az áruforgalom intenzitásának és szétapró-
zódásának növekedése, a jelentős forgalomnövekedés 
a multimodális logisztikai csomópontok körül, valamint 
a – közigazgatási határokon túlnyúló – térségeken belüli 
nem egységes szabályozás. ezekre a problémákra a 
projekt során az egyes térségekben megalakuló, az 
árufuvarozás kérdéseit megvitató partnerségek igyekez-
nek hatékony megoldásokat találni, nálunk a budapest 
liszt ferenc nemzetközi repülőtéri régió Gazdaság- 
és területfejlesztési Klaszter köré szerveződve.
a tréningeken, amelyek teljes videoanyaga elérhető a 
projekt honlapján (www.interreg-central.eu/Content.
node/sUlpiter.html) és az eredmények átültetését 
segítő transzferprogramban a partnereken kívül más 
városok, szervezetek képviselői is részt vehetnek, így a 
projekt remélhetőleg hozzájárul majd ahhoz, hogy ez az 
újfajta, funkcionális és környezettudatos szemléletmód 
európa-szerte elterjedjen.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNgyENEs
Jogi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

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

közigazgatási  
és Hatósági iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

Xviii. kErülEti 
korMáNyHivAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 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: 8-18 óráig

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

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

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

PEstsZENtiMrEi
ügyFélsZolgálAti csoPort 

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

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

PiNtér kálMáN  
sZAkrENDElő
Nemes u. 18

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

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

rENDőrkAPitáNyság
Üllői út 438.  

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

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

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

köZbiZtoNsági cENtruM
Kondor Béla. sétány 1.

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

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

A projekt célja, hogy az áruszállítás kevesebb terhet rójon a lakosokra, a környezetre 
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INDUL AZ ISKOLABŐVÍTÉSI PROGRAM
Az idén megvalósuló kapacitásbővítő 
beruházások közel kétezer iskolás számára 
tesznek elérhetővé megfelelő 
színvonalú nevelési-
oktatási környezetet. 
 
AZ ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK:
– Kastélydombi Általános Iskola
– Gulner Gyula Általános Iskola
– Brassó Utcai Általános Iskola

VÁROSKÉP p 2018. április 3. XXVII. évfolyam 6. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
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FEJLŐDÉS, 
KÖZÖSSÉG,  
JÖVŐ

 VÁROSFEJLESZTÉS
Az utóbbi 8 évben több mint XY milliárd forint értékben valósultak 
meg fejlesztések a kerületben: minden beruházás a helyi polgárok 
életminőségének javítását és Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
fejlődését szolgálta.

– Az Erőmű-tó területén mederkotrás és környezetrendezés, I–II. ütem
– A Lakatos-lakótelep fejlesztése
– A Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja
– A Kossuth tér megújítása
– A TUD18 képzéskoordinációs iroda létrehozása
– A Havanna-lakótelep fejlesztése
– A Somogyi László Szociális Szolgálat fejlesztése
– A Herrich–Kiss-villa átalakítása a Tomory Lajos Múzeum számára
– Új kormányablak létesítése az Üllői úton
– A Bókay-gödör rendezése 
– A Hargita tér átalakítása, az impozáns 1956-os emlékmű felállítása
– A Herrich Károly téren az 1956-os Emlékliget kialakítása 
– Az Alacskai úti lakótelepen parképítés és új utcabútorok kihelyezése
– A Vezér utca 52. szám alatt gyermekvédelmi központ létesítése
– Pestszentimre-városközpont fejlesztése
– A Béke tér fejlesztése
– Kerületi játszóterek megújítása
– A Tünde-park kialakítása
– A csatornázási problémák megoldása a kerületben

� Az elmúlt időszakban kerületünk sokat fejlődött, 
több milliárd forint értékben valósultak meg 
fejlesztések, korszerűsítések, amelyekre méltán 

lehetünk büszkék, mert mindegyik az itt élők javát 
szolgálja. Alábbi összeállításunkban ezt mutatjuk be 
olvasóinknak.

 ISKOLAFELÚJÍTÁSOK
Számos oktatási-kulturális intézményt újítottak fel az elmúlt években Pestszentlőrincen és 
Pestszentimrén, aminek eredményeként növekszik a köznevelési intézmények eredményessége, 
emelkedik az általuk nyújtott szolgáltatások színvonala.
 
– Dohnányi Ernő Zeneiskola
– Gloriett Sportiskolai Általános Iskola
– Karinthy Frigyes Gimnázium
– Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola
– Kandó Téri Általános Iskola
– Kondor Béla Általános Iskola
– Brassó Utcai Általános Iskola 
– Vörösmarty Mihály Ének-zenei 
   Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium
– Kassa Utcai Általános Iskola
– Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola
– Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola 
– Eötvös Loránd Általános Iskola 
– Kastélydombi Általános Iskola
– Kapocs Általános és Magyar–Angol Két Tannyelvű Iskola

ÚTFELÚJÍTÁSOK
A kerület kiemelt � gyelmet fordított az utak minőségének javítására, 
a földutak aszfaltozására, a járdaprogram keretében pedig arra, hogy 
biztonságosabb és kényelmesebb legyen a gyalogos közlekedés.  
 
– Kappel Emília utca
– Ganz Ábrahám utca
– Templom utca
– Vércse utca
– Vörösmarty utca
– Csörötnek, Tű, Abaújvár, Csap, Forgó és Vasvári Pál utca
– Margó Tivadar és Baross utca
– Szepes utca
– Billentyű utca
– Bors utca
– Sina SimonsSétány, a Visnyovszky és a 
    Csáth Géza utca közé eső szakasz
– Berzsenyi Dániel utca
– Irányi utca
– Gulipán utca
– Szövet és Igric utca
– Kassa iskola, közterületi parkoló
– Dugonics utca
– A Tarkő utca és környéke rendezése
– Platánliget és Égerfa utca
– Parázs utca
– Háromszék utca
– Szálfa utca
– Szélső, Határ és Vasút utca

EGÉSZSÉGÜGYI 
INTÉZMÉNYEK 
FELÚJÍTÁSA
– Vajk utcai orvosi rendelő
– Béke téri rendelő
– Kondor Béla sétány 13/B alatti gyermekorvosi 
   rendelő és védőnői szolgálat
– Kondor Béla sétány 13/A alatti felnőtt háziorvosi rendelő
– A Nemes utca 22. alatt új gyermekorvosi rendelő építése
– Zsebők Zoltán Szakrendelő

A következő években 30 milliárd 
forintból megújul a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház.

BÖLCSŐDÉK-ÓVODÁK FELÚJÍTÁSA
A beruházások Pestszentlőrinc-Pestszentimre fejlődését és a kerületiek biztos jövőképének kialakítását szol-
gálják, de legfőképpen biztonságos és egészséges tanulási környezetet teremtenek a gyermekek számára.
 
– Bambi Bölcsőde
– Napsugár Óvoda – Napvirág Tagóvoda
– Iciri-Piciri Bölcsőde
– Kerekerdő Óvoda – Vadvirág Tagóvoda
– Micimackó Bölcsőde
– Nyitnikék Óvoda
– Mocorgó Óvoda
– Cseperedő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde
– Szivárvány Óvoda, Csibekas Bölcsőde, 
   Zenevár Óvoda
– Vándor Sándor Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde
– Gyöngyszem Óvoda

KÖZBIZTONSÁGI 
BERUHÁZÁSOK
– A Martinovics téri kamerarendszer felújítása
– A Lakatos- és az Alacskai úti lakótelepen 
   tér� gyelő kamerarendszer kiépítése
– A Havanna-lakótelepi tér� gyelő 
   rendszer felújítása
– A � ököly út Rózsa és Nefelejcs utca 
   közötti szakaszának rendezése

2018-ban 100 millió forintból 
megújul a XVIII. kerület 
tér� gyelő kamerarendszere››››››

›››

›››››››››››
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a biztonság 
legyen az első!
nem lehet elég korán kezdeni az is-
merkedést a közlekedéssel, a KrEsZ-
szabályokkal, a baleset-megelőzéssel. 
Óvodások és általános iskolások lepték 
el március 22-én a Csontváry Kosztka 
tivadar általános iskola tornacsarnokát 
és udvarát a számukra rendezett közle-
kedésbiztonsági napon.

a csarnokot kReSz-pályának rendezték be, az 
„utcákon” biciklisták közlekedtek, s volt rendőr 
és rendőrlámpa is. az udvaron rendőrautó állt, 
amibe beszállhattak a gyerekek, és dudálhat-
tak, szirénázhattak, az iskola folyosóján pedig 
szimulátor segítségével motorozhattak. a szel-
lemi foglalkozás jegyében a nagyobbak teszte-
ket tölthettek ki. a legjobbak, a legügyesebbek 
jutalmul csokoládét, könyvet kaptak, sőt volt, 
akinek bukósisak is jutott.

Miután Miklósné Bankó Ilona, a Csontváry 
iskola igazgatója köszöntötte a gyerekeket – a 
havanna-lakótelepi óvodásokat és iskolásokat 
– és a vendégeket, Lévai István Zoltán alpolgár-
mester ezekkel a szavakkal nyitotta meg a ren-
dezvényt:

– Fontos, hogy biztonságban tudjuk a gyer-
mekeinket, amikor önállóan közlekednek, ezért 
nem árt már egészen kis korban megismerked-
ni a közlekedés alapvető szabályaival. ilyenkor 
még fogékonyak vagytok, könnyen tanultok. 

Valóban szórakozva lehetett elsajátítani a 
közlekedés alapvető szabályait, amit láthatóan 
élveztek a gyerekek a kialakított kReSz-pá-
lyán. a Nemzedékek Biztonságáért közhasz-
nú alapítvány kurátora, Juracsik Zoltán arra 
hívta fel a kis biciklizők figyelmét, hogy a való 
életben nagyon figyeljenek a szabályokra és a 
jelzésekre, kReSz-táblákra, mert nagyon sok 
veszély leselkedik rájuk az utakon. a nap végén 
Kiss Kamilla, a Magyar afrika Társaság mun-
katársa 200 ezer forint értékben bukósisakokat 
adott át a  házigazdának és a főszervező Gáspár 
Attilánénak, az iskola igazgatóhelyettesének.

Ê (temesi) 

Hazafias 
gondolatok

 
sok ékkövet találtak a zsűri tagjai a Kár-
pát-medencei versmondó versenyen, 
amelynek a hazafias költészet volt a té-
mája. Március idusán, illetve környékén, 
aktuális a hazáról beszélni, verselni. 
Persze máskor is, különösen ebben a 
zűrzavaros világban… 

Mi a haza?, Hontalanság, Ima Magyarország-
ért, Szózat, A hazáról – és sorolhatnánk tovább 
a hazaszeretetről szóló verseket, amelyeket 
csodálattal hallgattunk március 8-án a Duna-
palotában a XVIII. kerületi önkormányzat és a 
pestszentlőrinci Vörösmarty Mihály Ének-zenei 
Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium által 
meghirdetett Kárpát-medencei versmondó ver-
senyen. A négy korcsoportban induló csaknem 
száz versszerető diákot a főszervező Vörösmar-
ty iskola igazgatója, Pásztor Józsefné ezekkel a 
szavakkal köszöntötte: 

– 1848 fényességes eseményei történelmünk 
legszebb lapjai közé kívánkoznak, nemcsak 
nagyszerűségük miatt, hanem annak a termé-
szetesen előtörő, az életre és a szabadságra 
áhítozó vágynak és akaratnak köszönhetően 
is, amely a forradalom pillanataiban mindvé-
gig tetten érhető volt. Az, hogy ma is, immár 
huszonharmadszor, itt vagyunk, hűen mutatja, 
milyen eleven a forradalom emléke és üzene-
te. Negyvennyolc számotokra is üzent valamit. 
Ha nem így lenne, ma nem találkozhatnánk. 
Nehéz megmondani, kinek mit jelent ez az üze-
net, helyette inkább örüljünk, hogy ilyen sokan 
vagytok, akiknek a mai „trendi” világban sem 
„ciki” verset mondani, hazafias gondolatokat 
tolmácsolni. 

A szavalóverseny végén a rendezvény ötlet-
adója, Járainé dr. Bődi Györgyi, a Vörösmarty 
iskola korábbi igazgatója hangsúlyozta, hogy a 
szavaló diákok méltó emléket állítottak a haza 
valamennyi hősének. 

A kerületből az 5–6-os korosztályban Szabó 
Bálint (Kandó téri iskola) második lett, Széche-
nyi Dorottya és Bregyán Sára (Vörösmarty is-
kola) pedig különdíjas.

Ê temesi lászló

„Mi 
szívügyünk”
előző számunkban sajnálatos módon kimaradt 
az önkormányzat 2018. évi díjazottjai közül a 
„Mi szívügyünk” elismerő oklevéllel jutalma-
zott Tóth lászló. a mulasztásunkat az érintett 
és az önök elnézését kérve ezúton pótoljuk.

Tóth László 1981-től él a családjával 
Pestszentlőrincen. az 1980-as évek közepétől 
szervezője és edzője volt a lőrinci Sportcsar-
nokban működő DSe labdarúgó-szakosz-
tályának, az 1990-es évektől pedig a SzaC 
1908 újraalapításában is tevékeny részt vállalt. 
edzői munkáját mindvégig a diáksport irán-
ti elkötelezettséggel végezte. 1989-ben TOTi 
Sport néven sportszergyártó és -forgalmazó 
céget alapított, amely hamarosan országos is-
mertségre tett szert, és a nagyvonalú szpon-
zorálással számos egyesületet segített hozzá a 
sikerekhez. 

lakossági 
tájékoztatás
A BKISZ VI. beruházás keretében kiépülő 
házi bekötővezetékek, átemelők és rákötési le-
hetőségek

a Budapest komplex integrált Szennyvíz-
elvezetése (BkiSz) projekt keretében a csator-
naépítéssel érintett ingatlanokat a beruházás 
részeként kiépülő házi bekötővezetékeken ke-
resztül lehet csatlakoztatni, rákötni a kiépülő új 
utcai gerinchálózatra.

További információ: 
Honlap: www.enviroduna.hu
Telefon: 328-0298
e-mail: info@enviroduna.hu, 
titkarsag@enviroduna.hu

Repülőtéri 
karbantartások
a Budapest airport zrt. a légiforgalmi beren-
dezések földi műszereinek és a futópályák álla-
potának ellenőrzését, karbantartását és vizsgá-
latát végzi. ennek következtében, a megszokott 
rendtől eltérően, a légi forgalommal kevésbé 
érintett lakott területek fölött átmenetileg 
megnövekedhet a repülési műveletek száma.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy folytatjuk a Bu-
dapest liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es 
számú futópályájának tavaly megkezdett felújí-
tását.

az 1-es számú futópályán a felújítási mun-
kák március 12-től várhatóan június 30-ig tar-
tanak. 

a munkálatok idejére kérjük a lakosság szí-
ves türelmét és megértését.

ebédbefizetés
KedVeS SZülőK!

Az iskolai étkezésre vonatkozóan a má-
jus havi befizetési időpontokat a követ-
kező helyeken érhetik el:
- az iskolai honlapokon, illetve
- a www.gesz18.hu honlapon.

Bevezetőjében Kucsák László elmondta, hogy 
sorsdöntő választás előtt áll Magyarország. 

– Sokkal több forog kockán, mint egy parla-
menti választás. gondoljunk csak vissza, hogy 
2010-ben milyen állapotban lévő ország vezetését 
vette át Orbán Viktor miniszterelnök és a kormá-
nya. Nem szabad megengedni, hogy a közös mun-
ka azóta elért eredményei semmivé váljanak. 

a képviselő felidézte, hogy a kormány csak-
nem 12 milliárd forint – az MSzP és az SzDSz 
égisze alatt tevékenykedő korábbi XViii. kerületi 
vezetés által felhalmozott – adósságot vállalt át, 
aminek révén Pestszentlőrinc-Pestszentimre is 
fellélegezhetett. 

– a nyolc év alatt közel húsz intézményt újí-
tottunk fel. köztereink újultak meg, sportfejlesz-
tések valósultak meg. küszöbön állnak olyan fej-
lesztések, mint a pestszentimrei új gyermekorvosi 
rendelő építése, és három iskolában is lesz férő-
helybővítés. Sokan költöznek a XViii. kerületbe 
a kormány családtámogatási rendszerének is kö-
szönhetően.

kucsák lászló felvezetését követően Lomnici 
Zoltán csatlakozott az országgyűlési képviselő 
zárógondolatához a bevándorlás, a migráció je-
lentette problémákkal kapcsolatban. Mindket-
ten egyetértettek abban, hogy a más kultúrákat 
képvselő migránsok kontroll nélküli megjelené-

se veszélyt jelent az országra, de veszélyt jelent 
európára is. Úgy vélik, az illegális bevándorlás 
összefügg a terrorizmus veszélyével, ezért is fon-
tos, hogy a magyar emberek eldönthessék, kikkel 
akarnak együtt élni.

lomnici zoltán elmondta, hogy európa szá-
mára az egyik legfontosabb kérdés az, hogy meg 
lehet-e állítani a jelenlegi demográfiai mélyrepü-
lést, a Magyarországot is érintő lakosságcsökke-
nést. 

– a nem jó válasz erre, amit az ellenzéki pártok 
is képviselnek, a más kultúrájú, vallású, integrá-
lódni, asszimilálódni nem akaró személyek töme-
ges befogadása. a másik válasz az, hogy támogat-
ni kell az őshonos európaiakat, családokat, illetve 
azokat, akik gyermeket vállalnak teljes vagy akár 
csonka családban. Magyarországon ebben 2010 
óta nincs hiány, de ez a nehezebb út. 

az április 8-i választásokról szólva lomnici 
zoltán kifejtette, hogy XViii. kerületi lakosként 
büszke arra, hogy kucsák lászló képviseli az Or-
szággyűlésben a kerületet.

– Fontos, hogy egy olyan ember legyen a kép-
viselő, aki itt él, ne egy politikai kalandor. Sors-
döntő választás lesz, de csak egyetlen pártszövet-
ség van, a Fidesz–kDNP, amelyre megbízhatóan 
lehet leadni a nemzeti oldalra számító voksokat.

Ê P. A.

a festők hangulatát a fagypont alatti reggeli hő-
mérséklet sem tudta elrontani. az első néhány 
négyzetméter kiszínezéséből Galgóczy Zoltán is 
kivette a részét. 

