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A poFonoK urA

raJoNgóI KeZDeMéNyeZéSKéNt indult, és 
ma már olaszországban is beszélnek róla: 
egy fiatal pestszentlőrinci tehetség, tasnádi 
szandra elkészítette bud spencer 2,4 
méteres bronzszobrát, amelynek november 
eleji avatóján a filmsztár családja is részt 
vesz. az alkotást józsefváros fogadja be, 
ráadásul impozáns helyen fogják felállítani: 
a Corvin sétányon.

MegBecSüléS

INgyeNeSeN oSZtott burgoNyát az önkor-
mányzat idén ősszel is a kerületben állandó 
lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási 
hellyel rendelkező 65 éven felüli lakosok-
nak. az akció révén fejenként 15 kilogramm 
krumplit lehetett hazavinni. a városrész 
vezetése ezzel az ajándékkal is segíteni 
kíván az idős embereknek a téli élelmiszer-
beszerzésben.

SÖrre Bor 

a MegÚJuLáSNaK KöSZöNHetőeN a kossuth 
tér alkalmassá vált nagy fesztiválok meg-
tartására is. a sétányok mellett felsorakozó 
standok kényelmes teret kapnak úgy, hogy 
a sétálók sem szenvednek helyhiány-
ban. ilyen környezetben és körülmények 
között rendezte meg az önkormányzat az 
ínyenceknek is vonzó első kétnapos szüreti 
fesztivált október 14–15-én. 

50 éveSeK leTTeK

Két KerüLetI SZocIáLIS intézmény ün-
nepelte október közepén fennállásának 
50. évfordulóját. a gyöngyvirág szociális 
szolgálat borostyán nappali szolgálata 
a Pik-ben, az életfa szociális szolgálat 
napraforgó nappali szolgálata a Rózsában 
tartotta jubileumi ünnepségét. a rendezvé-
nyeket az idős gondozottak és a köszöntők 
fesztelen, örömteli együttléte jellemezte.

pályAAvATÓK

aZ eLMÚLt Két HétbeN a Xviii. kerületi ön-
kormányzat a darus utcai magyar–német 
két tannyelvű Általános iskola felújított 
pályájával, az ovi-sport alapítvánnyal 
közösen pedig a gyöngyszem és a 
napsugár óvoda műfüvesével lepte meg a 
gyerekeket. a pályafejlesztés nem ér véget, 
addig folytatódik, amíg valamennyi kerületi 
óvodában nem lesz új műfüves.
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

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

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

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

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!

pénz jut a társasházak 

OTTHON MELEGE 
PROGRAM
Tetőfelújítás

Hőhídmentesítő 
hőszigetelés

Hőszigetelés

Nyílászárócsere

Pincefödém- 
hőszigetelés
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KUCSÁK
LÁSZLÓ:
Indul az 
Egészséges 
Budapest 
Program 

Kucsák László, a XVIII. 
kerület országgyűlési 
képviselője október 19-én 
sajtótájékoztatón jelen-
tette be, hogy Budapest 
és Pest megye történe-
tének eddigi legnagyobb 
kórház- és szakrende-
lő-fejlesztési programja 
indul el még 2017-ben. 
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A sajtótájékoztatón jelen volt 
dr. Ralovich Zsolt, a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórház és 
Rendelőintézet főigazgatója, 
Ónodi-Szűcs Zoltán egész-
ségügyért felelős államtitkár, 
Németh Szilárd, Pánczél 
Károly és Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő, 
Földesi Gyula választóke-
rületi elnök, valamint Ughy 
Attila és Borbély Lénárd pol-
gármester. 
A fejlesztési programnak a 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
ház és Rendelőintézet is ked-
vezményezettje, hiszen már 
az idei költségvetési forrá-
sokból is csaknem 3 milliárd 
forintot kap az intézmény. 
„A kormány 1,3 milliárd fo-
rintot szavazott meg az in-
tézmény diagnosztikai és 
terápiás orvostechnológiai 
eszközparkjának és informati-
kai hátterének a fejlesztésére. 

Bővebben a 3. oldalon

AZ 1956-oS eSeMényeK FonToS réSZe, AMi hATvAnegy éve TÖrTénT 

A kerület ellenállt

KeréKgyártó györgy   

Történészek, politológusok tiszte szokott 
elsősorban lenni, hogy saját kutatásaik 
alapján mutassák be az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc eseményeit. idén 
üdítő újdonság volt, hogy az október 
20-án a Béke téri kopjafánál rendezett 
kerületi megemlékezésen egy fiatal intéz-
ménynek, a Magyarság házának igazga-
tója, Csibi Krisztina tartott beszédet. A 
szónok korábban a Bukovinai Székelyek 
Országos Szövetségének elnökeként is 
bizonyította már, hogy elkötelezett híve 
a Kárpát-medencében élő magyarság 
értékőrző mozgalmának. A 2011-ben 
létrehozott intézmény pedig – amint azt 

a honlapján megfogalmazzák – min-
den magyar összetartozását jelképezi, s 
fokozatosan olyan nemzeti, kulturális, 
közművelődési, oktatási-módszertani, 
turisztikai központtá, kiállítótérré és 
látogatóközponttá alakult, amely erő-
síti az anyaországban élők és a határon 
kívül élő magyar közösségek közötti 
kapcsolatokat. Az igazgató e szemlélet-
nek megfelelően értelmezte a hatvanegy 
évvel ezelőtti eseményeket, miután – az 
ünnepség megnyitásaképpen – Herczku 
Ágnes népdalénekes az egybegyűltekkel 
együtt elénekelte a himnuszt, majd há-
rom népdalt adott elő.

Csibi Krisztina arról is beszélt, hogy 
az 1956-os visszaemlékezésekben – nem 
ok nélkül – Budapest és elsősorban a 

belső kerületek állnak a középpontban.  
   – Pedig nem szabad elfeledkezni az 
ország más pontjain történtekről: pél-
dául a forradalmi előzményekben élen 
járó Szegedről vagy Debrecenről, ahol 
az első sortüzet adták le október 23-án. 
A legtöbb halálos áldozatot követelő más 
sortüzek is vidéken dördültek el: Moson-
magyaróváron és Salgótarjánban.

A XViii. kerület azért mondható fon-
tos helyszínnek, mert egyik példája an-
nak, hogy nem mindenhol hallgattak el 
a fegyverek november 4-én úgy, ahogy 
a tankönyvek tanítják. lőrincen például 
még november 6-án is állítottak fel ágyút, 
amivel két nappal később tankot lőttek 
ki. És november 8. a dátuma a megtorlás 
legtragikusabb kerületi eseményének, a 
Fröhling pékség előtti vérontásnak is.

Csibi Krisztina szerint fontos, hogy 
figyelmet kapjanak a külső kerületekben 
végbement események is, hiszen ezek is 
az 1956-os történet fontos részei.

A megemlékezés végén az önkor-

mányzat, a pártok, a társadalmi és a civil 
szervezetek képviselői koszorút helyeztek 
el a kopjafánál.

KoSZorÚK
A ForrAdAloM eMléKére 
A megemlékezést koszorú-
zás követte. pestszentlőrinc-
pestszentimre önkormányzata 
nevében ughy Attila polgár-
mester, lévai istván Zoltán 
és dömötör istván alpolgár-
mester, valamint Molnár ildikó 
címzetes főjegyző helyezett 
el koszorút a Béke téri kopja-
fánál. Koszorúval emlékeztek 
a hősökre Kucsák lászló or-
szággyűlési képviselő mellett 
az 1956-os szervezetek, a 
politikai pártok, a nemzeti-
ségi önkormányzatok és a 
civil egyesületek képviselői, 
továbbá a helyi általános és 
középiskolák diákjai is.

� a világ magyarsága 1956-os emlékezetének részeként idéz-
te fel Csibi krisztina, a magyarság háza igazgatója a kerületi 
forradalmi eseményeket a béke téren október 20-án tartott 

kerületi ünnepségen.
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2 Közélet Magyarországon rajonganak érte a legtöbben

KeréKgyártó györgy  

A Pestszentlőrincen élő, tehet-
séges szobrászművész, Tasnádi 
Szandra, aki nagy rajongója 
Bud Spencer filmjeinek, egy 
internetes oldalon bő egy év-
vel ezelőtt vetette fel a gondo-
latot, hogy ingyen elkészítené 
a színész egész alakos szobrát, 
ha valaki állná a borsos anyag-
költséget. A kezdeményezés 
rajongói körökben óriási sikert 
aratott, a színész kedvelői már 
csak azért is támogatták egy 
emlékmű létrejöttét, mert nem 
sikerült elérniük, hogy a fővá-
rosban közterületet nevezze-
nek el a filmcsillagról.

Rajongók 
kezdték
A fiatal művész, hogy szán-
déka komolyságát bizonyítsa, 
afféle előtanulmányként be-
mutatott egy mellszobrot. Egy 
borsodi városnak megtetszett 
a lehetőség, hogy létrehozza a 
hazai Bud Spencer-rajongók 
zarándokhelyét, és megállapo-
dást kötött egy, az életnagysá-
gúnál is nagyobb szoborra. A 
megrendelő önkormányzat el-
fogadta azt az ötletet is, hogy a 

művész a vállán nyerget cipelő 
Budot mintázza meg, azonban 
a későbbiekben visszalépett.

– Nem sokáig maradt gaz-
dátlan a szobor terve, amint 
közzétettem a közösségi mé-
diában a hírt, szinte azonnal 
megkeresett az egyik budapes-
ti önkormányzat – mondta el a 
Városképnek Tasnádi Szandra 
még akkor.

Az idei ősz elején már nyil-
vános volt az információ: a 
szobrot Józsefváros fogadja 
be, ráadásul impozáns helyen 
fogják felállítani: a Corvin sé-

tányon, tehát a főváros egyik 
új kulturális központjában. A 
költségek kifizetését természe-
tesen az újonnan jelentkező 
megrendelő vállalta magára.

novembeRben 
lesz
Az alkotó a közelmúltban fon-
tos bejegyzést tett közzé a kö-
zösségi oldalán: már egészen 
biztos, hogy a Pedersoli család 
is ellátogat az avatóünnepség-
re.

– Mindenképpen szeret-
ném, ha ők is ott lennének. 
Már felvettem velük a kapcso-
latot, és nagyon érdekelte őket 
a kezdeményezés – nyilatkozta 
az alkotó a tervezési szakasz-
ban.

Az avatóünnepséget az ere-
deti elképzeléssekkel szemben 
végül nem október 31-én, Bud 

Spencer és szobrásza születés-
napján tartják.

– Ez az időpont nem felel 
meg a családnak, ezért halasz-
tottunk, de csak egy picit – in-
formált Szandra.

Az átadás pontos időpont-
ja még egyeztetés alatt áll, de 
az már biztos, hogy valami-
kor november 3. és 15. között 
rendezhető meg az ünnep-
ség. A helyszín pedig töké-
letes, hiszen mondhatnánk, 
csak egy karnyújtásra van 
Pestszentlőrinctől is: az Üllői 
út másik végén…

Bud Spencer 

carlo pedersoli néven 
nápolyban látta 
meg a napvilágot. 
előbb sportolóként 
(úszás és vízilabda) 
lett nemzetközi hírű, 
majd visszavonulása 
után a hatvanas 
évektől a filmvásznon. 
Bud Spencer filmjei 
több nemzedék 
közös élményei, s 
ma is folyamatosan 
feltűnnek valamelyik 
tévécsatornán. Talán 
nem meglepő az az 
információ, hogy egy 
néhány éve elvégzett 
internetes felmérés 
szerint a mai napig 
Magyarországon 
rajonganak érte a 
legtöbben, megelőzve 
a szintén lelkes 
németeket.

� Rajongói kezdeményezésként indult, és 
ma már olaszországban is beszélnek róla: 
egy fiatal pestszentlőrinci tehetség, tasnádi 

szandra elkészítette bud spencer 2,4 méteres 
bronzszobrát, amelynek november eleji avatóján a 
filmsztár családja is részt vesz.
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SzANDrA 
ViláGhírű lETT
A Pedersoli család is eljön a Bud Spencer-szobor avatására

Képviselői fogadóórák

ughy ATTilA

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

dr. lévAi iSTván ZolTán

általános polgármester-helyettes, 
alpolgármester
Fidesz–KDNP, levai.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.

Bud éS 1956
Carlo Pedersoli (a későbbi bud spencer) 1957-ig 
úszott versenyszerűen, így egy évvel korábban ott 
lehetett azon a melbourne-i olimpián, amelyen a 
magyar vízilabda-válogatott néhány héttel a forrada-
lom leverése után szó szerint véres mérkőzést játszott 
a szovjetek ellen (goda krisztina ennek állít emléket 
szabadság, szerelem című filmjében). Carlo pólós 
karrierje 1967-ig tartott, utolsó válogatott mérkőzését 
a magyarok ellen játszotta. Ám a mi szempontunkból 
fontosabb, hogy klubcsapata a lazio volt, ennek is 
szurkolt haláláig. a lazio futballszurkolói a mai napig 
éneklik a lelátón a pesti srácok emlékére írt avanti 
ragazzi di buda, avanti ragazzi di Pest kezdetű dalt.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KucSáK láSZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

INgyeNeS
JogI taNácSaDáS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PeStSZeNtLőrINc-
PeStSZeNtIMre 

PoLgárMeSterI HIvataL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Közigazgatási  
és hatósági iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

XvIII. KerüLetI 
KorMáNyHIvataL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1440
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

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

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

KorMáNyabLaK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

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

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

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

PeStSZeNtIMreI
ügyFéLSZoLgáLatI cSoPort 

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

KöZJegyZőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZSebőK ZoLtáN  
SZaKreNDeLő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PINtér KáLMáN  
SZaKreNDeLő
Nemes u. 18

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

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

reNDőrKaPItáNySág
Üllői út 438.  

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

tűZoLtó-ParaNcSNoKSág
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

KöZbIZtoNSágI ceNtruM
Kondor Béla. sétány 1.

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

IMre-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

tasnádi Szandra szobra novembertől a corvin sétányon lesz látható
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Nagyszabású kórházfejlesztések a fővárosban és Pest megyében KÖZÉLET 3

Folytatás az 1. oldalról 

Ezen túlmenően további 1,6 mil-
liárd forint áll rendelkezésre egy 
új, a sürgősségi ellátást is ma-
gába fogadó műtéti, diagnosz-
tikai és járóbeteg-szakrendelői 
tömbépület építésének, illetve 
a további épületek és a csepe-
li Weiss Manfréd telephelyhez 
tartozó épületek építészeti-tech-
nológiai rekonstrukciójának a 
megtervezésére. Uniós fejlesztési 
forrás felhasználásával, további 
1,7 milliárd forint értékben, már 
2017–2018-ban megvalósul az 
energetikai fejlesztés, melynek 
keretében már át is adták az in-
tézményhez tartozó nővérszálló 
épületét. A Dél-pesti kórház tel-
jes körű felújításának tervezett 
költsége megközelíti a 30 milli-
árd forintot” – tájékoztatott Ku-
csák László. 
A nyolcvanas évek óta folyama-
tosan halogatott kórházi korsze-
rűsítések miatt a magyar egész-
ségügy állapota a 2000-es évek 
elejére leromlott.

A KÖLTSÉGVETÉSI 
EGYENSÚLY MEGTE-
REMTÉSÉVEL AZON-
BAN LEHETŐSÉG 
NYÍLT ARRA, HOGY 
A VIDÉK MELLETT 
A FŐVÁROSBAN IS 
MEGINDULJANAK A 
KÓRHÁZFEJLESZTÉ-
SEK. AZ EGÉSZSÉGES 
BUDAPESTÉRT ELNE-
VEZÉSŰ PROGRAM 
ELINDÍTÁSÁVAL TÖBB 
ÉVTIZEDES ADÓSSÁ-
GOT TÖRLESZT  
A KORMÁNY.

Szeptember végén jelentették be, 
hogy rekordmértékű egészség-
ügyi fejlesztés indul Budapes-
ten. A program részleteiről az 
elkövetkező hetekben határoz-

nak, de arról már megszületett a 
döntés, hogy mire költik az idén 
rendelkezésre álló 40 milliárd 
forintot. 22 milliárd jut 17 fővá-
rosi és 6 Pest megyei intézmény 
korszerűsítésére, bővítésére, a 
fennmaradó összegből pedig 
a fejlesztések megkezdéséhez 
szükséges terveket és közbe-
szerzéseket �nanszírozzák. Az 
elképzelések magukban foglalják 
az eszközpark korszerűsítését, az 
informatikai rendszer felújítását, 
épületek rekonstrukcióját és új 
tömbök létrehozását. Emellett 
három centrumkórház is épül 
Budapesten. A tájékoztatás sze-
rint ezek építése 2019-ben kez-
dődhet el, és 2025-ben zárulhat 
le. A következő évek több száz 
milliárd forintos ágazati beruhá-
zásai révén 4 millió ember ellá-
tása javul a jövőben. A kormány 
az elmúlt időszakban európai 
uniós forrásokból több mint 
500 milliárd forintot költött az 
egészségügy fejlesztésére, ennek 
köszönhetően sokat javult a vi-
déki egészségügyi ellátórendszer. 
Hetvenhét kórházat újítottak fel 
részben vagy egészben, 54 ren-
delőintézetet és 97 mentőállo-

GYÓGYUL  
AZ EGÉSZSÉGÜGY
Kucsák László: Dinamikus fejlesztés  

NEMZETI ÜGY  
A TEHETSÉGEK  
TÁMOGATÁSA
A tehetséget felismerni kötelesség, a tehetséges emberek tá-
mogatása pedig társadalmi, nemzeti ügy. A különféle tehet-
séggondozó programokban idén 320 ezer �atal vesz részt, amit 
a költségvetés 12 milliárd forinttal támogat, direkt módon 7,2 
milliárd forint jut a �atalokhoz erre a célra. Egy felelősen gon-
dolkodó kormánynak nemcsak a kiemelkedő tehetségeket kell 
támogatnia, hanem azokat is segítenie kell, akiknek szükségük 
van a felzárkózásra. A Nemzeti Tehetség Programra 350 ezren 
ajánlották fel személyi jövedelemadójuk egy százalékát, s ezt 
a kormány további milliárdokkal egészíti ki. 2015, a program 
indulása óta 1469 sikeres pályázat volt 

NOVEMBERBEN  
NYUGDÍJPRÉMIUM  
ÉS NYUGDÍJKORREKCIÓ
A nyugdíjasok novemberben kapják kézhez a nyugdíjpré-
miumot és a nyugdíjkorrekció összegét. A kormány azért 
döntött a nyugdíjprémium �zetése mellett, mert törődik 
az idősekkel, megbecsüli őket, és természetesek tartja, 
hogy a gazdaság jó teljesítményéből azok is részesülnek, 
akik évtizedeket dolgoztak keményen az országért, fel-
nevelték és segítik a mostani generációkat. A nyugdíj-ki-
egészítés célja – ahogy eddig is – az, hogy megőrizzék a 
nyugdíjak vásárlóértékét és a tényleges éves in�ációhoz 
igazítsák a nyugdíjemelés mértékét. Ez a kormány egyik 
fontos vállalása volt az idősek felé. 

A CÉL A VERSENYKÉPES  
ALAPELLÁTÁS 
Az elmúlt években az alapellátásnak juttatott pluszforrások, a célzott pályá-
zatok jóvoltából 198 hosszú távon üres háziorvosi praxist sikerült betölteni 
az országban. Jelenleg 40 százalékkal fordítanak több pénzt az egészségügyi 
alapellátás különböző szegmenseire, mint 2010-ben. A háziorvosi praxisnak 
ugyanolyan vonzónak kell lennie, mint egy külföldi munkavállalási lehetőség-
nek – amelynek megvannak az árnyoldalai is –, valamint versenyeznie kell a 
kórházi orvosi álláshelyekkel. Fontos megemlíteni a praxisvásárlásra és a le-
telepedésre kiírt pályázatokat, amelyek a kezdeti időszakot teszik könnyebbé 
a háziorvosoknak. Erre a két célra összesen akár 24 millió forintot is kaphat 
egy üres praxist elvállaló orvos. Mindezeken túl a kormány igyekszik abban is 
segíteni, hogy a rendelők színvonala elérje a nyugat-európait, amihez hosszú 
távú anyagi kiszámíthatóság társul.

is szerepel a tervek között. 2020-
ig összesen 10 milliárd forintot 
fordítanak erre a célra.

SZEPTEMBER  
KÖZEPÉN ZÁRULT 
LE A JAHN FERENC 
DÉL-PESTI KÓRHÁZ 
ÉS RENDELŐINTÉZET 
NŐVÉRSZÁLLÓJÁNAK 
ELSŐ FELÚJÍTÁSI SZA-
KASZA. DINAMIKUS 
FEJLESZTÉS ELŐTT 
ÁLL A DÉL-PESTI  
KERÜLETEKET ÉS PEST 
MEGYE DÉLKELETI 
RÉSZÉT ELLÁTÓ JAHN 
FERENC DÉL-PESTI 
KÓRHÁZ IS. 

(További információ a www.kormany.hu honlapon.)

valamilyen várólistán. Az egész-
ségügyi szektorban folyama-
tosan zajlik a bérek rendezése, 
felzárkóztatása is. Ugyanakkor a 
kormány kiemelt célja, hogy az 
ágazatban dolgozóknak ne csak 
a jövedelmi helyzetét javítsa, 
hanem, ahol lehet, meg�zethető 
lakhatási lehetőséget is biztosít-
son számukra. Az összes nővér-
szálló megújítása és újak építése 

mást korszerűsítettek, s utóbbi-
ból 30 új is épült.
Az elmúlt időszakban tovább 
csökkent a várólistán lévő bete-
gek száma. A várólista-csökken-
tési program 2012-ben indult, 
akkor összesen 70 ezer ember 
várt valamilyen műtétre. Ez a 
szám 2015-re a felére csökkent, 
idén január elsején pedig keve-
sebb mint 28 ezren szerepeltek 

Már az idén közel 3 milliárd-
forintot kap az intézmény.  
1,3 milliárdot fordítanak a diag- 
nosztikai és a terápiás orvos-
technológiai  eszközparknak és 
informatikai hátterének a fej-
lesztésére. 
A KEHOP, vagyis a Környezeti 
és Energiahatékonysági Opera-
tív Program keretében közel 140 
millió forint vissza nem téríten-
dő támogatásból valósították 
meg a nővérszálló külső energe-
tikai korszerűsítését.
A beruházás, amellett, hogy ked-
vezőbb lakhatási körülményeket 
teremtett a bentlakó egészség-
ügyi dolgozóknak, éves szinten 
akár 5 millió forintos megtaka-
rítást is hozhat az intézmény re-
zsiköltségében, amelyet a kórház 
további fejlesztésére lehet fordí-
tani. A korszerűtlen külső abla-
kokat, ajtókat, üvegfelületeket 
elbontották, helyettük 56 új, kor-
szerű műanyag nyílászárót épí-
tettek be. A munka során több 
mint 1500 négyzetméter hom-
lokzati falfelületet újítottak fel, 
és csaknem 900 négyzetméter 
homlokzati nyílászárót cseréltek 
ki, továbbá a lapos tetőt is szi-
getelték. A nővérszálló felújítása 
ezzel nem fejeződött be, hiszen a 
kórház további pályázati forrá-
sokból az épület belső korszerű-
sítését is tervezi.

„

„

A KORMÁNY AZ ELMÚLT  
IDŐSZAKBAN EURÓPAI UNIÓS 
FORRÁSOKBÓL TÖBB MINT  
500 MILLIÁRD FORINTOT  
KÖLTÖTT AZ EGÉSZSÉGÜGY  
FEJLESZTÉSÉRE.

A megújuló Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház látványterve

Átadták az energetikailag 
megújult nővérszállót

Kucsák László, a XVIII. kerület országy-
gyűlési képviselője hivatalos sajtótájé-
koztató keretében jelentette be a közel  
30 milliárdos kórházi fejlesztést

MÁR AZ IDÉN KÖZEL 3 MILLIÁRD FORINTOT  
KAP A DÉL-PESTI JAHN FERENC KÓRHÁZ. 

„ „



Városkép p 2017. október 25. XXVI. évfolyam 17. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

4 Önkéntes segítség: 72 óra kompromisszum nélkülKözélet

FElhíVáS
TiszTelT Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a köz-
ponti informatikai rendszer üte-
mezett karbantartása miatt a kor-
mányablakban november 9-én, 
csütörtökön szünetel az ügyfélfo-
gadás.

Helyettesítő kormányablakok:
1181 Budapest, Üllői út 445.
1165 Budapest, Baross Gábor utca 28–30.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kész ok-
mányok kiadásának kivételével a főváros 
bármely kormányablakában intézhetik az 
ügyeiket.
Az okozott kellemetlenségért szíves elné-
zésüket kérjük!

Mi lesz veled, 
Cséry-telep?
lakossági fórumra invitált október 10-én 
az lMp kerületi szervezete. Az összejö-
vetel témája a cséry-telep, annak múltja, 
illetve főként a jelene és a jövője volt. 

A XVii. századtól indulva ismertette Kassai 
Dániel, az lMP önkormányzati képviselője és 
országgyűlési képviselőjelöltje, miként alakul-
tak Magyarországon a köztisztasági szabályok. 