– a festés ötlete a szintén a Havanna-lakóte-
lepen lévő Pitypang óvodától származik, amely-
nek külsejét 2015-ben pályázati forrásból sikerült 
megújítani. ennek alapján gondoltam arra, hogy 
a lakótelep másik három óvodájának külsejét is 
fel lehetne frissíteni, így sorrendben megújult 
az eszterlánc, majd tavaly a Bóbita óvoda, most 
pedig eljutottunk a Robogóhoz. a másik három 
intézmény kifestése után nagyon sok pozitív visz-
szajelzést kaptunk a lakótelepen élőktől, és remé-
lem, hogy a Robogó óvoda új külseje is elnyeri 
majd mindenkinek a tetszését – mondta az alpol-

gármester, aki szerint a festés egyben nagyszerű 
közösségfejlesztő élmény is.

a festékanyagot az önkormányzat biztosítja, a 
minták – köztük helikopter, mozdony és kisau-
tó – színes mozaikformák társaságában jelennek 
meg az óvoda külső falain.

– a tervezés volt a legnagyobb munka, mert 
szerettünk volna új színfoltot hozni a lakótele-
pi környezetbe – árulta el Laminé Antal Éva, az 
óvoda vezetője. – a munkából a gyerekek is ki-
vették a részüket azzal, hogy a különféle csoport-
jeleket az általuk elkészített rajzok alapján festik 
fel a falakra. a festés nem egynapos munka, de a 
tavasz folyamán néhány hasonló alkalom, és el-
készülünk vele. 

Ê -puskás-

Megvédeni az elért eredményeket
A Magyarországot érintő kihívásokról, az április 8-i országgyűlési választások tétjé-
ről, az azzal a kapcsolatos politikai vitákról, köztük az európai demográfiai helyzet és 
a tömeges migráció kérdéséről beszélt Kucsák lászló országgyűlési képviselő már-
cius 21-i fórumán ifjabb lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Civil Összefogás Fórum 
szóvivője.

Festéssel szépül a Robogó ovi
vidám, színes külsőt kap a robogó óvoda a havanna-lakótelepen. A homlokzat ki-
festését március 24-én kezdte meg az intézmény dolgozóiból és szülőkből álló lelkes 
csapat. 
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5A képviselő-testület február 15-i ülésén született rendeletek, határozatok kÖzélet

RendeleTeK
p 1. a képviselő-testület 12 igen sza-
vazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartóz-
kodással megalkotta 2/2018. (ii.26.) sz. 
rendeletét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 2/2017. (ii.23.) 
rendelet módosításáról.
p 2. a testület 20 igen szavazattal egy-
hangúlag hozta meg a 3/2018. (ii.22.) 
sz. önkormányzati rendeletet a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermekjólé-
ti alapellátásokról és a fizetendő téríté-
si díjakról szóló 2/2008. (ii.1.) rendelet 
módosításáról.
p 3. a képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egybehangzóan megalkotta 
4/2018. (ii.22.) sz. önkormányzati ren-
deletét a személyes gondoskodást nyúj-
tó szociális ellátások igénybevételéről 
és a térítési díjakról szóló 12/2008. (iV. 
22.) sz. rendelet módosításáról. 
p 4. a testület 19 igen szavazattal és 
1 tartózkodással hozta meg a 5/2018. 
(ii.22.) sz. önkormányzati rendeletet 
a közterület-használat rendjével és en-
gedélyezésével kapcsolatos eljárásról 
szóló 28/2003. (Vii.1.) rendelet módo-
sításáról.
p 5. a képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartóz-
kodással megalkotta 6/2018. (ii.22.) sz. 
rendeletét az önkormányzat vagyoná-
ról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 
31.) rendelet módosításáról.
p 6. a testület 17 igen szavazattal és 3 
tartózkodással fogadta el az alacskai 
út (gyáli Határ út) – Boronás utca – 
kerékvágás utca – aratás utca által 
határolt terület kerületi építési szabály-
zatáról és szabályozási tervéről szóló 
7/2018. (ii.22.) sz. önkormányzati ren-
deletet.
p 7. a képviselő-testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag alkotta meg 8/2018. 
(ii.22.)  sz. önkormányzati rendeletét 
a képviselő-testület szervezeti és mű-
ködési szabályzatáról szóló 42/2011. 
(Xii.20.) rendelet módosításáról.
p 8. a testület 19 igen szavazattal és 
1 tartózkodással hozta meg a 9/2018. 
(ii.22.) sz. önkormányzati rendeletet 
a választópolgároknak a helyi népsza-
vazás kezdeményezéséhez szükséges 
számáról. 
p 9. a képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egyetértésben fogadta el a 
10/2018. (ii.22.) sz. önkormányzati 
rendeletet a 2018. évi igazgatási szü-
netről.  

hATáRoZAToK
p 10. a Vasút u. 51–54. számú ingat-
lanokat érintő telepítési tanulmányterv 
elfogadásáról és a településrendezési 
szerződés megkötéséről c. napirendi 
pontot az előterjesztő visszavonta.  
p 11. a képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy a Valor kft. (székhely: 1051 Her-
cegprímás u. 18.,  cégjegyzékszám: 
01-09-065599) finanszírozásában a 
lakatos út – Jegenye fasor – Mikszáth 
kálmán utca – Nefelejcs utca által ha-
tárolt terület szabályozási tervének (8. 
sz. szabályozási terv) módosítása cél-
jából az önkormányzat felülvizsgálja a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre város-
rendezési és építési szabályzatáról szó-
ló 60/2006. (iX.12.) sz. önkormányzati 
rendeletet, és felhatalmazta a polgár-
mestert a településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (Xi.8.) korm. rendelet 42/a. 
§-a szerinti eljárás megindítására, le-
folytatására, az ezzel kapcsolatos intéz-
kedésekre, valamint a tervezési feladat 
ellátása kapcsán az önkormányzat és 
Valor kft. között kötendő együttmű-
ködési megállapodás kidolgozására és 
aláírására.
a testület 20 igen szavazattal egybe-
hangzóan határozott arról, hogy az ön-
kormányzat a XViii. kerület, 156158/1 
hrsz-ú út (Szélső utca folytatása) men-
ti 156157/1/3/4/5/6 hrsz-ú ingatlanok 
területe szabályozási tervének (85. sz. 
szabályozási terv) módosítása céljá-
ból felülvizsgálja a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre városrendezési és építési 
szabályzatáról szóló 60/2006. (iX.12.) 
sz. önkormányzati rendeletet.
a képviselő-testület 20 igen szavazattal 

egyöntetűen úgy döntött, hogy a Vezér 
utca – Határ út – Juhász J. utca – Cso-
konai utca – Vasút utca által határolt 
terület szabályozási tervének (100. sz. 
szabályozási terv) módosítása céljá-
ból az önkormányzat felülvizsgálja a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre város-
rendezési és építési szabályzatáról szó-
ló 60/2006. (iX.12.) sz. önkormányzati 
rendeletet. 
a képviselők felhatalmazták a polgár-
mestert a településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (Xi.8.) korm. rendelet 42/a 
§-a szerinti eljárás megindítására, le-
folytatására, az ezzel kapcsolatos szük-
séges intézkedésekre.  
p 12. a testület 18 igen szavazattal 
és 2 tartózkodással határozott arról, 
hogy a Városgazda Utánpótlás aka-
démia (VUa) Nonprofit kft. által a 
Magyar labdarúgó-szövetség (MlSz) 
2017/18-as TaO-programja keretében 
a Csontváry iskola öltözőjének felújítá-
sára benyújtott pályázatban vállalt – a 
tervezett beruházás megvalósításához 
szükséges – önrészhez 2.720.312 forint 
támogatást biztosít a kft-nek a 2018. 
évi költségvetés terhére. 
a képviselő-testület 18 igen szavazattal 
és 2 tartózkodással döntött arról, hogy 
a VUa Nonprofit kft. által az MlSz 
2017/18-as TaO-programja keretében 
a kandó téri iskola területén lévő mű-
füves pálya műfűcseréjére benyújtott 
pályázatban vállalt – a tervezett beru-
házás megvalósításához szükséges – 
önrészhez 2.992.603 forint támogatást 
biztosít a kft-nek a 2018. évi költségve-
tés terhére. 
a testület 18 igen szavazattal és 2 tar-
tózkodással úgy határozott, hogy a 
VUa Nonprofit kft. által az MlSz 
2017/18-as TaO-programja keretében 
a kandó téri iskola területén lévő mű-
füves pálya köré palánk építésére be-
nyújtott pályázatban vállalt önrészhez 
1.561.989 forint támogatást biztosít a 
kft-nek a 2018. évi költségvetés terhé-
re. 
A képviselő-testület 18 igen szavazat-
tal és 2 tartózkodással fogadta el azt, 
hogy az önkormányzat támogatási 
szerződést köt az Ovi-Sport közhasz-
nú alapítvánnyal a már meglévő 6 x 12 
méteres pályák árnyékoló hálóval való 
befedésére az alapítvány által. 
a beruházáshoz szükséges önerőként 
összesen legfeljebb bruttó 1.402.080 
forint támogatási összeget – bruttó 
87.630 forint/óvoda – biztosít a 2018. 
évi költségvetés terhére. 
a testület 12 igen szavazattal és 8 tar-
tózkodással úgy határozott, hogy a 
VUa Nonprofit kft. által az MlSz 
2017/18-as TaO-programja keretében 
a Vilmos endre Sportcentrum terüle-
tén lévő nagy élőfüves pálya köré 350 
lux világítás kialakítására benyújtott 
pályázatban vállalt – a tervezett beru-
házás megvalósításához szükséges – 
önrészhez 9.436.969 forint támogatást 
biztosít a kft-nek a 2018. évi költségve-
tés terhére. 
a képviselő-testület 12 igen szavazattal 
és 8 tartózkodással úgy döntött, hogy 
a VUa Nonprofit kft. által az MlSz 
2017/18-as TaO-programja keretében 
a Vilmos endre Sportcentrumban lévő 
nagy élőfüves pálya köré 350 lux vilá-
gítás tervezésére benyújtott pályázat-
ban vállalt önrészhez 107.427 forint tá-
mogatást biztosít a kft-nek a 2018. évi 
költségvetés terhére. 
a testület 12 igen szavazattal és 8 tar-
tózkodással úgy határozott, hogy a 
VUa Nonprofit kft. által az MlSz 
2017/18-as TaO-programja keretében 
a Vilmos endre Sportcentrum számára 
pályakarbantartó gép beszerzésére be-
nyújtott pályázatban vállalt önrészhez 
4.879.332 forint támogatást biztosít a 
kft-nek a 2018. évi költségvetés terhé-
re. 
a képviselő-testület 12 igen szavazattal 
és 8 tartózkodással fogadta el azt, hogy 
a VUa Nonprofit kft. által az MlSz 
2017/18-as TaO-programja keretében 
a Bókay-kerti strandlabdarúgó-pálya 
köré palánk építésére benyújtott pályá-
zatban vállalt – a tervezett beruházás 
megvalósításához szükséges – önrész-
hez 985.254 forint támogatást biztosít 
a kft-nek a 2018. évi költségvetés ter-
hére. 
a testület 12 igen szavazattal és 8 tar-
tózkodással úgy határozott, hogy az 

1908 SzaC Budapest által az MlSz 
2017/18-as TaO-programja keretében 
a Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum 
területén lévő nagy élőfüves pálya köré 
350 lux világítás kialakítására benyúj-
tott pályázatban vállalt – a tervezett 
beruházás megvalósításához szükséges 
– önrészhez 9.438.919 forint támoga-
tást biztosít az 1908 SzaC-nak a 2018. 
évi költségvetés terhére. 
a képviselő-testület 12 igen szavazattal 
és 8 tartózkodással úgy döntött, hogy 
a Pestszentimrei Sportkör (PSk) által 
az MlSz 2017/18-as TaO-programja 
keretében a 1188 Táncsics Mihály u. 
53. alatti területen található öltöző fel-
újítására (festés, vizesblokk) benyújtott 
pályázatban vállalt – a tervezett beru-
házás megvalósításához szükséges – 
önrészhez 1.311.299 forint támogatást 
biztosít a PSk-nak a 2018. évi költség-
vetés terhére. 
a testület 12 igen szavazattal és 8 tar-
tózkodással úgy határozott, hogy a 
PSk által az MlSz 2017/18-as TaO-
programja keretében a 1188 Táncsics 
Mihály u. 53. alatti területen található 
öltöző felújítására (tetőfelújítás) be-
nyújtott pályázatban vállalt önrészhez 
870.152 forint támogatást biztosít a 
PSk-nak a 2018. évi költségvetés ter-
hére. 
a képviselő-testület 12 igen szavazattal 
és 8 tartózkodással döntött arról, hogy 
a PSk  által az MlSz 2017/18-as TaO-
programja keretében a 1188 Táncsics 
Mihály u. 53. alatti területen található 
élőfüves pálya felújítására benyújtott 
pályázatban vállalt önrészhez a 181.359 
forint támogatást biztosít a PSk-nak a 
2018. évi költségvetés terhére. 
a képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert a szükséges intéz-
kedésekre, a kapcsolódó nyilatkozatok, 
kiegészítő támogatási és együttműkö-
dési megállapodások aláírására.
p 13. a testület 13 igen szavazattal és 
7 tartózkodással úgy határozott, hogy 
csatlakozik a Compete4secap elneve-
zésű projekthez. a képviselők felkérték 
a polgármestert 
a szükséges intézkedésekre, valamint 
a greenDependent intézet Nonprofit 
közhasznú kft-vel kötendő együttmű-
ködési megállapodás aláírására.
p 14. a képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartóz-
kodással fogadta el a 1183 Thököly út 
5. alatti (hrsz. 155447/21) Deák Ferenc 
„Bamba” Sportcentrum területén lévő 
Sport és ifjúsági Szálló épületén az 
Országos tornaterem- felújítási prog-
ram iV. ütemének keretében megva-
lósítandó tetőtériszint-felújítás és -át-
alakítás, tetőfedés- és nyílászárócsere 
és -hőszigetelés, valamint a gépészeti 
hálózat fejlesztési-kivitelezési mun-
káit 129.989.904 forint teljes bekerü-
lési összeggel és 38.996.971 forint 30 
százalékos önkormányzati önerővel 
az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti beruházási alapokmányban fog-
laltaknak megfelelően, amennyiben a 
benyújtott pályázatot a Magyar kézi-
labda Szövetség (MkSz) az eredeti tar-
talommal támogatja.  
p 15. a testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag hagyta jóvá a Bambi 
bölcsőde (1182 Halomi út 113/B, hrsz. 
145445) homlokzat- és lapostető-hő-
szigetelési, valamint konyhafelújítási 
munkáira vonatkozó beruházási alap-
okmányt bruttó 65 millió forint érték-
ben.
p 16. a képviselő-testület 12 igen sza-
vazattal, 7 ellenszavazattal és 1 tar-
tózkodással hatályon kívül helyezte 
41/2017. (ii.23.) sz. határozatát, és el-
fogadta a lakatos utca – Nefelejcs utca 
által határolt terület (XViii. kerület, 
152646/6 hrsz.) parképítési munkálatait 
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
beruházási alapokmányban foglaltak-
nak megfelelően bruttó 89.861.108 fo-
rint beruházási összeggel.
p 17. a testület 18 igen szavazattal és 
2 tartózkodással úgy döntött, hogy az 
önkormányzat és Várnai erika között 
2009. július 10-én a ganz ábrahám 
utca – kerékkötő utca – Budapest köz-
igazgatási határa és a Halomi út kül-
belterületi szakasza által határolt tömb 
szabályozási tervéhez kapcsolódóan 
kötött településrendezési szerződéstől 
a – szerződés létrejöttének időpontjá-
ban hatályos – Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 1959. évi iV. törvény 298. § 
a) pontjában és a 300. § (1) bekezdésé-
ben foglaltak alapján az önkormány-
zat eláll, és egyoldalú nyilatkozatával 

a szerződést megszünteti (felbontja).  
a képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert, hogy a szerződést 
megszüntető – a határozatban foglalt 
– elállást kimondó nyilatkozatról tájé-
koztassa Várnai erikát, s a jogviszony 
lezárása érdekében tegye meg az esetle-
gesen szükséges egyéb intézkedéseket.
p 18. a képviselő-testület az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 15/2013. (V.31.) sz. önkormány-
zati rendelet 30. § (2) bekezdése alapján 
15 igen szavazattal és 5 tartózkodással 
úgy döntött, hogy értékesítésre jelöli 
ki a 1031 Szakóca u. 2. alatti ingatlant 
(hrsz. 22470/2). az értékesítés formája 
nyílt árverés, az ingatlan kikiáltási ára 
az értékbecslésben meghatározott net-
tó 65.720.000 forint.
a képviselő-testület felkérte és felha-
talmazta a polgármestert az árverés 
sikeres és eredményes lebonyolítása 
érdekében az árverés kiírására és az 
egyéb szükséges intézkedésekre, sike-
res árverés esetén az adásvételi szerző-
dés aláírására.
a képviselők felkérték a polgármestert 
arra is, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket, hogy az ingatlan érté-
kesítéséből befolyó összeget a „lakásért 
életjáradék” rendszer fenntartására 
vagy az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások felújítására használják fel.  
p 19. a testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy határozott, hogy a 
lakások bérletéről és elidegenítéséről 
szóló módosított 19/2011. (V.31.) sz. 
önkormányzati rendelet 67. § (6) be-
kezdése alapján 2018. december 31-ig 
nem kíván a lakások és helyiségek bér-
letére, valamint elidegenítésükre vo-
natkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi lXXViii. törvény alapján elővá-
sárlási joggal érintett önkormányzati 
tulajdonban lévő lakást elidegenítésre 
kijelölni. Beérkezett vételi ajánlat ese-
tére a képviselők felhatalmazták a tu-
lajdonosi bizottságot, hogy ebben az 
évben minden ilyen esetben egyedileg 
döntsön. a meghozott döntésekről tá-
jékoztatni kell a testületet.
p 20. a képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egyhangúlag úgy határozott, 
hogy az elektromobilitás hazai elter-
jesztésével kapcsolatos egyes állami 
feladatokról szóló 443/2017. (Xii.27.) 
korm. rendelet értelmében közfelada-
tot ellátó, százszázalékos állami tulaj-
donban lévő e-Mobi elektromobilitás 
Nonprofit kft. részére az alábbi ingat-
lanok térítésmentes használatát bizto-
sítja elektromos töltőoszlopok telepíté-
sére és üzemeltetésére: 
– 1183 Nefelejcs u. 89. előtti közterület 
(hrsz. 1550561, területnagyság: 30 m2, 
szélességi koordináta: 47.447295, hosz-
szúsági: 19.190598).
– 1181 Margó Tivadar u., a Bókay-kert 
hátsó bejárata (hrsz. 150255, terület-
nagyság: 30 m2, szélességi koordináta: 
47.434003, hosszúsági: 19.176780).
– 1183 gulner gyula u. (hrsz.: 155609, 
területnagyság: 30 m2, szélességi 
koordináta: 47.440178, hosszúsági: 
19.189575).
– 1188 Nemes u. 16., Hősök tere (hrsz. 
140694, területnagyság: 30 m2, széles-
ségi koordináta: 47.405297, hosszúsági: 
19.188066).
A képviselő-testület egyúttal úgy dön-
tött, hogy tíz év határozott időtartamra 
megállapodást köt az e-Mobi Kft-vel 
a fentiekben megjelölt ingatlanok té-
rítésmentes használatára, azzal, hogy 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (Nvtv.) 11. § (10) be-
kezdésében foglaltaknak megfelelően 
a megállapodás további öt évre meg-
hosszabbítható, továbbá azzal, hogy 
amennyiben az e-Mobi által ellátott 
feladat közfeladatjellege megszűnik, 
az bármely további jogcselekmény nél-
kül a megállapodás megszűnését vonja 
maga után.
A megállapodásban az Nvtv. 11. § 
(11) bekezdése szerinti kötelező tar-
talmi elemeket rögzíteni, illetve éves 
beszámolási kötelezettséget előírni 
szükséges. Az oszlopok kihelyezésé-
vel, üzemeltetésével, karbantartásával 
kapcsolatos minden költség az e-Mobit 
terheli.
A képviselő-testület felkérte és felha-
talmazta a polgármestert a megállapo-
dás fentiek szerinti véglegesítésére és 
a véglegesítést követően az előterjesz-
tés 2. sz. melléklete szerinti használati 
megállapodás aláírására.
A testület 20 igen szavazattal egy-