– Napjainkban leginkább két kérdés foglal-
koztatja mindazokat, akik a szeméttelep közelé-
ben laknak – mondta a képviselő. – Veszélyez-
teti-e az egészségüket a szemét, és mikor tűnik 
el végleg a telep? 

A Cséry-telep 1960-ig üzemelt szemétlera-
kóként, de a szippantós kocsik még a 2000-es 
években is ide ürítették a rakományukat. 

– Az egészségünk megóvása érdekében gyors 
és határozott döntésekre van szükség. Nemrég 
ugyanis a Fővárosi Önkormányzat és az lMP is 
megvizsgáltatta a területet. A mintavételezések 
után a szakértők megerősítették a szennyezés 
tényét. Becslések szerint a Cséry-telep kármen-
tesítése 25 milliárd forintba kerülne.

– Az lMP nemrég költségvetés-módosító 
javaslattal élt a parlamentben. Milliárdokkal 
kellene növelni az ilyen telepek felszámolására 
elkülönített forrásokat – erről már Schmuck Er-
zsébet beszélt. 

Az lMP országgyűlési képviselője biztosí-
totta a hallgatóságot, hogy interpellációkban, 
kérdésekben felhívja a kormány, illetve a közvé-
lemény figyelmét a Cséry-telep ügyére.  

Apropó, megoldás: Kassai Dániel első lépés-
ként figyelmeztető táblák kihelyezését, a terület 
körbekerítését és őrzését, a fertőzött talaj tel-
jes cseréjét, ezt követően pedig a telep helyére 
egy, a köz  javát szolgáló játszótér,  élmény- és 
vadaspark létesítését javasolta. 

A fórum további vendége Heltai László 
lMP-s szakértő és Simon Gergely, a Greenpeace 
vegyiagyag-szakértője volt. 

Ê g. a.

Megszépült 
játszótér
A Xviii. kerületi önkormányzat és a Bu-
dapest dialog szervezésében szeptem-
ber 30-án megújult a pöstyén téri játszó-
tér a Szemeretelepen.

Az eseménynek szerencsére az idő is kedvezett, 
és lelkes önkéntesekből sem volt hiány, így a si-
ker garantálva volt. A felújítás keretében lecsi-
szolták a játszóeszközöket, s az alapozó réteg 
felkenése után két rétegben le is festették azokat. 
A lelkes önkéntesek kigyomlálták a virágágyá-
sokat, és a kerítések környékét, s a virágágyás-
okba új virágokat ültettek. A játszótér területén 
összegereblyézték a gallyakat és a leveleket, így 
a homokozó környéke is rendezettebbé vált. A 
megújult játszóteret délután már birtokba is ve-
hették a gyerekek.

A XViii. kerületi önkormányzat és a Buda-
pest Dialog csapata továbbra is várja a lakosság-
tól a budapestdialog.hu oldalon a hasonló öt-
leteket, amelyeket lehetőség szerint a közösség 
segítségével meg is valósítanak.

FElhíVáS
TiszTelT lakosok!

ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Budapest Főváros Xviii. kerület 
pestszentlőrinc-pestszentimre Ön-
kormányzata a Xviii. kerület, 153406 
helyrajzi számú területre (az Attila, 
előd, csarnóta és levente utca által 
határolt területre) új kerületi építési 
szabályzat készítését kezdte el.

A XViii., Attila, Előd, Csarnóta és le-
vente utca által határolt terület, a 153406 
helyrajzi számú telek övezeti besorolása 
z-KK-XViii, vagyis közkert. A jelenlegi 
övezeti besorolás a terület városszövetben 
elfoglalt helyzete és funkciója miatt indo-
kolatlan, ugyanis a körbekerített terület 
közparkfunkciót nem tölt be, a Magyar 
Katolikus Egyház tulajdonában lévő terü-
leten egy templom helyezkedik el. Jelenleg 
a közpark-besorolású területen elhelyez-
kedő templomnak nincs önálló építési 
telke, így az épület építésjogi helyzete 
rendezetlen. A telken az egyház óvodát 
szeretne létesíteni, ami a jelenlegi övezeti 
besorolás miatt nem lehetséges. Az óvoda 
létesítése szükséges és indokolt, a kihasz-
náltsága és a feltöltése biztosított, mivel a 
katolikus egyház több intézményét terve-
zi összevonni a területen.

Az övezeti besorolás megváltoztatása 
és a terület rendeltetésének módosítása 
miatt kerületi építési szabályzat (KÉSz) 
készítésére van szükség.

Az új tervvel kapcsolatos lakossági vé-
leménynyilvánításra a településrendezési 
eszköz készítésének véleményezési szaka-
szában, a partnerségi egyeztetés keretében 
lesz lehetőség. A véleményezési dokumen-
tum a www.bp18.hu oldal hirdetményei 
között, valamint a polgármesteri hivatal 
főépítészi csoportjának oldalán, a http://
www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/
foepiteszi-csoport címen lesz elérhető.

A KÉSz készítésével kapcsolatban la-
kossági fórumot tartunk. 

időpont: 2017. november 13. (hétfő), 
17 óra

Helyszín: 1181 Üllői út 400. i. emeleti 
aula

Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 4/2014. (iii.14.) ön-
kormányzati rendelet 3. § alapján fogal-
mazzák meg a kerületi építési szabályzat 
készítésével kapcsolatos véleményüket és 
észrevételeiket, s azokat elektronikus for-
mában juttassák el a partnersegi@bp18.
hu e-mail címre. 

A vélemények és észrevételek meg-
küldésének határidejét a www.bp18.hu 
honlapon, a főépítészi csoport oldalán 
tesszük közzé az előzetes tájékoztatási 
anyaggal együtt.

 Ê Jankovits vera
főépítész

Ünnepi 
virágdíszben
Az 1956-os forradalom kiemelt jelentő-
ségű Xviii. kerületi emlékhelye a hargita 
tér. A mártírok nevét megörökítő emlék-
műnek és a Fadrusz-keresztnek is helyet 
adó gondozott park minden évben virág-
ba borul az októberi ünnepet megelőző 
hetekben.

A Városgazda XViii. kerület Nonprofit zrt. 
Közterületi és kertészeti osztályának munka-
társai idén is gondoskodtak arról, hogy a tér 
őszi virágdíszben pompázzon. A frissen beülte-
tett virágágyások, a rendezett kavicságyak sze-
met gyönyörködtetők, és a kellemes időjárásnak 
köszönhetően a séta mellett padokra kiülős be-
szélgetésekre is invitálnak.

– Mintegy háromezer árvácskát ültettünk ki 
a térre. Ez a virág átvészeli a havas, hideg telet 
is, így az egynyári virágok áprilisban esedé-
kes ültetéséig is szép lesz a park. átültettük az 
úgynevezett mikrodombok virágjait is, néhány 
ilyen kis dombra még cserjéket fogunk telepí-
teni – számolt be a parkfenntartási munkáról 
Haigl Béla, az osztály vezetője.

Ê P. a.

Már messziről látszott a hangyaszorgalommal 
ecsetelők – fiatalokból és kevésbé fiatalokból álló 
– csapata. A munka önkéntességével járó remek 
hangulat kísérte az egyébként monotonnak tet-
sző fázisokat.

hol a munkaeszközök között, hol a 
reggelizőasztalnál, hol a munka sűrűjében for-
gott Vargáné Gedei Anikó, a Városgazda XViii. 
kerület Nonprofit zrt. ügyfélszolgálati osztály-
vezetője, aki lelkesen beszélt a programról:

– Nincs hálásabb feladat annál, hogy az ön-
kormányzat és a Városgazda együttes akaratából 
önkéntesen vállalt intézményszépítő munkákat 
szervezhetek. Szülők, óvodai dolgozók, kerületi 
civil egyesületek, a Karinthy gimnázium tanu-
lói, valamint a kerítésfestésben már igen jártas 
Kucsák László országgyűlési képviselő, Galgóczy 
Zoltán alpolgármester és Havasi Zoltán önkor-
mányzati képviselő az első hívó szóra jöttek, és 
vidám színekre festik most éppen a robogó óvo-
da kerítését. 

– Már ismertük a kezdeményezést – mondta 
Laminé Antal Éva óvodavezető. – Egymásra ta-

láltunk, megszerveztük, és lám, közel hetvenen 
ragadtak ma ecsetet. Örömmel nézek körül, hi-
szen percről perce nő a lefestett kerítés hossza. 

– Tessék mondani, hol kaphatnék ecsetet? – 
kérdezte a frissen érkezett Galgóczy zoltán. 

Miután az alpolgármester kapott festőesz-
közt és narancssárga festéket, néhány perc alatt 
letudta a számára kijelölt szakaszt, s a követke-
ző narancssárga színre váró kerítésrészt vette 
célba.

átöltözéssel kezdte az önkéntes munkáját 
Kucsák lászló. Az országgyűlési képviselőnek a 
zöld szín jutott. Miközben ecsetelt, régi katona-
élményéről mesélt, mondván: büntetés gyanánt 
akár a fűszálak egyenkénti zöldre festését is pa-
rancsba adhatták volna. De szerencsére sem ő, 
sem más nem kapott ilyen parancsot… A zöld 
festék várt havasi zoltán önkormányzati képvi-
selőre is, aki szintén rutinosan végezte az óvo-
daszépítést.

A hétfőn reggel érkező ovisok biztosan rácso-
dálkoztak a munka eredményére.

Ê gönczöl a.             

– Első alkalommal hívta meg Szepsi városa 
a testvérvárosok diákjait. Pestszentlőrinc-
Pestszentimrét a katolikus iskolából a Tébláb 
Alapfokú Művészeti iskola Bokréta csoport-
jának magját adó, nem mellesleg a tanulásban 
is jeleskedő tanulók képviselték – mondta 
Szarvas Attila alpolgármester.

A gyerekek egyrészt megismerkedhet-
tek a másik hat testvérváros – köztük a 
lengyelországi Brzozów és a székelyföldi 
Székelykeresztúr – diákjaival, másrészt gaz-
dag kulturális és szabadidőprogramot is 
összeállítottak számukra a házigazdák. így 
városnéző kiránduláson jártak Kassán, és el-

jutottak a Jászói-cseppkőbarlangba is, amely 
az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt bar-
langvilágának részeként a világörökségi lis-
tán is szerepel.

Szarvas Attila hozzátette: érdemes elgon-
dolkodni azon, hogy a XViii. kerület is szer-
vezzen hasonló találkozót saját testvérvárosai 
diákjainak.

– A testvérvárosainkkal nagyon jók a kap-
csolataink, és külön-külön volt már diákcse-
reprogramunk Szepsivel, Körösfővel vagy 
éppen Tusnádfürdővel, de egy minden várost 
érintő ifjúsági találkozó újdonság lenne.

Ê-puskás- 

Frissen festve még szebb!
Új, élénk színeket kapott a robogó óvoda kerítése október 14-én a három történelmi 
keresztény egyház által immár tizedik alkalommal megszervezett 72 óra kompromisz-
szum nélkül elnevezésű szociális önkéntes akció keretében.

lőrinci diákok Szepsiben
Tánctudásával és a Szepsi testvérvárosai által küldött diákcsapatok kulturális vetélke-
dőjén elért első helyezésével is büszkélkedhet a Szent lőrinc Katolikus általános iskola 
10 fős csapata, amely szeptember 26–29. között részt vett a felvidéki város nemzetközi 
ifjúsági és gyermektalálkozóján.
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�a kerületi járdaprog-
ram sikerét jelzi, 
hogy ganztelepen 

már nincs szükség újabb 
járdák építésére, csupán 
a meglévőket kell karban-
tartani. a szokásos éves 
felújítási program most 
éppen négy kerületrész-
ben folyik egyszerre.

KeréKgyártó györgy   

– Az önkormányzat célja az, hogy a 2015-
től 2019-ig tartó és mintegy 2 milliárd 
forintba kerülő járdaprogram végén a 
kerület minden részében biztonságosabb 
és kényelmesebb legyen a gyalogos köz-
lekedés, és sehol se legyen az átlagosnál 
rosszabb minőségű útszakasz – mondta 
korábban a Városképnek Lévai István 
Zoltán  alpolgármester, hozzátéve, hogy 
az önkormányzat kiemelt beruházás-
ként kezeli a járdák felújítását. A munka 
minden évben több kerületrészt érint, 
lapunk megjelenésének idején négyben 
van folyamatban a felújítás.

ganzteleP, 
ganzkeRtvÁRos 
Ganztelepről két jó hír is érkezett. Az 
egyik az, hogy ebben az évben a meg-
szokottnál előbb kezdődött el a járda-
felújítás.

– Az itt élők számára azért fontos ez, 
mert így előbb is fejeződnek be a mun-
kálatok, vagyis mire a hideg, csapadé-
kos idő megérkezik, megújult járdákon 
lehet majd közlekedni – magyarázta 
Dámsa József, a Ganztelepet is felölelő 
körzet önkormányzati képviselője.

A másik jó hír az, hogy ezen a részen 
már nem kell új járdát építeni.

– Mivel folyamatosan tartom a kap-
csolatot az itt élőkkel, tudom, hogy erről 
a területről nem érkezett több igény új 
járdákra, a Városgazda 18 munkatársai 
az építési munkáknak a végére értek, 
már csak a meglévő felületeket kell kar-
bantartani – informált a képviselő.

Pillanatnyilag ezek a munkálatok 
folynak, de máris megkezdődik a felújí-
tás Ganzkertvárosban is. A két területen 
összesen 1500 méter újul meg, van olyan 
utca – például a Bója –, amely több sza-
kaszon is.

Dámsa József elmondta, hogy a kör-
zetében kiemelten fontos a Kandó téri 
iskola környezetének a rendezése, ez-
által ugyanis nemcsak a mindennapi 
közlekedés válik könnyebbé és biztonsá-
gosabbá, hanem az iskola körüli sport-
foglalkozások is.

eRzsébet-bélateleP, 
FeRihegy
Jelentős hosszúságú járdaszakasz – több 
mint 2700 méter – újul meg Erzsébet-
Bélatelepen és Ferihegyen is. Mindkét 
kerületrész szépen fejlődik, az elmúlt 

években kiemelt szerep jutott nekik a 
csatornázási programban, majd az azt 
követő út- és járdafelújításban is.  

– A mostani karbantartási munká-
latok nagyobb része Ferihegyen zajlik – 
tájékoztatott Dömötör István alpolgár-
mester, aki egyúttal a két kerületrész 

képviselője is. – itt egyébként szükség 
lesz még építésre is, hiszen akad olyan 
utca, ahol eddig soha nem volt járda.

Erzsébet-Bélatelepen és Ferihegyen 
több mint 2,5 kilométeren szolgálja 
majd hamarosan hengerelt aszfaltfe-
lület a komfortos és biztonságos köz-
lekedést.

új már nem kell
Korábban kezdődött idén a járdaprogram őszi üteme
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Mit legyen a zöldhulladékkal?  
A keletkező növényi hulladékot elsősorban 

komposztáljuk, másodsorban az FKF zrt. által 
forgalmazott, speciálisan erre a célra szolgáló 
zsákokban – a háztartási hulladéktól elkülöní-
tetten – gyűjtsük össze.  

Az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján 
minden kertes házas övezeti háztartás igényel-
het erre a célra 5 darab ingyenes zsákot, ame-
lyeket a közszolgáltató szintén díjmentesen 
szállít el a porták elől. Az így gyűjtött „hulla-
dék” nem hulladék, hanem alapanyag, mivel 
komposztálják. 

Elégetni tilos!
Miért nem szabad égetni?
Kevesen tudják, hogy az avar égetése során 

keletkező füst olyan részecskéket hordoz, ame-
lyek károsak az egészségre és a környezetre. Az 
égetésekor szén-dioxid helyett mérgező szén-
monoxid keletkezik, így nemcsak a környezet 
van veszélyben, hanem az is, aki az égetést vég-
zi.  A részecskéket közvetlenül belélegezi a többi 

m é r -
g e z ő 

szennyeződéssel együtt. Ezek a mikronnagy-
ságú részecskék (1 hajszál 50 mikron vastagsá-
gú) a tüdőn keresztül behatolnak a szervezet-
be, rákot, szív- és érrendszeri, valamint légúti 
betegségeket okozhatnak, vagy elősegíthetik 
azok kialakulását.

Ezeknek az egészség- és környezetkárosító 
hatásoknak a kivédésére lépett életbe a kérdést 
szabályozó, a zöldhulladék elégetését tiltó ren-
delet (69/2008. (Xii. 10.) Főv. Kgy. rendelet). 

Mi történjen a fahulladékkal? 
Kizárólag a kezeletlen fahulladék égethető 

el az otthoni kályhákban, kazánokban: ilyen 
például az asztalosműhelyek hulladéka, ha 
nem bútorlapról, pozdorjáról, OSB-lapról van 
szó. Ezek az anyagok ugyanis nagy mennyi-
ségben tartalmaznak műgyantaalapú ragasz-
tót, amelyből égetéskor mérgező és rákkeltő 
szennyeződés jut a levegőbe. 

Vigyázat: az építési bontásból származó fa-
anyag is lehet kezelt, ha gomba- és rovarölő, 

illetve gyulladásgátló szerekkel itatták át! A 
nem megfelelő tüzelőanyag a kazán idő előtti 
tönkremenetelét is okozhatja. Az égéstermék-
ben lévő pára kicsapódása, kátrányosodása a 
füstgázban lévő vegyületekkel maró hatású 
savat alkot, amely megtámadhatja a kazán 
fémrészeit. Ezt a hatást fokozza a műanyagok 
(például PET-palackok) eltüzelése. 

A fával, lignittel, barnaszénnel való tüze-
lés is nagy mennyiségű káros anyagot juttat a 
környezetbe.  Budapesten a szállópor 50 száza-
léka az utóbbi időben nagyon elterjedt vegyes 
tüzelésű kazánokból származik, a másik fele a 
közlekedésből.  

Amennyiben kizárólag vegyes tüzelésű ka-
zán áll rendelkezésre a fűtéshez, használjunk 
alacsony hamutartalmú keményfatüzelőt (le-
hetőleg kéregmenteset) vagy jó minőségű kő-
szenet, kokszot. 

Miért veszélyesek az égéstermék-részecskék?
A levegőben szálló por nagyon apró ré-

szecskékből áll.  ha a tüdőnkbe kerülnek, 
nagy részüket kilélegezzük – akárcsak a ciga-
rettafüstöt –, ám egy részük lerakódik, és az 
igazán apró részecskék akár a véráramba is 
kerülhetnek.  A részecske a vérrögképződés 
központjává válhat, ami trombózist, infarktust 
vagy agyvérzést okozhat.

Mivel jár az égetési tilalom megszegése? 
Az égetési tilalmat megszegőkre hatósági 

eljárás keretében akár 300 ezer forintos bünte-
tést is kiszabhat a Kormányhivatal. 

Nem árt tudniuk azoknak, akik sem jogkö-
vető, sem környezettudatos magatartást nem 
tanúsítva a tiltás ellenére elégetik a felsorolt 
káros anyagokat, hogy az égéstermékekből 
(hamu, kéménykorom, kátrány lerakodás) 
is kimutatható a nem megfelelő tüzelőanyag 
használata, és amennyiben ez bebizonyosodik, 
a büntetés mellett a több mint 100 ezer forin-
tos laborvizsgálatot is ki kell fizetniük. 

Éljünk a környezetkímélő módszerekkel, 
vigyázzunk az egészségünkre és a levegő tisz-
taságára!

KorMányhivATAl – az ÖnÖk szolgálaTában

TiSzTA lEVEGőT!

Dámsa József fontosnak tartja, hogy a tél beállta előtt elkészüljenek a felújított járdák 

SikereS 
álláSbörze
Az Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt ke-
retében állásbörzét tartott Budapest Főváros 
Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztálya 
és Xviii. kerületi hivatala a Kispesti Munkás-
otthon Művelődési házban október 5-én. 

A rendezvényt György István, Budapest Főváros kor-
mánymegbízottja nyitotta meg, s Király Beatrix, a XiX. 
kerületi hivatal vezetője, Hodruszky Csaba, a XViii. ke-
rületi hivatal vezetője és Csete László VEKOP-8.1.1-15-
2015-00001 projektmenedzser jelenlétében Gajda Péter, a 
XiX. kerület polgármestere köszöntötte az érdeklődőket. 

Az állásbörze alapvető célja a személyes találkozási 
lehetőség biztosítása a munkaadók és a munkavállalók 
között, megkönnyítve a kapcsolatfelvételt, a közfoglal-
koztatási jogviszonyban dolgozók elhelyezkedését az 
elsődleges munkaerőpiacon. Budapest Főváros Kor-
mányhivatalának munkatársai helyben munkaerő-piaci 
információkkal segítették az álláskeresőket, és az érdek-
lődők részletes tájékoztatást kaptak az Út a munkaerő-
piacra (VEKOP-8.1.1-15-2015-00001) elnevezésű kiemelt 
projekt támogatási és képzési lehetőségeiről is. 

A látogatókat nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésük 
érdekében személyre szabottan segítették az álláskere-
sésben hasznosítható munkaerő-piaci információkkal és 
technikákkal, pálya- és munkavállalási tanácsadással. A 
rendezvényen helyi civil szervezetek is képviselték ma-
gukat, például a kerületi családsegítő szolgálat.

Az elsődleges munkaerőpiac felé irányított 200 köz-
foglalkoztatott mellett további mintegy 200 álláskereső 
jelent meg. Az érdeklődőket 30 munkaadó közel 1200 
ajánlattal várta. A kínált állások palettája széles volt, 
például: vendéglátó eladó, kereskedelmi eladó-pénztá-
ros, idősgondozó, raktáros, takarító, adminisztrátor, 
gépjárművezető, villamosmérnök. Nagy volt az érdek-
lődés a fegyveres testületek által kínált munkalehető-
ségek iránt is, többek között lövész, díszelgő gépjár-
művezető, határvadász szakmára lehetett jelentkezni. 
A megjelentek 10 százaléka a helyszínen talált állást, 
további 15 százalékukat második körös interjúra hív-
ták. A leginkább keresett munkakörök adminisztratív, 
könnyű fizikai munka és kereskedelmi jellegűek voltak. 
A cégek döntő többsége a XViii. és a XiX. kerületben 
kínált munkalehetőséget. 

A kerületünkben sokan laknak kertes házban, ahol az ősz nem csupán a szí-
nekben való gyönyörködés időszaka, hanem a kerti munkáké is. ebben az év-
szakban nagy tömegben keletkezik zöldhulladék. 

TováBBi KerüleTi 
FeJleSZTéSeK 
Ötéves fővárosi program 
indult a földutak szilárd bur-
kolattal való ellátására. ennek 
keretében kaphat új burkola-
tot a királyhágó út és kappel 
emília utca közti földút is.
Fővárosi forrásból csatornáz-
zák a kerület ellátatlan részeit 
a bkisz (budapest komplex 
integrált szennyvízelvezetése) 
vi-vii. program ütemezési 
terve szerint 2019 közepé-
ig. Összesen közel 4000 
méter csatornát fektetnek 
itt le, s többek között az 
pestszentimrei kerékkötő, ke-
rékvágás, szántás, boronás 
és aratás utca csatornázása 
oldódik meg. 
a béke tér felújításának 
második üteme ugyancsak 
fővárosi beruházásban valósul 
meg. ennek részeként lénye-
gesen javulhatnak például a 
parkolási feltételek, s a tervek 
szerint fedetté teszik a busz-
megállókat.
a béke téri orvosi rende-
lő felújítására mintegy 100 
millió forintot szavazott meg 
az önkormányzat képviselő-
testülete. a munka az épület 
társtulajdonosával történő 
egyeztetés lezárulása után 
kezdődhet meg.
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6 Gyorsan fogytak a zsákok az idei krumpliosztás során isKözélet

�Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
önkormányzata 

az elmúlt évekhez 
hasonlóan idén ősz-
szel is ingyenesen 
osztott burgonyát 
a kerületben állan-
dó lakcímmel vagy 
bejelentett tartózko-
dási hellyel rendel-
kező 65 éven felüli 
lakosoknak. az akció 
révén fejenként 15 
kilogramm krumplit 
lehetett hazavinni. 
az önkormányzat az 
ajándékkal segíteni 
kíván az idős embe-
reknek a téli élelmi-
szer-beszerzésben.

PuSKáS attILa   

A csaknem 300 tonna krumplit 
október 17. és 19. között osz-
tották szét négy helyszínen. A 
zsákokat a Kondor Béla Közös-
ségi ház melletti parkolóban, 
az Üllői út melletti Piac téren, 
a Marosvásárhely utcában és a 
Pestszentimrei Sportkastély par-
kolójában lehetett átvenni.

egymÁsnak is 
segítettek
A Piac téren, vagyis a régi piac-
téren felállított hatalmas sátor 
előtt már fél órával a reggel 8 órai 
nyitást megelőzően gyülekeztek 
a jogosultak. Az önkormányzat 
munkatársainak köszönhetően 
szerencsére nem kellett sokáig 
várakozniuk. Az előre kiküldött 
értesítő átadása és a lakcímkártya 
bemutatás után már lehetett is 
vinni a zsákokat. Az eső két rak-
lap krumpli – több mázsáról van 
szó! – alig fél óra alatt elfogyott.

Voltak, akik kerekes bevá-
sárlókocsival vitték el a zsákot, 
de sokan érkeztek autóval is. Az 
évek alatt kialakult egy olyan fi-
gyelemre méltó szokás is, hogy 
az egy környéken, egy házban 
lakók összeállnak, és egy autó-
val jönnek el a krumpliért.