hangúlag úgy döntött, hogy az aláb-
bi ingatlan térítésmentes használatát 
biztosítja az e-Mobi Elektromobilitás 
Nonprofit Kft. részére elektromos töl-
tőoszlopok telepítésére és üzemelteté-
sére: 
– 1188 Kisfaludy utca 33/C, a Sportkas-
tély parkolója (hrsz. 140482/2, terület-
nagyság: 30m2, szélességi koordináta: 
47.409924, hosszúsági: 19.192057).
A képviselő-testület egyúttal úgy 
határozott, hogy tíz év határozott 
időtartamra szóló háromoldalú meg-
állapodást köt a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt-vel (vagyonke-
zelő) és az e-Mobi Kft-vel a fentiek-
ben megjelölt ingatlan térítésmentes 
használata tárgyában, azzal, hogy a 
megállapodás további öt évre meg-
hosszabbítható, továbbá azzal, hogy 
amennyiben az e-Mobi által ellátott 
feladat közfeladatjellege megszűnik, 
az bármely további jogcselekmény nél-
kül a megállapodás megszűnését vonja 
maga után.
A megállapodásban az Nvtv. 11. § 
(11) bekezdése szerinti kötelező tar-
talmi elemeket rögzíteni, illetve éves 
beszámolási kötelezettséget előírni 
szükséges. Az oszlopok kihelyezésé-
vel, üzemeltetésével, karbantartásával 
kapcsolatos minden költség az e-Mobit 
terheli.
A testület felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert a megállapodás fentiek 
szerinti véglegesítésére és a véglege-
sítést követően az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti használati megálla-
podás aláírására.
A képviselő-testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött, hogy 
az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit 
Kft. részére az alábbi ingatlan térítés-
mentes használatát biztosítja elektro-
mos töltőoszlopok telepítésére és üze-
meltetésére: 
– 1183 Thököly u. 3., a szakrendelő 
parkolója (hrsz. 155447/19, terület-
nagyság: 30m2, szélességi koordináta: 
47.443711, hosszúsági: 19.181061). 
A testület egyúttal úgy határozott, 
hogy tíz év határozott időtartamra 
szóló háromoldalú megállapodást köt 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egész-
ségügyi Szolgáltató Nonprofit Köz-
hasznú Kft-vel (vagyonkezelő) és az 
e-Mobi Kft-vel a fentiekben megjelölt 
ingatlan térítésmentes használatára, 
azzal, hogy a megállapodás további öt 
évre meghosszabbítható, valamint az-
zal, hogy amennyiben az e-Mobi Kft. 
által ellátott feladat közfeladatjellege 
megszűnik, az bármely további jogcse-
lekmény nélkül a megállapodás meg-
szűnését vonja maga után.
A megállapodásban az Nvtv. 11. § 
(11) bekezdése szerinti kötelező tar-
talmi elemeket rögzíteni, illetve éves 
beszámolási kötelezettséget előírni 
szükséges. Az oszlopok kihelyezésé-
vel, üzemeltetésével, karbantartásával 
kapcsolatos minden költség az e-Mobit 
terheli.
A testület felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert a megállapodás fentiek 
szerinti véglegesítésére és a véglege-
sítést követően a használati megálla-
podás aláírására az előterjesztés 4. sz. 
melléklete szerint.
p 21. A képviselő-testület 15 igen sza-
vazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartóz-
kodással az alábbiak szerint módosítot-
ta a 241/2017. (VIII.31.) határozatával 
módosított 69/2017.  (III.24.) sz. hatá-
rozatot: „Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az ön-
kormányzat és a Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Köz-
beszerzési Zrt. között 2017. február 
6-án létrejött támogatási szerződés 
módosításának előkészítésére és alá-
írására oly módon, hogy a szerződés-
ben rögzített felhasználási véghatáridőt 
meghosszabbítsák 2018. június 30-ig. 
A képviselő-testület hozzájárult 
ahhoz, hogy a 1181 Szélmalom u. 
33. alatti ingatlanon az új BMX-
versenypálya kivitelezésekor az 
előzetesen betervezett zajvédőfal 
költségének terhére új technikai meg-
oldásokat tartalmazó rajtgépet építse-
nek be. A testület 15 igen szavazattal, 
2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással 
felkérte a polgármestert, hogy a mű-
ködési tapasztalatok figyelembevéte-
lével vizsgálja meg a zajvédőfal meg-
építésének indokoltságát.

(Folytatás a következő lapszámban)

ÚJaBB elekTROMOS TÖlTőállOMáSOk 
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6 Felújított játszóterek várják a napos időtkÖzélet

�hét játszóteret érintő 
felújítási program ér 
véget április elején. a 

karbantartást, esetenként 
bővítést is jelentő munkála-
tokat az önkormányzat által 
biztosított 30 millió forintból 
végezte el a városgazda 
Xviii. kerület nonprofit zrt. 

Puskás AttilA    

a Szent lőrinc-telepen a Vándor Sándor 
utcai játszótéren a biztonságot jelentő ke-
rítés megépítése a legszembetűnőbb válto-
zás. a Hargita téri felújítás egyebek mellett 
több mint 30 méternyi kerítést érintett, és 
egy új, modern ivókutat is telepítettek a 
játszótérre. a növényzet rendbe téve, visz-
szavágva, -nyesve várja az igazi tavaszt. 
a teret egy nagyon összetett mászóvár-
komplexum uralja, amely a felfrissítés és 
újrafestés nyomán készen áll a gyerekek 
rohamaira. amellett, hogy a régi padokat 
felújították, néhány újat is kihelyeztek, s 
négy új szemetes szolgálja a tisztaságot a 
Hargita tér játszóterén. 

pinGponGozni is lehet
a Halomi úti laktanya melletti játszóhelyet 
is felújított állapotban vehették birtokba a 

gyermekek és a szülők. itt lecserélték a sze-
meteseket, a pingpongasztalt, az ivókutat, 
a homokozóhoz a napvitorlát tartó oszlo-
pokat telepítettek, s a Halomi úti kerítés-
ben átjárót alakítottak ki.

kibővült területtel várja a gyerekeket 
a Szemeretelepen a Pöstyén téri játszótér, 
amely a futballpálya felé eső oldalán öt-
méteres sávban szélesedett. itt új kerítést is 
húztak a városüzemeltető cég munkatársai, 
akik a régi padok mellé öt újat helyeztek el, 
mindegyiket 3 négyzetméteres térkőalapra. 
az új területre facsemetéket is ültettek. a 
homokozót nyáron 40 négyzetméteres – a 
kerületben a legnagyobb – napvitorla fogja 
védeni, ehhez elhelyezték a tartórudakat. 
a téren lévő futballpálya játszótér felőli ka-
puja mögé új labdafogó dróthálót építettek, 
és három új pados asztal is hozzájárul a ké-
nyelemhez.

a többihez hasonló módon és tartalom-
mal szépült még meg Pestszentlőrincen a 
gyékény téri és az alacskai, Pestszentimrén 
pedig a Tímea téri játszótér. Újdonság, 
hogy valamennyi játszótér bejáratához há-
zirendet és közösségi hirdetőtáblát helyez-
tek ki. 

biztonsáG 
és Kényelem
a játszótereket Kucsák László országgyű-
lési képviselő is végigjárta. elmondta, 
hogy a felújítássorozat elsősorban a lakos-

sági észrevételek és kérések végeredmé-
nye.

– Sok család jelezte nekem korábban, 
hogy szeretnének jobb minőségű, gon-
dozott játszótereket a kerületünkben, és 
ezeket a kéréseket tolmácsoltam az ön-
kormányzatnak. a kérések nyitott fülekre 
találtak, ugyanis az önkormányzatnak is 
kiemelten fontos, hogy a gyermekek biz-
tonságos és komfortos helyeken játszhas-
sanak, tölthessék el a szabadidejüket. Mi-
vel a játszóterekre a gyerekek a szüleikkel 
járnak, ezek a felújítások az ő kényelmüket 
is szolgálják – fogalmazott a képviselő, aki 
azt is elárulta, hogy gyermekként nagyon 
szeretett játszótérre járni, és a forgóhinta 
volt a kedvence.

sZAKértŐ KEZEKBEn  
A JátsZÓtErEK
Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén több mint 
50 közterületi és közel 50 
intézményi játszótér van a 
városgazda Xviii. kerület 
nonprofit Zrt. kezelésében. 
Ez több mint 1000 játszóesz-
közt jelent. A játszótereket 
folyamatosan ellenőrzik a 
cég munkatársai, és ahol 
szükséges, javítják az időjá-
rás vagy a használat során 
keletkezett károkat.

a SzaBaDBaN JáTSzaNi Jó
A gyerekek és a felnőttek is szeretik a játszótereket
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ajándék 
a szépkorúaknak
Az időjárás tudja, mikor kell rendesen viselkednie. A Fő-
városi Önkormányzat által fenntartott Alacskai Úti idő-
sek otthonában rendezett március 27-i ajándékcsomag-
átadási ünnepség idejére szép arcát mutatta. 

Tisztaság az ebédlőben, tisztaság és mosoly kísérte izgalom az 
otthon lakóinak arcán. Tapssal fogadták a délutáni vendégeket, 
Kucsák László országgyűlési képviselőt és Dömötör István alpol-
gármestert.

Hipp-hopp, és a termet Horváth Viktória foglalkoztatásszervező 
vendégköszöntő mondatai töltötték meg. Minden jól szervezetten, 
pörgősen ment, nem recsegett a hangfal, működött a mikrofon, így 
a képviselő köszöntőszavai akadály nélkül járhatták be a termet. 

– Nagy örömömre szolgál egy-egy, a szívemhez közel álló fel-
adat teljesítése, és ez a mai ajándékcsomag-átadás pont ilyen. A 
húsvéti ünnepek áldott és kellemes hangulatához illeszkedő tarta-
lommal szerettük volna meglepni az otthon lakóit. Gondolom, a 
nasizás önöktől sem áll távol, így az ünnepi készülődés, a hímes 
tojás készítése, festése közben könnyen lecsúszik a nasi. Emellett 
kisebb-nagyobb hasznosnak mondott ajándékokat is becsempész-
tünk a csomagba. A szokásostól eltérő tartalom magyarázata az, 
hogy az otthon teljes ellátást biztosít, így az élelmiszer-ajándék 
okafogyottá vált – mondta a képviselő. Dömötör István ezekkel a 
szavakkal fordult a hallgatóság felé:

– Ez az idősek otthona fővárosi fenntartású, ám az itt vendé-
geskedő szépkorúak kerületünk lakói, így az önkormányzat és az 
otthon közötti szoros együttműködés több, mint természetes. Sze-
retném hinni, hogy az életvitelük szerint összeállított ajándékcso-
mag akkora örömöt okoz önöknek, mint amekkora örömmel mi 
készítettük és adjuk át. 

Szívből jövő ajándékért szívből jövő ajándék jár. A rendhagyó 
ajándék egy Várnai Zseni-vers volt, amelyet Stifft Pálné, az Érdek-
képviseleti Fórum elnöke szavalva nyújtott át a vendégeknek.      

Ê -gönczöl-

időpontváltozás 
a NYak-on!
Az önkormányzat zárvatartása miatt a Nyugdíjas Akadémia 
(NYAK) április 14-i előadását (Szabó Sándor Tibor: Kommuniká-
ció és agresszió a közlekedésben) egy héttel később, április 21-én 
tartják meg.

Az akadémia egy új előadással is kiegészül. Május 26-án, szom-
baton 9 órai kezdettel Poszet Szilárd Védett és védelemre szoruló 
természeti gyöngyszemek Kolozsvár körzetében, sajátos emberi 
szemszögből című előadását hallhatják.

Véradás
a Magyar Vöröskereszt április 13-án 14 órától 18 óráig véradást 
rendez a XViii. kerületi Rendőrkapitányságon (1183 üllői út 438.).

a szervezők kérik, hogy a személyazonosító igazolványukat és 
a lakcímkártyájukat vigyék magukkal, valamint a TaJ-szám meg-
adása is szükséges.
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�mintegy 20 ezer 
élelmiszercsomagot 
osztott szét húsvét 

alkalmából az önkor-
mányzat a kerületben 
élő 65 éven felüliek-
nek. pestszentlőrinc-
pestszentimre lakosai-
nak körülbelül az ötöde 
jogosult az ajándékra, 
és a többségük idén is 
eljött, hogy átvegye a 
csomagot. 

Puskás AttilA    

a csomag tartalmának összeállítása-
kor az önkormányzat figyelembe veszi 
a nyugdíjasok fogyasztási szokásait, 
de az aktuális ünnephez is igazodik. 
a húsvéti szatyrokban idén finomliszt, 
száraztészta, kalács, kolbász, torma és 
őrölt kávé volt. 

a kerületben rendszeres a hasonló 
tartós élelmiszer-adomány. a különféle 
társadalmi csoportokat megcélzó akci-
ókkal az önkormányzat és a helyi civil 
szervezetek igyekeznek rendszeresen 
segíteni azokon, akiknek az alapvető 
élelmiszerekre is alig telik, s arra törek-
szenek, hogy lehetőség szerint minden-
ki érezze a gondoskodás szándékát. 

az élelmiszerosztásra kilátogató és 
be is segítő Ughy Attila a húsvéti készü-
lődéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, 
hogy ez az ünnep az évente változó 
időpontja miatt mindig más és más.

– Húsvétkor a téli időjárás ugyan-
úgy előfordulhat, mint a kora nyári, 
így a szigorú ünnepi menün kívül az 
asztalra kerülő egyéb menüsorok nem 
olyan egységesek, mint például kará-
csonykor. ez az ünnep a szakrális ol-
daláról fogható meg igazán. a protes-
tánsok szemében krisztus feltámadása 
a legnagyobb keresztény ünnep. amíg 
advent a karácsony várakozása, addig 

a nagyböjt a húsvét várakozása.  a ta-
vasz megjelenése azt is jelenti, hogy az 
ember megújulva kezd bele egy új évbe. 
egy olyan évbe, amely remélhetőleg 
még gazdagabb termést hoz, mint az 
előző.

a polgármester hozzátette, hogy a 
húsvét ünnepe egyike azoknak a nyu-
galmas napoknak, amikor a családok 
egy kicsit kizárhatják a külvilágot, és 
egymásra figyelhetnek.

Felkereste az élelmiszerosztást 
Kucsák László is, aki hangsúlyozta, 
hogy talán az egymásra való odafigye-

lés az önkormányzat akciójának leg-
fontosabb üzenete.

– Örülök, hogy az évek alatt beérett 
ez a helyi kezdeményezés. Nincsen kis 
segítség, csak segítség van, és ebben az 
ajándékban a kerület lakóinak a segít-
sége nyilvánul meg. az élelmiszerosztás 
túlmutat magán a csomagon, a csomag 
tartalmán. azt is jelenti, hogy ebben a 
közösségben fontos érték az egymásra 
figyelés, azt is jelzi, hogy a hétköznap-
okban és az ünnepeken is fontosak va-
gyunk egymásnak – mondta az ország-
gyűlési képviselő.

Ünnephez illő adomány
„Nincsen kis segítség, csak segítség van”

 

Mert néha mindenféle múltbéli dolgok jutnak az ember 
lányának eszébe, ha kokárdás kis óvodásokat lát a bu-
szon.  Vajon örülni kell-e annak, ami természetes, vagy 
hagyjuk a múltat, hiszen elmúlt?