Sok fiatal is segített az idős 
szülőknek, nagyszülőknek az-
zal, hogy helyettük vitték el a 
krumplit. Az átvételhez ebben 
az esetben természetesen szük-
ség volt az értesítőre, a 65 éven 
felüli jogosult és a hozzátartozó 
igazolványára is, így ügyeske-
désről szó sem lehetett.

a gesztus 
éRtéke
Az akció második napján 
Kucsák László országgyűlési 
képviselő is ellátogatott a régi 
piactérre – akárcsak egy nap-
pal korábban Ughy Attila pol-
gármester –, megnézte, miként 
zajlik a krumpliosztás, majd 
Dömötör István alpolgármester 
társaságában be is állt segíteni.  

Ughy Attila az önkormány-
zat akciójáról elmondta, hogy 
a burgonyaosztás és a tavaszi, 
illetve a karácsonyi élelmiszer-
csomag-osztás jelképe annak a 
figyelemnek, amellyel a kerület 
odafordul az idősek felé, igye-
kezve segíteni a 65. évüket be-
töltött embereknek.

– A jelentősége nem is a 15 
kilogramm krumpli árában van, 
hanem inkább abban, hogy ma-
gyar termelőtől származó, válo-
gatott minőségű burgonyával tu-
dunk hozzájárulni a téli időszak 

megkezdéséhez. Az is jó, hogy 
az érintetteknek nem kell keres-
gélniük, hogy honnan szerezzék 
be a krumplit, és nem kell attól 
tartaniuk, hogy becsapják őket 
– tette hozzá a polgármester. – 
Az élelmiszer-akciók után sok 
visszajelzést kapunk, melyek 
többsége pozitív, de előfordul 
olyan kritika is, aminek meg-
fogadásával az esetleges hibát a 
következő alkalommal már az 
előkészítés folyamán ki tudjuk 
javítani.

az óCeÁnon túl 
is tudjÁk
Nem mindennapos örömteli do-
log, ha egy itthoni jótékonysági 
akció híre eljut Észak-Ameri-
kába is. Amint azt Ughy Attila 
elmesélte, egy régi osztálytársa 
szüleinek köszönhetően egy ka-
nadai kisvárosban példát vettek 
a XViii. kerületi élelmiszerosz-
tásokról.

– A közelmúltban osztályta-

lálkozóm volt, és ott mesélte az 
egyik lány, persze mára már ő is 
családos asszony, hogy a rend-
szerváltozás környékén Kanadá-
ban letelepedő szülei néhány éve 
nyugdíjasként részben visszate-
lepültek a kerületbe. Éppen itt-
hon voltak, amikor megkapták 
az értesítőt, hogy jár nekik az 
adomány. Meglepődtek, s ami-
kor az év másik felére vissza-
utaztak Kanadába, elmesélték, 
hogy az itteni önkormányzat 
élelmiszert ad az időseknek. A 
helyi elöljáróknak megtetszett 
az ötlet, és azóta már azon a te-
lepülésen is szerveznek hasonló 
akciót, nyilván a helyi szükség-
leteknek megfelelően.

A háromnapos burgonyaosz-
tás végén megmaradó mennyi-
séget hagyományosan a rászo-
rulóknak adja az önkormányzat. 
A krumpli kiosztásáról a nagy-
családosok kerületi szervezete, 
a családsegítő központ és a haj-
léktalanokkal foglalkozó Tiszta 
Forrás Alapítvány gondoskodik.

SegítSég a téli
felkéSzüléShez
Mindenkinek jutott a burgonyából
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Nem árt tudni, hogy a buda-
pesti kamarának számos in-
gyenes szolgáltatása van, ame-
lyekhez azok is térítésmentesen 
juthatnak hozzá, akik csak az 
évi ötezer forintos regisztrációs 
díjat fizetik meg, önkéntes ta-
gok nem akarnak lenni. 

A BKiK ipari Tagozatának 
elnöke, Csoltó Gábor az ingye-
nes szolgáltatások közül a bé-
kéltetőtestületi eljárást említet-
te elsőnek. Mint mondta, egyre 
nagyobb igény van erre, mert a 
szervezet a vitás ügyeket gyor-
sabban, olcsóbban és megfelelő 
jogbiztonsággal képes kezelni, 
úgy, hogy az igazságszolgálta-
tás egyéb részeit is mentesíti a 
terhelés alól. 

Az ingyenes szolgáltatá-
sok között találjuk az adó-, a 
jogi, az építésügyi, a környe-
zetvédelmi és a pályázati ta-
nácsadást. Természetesen ezek 
csak az állandó szolgáltatások, 

a tagozatok és az osztályok 
munkatársai a szakterületükön 
minden érdeklődőnek szívesen 
szolgálnak felvilágosítással. 
A kis- és középvállalkozások 
országos szinten a munkavál-
lalók mintegy 70 százalékának 
adnak kenyeret. Ezek a szer-
vezetek azonban nem minden 
feladatra tudnak felkészülni. 
Ezért a BKiK fontosnak tartja, 
hogy a tanácsadói szolgálat a 
vállalkozók mindennapi prob-
lémáinak megoldásához segít-
séget nyújtson, az egyszerűbb 
esetekben telefonon, a bonyo-
lultabb ügyekben személyesen. 

– További fontos szolgálta-
tásai a kamarának a szakmai 
workshopok és továbbképzé-
sek. Több szakmában mester-
vizsgára felkészítő tanfolyamot 
szervezünk, és a mestervizsga 
letételét is megszervezzük, biz-
tosítjuk. Szakmai versenyeket 
rendezünk, s az új technológi-

ákról is tartunk bemutatókat. 
És akkor nem szóltam még 
az okmányhitelesítésről és a 
Széchenyi Kártyáról, amelyek 
szintén megkönnyítik a vállal-
kozások számára az ügyinté-
zést, illetve a finanszírozásukat. 
A Széchenyi Kártya hitelkeret-
ét ráadásul most emelte a kor-
mány a kétszeresére! Sok segít-
séget kapunk továbbá a kerületi 
önkormányzatoktól is a kamara 
kerületi tagcsoportjain keresz-
tül – mondta Csoltó Gábor. 

Az információcserén mind-
azonáltal javítani kell, ezért 
szervezik a vállalkozói napot – 
és várják a XViii. kerületi vál-
lalkozókat is – november 15-én 
10 órától a BKiK központjában 
(i. kerület, Krisztina krt. 99. 
Vii. em., Széchenyi-terem). A 
rendezvényen nemcsak kap-
csolatfelvételre lesz lehetőség, 
hanem az igényeket is meghall-
gatják.

iNGyEN SEGíT 
A KAMArA
A megújuló Budapesti Kereskedelmi és iparkamara (BKiK) szakmai szervezeteivel a 
pestszentlőrinci-pestszentimrei vállalkozók helyben, a székhelyükhöz, telephelyükhöz 
közel vagy a Krisztina körút 99. szám alatti központban könnyen felvehetik a kapcso-
latot, ha bármilyen üzletmenettel kapcsolatos információra, szakmai tanácsra van 
szükségük.

FŐZni, SüTni egyAránT leheT 
a már hagyományossá vált őszi burgonyaosztásra évek óta kiskunlacházáról szerzi be a 
krumplit az önkormányzat. a megbízható hazai termelőtől származó desirée fajta magyar-
országon igen elterjedt, nemcsak a nagytermelők révén, hanem sok vidéki ház vetemé-
nyesében is termesztik.
a zsákokat olyan modern géppel töltik meg, amelynek segítségével arra is lehet ügyel-
ni, hogy azok súlya a szállítás során fellépő természetes apadás miatt se csökkenjen 15 
kilogramm alá.
a télálló desirée burgonya főzésre és sütésre is kiválóan alkalmas. jól tűri a hideget, a 
tárolásakor arra azonban természetesen figyelni kell, hogy a meleg panellakásokban hajla-
mosabb a csírázásra.
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7A VUA úszószakosztályának elnökét a Budapesti Úszószövetség elnökévé választották Szabadidő

�horváth zoltánt, a 
városgazda utánpót-
lás akadémia (vua) 

úszószakosztályának 
vezetőjét választották a 
budapesti úszószövet-
ség elnökévé. a 47 éves 
szakember alapos körülte-
kintés után állítja majd fel a 
szövetség stratégiáját.

rótH FereNc     

A Budapesti Úszószövetség, a BÚSz 
október 11-i tisztújító közgyűlésén a fő-
városi egyesületek küldötteinek egyön-
tetű szavazatával választották Horváth 
Zoltánt a szövetség elnökévé. Az új el-
nök igazi „vizes ember”, hiszen három 
és fél éves kora óta úszik, szép ered-
ményekkel. Kétszeres ifjúsági Európa-
bajnok, és több mint húsz éve edző. 
ráadásul sportvezetői tapasztalatokkal 
is rendelkezik. Jelenleg a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia Sportszervezé-
si osztályának vezetőhelyettese és az 
úszószakosztály vezetője.

klasszisok 
a PaRton is
A beszélgetésünk a múltba is tekint, 
mert a nélkül nincsen jövő.

„Az úszáshoz, a sporthoz való vi-
szonyomat, a lelkesedésemet nagyban 
meghatározza, hogy a legendás okta-
tónak számító Kiss Miki bácsi tanított 
úszni, akinek olyan klasszisok kerültek 
ki a keze alól, mint például Egerszegi 
Krisztina és Cseh laci. A versenyeken 
elért eredményeimet dr. Sós Csabának 
köszönhetem, aki jelenleg a TF úszás-
tanszékének a vezetője, illetve a Magyar 
Úszószövetség szövetségi kapitánya.”

horváth zoltán tehát jól tudja, hogy 
a sportbeli sikerek is az oktatással kez-
dődnek.

tÖbb ezeR gyeRek
Az oktatás és a helyes technika elsajátí-
tása kulcs a sikerhez, ezt a három kerü-
leti uszodában is csoportokat irányító 
szakember utánpótlás-akadémiás ered-
ményei is alátámasztják.

„Két és fél éve, 2015 tavaszán kér-
tek fel az úszószakosztály vezetésére. A 

ügyvezetőtől, Banyár lászlótól bizal-
mat és lehetőséget kaptam, hogy felépít-
sem a rendszerünket. Egy olyat, amely 
példaértékű lehet. Miután a kicsik és 
a szülők megismerkedtek a módsze-
rünkkel, nagyságrendekkel emelkedett 
a kerületben általunk oktatott gyerekek 
száma. Most már két és fél ezren tanul-
nak úszni nálunk, ami nagy felelősség, 
de még nagyobb öröm.” 

kiCsik? jók!  
Napjaink nagy klubjai vonzzák a fia-
talokat, de nem szabad elfeledkezni a 
kisebb egyesületekről sem, véli a szak-
ember, aki először is a teljes szakmát 
szeretné átlátni.

„Az úszás az egyik legsikeresebb 
sportágunk. rengetegen jelentkeznek, 
jön az utánpótlás. Sokan tévesen azt 

hiszik, hogy csak a nagy egyesületek-
nél létezik komoly szakmai munka, 
pedig a kis műhelyek is képesek kine-
velni jó úszókat. Meggyőződésem és 
az eredményességen alapuló tapasz-
talatom, hogy nem feltétlenül a nagy 
klub az üdvözítő. remélem, hogy erre 
sokak figyelmét sikerül felhívnom, 
mert csak ebben az esetben bízhatunk 
abban, hogy a szövetség az egyesüle-

tekkel karöltve megvalósítja a terve-
zett programjait.” 

szakma is, Pénz is
Az új elnök természetesen tisztában 
van azzal, hogy akármennyire fontos 
is a szakma, pénzre is szükség van.

„A most kapott lehetőség nagy 
megtiszteltetés és az úszósport szol-
gálata is. A legfontosabb az, hogy az 
egésznek átlássam a rendszerét, a mű-
ködését. Ezek után döntjük majd el, 
hogy hol kell esetleg javítani, s miként 
lehet például pluszpénzekre szert ten-
ni. Mert a szakmai tudáson túl ezzel 
is támogatni kell a következő úszóge-
nerációt. Ami engem illet, tökéletes 
együttműködésre törekszem a Magyar 
Úszószövetséggel.”  