 

Még március 14-én történt, hogy egy csapat kis óvodás nyomakodott fel a buszra. annyira 
aranyosak voltak: a kisfiúk kis papírcsákóban, a kislányok pártával, s mindegyiken akkora 
kokárda, hogy félteni kellett az egyensúlyukat. istenem, gondoltam, és sehol egy rendőr?! 
Semmi igazoltatás, összevont szemöldök, a gumibot lóbálása? Mikor is volt a „lánchídi csa-

ta”? Jaj, gyerekek, ezt nektek már külön el kellene magyarázni, és nem is csak az olyan kicsiknek, mint akik-
ről beszélek, hanem a húszéveseknek is! 
Ugye, azt még történelemórán tanultuk, hogy 1918. október 18-án volt az első lánchídi csata (sortűz, három 
halott), a második 1986. március 15-én, ahol 500 személyi igazolvány esett áldozatul – annyit koboztak el a 
rendőrök, ami nem lehetett könnyű, hiszen közben keményen gumibotozni is kellett a felvonuló „forradalmi 
ifjúságot”.
Ne csodálkozzatok, hogy ilyesmire mind emlékszem, hiszen elég öreg vagyok hozzá. Ugyanis az öregek pon-
tosan emlékeznek a 30–50 év előtti dolgokra, csak arra nem, hogy mi volt a tegnapi ebéd. De hogyan is feled-
hetné el az ember azt, amikor bemegy egy kis trafikba (bizony, trafik, nem nemzeti dohánybolt!), s venni akar 
nyolc (8) darab kokárdát? Mivelhogy megbízatása van a levelezési osztály dolgozóitól, hogy lássa el a kollektí-
vát a FiN (Forradalmi ifjúsági Napok) tervezett kiSz-ünnepségére. Ugye, hiába, hogy nem kisz-korú már az 
ember, a kollektíva kérését teljesíteni köll… Viszont akkor belép a csöppnyi boltba egy „közeg”, és igazoltatást 
eszközöl. „Minek köll az elvtársnőnek ennyi kokárda? azt mondja, nyóc? Nem sok az kicsinyt? esetleg vinni 
akarná az ecserire? No, adja csak ide szépen a személyijét!” amúgy – emlékeim szerint – barátságos ember 
volt a rendőr bajtárs. idővel az igazolványomat is visszaadta (persze előtte gondosan kiírta belőle az adataimat 
– kissé lassan ment, mert nehogy azt higgyük, hogy az írás olyan egyszerű dolog), s azt már csak rutinból 
tette hozzá: „Jó lesz vigyázni.” Még a 60-as évek voltak, vagy már a 70-esek? ebben nem vagyok biztos. De 
mintha ugyanabban az évben lett volna, amikor a Petőfi-szobornál ismeretlen tettesek sorra-rendre „kigyom-
lálták” a kis piros papírzászlócskákat a nemzeti színűek mellől. akkor viszont 1971-nek kellett lennie!
ilyeneken morfondírozok, amikor a sok kis kokárdás (csákós, pártás) óvodás leszáll a buszról a három 
óvónénijével. Hirtelen nagy csönd lesz a buszon. körülnézek. a felnőttek közül csak kevesen néznek a gyere-
kek után. az asszonyok szemében is inkább valami vad kétségbeesés (vagy inkább elszántság?): hogy mennyi 
mindent kell még beszerezni erre a négynapos ünnepi hétvégére!
esküdni mernék, hogy rajtam kívül senki sem tart efféle magán… történelemórát. Minek is? Minek olyasmin 
törni a fejünket, ami… természetes. Március 15. van – hát ünneplünk! kitesszük a zászlókat, feltűzzük a ko-
kárdát, sokan talán még a különféle ünnepi programokra is elmennek. ki gondol arra, hogy mi volt tegnap? 
Jó, nem tegnap, de tegnapelőtt! Harminc, negyven, ötven éve! 
Mintha fényévekre lenne. Pedig nem. aki megélte azokat az időket, annak bizony ott él minden a zsigerei-
ben. 
az ember egyik alaptulajdonsága, hogy tud felejteni. ez jó, mert nehezen bírná az életet, ha nem volna rá 
képes.
Mégis… időnként azért emlékezni sem árt. kell az, hogy tartásunk legyen.

egy teljesült 
óvodai álom
hosszú szervező- és gyűjtőmunka után március 20-án avatták 
fel a Pestszentlőrinci napsugár Óvoda napvirág tagóvodájá-
ban az úgynevezett fenntarthatósági interaktív kincsestárat. 

az avatási ünnepségen a szalagot átvágó Lévai István Zoltán megköszönte az 
óvoda nevelőtestületének és a közreműködő szülőknek, gyermekeknek a kin-
csestár létrehozását. 

– Örömteli ez a szemléletmód, az, hogy a környezetvédelem és a fenntart-
ható fejlődés fogalma itt hiteles, valós tartalommal töltődött meg. kívánom, 
hogy a kincsestár az ide járó gyerekeknek és a szüleiknek is hasznára váljék 
– mondta az alpolgármester.

a „fenntarthatósági interaktív kincsestárat” egy mintegy másfél évvel ez-
előtt született ötlet alapján a Napvirág tagóvoda nevelőtestülete és a szülők 
közössége hozta létre jórészt saját forrásból. Mivel az óvoda udvarán már el-
kezdődött egy külső tanösvény kialakítása, arra gondoltak, hogy ezt bent, egy 
kihasználatlan gazdasági folyósón folytatnák. ennek alapján tárgyak gyűjtésé-
be kezdtek, aminek fő kategóriáit a természetvédelem, a hagyományőrzés és a 
nemzeti identitástudat erősítése képezte. 

az anyaintézmény, a Napsugár óvoda vezetője, Karácsonyi Hajnalka a for-
málódó tervekről is beszélt:

– Tapasztalataim szerint a gyermekek természettudományos érdeklődése 
gyakran a bolygók, az égitestek, a csillagok irányába fordul, ezért egy szintén 
keveset használt óvodai helyiségben miniplanetárium kiépítését is tervezzük. 
a Napvirág kincsestárát pedig kiterjesztjük a Napsugárra, amelynek testülete 
az egészséges életmódot állította a nevelés középpontjába. Reményeink szerint 
ősszel ott is hasonló ünnepséget lehet majd tartani.

Miután megnézték a gyerekek műsorát, a vendégek meghallgatták az intéz-
ményvezetők prezentációját. a kincsestár ötletgazdája, Perge Zsoltné, a Napvi-
rág vezetője elmondta, hogy az álma egy interaktív élményt nyújtó kincsestár 
létrehozása volt. egy olyan helyé, ahol a tárgyak megtapinthatók, a játékos 
cselekvés élményét nyújtják, mert a gyerekeknek fontos, hogy megtapinthas-
sák az őket érdeklő dolgokat. az álma most teljesült a Napvirágban. 

Ê b. Z.

Az élelmiszerosztásba ughy Attila polgármester is besegített

A MEgMArAdÓ CsoMAgoK A rásZorUlÓKnAK JUtnAK 
A jogosultak többsége minden alkalommal átveszi az élel-
miszercsomagot. A tapasztalatok szerint 2000–3000 cso-
mag marad meg, amelyeket az önkormányzat a helyi civil 
szervezetek segítségével a rászoruló családok között oszt 
szét. Arra is gyakran van példa, hogy aki átvette a csoma-
got, nem tartja meg, hanem személyesen adja oda olyan 
ismerőseinek, akiknek nagyobb szükségük van az élelmi-
szeradományra.
A Xviii. kerületben egyébként az önkormányzat szin-
te minden korosztálynak próbál némi segítséget nyúj-
tani, legyen szó élet- vagy iskolakezdésről, vagy akár 
felnőttoktatásról.
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�szerencsés kerületnek 
mondható pestszentlőrinc-
pestszentimre azáltal, hogy 

jelentős erdős területe van, ám 
ez az önkormányzat számára 
felelősség is egyben. az egyik 
feladatköre szerint a környezetvé-
delemért felelős alpolgármestert, 
Dömötör istvánt a környezetszé-
pítésről és -védelemről, valamint 
az ezzel összefüggő energetikai 
fejlesztésekről kérdeztük.

boDZAy ZoltáN     

– Beköszöntött végre a tavasz, amely alkalmas az 
olyan környezetvédelmi akciókra, mint amilyen 
például a március 6-i volt, amikor a bélatelepi er-
dőben madárodúkat helyeztek ki. Miért volt erre 
szükség, és hogyan sikerült a telepítés?

– Tavaly létrehoztuk az erdőgondnokságot, ezt a 
jól körülhatárolt feladatkörrel ellátott önkormány-
zati szervezetet, amelynek dolga az erdők takarítása, 
a szükséges eszközök karbantartása, padok és táblák 
kihelyezése, illetve minden, ami az erdőjáró embe-
reknek hasznos. Ugyanakkor ez egy erdő, tehát nem 
szeretnénk pihenőparkot csinálni belőle. az erdő-
gondnokság beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 
amit a munkájukkal kapcsolatban érkező rengeteg 
pozitív visszajelzés is igazol. Télen viszonylag ke-
vés munka van az erdővel, ezért jött az ötlet, hogy 
ebben az időszakban madárodúkat gyárthatnának, 
a tavasz közeledtével pedig kihelyezhetnék ezeket. 
erdőgondnokságunk munkatársai felvették a kap-
csolatot a madártani egyesülettel, amellyel szorosan 
együttműködve, az útmutatásuk alapján elkezdték 
készíteni a madárodúkat. Március 6-án, az érintet-
tek részvételével, a bélatelepi erdőben helyeztük ki 
az odúkat, de azóta már a Péterhalmi- és a kapocs 
utcai erdőbe is kikerültek. ezek viszonylag fiatal 
faállománnyal rendelkező erdők, amelyekben nin-
csenek természetes odúk, ezért tartottuk fontosnak, 
hogy itt is megtalálják a madarak a nekik megfelelő 
fészkelő-, szaporodóhelyet. Nyomon fogjuk követ-
ni, hogy elfoglalják-e ezeket a helyeket.

több aKCió és pályázat
– Lesznek hasonló akciók a jövőben is?

– annyi akció és pályázat van, amelyeken a 
korábbi években is részt vettünk, hogy időnként 
már önmérsékletre kell inteni magunkat, mert 
ezeket menedzselni, működtetni is kell. Éppen 
most foglalkozunk a korábbi években is megszo-
kott Szebb, virágosabb kerületünkért pályázat 
meghirdetésével, a kertépítő verseny vagy az ül-
tess fát kerületünknek! akcióval. Tízhez közelít 
az ilyen akciók és pályázatok száma, amelyekkel 

a kerület környezetét igyekszünk megóvni, szeb-
bé, virágosabbá tenni, valamint az óvodásoktól a 
kisiskolásokon át a felnőtt lakosságig kívánjuk az 
embereket környezettudatossá nevelni. Csatlako-
zunk a Föld napjához és a Te szedd! akcióhoz, de 
ahogy említettem, az erdőgondnokság is folyama-
tosan gyűjti a szemetet. Megvalósult a kerületben 
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, a zöld-
hulladékot pedig az FkF zrt. gyűjti össze. ehhez 
minden kerületi ingatlannak öt zsákot ingyen 
adunk, s minden évben komposztálóakciónk is 
van, amikor is százas nagyságrendben adjuk in-
gyen az ehhez szükséges ládákat, hogy a helyben 
keletkezett hulladékot minél nagyobb mértékben 
helyben hasznosítsuk. 

GonDozott erDőK
– A pesti oldal egyik legnagyobb erdőfelülettel ren-
delkező kerületének alpolgármestereként miként 
látja most az itteni erdők helyzetét? 

– Mintegy három évvel ezelőtt elindult egy 
program, amelynek alapján önkormányzati for-
rás bevonásával próbáljuk meg az erdeinket rend-
be tenni. ezek ugyanis elhanyagoltak voltak, ahol 
rendelkezésre álltak padok, azok is összedőltek, 
mert a Pilisi Parkerdő zrt-nek szűkösek voltak 
a forrásai. azt mondtuk, hogy legyenek tervek, 
amelyekre mi biztosítunk forrást, nézzük meg, 
miként lehet vonzóbbá, lakosságbarátabbá tenni 
az erdőt, hogy otthonosabban érezzék ott ma-

gukat az emberek. ennek volt az első eleme a 
bélatelepi erdőben a Tünde-park kialakítása, ahol 
egy esőbeállót készítettünk padokkal, tűzrakó 
helyekkel, tájékoztató táblákkal, futókört jelöl-
tünk ki, ösvényeket szélesítettünk, s takarítot-
tunk ki a benövő növényzettől. Utána a kapocs 
utcai erdőben csináltuk meg ugyanezt, tavaly 
pedig a Péterhalmi-erdőben. ezeknek nagyon jó 
visszhangja van a lakosság körében. Én magam is 
voltam már kint baráti körben például a Tünde-
parkban bográcsos főzésen, ahol a gyerekek is jól 
elvoltak nagyobb csapatban. Olyan környezetet 
próbáltunk tehát teremteni, amely vonzóvá teszi 
az itt élők számára az erdeinket, s ez működik. 
Mindezt folytatni szeretnénk, de hangsúlyozva 
azt, hogy nem kívánunk az erdőből vidámparkot 
csinálni azzal, hogy nem oda való funkciókat vi-
szünk bele. a hagyományos erdőfunkciót igyek-
szünk megtartani, illetve arra törekszünk, hogy 
vegyes faállományú erdőrészleteket hozzunk lét-
re, mert most nagy területen találhatók homogén 
erdőterületek, ahol vagy csak akác, vagy csak fe-
ketefenyő fordul elő. 

felújított épületeK
– A kerületi intézmények energetikai fejlesztésében 
milyen lépéseket sikerült tenni az elmúlt években?

– ez jó példa arra, hogy mennyire összefügg 
minden mindennel. amikor az intézmények ener-
giafelhasználásának hatékonyságáról beszélünk, 
akkor ez az egyik olvasatban környezetvédelmi 
kérdés, míg a másikban egyszerű fenntartói fel-
adat. az ilyen jellegű beruházások költsége nem 
a környezetvédelmi sorokon jelenik meg. Én a 
szociális területről tudok beszélni, amely szin-
tén a felügyeletem alá tartozik, ahol éves szinten 
csaknem 200 millió forint az az összeg, amelyet 
az intézmények korszerűsítésére költünk. ebből 
nyilván nem minden egyes forint megy kizárólag 
energiahatékonyságra, de a jelentős része igen. a 
felújított épületeken kicseréljük a nyílászárókat, 
megfelelő homlokzat- és födémszigeteléssel lát-
juk el őket, és korszerűsítjük a fűtést. Tavaly két 
bölcsődét sikerült így korszerűsíteni, idén szintén 
lesz egy ilyen. az idősgondozási létesítményekben 
szintén fontos az épületszigetelés, s a hagyomá-
nyos izzókat is lecseréltük energiahatékony leD-
izzókra, amivel ugyancsak az energiaköltségein-
ket csökkentjük.

SzeBB eRDőkeT
Az erdőgondnokság beváltotta a hozzá fűzött reményeket 

 

Dömötör
istván: 
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környezetet 
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az erdeinket
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pályázhatnak. Minden kategóriában kérjük a pályázati helyszín részletes ismertetését, valamint a pályázó által
végzett egyéb környezetvédelmi tevékenységek bemutatását. Ezek hiányában, illetve hiányosan kitöltött adatlap
esetén a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázati helyszínek értékelését a bírálóbizottság
folyamatosan végzi. A díjazás várhatóan 2018 lesz. A pályázókat a benyújtás módjától e-
mailben vagy postai úton értesítjük az egynyári virágok átvételének pontos és

Az egynyári virágok osztására csak azok jelentkezését várjuk, akik a Polgármesteri Hivatal által
megadott gondoskodni tudnak a növények elszállításáról. A növények kiszállítására és

nincs

A környezet szépítése érdekében végzett munkát ezúton is köszönjük!
Dömötör István
alpolgármester

Pályázati felhívás
Ültess fát kerületünknek!

Pályázat célja: A helyi környezetvédelmi program és zöldfelület-gazdálkodási koncepció alapján szeretnénk
a kerületünket, a környezetünket szebbé, tisztábbá tenni. A környezeti nevelés és szemléletformálás, az
egységes fasorok kialakítása érdekében fontos a közterületek fásítása, figyelembe véve a már fákat.

R köre: A pályázaton kerületünk lakosai és óvodák, iskolák,
szociális intézmények) vehetnek részt.

Lebonyolítás módja
A pályázati adatlap személyesen és benyújtható az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáiban (1184

út 400., 1188 Nemes u. 16), ügyfélfogadási a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és
Környezetvédelmi Irodája Környezetvédelmi Csoportjának munkatársainál, valamint a www.bp18.hu
honlapról.

B felvilágosítás: Péter Norbert, 296-1300/1732

Beadási határid : 2018. április 27. 12:00 óra

Az vállalnia kell, hogy a kiadott facsemetét az igénylésben megjelölt közterületen ápolja, s
annak esetleges károsodásáról haladéktalanul értesíti a környezetvédelmi csoportot.
Az akcióban csak lombhullató díszfára lehet pályázni. A fafajok meghatározásakor figyelembe kell venni az
utca szélességét, a a telepíteni kívánt fák lombkoronaméretét, magasságát.

A fák elültetésé az önkormányzat gondoskodik, de a fenntartásukat az kell
vállalnia. A megadott túl beadott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázatokat a környezetvédelmi csoport bírálja el.

Az egységes fasorok kialakítása érdekében az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a benyújtott pályázatok
alapján minden utcaszakaszra egyetlen fafaj (fasor) telepítését támogatja. Az elbíráláskor részesítjük a
teljes utcaszakaszra, illetve lakótelepek esetében a háztömb teljes területre benyújtott pályázatokat.

A környezet szépítése érdekében végzett munkát ezúton is köszönjük!
Dömötör István
alpolgármester
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Történelem 
a kondorban
Elsősorban fiatalok, kerületi általános 
iskolások nézték meg március 22-én 
a Kondor Béla Közösségi házban az 
1848–49-es szabadságharc emlékére 
előadott Kőszívű ember fiai című törté-
nelmi színjátékot.

a kerület általános iskolái közül a hetedik osz-
tályosok vettek részt az eseményen, amelyet 
Galgóczy Zoltán nyitott meg. az alpolgármester 
emlékeztetett a március 15-i ünnep jelentősé-
gére és máig ható tanulságaira. Hangsúlyozta, 
hogy az önkormányzatnak fontos, hogy sok-
rétűen emlékezzünk meg a forradalomról és 
a szabadságharcról, s így a gyerekek ne csak a 
tananyag száraz tényeit sajátítsák el. az önkor-
mányzat azért állt a kezdeményezés mellé, hogy 
a tanulók színházi, vizuális élményt kapjanak, 
mintegy rendkívüli irodalomórában részesülve 
az előadáson – tette hozzá az alpolgármester.

a Nevesincs Színház előadásán a nézők az 
önkormányzat jóvoltából ingyen vehették részt. 
Így lesz ez a sorozat következő bemutatóján is, 
amikor a társulat Hegedűs géza az államalapí-
tó című történelmi játékát adja elő.

a kőszívű ember fiaiban Jókai Mór azt mu-
tatja be, hogy ki hogyan él meg egy sorsfordító 
történelmi pillanatot. arra ösztönöz, hogy túl 
tudjunk lépni önös érdekeinken, és szolgálni 
tudjuk – akár áldozatvállalással is – a közös-
séget, a hazát. a kiélezetten tragikus helyzetek 
komorságát Jókai humora oldja fel.

a Nevesincs Színház 1992-ben alakult, és 
2002-től Theatrum Hungaricum néven hirdeti 
ifjúsági előadásait, de természetesen felnőtt kö-
zönségnek is szánja azokat. a repertoárjukon 
mesejátékok, szépirodalmi alkotások, történel-
mi színjátékok és egyéb előadások szerepelnek. 

a sorozat következő állomása tehát az ál-
lamalapító című történelmi játék lesz április 
6-án, ugyancsak a kondorban. az előadás az 
államalapító i. istván lelki és valóságos küzdel-
meiről szól, azt az időszakot mutatja meg, ami-
kor géza fejedelem a halála előtt a fiára hagyja 
az országot. 

Ê b. Z.

andalúziai 
tájakon
Úti élményeiről Andalúziai barangolások 
címmel tartott vetítéssel egybekötött 
előadást március 12-én Málnási András 
fotográfus a lőrinci nagykönyvtárban.

a könyvtár vezetője, Juglné Vilhelm Tünde kö-
szöntőjét követően Málnási András rövid törté-
nelmi áttekintést adott a résztvevőknek.