Jó hUlláMON,
Jó KEzEKBEN
Horváth Zoltán tudja, mi kell a sikerhez
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Még mondja valaki, hogy nem elég kemény va-
luta a forint – próbáltál már átfúrni egy öt-
forintost, hogy alátétet csinálj belőle? Bezzeg 
a régi kétfilléres a svájcisapka árbocán…

Abba a világért se akarnék beleszólni, hogy jó volna-e nekünk, magyaroknak, az euró bevezetése, de azt 
nem tudom elhallgatni, hogy milyen kemény valuta ez a mi forintunk is… És ezt szó szerint értem! A 
minap ugyanis Dezső bácsi, a villanyszerelő jött hozzám, hogy valami csip-csup dolgot elintézzen (ha jól 
emlékszem, egy lámpatestet kellett cserélnie az előszobában). Nem azért mondom, de fiatalabb koromban 

– még öt-hat évvel ezelőtt is – nem fordultam volna szakemberhez. Az ember, ugye, ha egyedül él, kényszerűségből 
mindent megtanul, vízcsapbőrözés, zárak, zárlatos olvasólámpa, de egy idő óta létrára már nem szívesen mászom 
fel, ne adj isten, ha csak kicsit is megcsap közben az áram, olyan dupla szaltóval jövök le a tetejéről, hogy loBue 
vagy Navratil is megirigyelné (na, jó, legyünk szerényebbek: ilona hlavackova). Nem volt akármi… elnézni ezeket a 
bátor fiatalokat a Parlamenttel szembeni óriástoronyban a nyáron. igaz, a szaksajtó meglepve állapította meg, hogy 
a kilenc világbajnoki éremből ötöt harminc éven felüli versenyző kaparintott meg, most mondjátok: harmincévesen 
még ekkorákat tudnak ugrani?! 
Na, de most nem erről akarok beszélni, hanem Dezső bácsiról… Jaj, először talán még arról is, hogy én őtet már, 
istenem, mióta is ismerem(?), hát, nem tegnap óta, az egyszer biztos. Eleinte csak Dezsőke volt, aztán Dezső lett, 
egy idő után viszont Dezső bácsi. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen ő is elhagyta már a hetvenötöt, vagyis, hm, 
kezd hozzám öregedni. Én neki eleinte Emma kisasszony, aztán Emma, később Emmuska voltam, de egyszer azt 
találta mondani: Emma néni, ideadná azt a kalapácsot a táskámból? Na, nyeltem egyet, de persze odaadtam. Most 
tehát már Dezső bácsi, Emma néni – félszavakból értjük egymást.
Baj van, Emma néni – mondta nekem – kellene egy alátét ide a csavarhoz, de az alátétes dobozt a másik táskámban 
hagytam. Szerencsére Dezső bácsi hamar feltalálja magát. Most is csak előkapta a fúrómasináját, majd kifúr vele 
egy ötforintost, s olyan alátétet csinál belőle, amilyen éppen kell. Ezt mondta. Még viccelődött is, hogy az ötforin-
tost ajándékba adja, nem veszi bele a cehbe, merthogy ilyen nagyvonalú ember ő, de hiszen ismerhetem. Neki is 
látott a műveletnek, hanem hát… bizony elakadt. hiába szorította egy laposfogóval erősen a jó magyar forintot, 
csak nem akarta elkapni a fúró, egyre csak kipörgött, ledobta magáról a fúrófejet. Szegény Dezső bácsi már erősen 
izzadt, látszott, hogy kicsit zavarban is van, amiért ilyen „ügyetlen”. Még én próbáltam vigasztalni. hogy ugye, na, 
lássa-lássa, most kiderül, hogy milyen kemény ez a jó kis forint! Nem akármilyen valuta! Nem véletlen, hogy egyre 
erősödik még az euróval szemben is…
Bezzeg mennyire más volt a helyzet a régi alumínium öt- és tízfilléressel! A kétfilléresről nem is szólva… Aminek 
eleve lyukas volt a közepe (vajon miért?). Mi még azt húztuk a svájcisapkánk árbocára – mondta nevetve Dezső 
bácsi –, ugye, maga is emlékszik erre, Emma néni? Már hogyne emlékeznék! Meg arra is, hogy a gyerekek madzagra 
fűzték – hiába volt könnyű egyenként, jó kis verekedő segédeszköz sikeredett így belőle. 
innen aztán már csak egy ugrás volt, hogy eljussunk a háború utáni hiperinflációig, a mil- és bilpengőkig, a havi 42 
ezer billió (bizony!) százalékos inflációig. Amikor az apukám hazaért a havi fizetésével, nem tudtam olyan gyorsan 
lefutni vele a hangyába, hogy egy fél kiló vajra fussa belőle… hát, igen (Emma néni, Dezső bácsi), de legalább még 
fiatalok voltunk, ugye?! (huszonkilenc nullát kellett írni egy 4-es után – annyit ért aztán egy forint 1946. augusztus 
1-je után. Nem fért ki a sok nulla az iskolai táblánkra.)
És ahogy ott ültünk, ekként nosztalgiázgatva és elnézve, hogyan törik bele Dezső bácsi bicskája (fúrója) az ötösbe, 
hirtelen eszembe villant: de hiszen van nekem alátétem, hála egy ikea-szerelés maradékainak. Mi több, meg is talál-
tam kis keresgélés után, így hát nem kellett tovább bajlódni az akkora már kissé „viseltes” ötforintossal.
Amit aztán eltettem emlékbe. Néha talán elő-előveszem majd, hogy lám, ilyen (milyen) kemény a magyar valuta… 
(A fenét, legyintett Dezső bácsi, kiment ennek a nyavalyás fúrónak a feje. Megint meg kéne köszörülni.)

AMiKor Még
KiSSrác volT
az 1971-ben született horváth 
zoltán három és fél éves 
korában kezdett úszni a 
margit-szigeti hajós alfréd 
uszodában, a Ferencváros 
úszópalántájaként.  később a 
bp. spartacusba igazolt, négy 
éven át volt a felnőtt válo-
gatott keret tagja. kétszeres 
ifjúsági európa-bajnokként, 22 
évesen, 1993-ban fejezte be a 
versenyszerű úszást.

Horváth Zoltán 2015 óta irányítja a városgazda utánpótlás akadémia úszószakosztályát
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Kopácsolással kísért utolsó simító, rendteremtő 
mozdulatok a színpad és az árusítóbódék környé-
kén. A nézőtérre folyamatosan érkező, gyermek-
kezeket szorongató szülők, nagyszülők. Pontban 
11 órakor Galgóczy Zoltán alpolgármester, egyben 
a szüreti fesztivál ötletgazdája így köszöntötte a 
népes vendégsereget: 

– Jó látni a telt széksorokat az önkormányzat 
által először megszervezett szüreti fesztivál nyitó 
programja előtt. Kerületünknek is van borhagyo-
mánya, gondoljunk csak Krepuska Gézára, aki 
korának elismert borásza volt, így bennünk is 
megvan a bor tisztelete. Tágra nyílt szemeket, iz-
gatott arcocskákat látok magam előtt, ami érthető 
is, ugyanis a kétnapos szüreti fesztivált elindító 
holdfű Színház készen áll a bábelőadás bemutatá-
sára. Ehhez és a további műsorszámokhoz, feszti-
válozáshoz kívánok jó szórakozást! 

boR, sÖR, PÁlinka 
A nemes italokat felfedező sétánkat a borkészítés 
kezdeti szakaszát, a szőlőtaposást és -préselést 
bemutató helynél kezdtük. Elsősorban a gyerekek 
meglepően hamar ráéreztek a szőlőkezelés alap-
munkálataira, s néhány titkos eljárási technikára 
is fény derült itt. Néhányan talán el is döntötték: 
márpedig én borász leszek!

A szüreti fesztivál borkínálatát a minőség jel-
lemezte. Maul Zsolt borait szakács ember kínálta. 
A lator névre hallgató, csorgó bor bársonyos ízé-
vel rögtön csatát is nyert. Horváth Benjamin Vin-
ce szakácsmestertől megtudtuk, hogy az ételek, a 
desszertek saját boraik hozzáadásával készülnek, 
felejthetetlen gasztronómiai élményt nyújtva. A 
szemközti Kern Bor- és Pezsgőház háziasszonya a 
szüreti munkáról mesélt, kiemelve, hogy az aszú-
szemek szüreteléséhez finom mozdulatok és még 
finomabb kezek kellenek. Borházfelfedező sétán-
kat a Polgár Pincészetnél zártuk. Polgár Zoltán 
tulajdonos sokatmondó gondolatát olvasóinkkal 
is megosztjuk: 

– Nálunk a borok nem készülnek, hanem szü-
letnek. 

A borfesztiválon azért a sörbarátok sem ma-
radtak szárazon, a kézműves söröket kínáló pul-
tok előtt sem a magányosság volt a jellemző. Csak 
remélni tudjuk, hogy a sörösök emlékeztek a mon-
dásra: Sörre bor mindenkor, borra sör meggyötör.

A Madarasi Pálinkafőzde száz százalékban 
gyümölcsből készülő termékei az elmúlt évek or-
szágos versenyein 17 bronz-, 16 ezüst-, 13 arany- 
és 3 Champion- díjat szereztek. Erre mondják 
pestiesen: nem semmi.

Ki ülve, ki állva, ki sétálva, de szinte mindenki 

fogyasztott valamit, gyakran ügyelve arra is, hogy 
a kiválasztott falatokhoz passzoljon a vörös- vagy 
a fehérbor. rendesen fogytak a sajtkülönlegessé-
gek, a kenyérlángos, a pampuska, a kürtőskalács, 
a rétes, a perec és a magyar gyomornak oly kedves 
hurka, kolbász és sült tarja. 

a kiCsik sem unatkoztak
Jól kigondolták a szervezők, hogy gondoskodni 
kell a gyermekek szórakoztatásáról is, ahogy az 
egy családi programhoz illik. Kilenc műsorszám-
mal kedveskedtek kimondottan a legfiatalabbak-
nak. A gyerekek körében nem maradt el a nagy 
siker, ujjongva, fergeteges tapssal jutalmazták a 
bábosokat, az Apacuka zenekart, de kijutott az 
ünneplésből a Tébláb táncosainak, a Kolibri Tánc-
egyesületnek, a többi táncos produkciónak, Moha 
bácsinak, Fecó bohócnak, a Buborék együttesnek 
és a Dohnányi iskola zenészeinek is. A dodzsem 
és az arcfestők előtt is sorok álltak. A humor sem 
hiányzott a gyerekek körében, az állatsimogató 
karámnál csíptük el egy fiú megjegyzését:

– Apu, mindig panaszkodsz, hogy anyu már 
nem simogat, ugorj be a bárányka mellé, meglátod 
nemcsak anyu, de sokan mások is megsimogatják 
majd a buksidat!

Feltették az i-Re 
a Pontot
A szervezők meghívására országosan ismert 
sztárelőadók is hozzájárultak a fesztivál sikeréhez. 
Már a kezdést megelőzően ováció fogadta Deák 
„Bill” Gyulát és együttesét, s a lelkesedés csak fo-
kozódott a másfél órás koncert alatt. A színpad 

előtt fehér trikókat szorongatva már nem kimon-
dottan bakfiskorú hölgyek várták a szokásosnak 
mondható koncert végi dedikálást. Kökény Attila 
slágeregyvelegének sikerét mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy a közönség kórusa végigkísérte 
az énekes dalait. A szombati programot a retro 
utcabál zárta. Vasárnap délelőtt a kerületi, de 
szintén országosan ismert Botafogo Táncegyüttes 
lépett színpadra. Féktelen nevetés, hahotázás hat-
van percét varázsolta telt házas közönsége elé az 
irigy hónaljmirigy. Vasárnap estére is maradtak 
sztárok. A Parno Graszt-nagykoncert a roma zene 
lüktető világába vezette a nagyérdeműt. Bejött a 
zenekarvezető előadás előtti jóslata: 

– Olyan muzsikával készültünk, amely bein-
dítja a rugókat, meglátjátok, ma este nem lesz la-
zítás. 

A sikerre való tekintettel borítékolható, hogy 
jövőre is lesz szüreti fesztivál – addig meg csak 
kibírjuk valahogy. 

Az 1890-es évek végén Krepuska 
géza 17 157 négyszögöles területet 
vásárolt a lővy család birtokából (a 
mai Szálfa–erdősáv–vezér–Tiszavirág 
utca által határolt terület), amelyen 
országos hírű szőlészetet hozott lét-
re, és 1896-ban itt építette fel eme-
letes présházát. pestszentlőrincen, a 
mai gilice tér mellett is voltak szőlői. 
A lőrinci egyesületek szívesen rek-
lámozták az összejöveteleiket azzal, 
hogy Krepuska professzor pincéjé-
ből származó kiváló bort szolgálnak 
fel.