– a spanyol királyság területét az ókorban 
ibérek, kelták, föníciaiak, görögök, karthágói-
ak foglalták el. a rómaiak az i. e. iii. századtól 
szállták meg, ők hozták létre azt a provinciát is, 
melyet Hispániának neveztek el. a középkor-
ban a rómaiakat követően a vízigótok, majd a 
gibraltári-szoroson átkelő arab törzsek szállták 
meg e területet, annak is főként a déli részét, 
amelynek az al-andalusz nevet adták, s amely 
ma Spanyolország andalúzia néven ismert tar-
tománya.

a Malágáról egymás után sorjázó, szebb-
nél szebb felvételeken műemlék épületek, ter-
mészeti szépségek varázsolták el a közönséget: 
Spanyolország egyik legnagyobb székesegyhá-
za, amely két évszázadon át épült, és 1728-ban 
nyerte el végleges formáját, a fellegvár, ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílik a kikötőre, az egykori 
világítótorony látványa. 

a modern képzőművészet szerelmesei felke-
reshetik Picasso szülőházát, amely ma múze-
um. a ritkaságszámba menő események ked-
velői andalúzia nevének hallatán tudják, hogy 
Spanyolországban kizárólag ott engedélyezik 
bikaviadalok megtartását.

Rácsodálkozhattunk az előadáson a szá-
munkra ritka, különleges virágokra ugyanúgy, 
mint napjaink modern épületegyütteseire. a 
gibraltárról készített képsorozatból magával 
ragadó volt a félsziget északnyugati csücske a 
rajta álló mecsettel, mely a mórokra emlékezteti 
a szemlélőt, az atlanti-óceán és a Földközi-ten-
ger találkozását megörökítő felvétel, akárcsak a 
Szent Mihály-cseppkőbarlang látványa. a ha-
jótörötteknek emléket állító alkotás előtt pedig 
gondolatban mindnyájan fejet hajtottunk.

Ê -dziuba-

Dohnányi-siker
A március végén érden megrendezett 
regionális, Budapesti és Pest megyei 
énekversenyen szép sikereket értek el a 
dohnányi Ernő Zeneiskola növendékei, 
akik a tehetségüket egy kötelező ma-
gyar népdalfeldolgozással  és egy sza-
badon választott dallal bizonyították.  
A jutalmaik jó helyezések és díjak voltak.

a rangos énekversenyen felcsendültek többek 
között a Csillagok, csillagok, az erdő mellett 
estvéledtem, a Tiszán innen, Dunán túl, a ge-
rencséri utca és az elindultam szép hazámból 
népdalok gyönyörű dallamai. az egész napos 
program legizgalmasabb pillanata természe-
tesen az eredményhirdetés volt. a zsűri ne-
ves énekesekből, zenészekből állt: Hegedüs 
Gönczy Katalin korrepetitor, valamint Szabó 
Magdolna és Köves Péter énekművész ponto-
zott, majd értékelt, s mindannyian dicsérték a 
pestszentlőrinc-pestszentimrei fellépők színvo-
nalas produkcióit. 

a 21 év fölöttiek kategóriájában 12 verseny-
ző közül az első Kissné Galgóczy Dorottya, a 
harmadik megosztva Serfőző Panni és Lehotai 
Miksa lett, Kasza Nikoletta, Mazug Laura és 
Tóth Nóra pedig dicsérő oklevelet kapott, ők 
valamennyien Szilágyi Olga énekművész-tanár 
tanítványai a Dohnányi ernő zeneiskolában. 
Szilágyi Olga, aki az eredményes pedagógi-
ai munkájáért, mint a legjobb felkészítő tanár, 
különdíjban részesült, a következőket mondta 
összegzésként:

– Örülök tanítványaim sikerének, hiszen 
az érdi énekverseny volt az első, amelyen idén 
indultunk és nyertünk is. Remélem, ez megala-
pozza a további eredményes szereplést. legkö-
zelebb április végén indulunk, Balassagyarma-
ton az országos énekversenyen.

Ê -temesi-

Borkóstolás
igen aktív életet élnek a vasvári Pál 
Polgári Egyesület tagjai, rendszeresen 
kirándulnak, utaznak, találkoznak, em-
lékeket ápolnak. legutóbb, március 10-
én, Kecskemétre látogattak, városné-
zéssel egybekötött borkóstolóra.

Ezen a szombaton végre megmutatta a tavasz 
az igazi arcát, hétágra sütött a nap, simoga-
tó meleg kísérte a félszáz pestszentlőrinci és 
pestszentimrei „polgárt” a kényelmes útra. 
Bauer Ferenc, a Vasvári egyesület társelnöke 
már a buszon mindent megtett azért, hogy ösz-
szerázza a csapatot, bár amúgy is jól összeszo-
kott társaságról volt szó. Anekdotázott, egye-
sületi programokat ismertetett – nemsokára a 
vajdasági magyarokat keresik fel –, s közben 
előkerült a házi pálinka és a frissen sütött pogá-
csa is, amelyekkel egymást kínálták. 

Hamar elrepült az idő Kecskemétig, ahol 
szakavatott idegenvezető mutatta be a belvá-
ros nevezetességeit a színháztól a városházá-
ig, a Kodály Intézettől a Cifrapalotáig, ahol a 
„vasváriak” meglepetésére egy ismert kerületi 
művészbe, Árvay Zoltába botlottak, akinek ki-
állították egyik szobrát az éppen akkor nyílt 
tárlaton. Néhány perccel később újabb meg-
lepetés várt rájuk a Civil Házban, ahol Ughy 
Attila polgármester a családjával üdvözölte 
az egyesület tagjait, majd közösen megnézték 
a Hírös Gasztroszínház előadását, miközben 
megkóstolhatták a Hajós–Bajai régió egyik 
leghíresebb borászatának borait a cserszegi fű-
szerestől a cabernet francig. Az ötféle Koch-bor 
mellé sajt, sonka és kolbász, valamint öt jelenet 
járt, többek között Szép Ernőtől és Füst Milán-
tól. Ahogy testesedtek a borok, úgy testesedtek, 
lettek egyre keményebbek a jelenetek, amelyek 
a férfi-nő hullámoktól sem mentes kapcsolatát 
ábrázolták hol humorral, hol súlyos szavakkal 
fűszerezve… A Gasztroszínház lényege az, 
hogy dupla élményben részesüljenek a nézők – 
élvezzék a borok és a szavak ízét, zamatát.

– Nagyon jól éreztük magunkat a családdal 
ezen az esten a Gasztroszínházban, amely igazi 
csemege volt számunkra. S jó érzés volt Kecs-
keméten találkozni a kerület polgáraival, akiket 
egy ilyen színvonalas est még jobban összehoz 
– mondta Ughy Attila.

Hazafelé még vidámabban utazott a társa-
ság, a nótázás sem maradt el.

Ê temesi lászló

Már az első pillantások után kiderült, hogy a 
felújított sürgősségi osztály méltó versenytársa 
lehet akár egy nyugati magánklinika hasonló 
feladatokat ellátó osztályának. a felszereltsége, 
a színei, a tágas kiszolgáló helységei optimális 
összhatást keltettek. 

– Temérdeknyi pénzt, mintegy 600 milliárd 
forintot vontak ki a 2010 előtti baloldali kormá-
nyok az egészségügy vérkeringéséből – kezdte a 
beszédét Németh Szilárd országgyűlési képviselő. 
– a fővárosi betegellátási intézmények eladósod-
tak, az eszközök leamortizálódtak, nem is szólva 
az egészségügyi dolgozók helyzetéről. 2010 után 
500 milliárd forintból országos fejlesztések in-
dultak. gondoljunk csak a 77 kórház, 54 rende-
lőintézet, 104 mentőállomás felújítására és a fel-
épített 23 rendelőintézetre, 31 mentőállomásra. 

a képviselő a 2017–2026 közötti egészséges 
Budapest Program terveiről is beszámolt: 

– elérkezett Budapest és Pest megye ideje. 
Várhatóan összesen 700 milliárd forint jut a fő-
várost és az agglomerációt kiszolgáló kórházak 
és szakrendelők fejlesztésére 2026-ig. ebből az 
összegből 30 milliárd forint a Dél-pesti Jahn Fe-
renc kórház felújítására jut. a sürgősségi osztály 
felújítása e programon felül, külön kormányha-
tározat alapján megítélt forrásokból valósulha-
tott meg.

a XViii. kerület köszönetét Kucsák László 

országgyűlési képviselő tolmácsolta: – a terü-
leti ellátási kötelezettség közel 400 ezer lakosra 
vonatkozik, ideértve kerületünk lakosságát, így 
annak nevében is köszönjük a tágasabb, korsze-
rűbb, komfortosabb és biztonságosabb sürgőssé-
gi osztályt. Bármerre is nézek, csak szakmailag 
jól kigondolt és megvalósított újdonságokat lelek. 
akadálymentes fogadótér, szétválasztott járó- és 
mentős betegforgalmi közlekedés, így a beteg 
gyorsabban kerülhet a vizsgálóba. Összesen 750 
négyzetméternyi terület, a váróhelyiségben in-
formatikai eszközök sokasága, például nagy kép-
ernyős tévé, betegbehívó és tájékoztató rendszer 
telepítése, illetve a klimatizálás is megtörtént. a 
kétszer négyágyas fektető, a sokktalanító, az új 
triage vizsgálóhelyiségek minőségi felszereltsége 
is garancia lehet a sürgősségi ellátásra szorulók 
mihamarabbi gyógyulására.

az ünnepélyes szalagátvágást követően a sajtó 
képviselői a meghívott vendégekkel és a szaksze-
mélyzettel közösen járták be a sürgősségi osz-
tályt, így a kérdéseikre azonnal választ is kaptak 
például dr. Ralovich Zsolttól, a kórház főigazga-
tójától. 

a vendégek között ott volt dr. Cserháti Péter, 
az eMMi miniszteri biztosa, Ughy Attila és a 
kórház ellátási területét képviselő többi polgár-
mester is. 

Ê gönczöl András

az iskolában jól időzítették a rendezvény időpont-
ját, mert március 22-e az első olyan napok egyike 
volt, amikor végre engedett a tél. Mintha már az 
esemény híre is elűzte volna a hideget, kisütött 
a nap annyira, hogy akár kabát nélkül is lehe-
tett játszani az udvaron. az iskola diákjai jóval a 
kiszebábégetés rítusa előtt körbetáncolták és át-
ugrálták az udvaron kijelölt tűzrakó helyet, noha 
a tűz átugrása egy másik hagyomány eleme, amit 
nekik még nem feltétlenül kell ismerniük. 

a tél temetésének e régi népszokását manapság 
már vidéken is csak kevés helyen ismerik, s még 
ritkább, ahol meg is tartják. ez az ünnep általában 
úgy zajlik, hogy a gyerekek előre elkészítik az úgy-
nevezett kiszebábokat, amiket különféle zajkeltő 
eszközöket zörgetve és télűző rigmusokat skandál-
va elégetnek, elűzve ezzel a telet és a betegségeket. a 
gyerekek és a felnőttek gyakran gondűző cédulákat 
erősítenek a kiszebábra. a papírdarabokra ráírják, 

ki mitől szeretne megszabadulni – rossz álmoktól, 
betegségtől, félelmektől –, majd a bábot bedobják a 
tűzbe. az elégetése a babona szerint megszabadítja 
az embereket minden bútól és bajtól.

a Szent lőrinc iskola udvarán a saját készítésű 
kiszebábokkal érkező gyerekeket, közülük is leg-
inkább a kisebbeket, láthatóan izgalomba hozta az 
esemény, amelyet népzenei dallamok és ritmusok 
is kísértek. Mielőtt azonban átadták az enyészet-
nek a bábokat, zsűri döntött a legjobban kidolgo-
zottakról –amelyek egyben a legcsúnyábbak voltak 
–, s a nyertesek megkapták a jutalmukat. 

Mikor a fahasábokból rakott tűz már csaknem 
kihunyt, a gyerekek egyenként, majd kisebb cso-
portokban vetették tűzre a babáikat. Mintegy száz 
tél- és betegségűző kisze vált így a lángok marta-
lékává, de senki nem bánkódott, mert mindenki 
hitte, hogy a tél elűzéséhez erre van szükség.

Ê -bodzay-

Megújult sürgősségi osztály
 

Kevés olyan nyugodt időszakra számíthat mindennapi feladatai ellátása során a Jahn 
Ferenc dél-pesti Kórház felújított sürgősségi osztálya, mint a sajtótájékoztatóval szí-
nesített március 26-i átadási ünnepségen.

kiszebábbal a tél ellen
ismét felelevenítették a szent lőrinc Katolikus általános iskola diákjai a tél elűzésé-
nek csaknem elfeledett hagyományát, a kiszebábégetést.
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10 Áprilisban várják az óvodába lépő gyermekek szüleitFelhívások

FELHÍVÁS
A SomogyI láSZló SZocIálIS SZolgálAT 

hoZZáTARToZóI fóRumoT SZeRVeZ 
demencIA A cSAládBAn címmel.

„Ha elmondod, elfelejtem, ha megmutatod, talán emlékezni fogok rá, 
ha részt veszek benne, megértem.” (ismeretlen)

TiSzTELT HozzÁTarTozók!
a demencia a gondolkodás, az érzelmek és a társas képességek hanyatlása, 

ami korlátozza az érintett társas életét és teljesítőképességét.
az életkor kitolódásával a szellemi leépülés nagy terhet ró 
a hozzátartozókra. Nagyon fontos az időbeni felismerés.

Nehézséget jelent, hogy nem áll rendelkezésre kellő információ erről az 
állapotról, a megoldásokról, a lehetőségekről. a hozzátartozók, a családok 
több megválaszolatlan kérdéssel találják szembe magukat (tünetek, háttér, 

kapcsolatok, mindennapi gondoskodás, mivel tesznek jót vagy rosszat, hova 
fordulhatnak). ezen a fórumon megismerhetik egyebek között a demencia 
tüneteit, a nehézségeket, a szociális ellátórendszer nyújtotta lehetőségeket. 

Időpontok:
április 17., május 17., június 5. és 13. 15.30-tól

helyszín:
Somogyi lászló Szociális Szolgálat

(1181 kondor Béla sétány 17.)

Jelentkezés és részletes tájékoztatás: Szalóczi angéla demensellátás-vezető 
(telefon: 06-20-405-6626 – hétköznap 8-tól 15 óráig;

e-mail: szaloczi.angela@somogyi18.hu) 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

TiSzTelT lakOSOk!
A VáRoSKép 2018. éVI 4. SZámáBAn megJelenT felhíVáSunKBAn 
SZeReplő, peSTSZenTlőRInc-peSTSZenTImRe VáRoSRendeZéSI éS 
épíTéSI SZABályZATáRól SZóló 60/2006. (IX.12.) önKoRmányZATI 

RendeleT (ppVSZ) módoSíTáSáRól KéSZülT doKumenTácIó 
máRcIuS 19. éS 27. KöZöTT nem TudoTT megJelennI A Bp18.hu 

honlApon. emIATT A ppVSZ módoSíTáSáRól KéSZülT doKumenTácIó 
VéleményeZéSéRe ápRIlIS 9. éS 17. KöZöTT leSZ leheTőSég.

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (Xi.8.) korm. rendelet 32. § (6) és (6a) bekezdése és 46. 
§ (3) bekezdése alapján a PPVSz 2018. december 31-ig módosítható.

Jelen módosítás a 8. (XViii., Nefelejcs utca – lakatos út – Jegenye fasor – Mikszáth 
kálmán utca által határolt terület) és 85. (XViiii., 156158/1 hrsz-ú út – Szélső utca 

folytatása – menti 156157/1,3,4,6 hrsz-ú ingatlanok) számú szabályozási tervek (új telek 
alakítása, építési hely módosítása), valamint a PPVSz 1. és 3. sz. melléklet vonatkozásában 

készült. 
az anyaggal kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra április 9. és 17. között lesz 

lehetőség a partnerségi egyeztetés keretében. a véleményezési dokumentum a www.bp18.
hu honlapon a polgármesteri hivatal főépítészi csoportjának oldalán, a http://www.bp18.
hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-csoport címen a „Folyamatban lévő projektek” cím 

alatt érhető el.
kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017. (iX.12.) önkormányzati 

rendelet 8. §-ának megfelelően osszák meg a PPVSz-módosítással kapcsolatos 
véleményüket és észrevételeiket, elektronikus formában a partnersegi@bp18.hu e-mail 

címre, papíralapon Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának címére (1184 
Budapest, üllői út 400.) eljuttatva azokat. 

A vélemények és észrevételek megküldésének határideje:

2018. április 17.
Jankovits Vera

főépítész

peSTSZenTlőRIncI
ApRóK fAlVA óVodA

1185 Barcika tér 8.
április 27-én egész nap 

peSTSZenTlőRIncI
BóBITA óVodA

1181 kondor Béla sétány 2.
április 20-án 16–17.30-ig

peSTSZenTlőRIncI 
cSemeTe óVodA

1182 üllői út 679–681.
április 17-én 16.30-kor

szülői fórum
április 18-án 9.30–11 óráig

nyílt nap

peSTSZenTlőRIncI 
cSepeRedő óVodA 

(pestszentlőrincer
Kindergarten cseperedő)

1184 Építő u. 5.
április 24-én 10–11.30-ig 

és 15.30–17 óráig

peSTSZenTlőRIncI 
eSZTeRlánc óVodA

1181 kondor Béla sétány 3.
április 23-án 9–11 óráig

peSTSZenTImReI 
gyöngySZem óVodA

1188 Vezér u. 46.
Tarka-Barka Tagóvoda

1188 Podhorszki u. 51–55. 
(Forfa-épület)

április 25-én 17 órakor 
tájékoztató a szülőknek 

április 26-án
16-tól 18 óráig nyílt nap, ekkor 

várják a gyermekeket is

peSTSZenTlőRIncI 
nyITnIKéK óVodA

1185 Fülek u. 4.
Április 18–19-én 15–17 óráig

mackó-Kuckó Tagóvoda
1185 Fülek u. 2/B

Április 18–19-én 15–17 óráig 

peSTSZenTlőRIncI 
luRKó-lIgeT óVodA 

 1182 Dráva utca 34/B 
április 26-án 9–12-ig

peSTSZenTlőRIncI 
RoBogó óVodA

1181 kondor Béla sétány 14.
Április 19-én 8.30-tól 10 óráig

peSTSZenTlőRIncI 
mocoRgó óVodA

1181 Szélmalom u. 29–31.
április 18-án 9–12 óráig

petőfi Tagóvoda
1181 Petőfi u. 5.