Sörre bor mindenkor…
Lehullt a lepel a borkészítés apróbb titkairól

�az átépítésnek, a megújulásnak köszönhetően a kossuth tér alkalmas-
sá vált fesztiválok, nagy helyigényű rendezvények megtartására is. a 
térköves sétányok mellett felsorakozó standok kényelmes, kereskedés-

re alkalmas teret kaptak úgy, hogy a sétálók sem szenvedtek helyhiányban. 
ilyen környezetben és körülmények között rendezte meg az önkormányzat 
az első kétnapos szüreti fesztivált október 14–15-én. 
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Szőlő, mese 
és tánc
nem ijesztette meg a borongós őszi idő-
járás a szülőket és a gyerekeket, akik a 
délelőtt folyamán egymás után érkeztek 
a pestszentimrei Közösségi ház október 
9-i szüreti családi napjára. Az ősz a sző-
lőtermés betakarításának időszaka. eb-
ből az ízletes, lédús gyümölcsből készül 
a bor, és ugyancsak a szőlőfürtök zama-
tos terméke a must. 

A családi napon az őszi színeket idézték meg a 
gyerekek a kézműves sarokban, ahol különféle 
anyagokból készültek a szőlőfürtök, illetve a 
szőlőlevelek és az őszi falevelek. A sárga, barna 
és zöld dekorációk hamisítatlan szüreti hangu-
latot teremtettek.

Az udvaron daráló és szőlőprés nyelte el a 
szőlőfürtöket. Bárki kipróbálhatta, hogyan kell 
használni ezeket a régi eszközöket, és hogyan 
kell mustot készíteni. Az édes nedűt pedig min-
denki örömmel kóstolta meg.

A közösségi ház színháztermében a 
Kuttyomfitty Társulat az Eltáncolt cipők című 
zenés-táncos mesejátékkal szórakoztatta a ki-
csiket és a nagyobbakat. Az izgalmas mese 
végén a tánctudásával kérkedő ördögfiókát 
táncpárbajban legyőző bátor szabólegény ter-
mészetesen elnyerte a királylány kezét és a fele 
királyságot. 

Az előadást táncház követte, és amíg a bát-
rabbak a villámgyorsan táncteremmé alakított 
nézőtéren ropták, addig a kíváncsibbak a tár-
sulat tagjainak – Dobsa Tamásnak és Dobsa 
Fodor Mónikának – a segítségével a mesejáték 
díszleteivel és a bábokkal ismerkedtek meg kö-
zelebbről.

Ê P. a.

Kurucz Ferenc 
hazatérése
pestszentimréről indult, s ugyanoda tért 
most vissza Kurucz Ferenc festőművész 
a képeivel. hazatérés címmel nyílt kiál-
lítása október 11-én a piK galériában a 
Magyar Festészet napja rendezvényso-
rozat és 70. születésnapja alkalmából.

Kurucz Ferenc képeinek segítségével magyar 
városokba és több – főleg mediterrán – ország-
ba juthat el az, aki október 26-ig elszánja magát 
a barangolásra a Pestszentimrei Közösség Ház 
galériájában. A megnyitón Feledy Balázs mű-
vészeti író e szavakkal méltatta a 25 évig kerü-
letünkben, most a szomszédban, Pesterzsébeten 
élő művészt:

– Kurucz Ferenchez mindig közel volt a mű-
vészet, de az elhivatott alkotómunka húsz éve 
indult újra, s az eredmények látványosak. Most, 
hogy elérkezett 70. életévéhez, lassan már egy 
festői életút áll mögötte, s ami még fontosabb: 
egy festői életmű. A látványból indulva élmé-
nyeit festi meg, melyeknek egyik döntő forrása 
a sok-sok utazás, az azokon szerzett benyomá-
sok. A mediterrán szépségek megfestése mel-
lett alapvetően meghatározó erdélyi, felvidéki 
és magyarországi élményeinek képpé alakítása, 
melyek beállításai eredetiek, nem közhelyesek.

A festőművész lánya, Kurucz Adrienn be-
szélt édesapja művészi kezdeményeiről: 

– Az iskolában a könyveit pingálta tele. Raj-
zolt az órákon, a szünetben, a leckeírás alatt. 
A tanítójának szerencsére volt annyi esze, 
hagyta. Felnőttkorában mégis egy biztonsá-
gosabb utat választott, hogy családját eltartsa, 
marketingensként lett cégvezető, a festéssel jó 
időre felhagyott. Az újrakezdés húszéves év-
fordulóján itt, Pestszentimrén nyílik kiállítás a 
képeiből. Apu innen indult, itt nőtt fel, és most 
ide tért vissza. Hazatért.

A megnyitón Draskóczy Zoltán gitárművész 
mediterrán dallamokkal varázsolta – a képek 
mellett – a vendégeket gyönyörű napsütéses tá-
jakra.   

Ê (temesi)

Szeressük 
a forradalom 
emlékét!
Az 1956-os forradalom eseményeit be-
mutató, eddig még soha nem látott fo-
tókból nyílt kiállítás a pavilongalériában 
október 10-én.  A Budapest, 1956. ok-
tóber 23. – Faragó györgy fotóriporter 
képei című kiállítás a magyarság sorsát 
meghatározó két hétből elevenít fel pilla-
natokat.

– Faragó György alkotásait nézve a múlt meg-
értését gyakorolhatjuk. A téma közel áll a 
szívünkhöz, mert a képek 1956-ról mesélnek 
– mondta a kiállítás megnyitóján Ughy Attila 
polgármester.

Az 1930-ban született Faragó György meg-
örökítette a Bem-szobornál 1956. október 23-án 
összegyűlt fiatalokat, köztük a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémia hallgatóit, majd fotózta a 
fővárosi eseményeket november 4-ig. A sorozat 
létezését évtizedeken keresztül titkolta, nehogy 
a fényképek alapján az 1956-os eseményeket 
követő megtorlás idején bárkit is beazonosít-
hassanak a képekről, és emiatt meghurcolják.

– A forradalom olyan tüntetés volt, ahol a 
magyar nép le akarta rázni magáról azt a rend-
szert, amivel nem értett egyet. Mindenkinek 
megvan a saját forradalma. Ahányan átélték, 
annyi történet. 1956. október 23-a egy „el nem 
múlható” történelmi dátum. Beszélni kell az 
utódoknak a forradalomról, tanítani kell róla, 
hogy érezzék, tudják: 1956-nak hősei voltak. 
Mindenkinek azt kívánom, hogy szeresse októ-
ber 23-a emlékét – fogalmazta meg az egy hó-
napig nyitva tartó kiállítás üzenetét a fotós.

Ê Puskás a.

Értsék a fiatalok 
1956 üzenetét
Autóbuszos kirándulássorozat kereté-
ben emlékeztek az 1956-os forradalom-
ra a Xviii. kerületi általános iskolák 8. 
osztályos tanulói. A rendhagyó megem-
lékezés ötletgazdája a pestszentlőrinc-
pestszentimrei jubileumi tanácsadó tes-
tület volt. 

– Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó hely-
színeket és emlékhelyeket magába foglaló ki-
rándulás ötlete két évvel ezelőtt merült fel. A 
szervezésben az önkormányzat segített, így 
idén lehetőség nyílt a megemlékezésre – mond-
ta Kurdi Gyula, a tanácsadó testület tagja, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Közoktatásért Közalapítvány kuratóriumának 
elnöke.

A tanév kezdete óta egymást követték a 
rendhagyó buszos történelemórák, melyek so-
rán a nyolcadikosok – majd zárásként október 
12-én a Felnőttek Gimnáziumának csoportja 
– ellátogattak a Kozma utcai Kisfogházba, az 
Új köztemetőben található 301-es parcellához, 
ahol az 1956-os mártírok nyugszanak, valamint 
a hargita téren lévő emlékműhöz, ahol megis-
merkedhettek az 1956-os események helyi áldo-
zatainak történetével. 

A megemlékezések a herrich Károly téri em-
lékparkban, a valamennyi kerületi 56-os mártír 
nevét megörökítő táblánál zárultak.

– A cél az volt, hogy a gyerekek ne csak az 
iskolai történelemórákon halljanak az 1956-os 
őszi eseményekről, hanem lássák például, hogy 
hol raboskodott Nagy imre miniszterelnök a 
társaival, és hol szenvedtek mártírhalált. Na-
gyon fontos, hogy a mai fiatalok értsék 1956 
üzenetét, és tudják, hogy mi történt Magyar-
országon, ezen belül Budapesten hat évtizeddel 
ezelőtt – mondta el Kurdi Gyula.

Ê P. a.

A játékos fejlesztéshez kellemes, nyugodt kör-
nyezetet biztosít ez a kis helyiség, amely az 
ugyancsak az óvodaév kezdetére elkészült pe-
dagógusi szobából nyílik.

– Korábban a pedagógusi értekezleteket 
és minden fontosabb szakmai megbeszélést 
kénytelenek voltunk a tornateremben tartani, 
amely nem igazán alkalmas erre – mondta az 
október 12-i házi avatóünnepségen Egyed Gab-
riella óvodavezető. – Az önkormányzat segít-
ségével sikerült megoldást találni, és a Szeretve 
Tanulni Egyesület elköltözésével felszabadu-
ló helyiségekből a Városgazda XViii. kerület 
Nonprofit zrt. szakembereinek köszönhetően 
kialakíthattunk egy pedagógusi szobát és az 
abból nyíló logopédiai fejlesztőszobát.

Galgóczy Zoltán alpolgármester kiemel-
te, hogy milyen fontos fejlesztést vállal az 

Eszterlánc óvoda, hogy a szeptemberben kez-
dődő nevelési évben az óvodába járó gyerme-
kek logopédiai fejlesztése már az új helyiségben 
folytatódhat. A 12-12 fős csoportokban lévő 
gyerekekkel az óvoda saját fejlesztőpedagógusa 
foglalkozik.

– Az új helyiségnek köszönhetően az óvoda 
logopédusa azokkal a gyerekekkel is a logo-
pédiai csoportszobákhoz hasonló színvonalú 
fejlesztőszobában tud foglalkozni, akik nem 
ezekbe a csoportokba járnak. Nagyon fontos 
az a feladat, amit az Eszterlánc óvoda felvállalt, 
hiszen a beszédfejlesztést már az iskoláskor 
előtt meg kell kezdeni. Éppen azért, hogy mire 
a gyerekek iskolába mennek, szépen, érthetően 
tudják kifejezni magukat, hiszen az érthető be-
széd elsajátítása a tanulást is könnyebbé teszi.

Ê Puskás a.

– Azért fontos az NPE, hogy legyen a helyi német 
közösségnek egy olyan civil, a politikától mentes 
szervezete, amely a nemzetiségi önkormányzat 
segítőjeként biztosítja a nemzetiségi összetar-
tozást – magyarázta Nagy András, aki arról is 
beszámolt, hogy az elmúlt húsz évben az egye-
sületnek összesen 568 tagja volt. – Jelenleg 110 
állandó taggal működünk, amivel a legnagyobb 
létszámú civil egyesületek közé tartozunk. 

A Kondor Béla Közösségi Házban tartott ok-
tóber 10-i ünnepségen Ughy Attila polgármester 
mellett Szarvas Attila és Galgóczy Zoltán alpol-
gármester is részt vett. 

– Nem könnyű a német hagyományokat őriz-
ni egy olyan kerületben, amelyik körbe van véve 
olyan, sokkal nagyobb német nemzetiséggel ren-
delkező településekkel, mint Soroksár és Vecsés. 
Mind az erőforrásokban, mind a német kapcso-
latrendszerben előnyben vannak ezek a települé-
sek, sokkal inkább át vannak itatva a német kul-
túra mindenapjaival. Ezért is tiszteletre méltó az 
a munka, amit az NPE végez, és az önkormány-
zat számára is sokkal becsesebb – fogalmazott 
Ughy Attila. – Az egyesület előtt álló feladat és 

kihívás még évtizedekre ad munkát a helyi né-
met származású polgároknak. A nyelvi kultúra 
és a hagyományok ápolásához továbbra is szá-
míthatnak az önkormányzat segítségére. Minden 
lehetőséget meg kell adni ugyanis ahhoz, hogy 
közös otthonunkat, a XVIII. kerületet a jövőben 
is gazdagabbá, színesebbé tegyük a megfelelően 
ápolt német kultúrával.

A születésnapi összejövetel nem lehetett volna 
teljes az egyesület országosan is elismert kórusa, 
a Liederschatz fellépése nélkül. A 2006-ban ala-
pított kórus néhány rövid dal előadásával köszön-
tötte a vendégeket. Nagyné dr. Szabó Zsuzsanna 
kórusvezető elmondta, hogy a dalkör elsősorban 
a német népdalok megőrzésére alakult, de termé-
szetesen az év különféle eseményeihez, ünnepei-
hez is megvannak a megfelelő énekek. 

– Kétszáznál több dalból álló repertoárunk-
nak a harmada ma is német népdal, és ezeknek 
mintegy kétharmada magyarországi gyűjtésből 
származik. A teljes dalkészletünk nagy részét 
két-, három-, illetve négyszólamú egyházi és vi-
lági kórusművek alkotják.

Ê Puskás a.