április 19-én 9–12 óráig

peSTSZenTlőRIncI 
nApRAfoRgó óVodA

1186 Tövishát u. 6.
április 24-én 17 órától
április 25-én 9 órától

PESTSZENTIMREI 
NAPSUGÁR ÓVODA

1188 eke u. 16.
április 27-én 10–12 óráig

napvirág Tagóvoda
1188 Szélső u. 54–58.

április 27-én 10–12 óráig

peSTSZenTlőRIncI 
KeReKeRdő óVodA

1183 attila u. 9.
április 25-én 9–11 óráig

Zöldike Tagóvoda
1183 kosztolányi Dezső u. 28.

április 24-én 9–11 óráig
Vadvirág Tagóvoda

1183 Martinovics tér 11.
április 26-án 9–11 óráig

peSTSZenTlőRIncI 
pITypAng óVodA

1181 kondor Béla sétány 12.
április 11-én

9–10.30-ig csak a szülőknek 
16–17.30-ig Tavaszi varázslat – 

játékos óvodai családi program a 
gyermekeknek és szüleiknek 

peSTSZenTlőRIncI 
SZIVáRVány óVodA

1184 Dolgozó u. 16.
április 16-án 9–11 óráig

április 17-én 15.30–17 óráig

peSTSZenTImReI
VAcKoR óVodA 

(Kindergarten Vackor) 
1188 Csolt u. 4.

április 23-án 9.30–11.30-ig

Kölyökmackó Tagóvoda 
1188 Címer u. 47. 

április 24-én 9.30–11.30-ig 

Kisvackor Tagóvoda 
1188 Podhorszky u. 51.

április 25-én 9.30–11.30-ig 

 
peSTSZenTlőRIncI 

VándoR óVodA 
(pestszentlőrincer Kindergarten 

Vándor)
1181 Vándor Sándor u. 7. 

április 9-én 16.30–17.30-ig
április 16-án 16.30–17.30-

ig a gyermek a szülővel 
mehet ismerkedni a leendő 

kiscsoporttal

peSTSZenTlőRIncI 
ZeneVáR óVodA

1181 Reviczky u. 52–56. 
április 27-én 9–12 óráig

peSTSZenTImReI Zöld 
lIgeT óVodA

1188 ady endre u. 127.
Bagolyvár Tagóvoda

1188 Rákóczi Ferenc u. 129.
Május 2-án, 3-án és 4-én 

gyermekkel együtt lehet menni

cSodAVIlág óVodA
1182 Budapest, üllői út 709.

április 23-án és 24-én 9–11 óráig 
és 16–17.30-ig

óVodAI BeIRATKoZáS
a Budapest Főváros XViii. 

kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 

által fenntartott óvodákba 
2018. május 2.

és 4. között 8-tól 17 óráig
lehet beiratkozni

a 2018/2019-es nevelési évre.
a részletes hirdetmény a

www.bp18.hu honlapon jelenik 
meg, nyomtatott formában pedig 

kifüggesztik az intézmények 
hirdetőtáblájára.

„Jó TanuLó – 
Jó SporToLó” 

kitüntető cím
a kiTüNTeTÉST a XViii. keRüleT POlgáRMeSTeRe ÉS PeSTSzeNTlőRiNC-

PeSTSzeNTiMRe kÖzMűVelőDÉSi ÉS SPORT kÖzalaPÍTVáNYa alaPÍTOTTa 
2004-BeN, ÉS a CÍMeT a kÖzalaPÍTVáNY aDOMáNYOzza.

A cím adományozásának célja:
 a kerületi tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és a fizikai képességek folyamatos 

fejlesztésére, a tanulás és a sport helyes arányainak kialakítására.
 a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok eredményeinek 

elismerése.

a kiTüNTeTő CÍMeT ÉVeNTe 3 leáNY 
ÉS 3 FiÚ NYeRHeTi el, NeMeNkÉNT i–iii. 

HelYezeTTkÉNT RaNgSOROlVa.
díjazás:

 I. helyezettek: emlékplakett és 80 ezer forint
 II. helyezettek: emlékplakett és 70 ezer forint
III. helyezettek: emlékplakett és 60 ezer forint

Jelentkezési határidő: 2018. április 20.
a kitüntetéseket 2018. május 22-én a kerületi Diáksport-zárórendezvényen adják át, 

a kondor Béla közösségi Házban.

Bővebb információ a www.bp18.hu oldalon található.

BeMUTaTkOzNak a keRüleTi iNTÉzMÉNYek
Óvodai nyílt napok, 2018

 

a BUDaPeST FőVáROS XViii. keRüleT PeSTSzeNTlőRiNC-PeSTSzeNTiMRe 
ÖNkORMáNYzaTa álTal FeNNTaRTOTT óVODákBaN az aláBBi 

iDőPONTOkBaN TaRTJák a 2018/2019-eS NeVelÉSi ÉVRe VONaTkOzóaN 
az iNTÉzMÉNYi BeMUTaTkOzáSOk NYÍlT NaPJaiT. (a RÉSzleTeS PROgRaMOk 

az óVODák HONlaPJáN OlVaSHaTók.)
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Mintegy 350 unitárius lelkész és egyháztag érkezett Erdélyből egyház

� emlékülést rendez-
tek a parlament-
ben március 9-én 

az unitárius egyház 
megalakulásának 450. 
évfordulója alkalmából. 
ezt követően a pest-
szentlőrinci templom-
ban testvérgyülekezeti 
megállapodást kötöttek 
a kerületi egyházközség 
elöljárói és a korondi 
unitáriusok képviselői. 
minderről szent-iványi 
ilona, a lőrinci unitáriu-
sok lelkésze számolt be.

 
Hazánkban a Hargita megyei korond 
az egyik legismertebb erdélyi magyar 
község. a falu nagy része 1568-ban, a 
magyar protestáns reformáció idején 
unitáriussá lett, de később újból meg-
erősödtek a katolikusok, így az unitári-
usok az 1700-as évek elején saját temp-
lomot építettek. 

ennyit a régmúltról, most lássuk, mi 
történt napjainkban a magyar és az er-
délyi egyházközség között.

a pestszentlőrinci unitáriu-
sok delegációja tavaly augusztusban 
Székelyudvarhelyen részt vett a kár-
pát-medencei unitárius találkozón. 
Hazafelé jövet a résztvevők megálltak 
korondon, s elmentek a vasárnapi is-
tentiszteletre. Szent-Iványi Ilona és a 
korondi lelkész házaspár – Lázár Le-
vente és Demeter Erika – már régóta 
jó kapcsolatokat ápol. ezen a kellemes 
hangulatú találkozón a lelkészek és a 
jelen lévő presbiterek korondi felvetésre 
úgy határoztak, hogy testvér-egyház-
községi kapcsolatot létesítenek.

kiváló alkalmat kínált ennek elin-
dítására a 2018-as esztendő, amikor az 
unitárius egyház fennállásának 450. 
évfordulóját ünnepli. ebből az alka-
lomból nagyszabású ünnepséget és 
konferenciát rendeztek március 9-én a 
Parlament felsőházi termében. erdély-
ből mintegy 350 unitárius lelkész és 
egyháztag érkezett az eseményre, köz-
tük lázár levente a helyi gondnokkal 
és két presbiterrel.

a délutánt Pestszentlőrincen töl-
tötték a vendégek, Szent-iványi ilona, 
valamint a gyülekezet gondnoka és 
néhány presbitere fogadta őket, majd 

hivatalosan is pecsét került a testvér-
egyházközségi kapcsolatra.

a korondi unitáriusok értesültek ar-
ról, hogy tavaly október végén a lőrin-
ci templomtorony súlyos viharkárokat 
szenvedett, így odahaza gyűjtöttek a 
megsérült torony felújítására, s a dele-
gáció most átnyújtotta az adományt a 
lőrincieknek.

a találkozón folytatott hivatalos 
megbeszélésen megállapodtak abban, 
hogy a korondi unitáriusok április vé-
gén a magyar unitáriusok vendégeként 
látogatást tesznek Pestszentlőrincen. 
kórussal és egy kisebb, de bizonyára jól 
megszervezett népművészeti bemutató-
val erősítik majd a felekezetek kapcso-
latát. a magyar fél „sem marad adós”, 
ők októberben viszonozzák a korondi 
látogatást. Ott és akkor a lőrinciek ad-
nak vendégszolgálatot.

KöttesseneK 
barátsáGoK!
a magyar és az erdélyi vezetők is hang-
súlyozták, hogy a testvérgyülekezeti 
kapcsolat kiváló lehetőséget ad arra, 
hogy a hiterősítő alkalmak során a 
gyülekezeti tagok jobban megismerjék 
egymást, és barátságot kössenek egy-
mással. a találkozókkal a felek erősí-
teni kívánják a magyar keresztény ér-
tékeket.

Az ősszel a lőrinci uni-
táriusok látogatnak majd 
Erdélybe.

okTóbErbEn 
irÁny korond
Gyűjtöttek a megsérült lőrinci templomtorony felújítására
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Segítő szándékom az elesettek felé már korábban 
is megvolt, de valójában 2008-ban bontakozott 
ki, amikor bekerültem a Pestszentimrei Plébánia 
képviselő-testületébe, és rám bízták a karitász-
munkacsoport vezetését. Örömmel fogadtam el 
a megbízást.

Voltak jó cselekedetek, szolgáltuk az elesette-
ket, de hiányzott valami… Valami nemes, má-
sokat felemelő.  És ekkor segített lázár…

2011 őszén az elpídia családközösségi össze-
jövetelen a „szegény lázár” történetét elemez-
tük. a vége felé halkan megjegyeztem: volna-e 
kedvünk és lelkünk ahhoz, hogy a családközös-
ségünk meleg ebédet adjon a hajléktalanoknak?

a válasz egyértelmű igen volt, s máris elkezd-

tük szervezni az ebédosztást, mégpedig a Szent 
imre-templom kertjére gondolva.  

Hála a jó istennek, sikerült is ezt az álmunkat 
valóra váltani!

Sosem felejtem el az első ebédosztást… 2012. 
január 7-én, szombaton tartottuk. a kerületi 
hajléktalanokat ellátó alapítványt kerestem meg, 
mondván, szívesen látjuk vendégül a rászoruló-
kat egy ebédre. Jöttek is, körülbelül hetvenen, és 
amikor elmentek, úgy búcsúztak: lesz követke-
ző is?

Csatát nyertünK…
Összenéztünk, egy kicsit bepárásodott a sze-
münk, s nem lehetett más a válaszunk: igen… a 

téli hónapokban még négyszer volt ebédosztás, 
amelyet továbbra is az elpídia családközösség 
szervezett, bonyolított le és finanszírozott, de 
már többen besegítettek a közösségünkből is. 
2013 hozta az újabb örömteli fordulatot: a plé-
bánia testülete megszavazta, hogy az ebédosztás 
teljes költségét átvállalja.

újabb Győzelem…
leállni nem lehetett, persze nem is akartunk, 
sőt örömmel vállaltuk a folytatást.    

a szervezés ekkor a karitász-munkacsoporthoz 
került, ahol sok szorgos, az elesetteken segíteni 
akaró ember tűnt fel, akik a mai napig végzik ezt 
az alázatos munkát.

a hírünkről szól az, hogy azóta többször, 
többen csatlakoztak a környékbeli iskolákból ta-
nárok, szülők, gyermekek.

a jó hír hamar elterjedt, s ma már köszönet 
jár azoknak a jótevőinknek is, akik az első szóra 
segítettek. Többek között a pestszentimrei Nagy 
pékségnek, amely 30–40 kiló kenyeret ad ingyen, 
akárcsak a szintén imrei gjini pékségnek, amely 
ingyen adja-küldi az édes és sós péksüteménye-
ket. De volt, hogy a vecsési kárpáti savanyúság 
adott 40 kiló káposztát.  És végül köszönet illeti 
az önkormányzatot is, amiért többször is ingyen 
juttattak minket burgonyához.

És hálás köszönet egy kedves „ismeretlen” 
házaspárnak…

Többször is eljöttek már, megköszönték a 
munkánkat, átadtak egy borítékot, és csak any-
nyit mondtak: „Mi ezzel szeretnénk segíteni a 
szolgálatukat.”

Semmit nem árultak el magukról, semmit 
nem tudunk róluk.

a Pestszentimrei katolikus karitásszal kar-
öltve igazi szolgálat az, amit ők csinálnak hó-
napról hónapra… ők is tudják, mi is tudjuk, 
hogy csak közösen érhettük el azt, hogy  a kö-
vetkező, április 21-i ételosztás alkalmával büsz-
kén mondhatjuk majd el, hogy a hetedik évünk-
be léptünk…

MáR „iSkOláBa JáRNak”
A Pestszentimrei Katolikus Karitász, avagy a jó szándék története

A kerületi egyházközség elöljárói és a korondi unitáriusok képviselői testvérgyülekezeti megállapodást kötöttek

Elsőáldozás 
és bérmálás

 
Az elsőáldozás a tavaszi hónapok legszebb 
katolikus ünnepi szertartásai közé tartozik. 
Már csak azért is, mert túlnyomórészt gyer-
mekek részesülnek ebben a szentségben.

az elsőáldozásnak a nevében is benne szerepel a 
jelentése, a jelentősége. Nem más ez, mint az Ol-
táriszentség első alkalommal történő vétele olyan, 
a kilencedik évüket betöltött gyermekek életében, 
akik oktatás és lelki felkészítés után már különbsé-
get tudnak tenni az Oltáriszentség és a közönséges 
kenyér között, valamint képesek a gyónásra és a 
bűnbánatra.

a bérmálás olyan szertartás, amelynek során 
kézrátéttel vagy felkenés útján közvetítik a Szent-
lélek ajándékait a bérmálkozónak. a Szentlélekben 
megerősítés keresztény felekezetek által használt 
általános elnevezése konfirmáció, amely megerő-
sítést jelent.

egy pestszentimrei és két pestszentlőrinci plé-
bánián érdeklődtünk arról, hogy mikor rendezik 
az elsőáldozás kedves szertartását.

a Szent imre-templomban megtudtuk, hogy 
javában folynak a padlófűtés kialakításának az 
előkészületei. ez azonban csak olyan értelemben 
befolyásolja az elsőáldozást, hogy a megszokottnál 
valamivel később, előreláthatólag május végén, jú-
nius elején lesz a szentség kiszolgálása.

a Pestszentlőrinci Főplébánián április 8-án, a 
9 órakor kezdődő szentmise keretében áldoznak 
először a gyerekek, míg az erzsébettelepi Plébá-
nián 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. a 
bérmálást május 27-én, a 10.30-as szentmise kere-
tében tartják. 

Az alábbiakban Kovács istvánnak, a Pestszentimrei Katolikus Karitász vezetőjének 
a gondolatait olvashatják. A csapat arra lehet büszke – nagyon is (!) –, hogy már 
hetedik éve segíti ebédosztással a rászorulókat.



Városkép p 2018. április 3. XXVII. évfolyam 6. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

12 Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.huhirdetés
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n EMElŐgéP-KEZElŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. Feladatok: - emelőko-
saras gépjármű vezetése, - az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési 
területet felmérése, - az előírt biztonsági feladatok elvégzése, - munkavédelmi előírások 
betartása és betartatása, - a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. 
Elvárások: emelőgép-kezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), 
gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), hidrau-
likus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, felelősségteljes 
munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség.

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

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

n nEhéZgéPKEZElŐ: Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül építőipari 
és mélyépítési földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése. Kisebb karbantartási, 
hibaelhárítási feladatok elvégzése a munkagépen. Elvárások: szakirányú, hatályos OKJ-s 
bizonyítvány és a gépcsoportokat tartalmazó NKH-s kiskönyv, felelősségteljes, pontos munka-
végzés, csapatszellem.

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 mág-
lyákba, 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 ten-
nie. 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 nyil-
vántartással; - a raktárhelyiségben elhelyezett anyagok mozgatása; - tengelymérleg kezelése, 
mérlegjegyek összesítése táblázatba; - a közvetlen vezető által elrendelt, ad-hoc jellegű fel-
adatok 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, verzió-
váltások végrehajtása; - események monitorozása, a felmerülő hibák vonatkozásában hibael-
hárítás 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 Osz-
tálya 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 munkavál-
lalót, 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 terü-
letén 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 ellátá-
sa; - 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 üzlethelyi-
ségek 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 össze-
állítása, pályáztatási folyamatban való részvétel, helyszíni bejárások levezetése, jegyzőkönyve-
zése; - 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, fe-
lelősségteljes 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, gya-
korlati ismeretek, több éves szerelői tapasztalat, pontos munkavégzés, kulturált megjelenés, 
csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil, hosszú távú munkalehe-
tőség, változatos feladatok.

n AsZtAlos: Társaságunk asztalos végzettséggel rendelkező munkatársat keres. Feladatok: 
- épületek faalapanyagú szerkezeteinek (pl.: ajtók, ablakok, zsaluk, lambériák, küszöbök, 
falépcsők, redőnyök, bútorok) elkészítése, beépítése, javítása; - a faanyag gépi vagy kézi 
eszközökkel történő megmunkálása (fűrészelés, gyaluzás, esztergálás, fúrás, csiszolás); 
- szerkezetek összeépítése, vasalással való rögzítése; - felületek csiszolása, majd festése; - 
helyszíni szerelések végzése: nyílászáró szerkezetek, szekrények, zsalugáterek, tartóoszlopok, 
lépcsők beépítése; - kilincsek, zárak beszerelése, faburkolatok felszerelése, stb.; - különféle, 
jellege alapján tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása. Elvárások: végzettséget igazoló 
bizonyítvány, legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés. 
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent. Hosszú távú, biztos munkalehetőség.

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, gyom-
irtók és vegyszerek biztonságos használata. Elvárások: együttműködési készség; kulturált és 
fegyelmezett magatartás, csapatszellem. Bejelentett, hosszú távú munkalehetőség.

n tEhErgéPKoCsi vEZEtŐ: Feladatok: a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő 
vezetése, a rakomány károsodásmentes szállítása, részvétel a rakodási folyamatban, a 
rakomány átadása-átvétele, a rábízott gépjármű műszaki állapotának ellenőrzése, megőrzése, 
az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: C és E kategóriás vezetői engedély, 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés; D kategóriás 
vezetői engedély, emelőgép kezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (KCR).

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.

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

sZolgáltAtás
n duguláselháritás falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. 06-1-402-4330, 

06-20-491-5089 

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 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 CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐ-
FAGYASZTÁS. 06-70-544-4050

n víZ, FŰtés, sZAnitEr szerelést vállalok, minőséggel, gyorsan, garanciával. Hívjon 
bizalommal. Tel.: +36707010446

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 

ALKALOMMAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152

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

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 

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 
__________________________________________________________________________________________________________ 

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. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132 

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 – 16m2 – üzlet – 150228/65/A/137 
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 394. fszt. 4-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147 
Üllői út 425. fszt. 4-5. – 64+30 m² - üzlet - hrsz: 150839 

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. április 23. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2018. április 27. 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 – 3065 m² – területhasználat – hrsz: 157239/1 
Forgó utca – 3001 m² – területhasználat – hrsz: 157239/2 
Forgó utca – 3001 m² – területhasználat – hrsz: 157239/3 
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. 227. – 23 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/227 
Havanna utca 50. fszt. 228. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/228 
Havanna utca 52. fsz. 292. – 23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/292 
Havanna utca 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295 
Havanna utca 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296 
Havanna utca 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299 

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

Roy & Ádám 
Trió

PROGRAM
10.00  Májusfa állítása, megnyitó,  

Tébláb Néptáncegyüttes
11.00 Portéka Színpad  
 - Törökülésben c. előadása
12.30 Highland Bastards
14.00 Jump Rock Band
15.00 Városgazda Utánpótlás Akadémia
15.30 SensDance Tánciskola
16.00 Rocktenors
17.00 ROY & ÁDÁM TRIÓ
20.30 LORD

 2018. május 1.  10.00 – 22.00
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Helyszín: Bókay-kert, 1181 Budapest, Szélmalom utca 33.

Önök közül bizonyára sokan ismernek engem. 
DR. KOCSÁR TIBOR gasztroenterológus-, sebész főorvos vagyok. 

30 éven keresztül a Thököly úti Zsebők Zoltán Szakrendelőben, il-
letve a Pintér Kálmán Szakrendelőben álltam a kerület lakóinak a
rendelkezésére. 

Magam is a XVIII. kerületben lakom. Az ok, ami miatt ezt a hirdet-
ményt szeretném közzétenni nagyon egyszerű: munkahelyet változ-
tattam. Ezúton szeretném jelezni mindenkinek – de különösen
azoknak, akik már korábban is megtiszteltek a bizalmukkal –, hogy
továbbra is mindenkit várok, akinek szüksége van a gyógyító mun-
kámra!

Nem szerettem volna nagyon eltávolodni a betegeimtől. Szerencsére
a kerületben lévő ORMOS Intézet felajánlott egy korszerű, minden
igényt kielégítő módon felszerelt szakrendelőt. Ezt elfogadtam, és
2018. április 3-tól már itt várom ÖNÖKET! 

ORMOS Intézet
Dr. Kocsár Tibor

06 1 / 295 59 63
Budapest, Hengersor u. 73.

Tisztelt XVIII. kerületi lakosok!
OrmosIntezet_KER-25_szerzodes_2018-03-13_280x205  23/03/2018  12:39  Page 1
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14 Négy év után Rózsi visszatér a SportkastélybaProgramajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Április 21. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Április 21. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Április 22. 11 óra: Óz, a csodák 
csodája – a Körúti Színház előadása. 
Belépőjegy: 990 Ft.
Április 24. 16 óra: Tűzvarázs – 
Pálfalvi Ilona tűzzománc-kiállításának 
megnyitója. Köszöntőt mond: Kőváriné 
Bauer Klára, tárogatón közreműködik: 
Delényi Éva.
Április 29. 16 óra: Mária főhadnagy 
– a Pesti Művész Színház előadása. 
Belépőjegy: 2500 Ft, nyugdíjas, diák: 
1500 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, foglalkozásainkra 
(New Dance World tánciskola, ge-
rinctorna, 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
Április 6. 20 óra: Demjén Ferenc 
koncertje
Április 8. 10 óra: Akrobatikus rock and 
roll verseny
Április 13. 14 óra: Mozgásvarázs – 
óvodás olimpia
Április 28–29. 10 óra: Akrobatikus 
rock and roll verseny

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Április 9. 14 óra: Játsszunk együtt – 4. 
forduló
Április 14. 8 óra: Játsszunk együtt – 
szuperdöntő
Április 28. 14.30: RÉV–Budakalász NB 
II-es férfi kézilabda-mérkőzés
Április 28. 17 óra: PLER-Budapest–
Szigetszentmiklós NB I/B-s férfi 
kézilabda-mérkőzés

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Április 9. 14 óra: a Tomory Lajos Múzeum 
baráti körének összejövetele
Április 11. 17 óra: Izgő-mozgó klub – 
vándormadarak
Április 18. 16.30: Társasjátékklub
Április 19. 17 óra: Egészséges életmód – 
Sonnleitner Károly előadása
Április 25. 16.30: KézműveSzerda
A Galéria 18 kiállítóteremben áprilisban 
Barcs Krisztina pszichológus, hobbifestő 

Csodálatos tudattalan című kiállítása látható.
62 éven felüli olvasóink ingyen interne-
tezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Április 11. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás nem csak gyermekeknek 
– könyvjelzők és egyéb érdekességek 
készítése
Április 27. 17 óra: Könyvajánlók klubja 
– Dan Brown és társai, barangolás a 
kalandregények világában
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Mesterek és 
mesterségek Pestszentlőrincen című 

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
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
Április 7. 19 óra: Bőgjön a tehén, majd 
mi nevetünk – a Prömier Színtársulat 
kabaré-előadása
Április 8. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Április 11. 9 óra: Költészetnapi vers-
mondó verseny a SOFI szervezésében
Április 11. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Április 12. 18 óra: Gyógyító gondolatok 
– az agy csodája. Cserbik János 
lelkész előadása.
Április 13. 17.30: A máig ható múlt – 
Pais István előadás-sorozata. Téma: 
Hogyan próbáljunk meg élni a mai 
világban?
Április 14. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Április 15. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezé-
sében
Április 15. 10 óra: Csokikoncert – 
zenés ismeretterjesztő előadás 60 
percben
Április 15. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Április 17. 17.30: A máig ható múlt – 
Pais István előadás-sorozata. Téma: A 
varázslatos Arany János.
Április 18. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Április 19. 17 óra: GYIMT – a középis-
kolások fotópályázatának ünnepélyes 
díjkiosztója és kiállítás-megnyitója
Április 20. 14 óra: A csillagok örök 
forgása néked forog – VII. Nyugdíjas 
Költészetnapi Versjáték Fesztivál
Április 21. 14 óra: Születésed napján – 
a Fráter Loránd Nótakör zenés, táncos 
műsora
Április 22. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Április 25. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Április 29. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
A 9. Szamárfül-programhoz kapcsolódó 
Szamárságok című kiállítás április 12-ig 
látható, naponta 9–19 óráig.
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.

városháZA dísZtErEM

városház utca 16.
Április 9. 14 óra: Szívdesszert – vers- 
és prózamondó verseny. A zsűri elnöke: 
Varró Dániel költő. A rendezvényt a 
Kondor Béla Közösségi Ház szervezi.

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 központ-
jában, 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 térképes 
felület a kerület telepeivel, köztéri és beltéri 
emlékműveivel, szobraival, Pestszentlőrinc 

teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók 
– Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az 
első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 
pestszentlőrinci 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. 
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repülés-
történeti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés ma-
gyarul 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
Nyitvatartás előzetes telefonos egyez-
tetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Április 6. 15 óra: Nyugdíjas operett- és 
nótadélután. Fellép: Pető Tóth Brigitta 
és Gencsev Gábor. A belépés ingyenes!
Április 7. 9–13 óra és 14–18 óra kö-
zött: PIK-varróklub. Varró workshopok 
kis csoportokban kezdőknek és 
haladóknak. Részvételi díj: 5000 Ft/
alkalom.
Április 7. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 
Ft.
Április 8. 15 óra: Emberszabás magyar 
módra – húrokra és hangszálakra. 
Közreműködik: Herczku Ágnes (ének), 
Lackfi János (vers) és Sinha Róbert 
(gitár). A belépés ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött.
Április 11. 10 és 11 óra: Hangszersimo-
gató – játékos, interaktív zenei oktatás 
óvodásoknak. A foglalkozásokat a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola pedagógusai 
vezetik. A belépés ingyenes, óvodai 
csoportok előzetes jelentkezését 
kérjük. A programot a XVIII. kerületi 
önkormányzat támogatja.
Április 11. 14.30: Mindennapi zene 
iskolásoknak – interaktív énekóra. A 
belépés ingyenes, iskolai csoportok 
előzetes jelentkezését kérjük. A prog-
ramot a XVIII. kerületi önkormányzat 
támogatja.
Április 11. 15 óra: Verset hoztam – 
költészetnapi program versfaállítással. 
Moderátor: Börzsönyi Erika költő, író.
Április 12. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés 
szükséges!
Április 13. 9.30: Baba-mama klub. 
Belépő: 1000 Ft, két testvér esetén 
1600 Ft.
Április 13. 17 óra: Egy falat egészség, 
avagy ételallergián innen és túl. Be-
szélgetés, tapasztalatcsere és kóstoló 
Reiman Katalin vezetésével. Belépő: 
500 Ft.
Április 14. 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 bejelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén!
Április 17. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: 12 tanösvény, előadó: 
Papp Zoltán. Belépő: 500 Ft, és 
regisztráció szükséges.
Április 18. 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.
Április 20. 16.30: Családi táncház és 
népi játszóház Plugor Judittal és az 
Üsztürü zenekarral. Téma: tavaszkö-
szöntő. A részvétel ingyenes, a progra-
mot a Csoóri Sándor Alap támogatja.
Április 22. 10 óra: Családi nap a Föld 
napja alkalmából. A belépés ingyenes, 
de regisztráció szükséges.
Április 25. 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.
Április 25. 18 óra: Magyar József 
festőművész kiállításának megnyitója. 
Köszöntőt mond Feledy Balázs művé-
szettörténész, zenével közreműködik a 
Könczei család.
Április 26. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés 
szükséges!
Április 28. 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 bejelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén!
Április 28. 14.30: Rajzmeditációs klub. 
A téma a könnyed rajzolás. A foglalko-
zásokat Hrubos Margit rajzmeditációs 
oktató vezeti. Részvételi díj: 3500 Ft/
alkalom. A tanfolyam és a workshop 
minimum 5 fő jelentkezése esetén 
indul. Előzetes jelentkezés Hrubos 
Margitnál (06-30-325-2193) vagy 
elérhetőségeink egyikén.
Április 28. 15 óra: Nosztalgia táncklub 
– zenél a Magic Duó. Belépő: 600 Ft.
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.
Április 29. 16 óra: Madách Filmklub. 
Műsoron: Augusztus Oklahomában 
– amerikai filmdráma. A belépés 
ingyenes!

JéZus élEtE 
kiállÍtás
Isten útjai végtelenek – tartja a mon-
dás, amire újabb bizonyíték, hogy egy 
Jézus életéről szóló négy évvel ezelőtti 
kerületi kiállítás milyen nagy utat járt 
be. Előbb végigvándorolt az országon, 
majd március 22-én elérkezett utolsó 
állomáshelyére, a Pesti Vigadóba. A 
tárlat alkotásai között három kerületi 
diák – Fekete Dorottya, Csaba Emese 
és Fülöp Balázs – művei is láthatók.
A programsorozatról és a kiállított 
képekről már egy könyv is megjelent, a 
kiállítás pedig április 15-ig minden-
nap 10–19 óra között látogatható a 
Vigadóban.

csAláDi NAP
A Föld napja alkalmából rendezett 
családi napon arcfestéssel, kézműves 
foglalkozással, babasarokkal, játékos-
tudományos interaktív játszóházzal, 
valamint a Katica és a dinótojás 
című színielőadással várja a PIK az 
érdeklődőket.
Időpont és helyszín: április 22. 
(vasárnap) 10 óra, PIK Ház. A belépés 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

demjén újra!
A sportkastélyban ad koncertet április 6-án demjén 
Ferenc. legutóbb négy éve járt itt, ő is és a közönség 
is várja az újabb találkozást.

eddig három alkalommal lépett fel a Pestszentimrei Sportkastély-
ban a magyar rock legnagyobb sztárjainak egyike, Demjén Ferenc. 
a kossuth-díjas szerző-előadó helyi rajongói négy éve, a legutóbbi 
fellépés alkalmával azt nyilatkozták lapunknak, hogy a három jó 
Demjén-koncert közül az volt a legjobb. lehetséges, hogy a hangulat 
idén még jobbra sikeredik?

erre minden esély megvan, hiszen Rózsi már akkor elárulta, 
hogy nagyon jól érzi magát a Sportkastély színpadán. azóta meg-
tudtuk, hogy ennek két oka van: az egyik az, hogy a kivétel nél-
kül mindig élő zenekarral fellépő sztár kedveli az olyan helyeket, 
ahol nincs túl nagy fizikai távolság közte és a nézők között, a másik 
pedig természetesen a helyi közönség, amely lelkesen fogadja a fel-
hangzó dalokat.

a hatvanas évek óta formálódó Demjén-életmű rendkívül ter-
jedelmes és tartalmas, Rózsi annyi remek slágert tett már le az 
asztalra, hogy nehéz eldönteni, mit hagyjon ki egy-egy műsorból. 
információink szerint sok ismert dal hangzik majd el, de lesznek 
meglepetések is, aki tehát jegyet vált, megismételhetetlen élményre 
számíthat.

Ê k. gy.

áprilisban 
augusztus

a költő Beverly Westonnak (Sam Shepard) alkoholproblémái van-
nak, felesége, Violet (Meryl Streep) pedig szájrákkal küzd, ráadá-
sul egyre inkább kezd rákapni a drogokra. a férj úgy dönt, hogy 
felfogad egy 24 órás gondozót Violet mellé. Néhány héttel később 
fel is bérlik e célra Johannát (Misty Upham), majd Beverly eltűnik. 
ez arra ösztönzi a családot, hogy összegyűljenek megkeresni, ám 
néhány nappal később kiderül, hogy a családfő öngyilkosságot kö-
vetett el. az egész család részt vesz a temetésen, köztük Violet és 
Beverly lányai, Barbara (Julia Roberts) és karen (Juliette lewis), va-
lamint a házban lakó ivy (Julianne Nicholson) is. a következő né-
hány napban azonban elharapóznak az indulatok.

a Madách Filmklub következő vetítése: augusztus Oklahomában 
– amerikai filmdráma. 

időpont és helyszín: április 29. (vasárnap) 16 óra, Polgárok Háza 
(üllői út 517.). a részvétel ingyenes!

sokszínű 
tavaszi túrák
Az áprilisi vasárnapokon is várja a kirándulni vágyókat 
a téry Ödön túraklub.

április 15-én Csepeli Duna-part. Útvonal: Soroksári rév–Molnár-
sziget–erzsébeti Duna-part. Találkozás 9 órakor Csepelen a Papír-
gyár buszmegállóban, indulás 9.15-kor. Túratáv: 5–6 km, költség: 
BkV. Vezető: kerék katalin

április 22-én győr. Városnézés: Bazilika–Xantus János Múzeum–
lőcsei fehér szalon–kálvária Cukrászda. Találkozás 6.50-kor a Déli 
pályaudvaron, indulás 7.20-kor a győri személlyel. előzetes jegyvál-
tás ajánlott. költség: utazás 5000 Ft, belépők 2500/1300 Ft. Vezető: 
Szabó lászlóné.

április 29-én Visegrádi-hegység. Útvonal: Pilisszentlászló–
Bánya-hegy–Szarvasbérc–Spartacus-ösvény–Jenő-kunyhó–Miklós-
völgy–lepence. Találkozó 7.50-kor a Batthyány téren, indulás 8.10-
kor. Túratáv: 9 km, költség: kb. 2000 Ft. Vezető: Versegi károlyné

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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15Húsz éve ment el a felejthetetlen pestszentlőrinci gólvágó, Deák Ferenc „Bamba” sPort

az oldalt összeállította: róth Ferenc

Miért Bamba? – vetődik fel szinte min-
denkiben még ma is, ha a becenevét 
hallja.

Maga Deák Ferenc „Bamba” így val-
lott erről: „Még ifikoromban neveztek 
el így lőrincen, mert szokásom sze-
rint a középkör táján, a felezővonalnál 
helyezkedtem, látszólag úgy, mintha 
semmi dolgom nem lenne. Néztem 
magam elé, bambultam, de amikor jött 
a labda, mindig gyorsan és váratlanul 
mozdultam meg. Támadni és gólt lőni, 
ez a legszebb dolog a futballban! Még 
bambásan is…”

engedtessék meg, hogy e sorok írója 
néhány mondat erejéig emlékezzen az 
édesapjára is, hiszen amikor hetente 
jártunk a Ferencváros üllői úti mecs-
cseire (a hatvanas évek elején-köze-
pén, amikor még fapados volt a lelátó), 
mindannyiszor végighallgathattam, 
hogy igen, a Bamba, az volt a csatár! 
„gyors volt, erős, a lövéseit csak akkor 
látták a kapusok, amikor a labda már 
kifelé jött a kapuból…” – mondta min-
dig az édesapám.

Szóval, addig-addig hallottam a 
Bamba nevet, amíg megjegyeztem, s 
az évek során megtanultam tisztelni 
őt még úgy is, hogy sosem láttam ját-
szani.

az elveszett levél
De ki is volt Deák Ferenc, ki volt ez a 
lőrinci srác, aki – mint sok más sors-
társa – többre vihette volna, ha jó idő-
ben és jobb helyre születik.

Mondják, istenáldotta tehetség volt, 
hatalmas lövőerővel. Ma talán azt 
mondanánk rá, hogy erőcsatár. Nem 
véletlen, hogy felfigyeltek rá nyugati 
klubok is, s vitték volna.

Nem szerződött külföldre, pedig 
két komoly lehetősége lett volna erre. 
az első 1947-ben, amikor az MTk 
kölcsönjátékosként elvitte őt egy pa-
lesztinai túrára, ahol Deák párosával 
rugdosta a gólokat. a Fenerbahçe fel-
figyelt rá, s ajánlatot tett neki, ő azon-
ban visszautasította. a törökök nem 
adták fel, meghívták a centenáriumi 
rendezvényükre, de a levélnek valahol 
Magyarországon nyoma veszett…

a másik ennél jóval konkrétabb 
volt, de azt kell mondani: szerencse, 
hogy így alakult. Bambának a Ferenc-
városban három év alatt játszott 111 
meccsén szerzett 155 gólja a negyve-
nes évek verhetetlen sztárcsapata, a 
grande Torino vezetőinek az érdeklő-
dését is felkeltette. eldöntötték, hogy 
leigazolják a centert, nem sajnálták 
rá a pénzt. állítólag egy kitöltetlen 

csekket is küldtek neki – más források 
150 ezer dollárról szóltak. Deák nem 
fogadta el az ajánlatot, s mint utólag 
kiderült, élete legjobb döntését hozta 
meg.

élet – ajánDéKba
Nem sokkal később, 1949-ben bekö-
vetkezett Olaszország máig legsúlyo-
sabb sporttragédiája. a Torino csapata 
lisszabonból tartott hazafelé, amikor 
a nagy köd miatt a gép nem tudott 
leszállni Torinóban, ezért Milánó felé 
fordult. a pilóta a város fölé magaso-
dó domb tetején álló bazilika oldalá-
ba vezette a gépet: 31 játékos, edző és 
vezető vesztette életét. a tragédiának 
egyetlen túlélője sem volt. Ha Deák el-
fogadta volna az ajánlatot, akkor 1949 
májusában bizonyára ő is a gépen lett 

volna, mint a csapat új tagja… S ak-
kor nem folytatódott volna a karrierje 
például a Ferencvárosban vagy az Új-
pestben, hogy csak a legjobbakat em-
lítsük meg.

Hetvenhat éves korában hagyott itt 
bennünket és a futballpályákat. azo-

kat a „színpadokat”, amelyeken igazán 
jól érezte magát. Részben azért, mert 
a pálya volt az igazi otthona, részben 
azért, mert annyi tapsot, ünneplést 
kapott ott a karrierje során, amennyi-
ről híres primadonnák is csak álmo-
dozni mernek…

A BoMBAlÖvésEitŐl rEttEgtEK A KAPUsoK

impozánsan mutat a lakótelepi házak ka-
réjában az a zöld-sárga „folt”, amely nem 
más, mint egy felújított sportpálya, amely 
a régi, nagyon is kiszolgált, megrepedezett 
bitumenes helyét vette át. a jövőben ez az 
új szolgálja majd a lakótelepiek mozgását. 
ez hivatott arra, hogy sportoljanak, mo-
zogjanak a Csontváry utcában, illetve a 
Havanna-lakótelepen élő emberek. a mun-
kaidejük után ugyanúgy, mint a szabadide-
jükben. Mindenkit vár a pálya…

a szalagátvágás előtt Kucsák László or-
szággyűlési képviselő elmondta, hogy az 
új pályát rekordidő, nem sokkal több, mint 
négy hónap alatt alakították ki a régi he-
lyén, s ezzel három sportág űzését tették 
lehetővé a helyieknek.

– Olyan sportágak pályáit igyekeztünk 
megépíteni a régi, bitumenes helyén, ame-
lyek a legnépszerűbbek lehetnek a fiatalok 
körében. a labdarúgás kihagyhatatlan, de 
helyet kapott egy kosár- és röplabdapálya 
is – mondta Lévai István Zoltán sportért 
felelős alpolgármester, hozzátéve, hogy 
a terület az önkormányzat tulajdonában 
van, de a pályákat mindenki használhatja, 
sőt örülnének is, ha minél többen vennék 
igénybe azokat, s állandó lenne a telt ház. 
Havasi Zoltán önkormányzati képviselő 
arról beszélt, hogy a pályák egy 36 x 16,6 
méteres és egy 20 x 16,6 méteres területet 
foglalnak el, összesen mintegy 930 négy-
zetmétert biztosítva ezzel a Havanna-te-
lepiek sportolásához. a beruházás össz-

költsége 22 millió forint volt, amelyet az 
önkormányzat saját forrásból fedezett.

a beruházás kivitelezője a pályázaton 
nyertes Holland Pázsit kft. volt, a pályák 
fenntartásáról pedig a Városgazda XViii. 
kerület Nonprofit zrt. gondoskodik. 

vigyáZZAnAK rá!
Egy, a Csontváry utcában lakó 
idős házaspár az egész épít-
kezést végigkísérhette, hiszen 
az „orruk” előtt történt. Mint 
elmondták, a iii. emeleti abla-
kukból mindent láthattak.
– túlzás nélkül mondom, hogy 
gyönyörű. Különösen azért sze-
retjük, mert naponta láttuk, ho-
gyan lesz egyre szebb. Abban 
biztos vagyok, hogy sokan lesz-
nek majd itt, s az sem kérdés, 
hogy megszeretik… nekem 
csupán egyetlen kérésem van 
a fiatalokhoz: vigyázzanak rá, 
mert ez az övék, nekik építet-
ték. én már nem tudok futni a 
labda után, de minél többször 
szeretnék szurkolni nekik az 
ablakból – mondta a férj.

ÉReMeSő
A Magyar íjász szövetség rendezte meg február máso-
dik hétvégéjén a teremíjászok idei Európa-bajnokságát 
Budapesten, a hungexpo területén. A hazai sportolók 
kiválóan szerepeltek.

 

a háromnapos versenyen nem kevesebb, mint 24 ország 473 ver-
senyzője állt lővonalba 71 kategóriában. Örömteli, hogy kerületünk 
íjászai közül a 2017-ben Világkupa-győztes Kakas István a barebow 
felnőtt, Gajdos Márk Csaba a freestyle felnőtt, Kulcsár Lili és Balogh 
Mátyás pedig a freestyle fiatal felnőtt kategóriában rajthoz állhatott 
a rangos mezőnyben.

az első napon az íjászoknak 20 yard (18,3 méter) távolságból 
kellett lőniük. ennek végén Balogh új európa- és világcsúccsal, 295 
ponttal az első helyen állt, akárcsak kakas, aki 279 pontot lőtt a ka-
tegóriájában. gajdos 289 ponttal a második, míg kulcsár lili 254 
ponttal a hatodik helyen várta a folytatást.

a második napon a versenyzőknek – az úgynevezett Flint ver-
senyszámban – hat különböző távolságból, 30 yard (27,4 méter) és 
20 láb (6 méter) között kellett kétszer 28 vesszőt kilőniük.

Balogh Mátyás ezen a napon is rendkívüli formában volt, s ismét 
világ-, illetve európa-csúccsal, 263 ponttal végzett az első helyen. 

a mindent eldöntő harmadik napon ismét a 20 yardos távolság 
következett. ebben a számban gajdos 296, Balogh 292, kakas és 
kulcsár 277-277 pontot lőtt az elérhető 300-ból.

az összesítésben is helytállt a magyar küldöttség, mert végül Ba-
logh 850 ponttal, kakas pedig 799 ponttal európa-bajnok lett, míg 
gajdos 852 ponttal ezüst-, kulcsár pedig 768 ponttal bronzérmet 
vehetett át. külön örömöt jelentett, hogy szereplésével Balogh há-
rom új világ-, illetve európa-csúcsot állított fel. 

 
névJEgy
született 1922. január 16-án Budapesten.
Posztja: középcsatár
Klubcsapatai: szentlőrinci AC, 128 gól; Ferencváros, 121 gól; 
Budapesti dózsa, 53 gól
válogatottság: 1946–49, 20 mérkőzés, 29 gól
sikerei: Magyar bajnok 1949
Magyar gólkirály (egyben Európa legjobb góllövője):  
1946 (66 gól), 1947 (48), 1949 (59)
Elhunyt 1998. április 18-án Budapesten.

szerény ünnepséget tartottak március 28-án a havanna-lakótelepen: át-
adta az önkormányzat azt a sportpályát, amely a jövőben mindenkit vár. 
Fiatalt, öreget, hölgyet, urat, lányt és fiút egyaránt, hogy felfrissülhes-
sen, edzhessen, mozoghasson egy jót.

ÉkSzeR a HaVaNNáN

Európa gólkirálya is volt
�húsz esztendeje, 1998. április 18-án hunyt el a kerületben 

született Deák ferenc „bamba”. Gyermekkorában hazai csa-
patban, a szaC-ban kezdte meg zseniális pályafutását. ő volt 

az, akinek a védhetetlen bombáitól éveken át rettegtek a kapusok. 
a válogatott mezt húsz alkalommal öltötte fel, s 29 gólt szerzett a 
legjobbak között. rá emlékezünk…

tUdtA, hogy
…az 1945–46-os magyar bajnokságban elért 66 találata a 
mai napig utolérhetetlen álomrekord?
…a korosztályos mérkőzéseit is beszámítva több mint 2000 
gólt lőtt?  

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A családtagok és Deák Ferenc tisztelői a sírkőavatáson
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ÁTJELEnTkEzéSi 
kérELEm
Ha a szavazás napján a választópolgár az értesítőben 
megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő településen, de ma-
gyarország területén tartózkodik (például más tele-
pülésen üdül, kórházi kezelésre megy, családlátogatás 
miatt az ország más településén tartózkodik), átjelent-
kezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő – papírala-
pon vagy elektronikus úton – az Országgyűlési egyéni 
Választókerületi Választási irodánál (OeVi). az átje-
lentkezéssel a választópolgár a kérelemében megadott 
magyarországi településen tudja majd 2018. április 8. 
napján a szavazatát leadni. A kérelemnek legkésőbb a 
szavazást megelőző második napon, azaz 2018. ápri-
lis 6. napján 16 óráig kell megérkeznie az oeVI-hez 
(1181 Budapest, Batthyány lajos utca 59. i. emelet).

Amennyiben valaki átjelentkezett más település 
névjegyzékébe, de időközben kiderül, hogy mégsem 
tud elutazni, és itt fog tartózkodni, Budapest fővá-
ros XVIII. kerületében, akkor 2018. április 6-án 16 
óráig módosíthatja vagy visszavonhatja az átjelent-
kezési kérelmét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az átjelentkezési kére-
lem során a választópolgár a lakóhelye szerint nyilván-
tartásba vett jelöltek egyikére szavazhat.

az átjelentkezéshez szükséges kérelem elérhető 
az önkormányzat honlapján a http://www.bp18.hu/
valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvany-kerelem 
cím alatt, és a www.valasztas.hu honlapon keresztül 
elektronikus úton is benyújtható a kérelem.

küLképViSELETi 
néVJEgyzékbE 
VéTELi kérELEm 
Ha a választópolgár az országgyűlési képviselők vá-
lasztásának napján, 2018. április 8. napján külföld-
ön tartózkodik, lehetősége van leadni a szavazatát, 
amennyiben külképviseleti névjegyzékbe való felvé-
telre irányuló kérelmet terjeszt elő papíralapon vagy 
elektronikus úton. a külképviseleti névjegyzékbe vé-
tellel a választópolgár a kérelmében megadott külföldi 
településen a nagykövetségen vagy a főkonzulátuson 
szavazhat. A kérelemnek legkésőbb 2018. március 
31. napján 16 óráig kell megérkeznie a helyi Válasz-
tási Irodába (1181 Budapest, Batthyány lajos utca 59. 
i. emelet).

a választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe 
vétellel egyidejűleg törlik a magyarországi szavazókö-
ri névjegyzékből.

Abban az esetben, ha a választópolgár még-
sem tartózkodik külföldön 2018. április 8. napján, 
cSAK abban az esetben tud a lakóhelye szerinti sza-
vazókörben szavazni, ha legkésőbb 2018. március 
31-én 16 óráig kéri a törlését a külképviseleti név-
jegyzékből. 

Abban az esetben, ha a választópolgárnak a ko-
rábbi kérelméhez képest megváltozott a külföldi 
úti célja, akkor ismételt kérelem benyújtásával a 
külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 
legkésőbb 2018. március 31-én 16:00 óráig módosít-
hatja az 

a) értesítési címét, ha az OeVi vezetőjének dönté-
séről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott 
értesítési címére vagy a magyarországi lakcímére kéri,

b) annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a 
kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja.

a külképviseleti névjegyékbe vétellel kapcsola-
tos kérelem elérhető az önkormányzat honlapján 
a http://www.bp18.hu/valasztasok/orszaggyulesi/
formanyomtatvany-kerelem cím alatt, és a www.
valasztas.hu honlapon keresztül elektronikus úton is 
benyújtható a kérelem.

mozgóurna-
kérELEm 
Ha a szavazóköri névjegyzékben szereplő választó-
polgár mozgásában gátolt, egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud 
megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti 
kérelmet nyújthat be papíralapon vagy elektronikus 
úton. A kérelmet a szavazást megelőzően az oeVI-
hez (1181 Budapest, Batthyány lajos utca 59. i. eme-
let) nyújthatja be legkésőbb 2018. április 6. napján 
16 óráig. 

amennyiben váratlan esemény miatt akadályoz-
tatása csak az országgyűlési képviselők választásá-
nak napján derül ki, akkor 2018. április 8. napján a 
szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár 
legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól 
kérhet mozgóurnát.

amennyiben az OeVi vagy a szavazás napján a la-
kóhelye szerinti szavazatszámláló bizottság helyt ad 
a kérelmének (adatai és aláírása teljeskörűen szere-
pel), akkor az országgyűlési képviselők választásának 
napján a szavazatszámláló bizottság 2 tagja a tartóz-
kodási helyén felkeresi szavazata leadása céljából.

a mozgóurna-igényléssel kapcsolatos kérelem elér-
hető az önkormányzat honlapján a http://www.bp18.
hu/valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvany-
kerelem cím alatt, és a www.valasztas.hu honlapon 
keresztül elektronikus úton is benyújtható a kére-
lem.

válAsZtás 2018

A szAvAzási kérelmek benyújtásA
Választási tájékoztató

� több mint három 
évtizeden át ingázott 
a józsef körút és a 

pestszentlőrinci béke tér 
között, s ezalatt annyira a 
szívéhez nőtt a környék, 
hogy házat épített itt, és 
ideköltözött a családjá-
val. Dr. szlamka ferenc, 
a kerület új díszpolgára 
ízig-vérig lőrinci.

kErékgyártó györgy   

Nem az érvényesülés reménye terelte 
az orvosi pálya felé, és nem is a szülők, 
nagyszülők példáját követte: a házior-
vosuk mutatott utat a fiatal Szlamka 
Ferencnek.

– Dabasi vagyok – meséli a Város-
kép olvasóinak. – igaz, két nagyobb 
testvérem is az orvosi egyetemet vá-
lasztotta, és ez imponált nekem, de a 
végső elhatározást a körzeti orvosunk-
nak köszönhetem. akkoriban vidéken 
örültünk, ha volt orvos helyben, külön 
szakellátásról nem is álmodhattunk. 
a mi orvosunk például a fogászatot is 
ellátta. az egyik iskolai vizsgálat alkal-
mával olyan szeretettel dicsérte meg 
a jól karbantartott fogazatomat, hogy 
hirtelen kedvet kaptam a gyógyításhoz. 
a pszichológia szükségességének felis-
merését is neki köszönhetem.

ma is meGszólítjáK
a cél tehát azonnal tiszta lett, a részle-
tek azonban még nem. Szlamka Ferenc 
eredetileg a felnőtt belgyógyászat iránt 
érdeklődött, a véletlen térítette el ebből 
az irányból.

– a gyöngyösi kórházba mentem 
gyakorlatra, ahol belgyógyászként nem 
tudtak foglalkoztatni – mondja. – a 
gyermekgyógyászati osztály főorvosa 
ajánlkozott, hogy tud nekem felada-
tot adni. Nagyon hamar beleszerettem 
ebbe a feladatkörbe, aztán már nem 
volt kérdés számomra, hogy ezzel sze-

retnék foglalkozni. 1972-ben szerezte 
meg a gyermekgyógyászi szakvizsgát, 
s útja egy nagyon apró vargabetűvel a 
XViii. kerületbe vezetett.

– Pestimrén, a Póth irén utcai ren-

delőben megüresedett egy praxis, oda 
jelentkeztem – emlékezik vissza. – Sze-
rettem ott dolgozni, de mivel akkor 
még a József körútról ingáztam, a Béke 
téri rendelőt kényelmesebben érhettem 

volna el, ezért igyekeztem ott helyet ta-
lálni. ez sikerült, már két hónap után 
átkerültem oda, ahol három évtizedet 
töltöttem el. generációkat ismertem 
meg, a környéken ma is gyakran szó-
lítanak meg, és noha a gyógyítás aktív 
részében ma már nem veszek részt, te-
hát nem írok föl gyógyszert, nem írok 
beutalót, tanácsot szívesen adok. az 
utódom, dr. kovács attila jó orvos és 
remek ember, kiválóan látja el a mun-
káját, engem inkább csak a régi isme-
retség okán kérdeznek meg néha.

Kertész 
és fafaraGó
Dr. Szlamka Ferenc a kétezres évek ele-
jén, szinte a nyugdíjazásával egy időben 
költözött Pestszentlőrincre, a Dankó 
Pista utcába.

– Régi tervem volt ez – árulja el. – 
időközben építkezni kezdtem itt, de hát 
az ilyesmi nem megy egyik pillanatról 
a másikra. Szeretek itt lakni, ez az utca 
beleesik az egykori körzetembe, nagyon 
sok embert ismerek a környéken.

Szlamka Ferencet a család is körül-
veszi, hiszen valamennyien itt laknak, 
néhány utcára egymástól. a család 
pedig szép nagy, három gyerek és hét 
unoka viszi tovább a nevet. a gyerekek 
közül ketten is az édesanya foglalkozá-
sát, a pedagógusi hivatást választották. 

Mit csinál egy gyermekorvos nyug-
díjban? Például növényekkel foglalko-
zik, kertet épít.

– ezt mindig nagyon szerettem csi-
nálni – avat be Szlamka Ferenc. – a 
gyógyítás bonyolult hivatás, sokat ki-
vesz az emberből, jólesik a pihenés, a 
feltöltődés, hogy újult erővel lehessen 
dolgozni. a másik hobbim a népi fa-
faragás. Nem nagyon adom el a mun-
káimat, inkább elajándékozom ismerő-
söknek. egy alkalommal egy csoportos 
kiállításon is bemutatkoztam már, talán 
egyszer többet is megmutathatok majd 
a műveimből a szélesebb közönségnek.

a munkÁJa cSaLTa 
pESTSzEnTLőrincrE
A kerület új díszpolgára: dr. Szlamka Ferenc gyermekorvos

 

dr. sZlAMKA FErEnC 
1968-ban végzett a semmel-
weis orvostudományi egyetem 
általános orvosi Karán, majd 
1972-ben szerezte meg gyer-
mekgyógyászi szakvizsgáját. 
ezután került gyermekorvos-
ként a Xviii. kerületi béke téri 
rendelőbe, ahol majdnem 35 
éven keresztül gyógyított. több 
helyi bölcsőde, óvoda és iskola 
orvosi feladatai mellett hosszú 
éveken keresztül a heim pál, 
majd a Dél-pesti kórház éjszakai 
és hétvégi gyermekügyeletét is 
ellátta. mély kötődése alakult 
ki a kerülettel, olyannyira, hogy 
2004-ben feleségével, három 
felnőtt gyermekével és hét uno-
kájával együtt pestszentlőrincre 
költözött. 

Dr. szlamka Ferenc ízig-vérig lokálpatrióta lett