Tanítani kell a szép beszédet 
A tiszta, érthető beszéd elsajátítását segítő logopédiai szobát avattak a havanna-lakó-
telepen lévő eszterlánc óvodában.

Két évtizede a német kultúráért
húsz évvel ezelőtt alakult meg a Xviii. kerületben a németszármazású polgárok egye-
sülete (npe). Az évforduló alkalmából tartott ünnepségen nagy András elnök felidézte, 
hogy az egyesületet a magyarországi német kultúra és hagyományok megőrzése és 
továbbadása céljából alapították a helyi német származású polgárok a piros iskola né-
hány pedagógusával közösen.
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Ötvenéves 
a Napraforgó
Ötvenedik születésnapját ünnepelte ok-
tóber 18-án a Xviii. kerületi életfa Szo-
ciális Szolgálat napraforgó nappali Szol-
gálata a rózsa Művelődési házban. 

A Gárdonyi Géza utca 14. alatt lévő családias 
hangulatú kis házban működő szociális szol-
gálat ellátottjainak tartott születésnapi ünnep-
ségről természetesen egy hatalmas torta sem 
hiányozhatott.

Kucsák László országgyűlési képviselő a kö-
szöntőjében elmondta, hogy megfiatalodni jár a 
hasonló rendezvényekre.

– rengeteg pozitív energiát, életerőt szoktam 
kapni az idősebbektől, amivel fel tudok töltőd-
ni. Ötven év egy ember életében is hosszú idő, 
és egy intézmény fennállásában is számos tar-
talmas programot, örömteli eseményt jelent. 
Fontos, hogy gondoskodjunk arról a generáci-
óról, amelyik újjáépítette Magyarországot, és 
lehetővé tette, hogy ma nyugodt körülmények 
között élhessünk.

A vendégeket Szarvas Attila és Dömötör Ist-
ván alpolgármester is köszöntötte. Szarvas At-
tila elmondta, hogy a Gárdonyi Géza utcában 
mindenki családtagnak érezheti magát. 

– Bárki ellátogat ebbe a házba, szeretettel fo-
gadják. Örülök, hogy ezek az idős emberek ott 
vannak egymásnak, ha kell, segítenek, ha csak 
arra van szükség, akkor meghallgatják egymást. 
Tudják, hogy ha elmennek ebbe a közösségbe, 
akkor olyan helyre mennek, ahol fontosak.

Dömötör istván egy kicsit kitért a szociális 
szolgálat jövőjére is. Elmondta, hogy ha az ön-
kormányzatnak és személy szerint neki lehető-
sége lesz rá, mindent el fog követni azért, hogy 
néhány év múlva egy, a mostaninál tágasabb 
épület fogadja a Napraforgó időseit. 

Ê-puskás-

Krúdy kör  
– 35 éve
ily sok éve együtt irodalom- és művé-
szetbarátok, írók, költők és képzőművé-
szek. nem kis dolog ilyen hosszú ideig 
összetartani egy közösséget. A Krúdy 
gyula irodalmi Kör október 25-én ünnep-
li megalakulásának 35. évfordulóját.

A zila Kávéházban már egy héttel korábban, 
19-én ünnepeltek a „Krúdy-barátok”. Annyi-
an jöttek össze a főváros, sőt az ország minden 
részéből, hogy alig fértek el a kávéház emeleti 
galériáján. A házigazda Újvári Ferenc író-újság-
író volt, a vendégeket Kanizsa József író-költő, a 
Krúdy-kör titkára köszöntötte. A körhöz tarto-
zó festőművészek és fotósok kiállítását Fenyves 
Mária Annunziata költő, festőművész nyitotta 
meg. Ezután bejelentették, hogy három és fél 
évtized címmel megjelent egy vaskos antológia 
versekkel, novellákkal és éppen a zila falán egy 
hónapig látható képekkel. Király Lajos író-köl-
tő, a Krúdy-kör elnöke a következőket mondta a 
jubileumi kiadványról:

– harmincöt év egy ember életében is szá-
mottevő, ám egy irodalmi kör életében talán 
még jelentősebb időszaknak számít, mert az 
ilyen hosszú megmaradás függ a vezetőség és 
a tagság szorgalmától, áldozatos munkájától, 
a mecénásoktól, valamint a hálás közönségtől. 
Úgy látszik, nálunk ez mind együtt van, s re-
méljük, még nagyon sokáig együtt is lesz. Kö-
szönet nektek és köszönet a támogatóknak, 
köztük zila lászlónak, hogy rendszeresen he-
lyet ad számunkra. Olvassátok szeretettel az 
antológiánkat, de addig is hallgassatok meg be-
lőle művészeink közvetítésével néhány verset és 
novellát.

A több mint egyórás műsorban többek kö-
zött Zsuzsa Mihály színész-énekes és Németh 
Nyiba Sándor olimpikon, költő olvasta fel a 
műveket, de a Krúdy-kör rangidőse, a 93 éves 
Barta Erzsébet is előadta saját versét. Az ünnepi 
esten Kőhalmi Kristóf gitárművész zenélt.

Ê (temesi)

Tárgyeset-képek 

A Magyar Festészet napja országos ün-
nepi kiállítássorozatba – mint a főváros 
egyik fontos kiállítóhelye – természete-
sen a Kondor Béla Közösségi ház is be-
kapcsolódott az október 17-én megnyílt 
Tárgyeset című tárlattal.

Draskóczy Zoltán és Visky Dénes művésztanár 
nívós gitárjátékkal vezette fel az ünnepélyes 
megnyitót, majd Galgóczy Zoltán alpolgármes-
ter köszöntötte a szépszámú közönséget, köztük 
a megjelent kerületi művészeket. 

– itt egy nagyon aktív művészeti közösség 
működik, s talán éppen a Kondorban van a 
legtöbb kiállítás a kerületben, ahol száz aktív 
alkotót jegyeznek – mondta az alpolgármester. 
– Nemcsak erre a számra lehetünk joggal büsz-
kék, hanem arra is, hogy lelkes befogadó közön-
ségük van, azaz itt egymásra talált művész és 
néző. Azt kívánom, hogy ezt a kiállítást is minél 
többen nézzék meg.

P. Szabó Ernő művészettörténész azt emel-
te ki a megnyitó beszédében, hogy különösen 
ilyenkor, amikor a festészet napját ünnepeljük, 
jó magyar képzőművésznek lenni, hiszen annyi 
program van, hogy nagyban hozzájárulhatnak 
a művészet népszerűsítéséhez – utalt a Városhá-
za Galériában és a PiK-ben látható kiállításokra 
is.

– A festészet ünnepe áldozatos munkával jön 
létre minden évben, és öröm, hogy ebből a Kon-
dorhoz kötődő művészek is mindig aktívan ki-
veszik a részüket, s munkáikkal fővárosi rangra 
emelik a kiállítást – mondta, majd részletesen 
ismertette a 21 helyi képzőművész 28 képét. 

Varga Ferenc, a közösségi ház általános 
igazgatóhelyettese egy bejelentést is tett: jövőre 
élőbbé szeretnék tenni a magyar festészet ünne-
pét, azzal, hogy e nap előtt rövid alkotótábort 
tartanának – gyerekeknek is! –, és az ott készü-
lő képeket állítanák ki. 

A Tárgyeset című kiállítás kurátora Árvay 
Zolta volt, akinek egy képe szintén megtekint-
hető október 29-ig a közösségi ház Aulagaléri-
ájában.

Ê temesi László

Fakanalas 
kirándulás
A szeptemberi csülökfesztivál főzőver-
senyén részt vevő, nyertes diákcsapatok 
jutalomként győrbe, a Xantus János ál-
latkertbe és az Audi autógyárba látogat-
hattak el. 

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzat idősekért-Fiatalokért Közalapít-
vány rendszeresen szervez gasztronómiai 
programokat a kerületi tanulóknak. leg-
utóbb a Bókay-kerti Csülökfesztiválon 24 
diákcsapat mérte össze a főzőtudományát. 
Nem akármilyen ételeket főztek a fiatalok: töb-
bek között babgulyás, chilis bab, csirkepaprikás, 
csülök- és marhapörkölt, pincepörkölt, gombás 
sertéspörkölt, lecsó, paprikáskrumpli, palócle-
ves, tárkonyos raguleves készült az üstökben.  
– A gasztronómiai rendezvényeknek több cél-
juk is van. Elsősorban az, hogy a programjuk 
közösségépítő, érdekes és mindenki számára 
elérhető, teljesíthető legyen, másodsorban az, 
hogy olyan tevékenységre ösztönözzön, amely 
nemcsak a szabadidő hasznos eltöltéséhez, ha-
nem a pályaválasztáshoz is segítséget nyújthat 
a gyerekeknek – magyarázta Diráné Huszár 
Gertrúd, a közalapítvány kuratóriumának tit-
kára. – A bográcsos főzőversenyen csapaton-
ként öt-hét diák forgatta a fakanalat, akik kö-
zött volt alsó- és felsőtagozatos, középiskolás és 
egyetemista is. 

Galgóczy Zoltán így beszélt a fiatalokhoz: 
– Dicséret illet minden résztvevőt, mert min-
denki igazán kitett magáért, nemcsak ízben, de 
harmóniában, látványban is remek alkotások 
születtek. Bízom benne, hogy az itt versenyző 
diákok közül kerül ki a jövő híres séfje.  

– Változatos ételeket készítettek, tisztán és 
gyorsan dolgoztak a fiatalok – vette át a szót 
alpolgármestertől Jakab Sándor séf.  –  Büsz-
kék lehetünk mindenkire, aki fakanalat fogott, 
hogy egy ilyen rangos megmérettetésen képvi-
selje csapatával az iskoláját.

Ê Fülep e.

ha valaki csak úgy betévedt október 20-án a 
Pestszentimrei Közösségi házba, azt hihette né-
hány pillanatig, hogy ott éppen egy vidám han-
gulatú baráti találkozót tartanak. Olyan fesz-
telenül érezték magukat ugyanis a Borostyán 
Nappali Szolgálat 50 éves jubileumi ünnepsé-
gén részt vevők – mind az időskorú gondozot-
tak, mind az önkormányzatot, illetve a kerü-
letet képviselő közéleti személyiségek: Kucsák 
László országgyűlési képviselő, Dömötör István 
és Lévai István Zoltán alpolgármester, valamint 
Bauer Ferenc önkormányzati képviselő.

– Az önök nemzedéke nagyon sokat tett azért, 
hogy a kerület eljusson oda, ahol most tart. A 
mi generációnk feladata, hogy meghálálja ezt, 
például azzal, hogy a nyugdíjas évek kényelmét, 
örömét szolgáló infrastruktúrát igyekszik jobbá 

tenni – mondta Kucsák lászló, aki a jó szavak 
mellett egyébbel is készült: néhány palack kiváló 
bort hozott az ünnepi alkalomra.

– Jó tapasztalni ezt a vidám hangulatot – 
tette hozzá lévai istván zoltán. – Az arcokat 
nézve látom, hogy nemcsak imreiek vannak 
itt, érkeztek lőrincről is. Ez egyfelől azt jelenti, 
hogy önök jól érzik itt magukat, ami nagyszerű. 
Másfelől bizonyíték arra, hogy mi, imreiek és lő-
rinciek, egy település lakói vagyunk, összetarto-
zunk. Kívánom, hogy ez továbbra is így legyen.

A gálaműsor és a pohárköszöntők előtt az or-
szággyűlési képviselő és a két alpolgármester át-
adta az intézmény vezetőjének az önkormányzat 
ajándékát. Az oklevél mellett egy óra jár ilyenkor 
(ez már hagyomány a jubileumi ünnepségeken).

Ê K. gy.

A megállapodás célja a mozgáskorlátozott gye-
rekek és fiatalok sportolását, illetve az egészséges 
gyerekekkel való közös mozgást, sportolást előse-
gítő programok előkészítése, támogatása. 

A Fodisz elnöke, Szabó László a zenevár óvo-
dában október 16-án aláírt megállapodás kapcsán 
elmondta: az egyesület fontosnak tartja, hogy már 
óvodáskorban is közösen mozogjanak, sportolja-
nak a fogyatékos és az ép gyerekek.

– A XViii. kerülettel kötött szerződés jó példa 
lehet, és segíthet minket abban, hogy az ország 
még több önkormányzatával jöhessen létre hason-
ló együttműködés.

Ughy Attila polgármester úgy fogalmazott, hogy 
bízik az együttműködésben, és szeretné, ha a meg-
állapodás elősegítené azt, hogy a gyerekek számára 
természetessé váljon a fogyatékkal élő vagy egyéb 

speciális nevelési igényű csoporttársak elfogadása.
– A sport, illetve a kisgyerekek esetében a közös 

játék, az együtt mozgás lehetőséget ad az elfogadás 
megtanulására. remélem, hogy a Fodisz segítségé-
vel ez a gondolkodásmód az egész országban elter-
jed, és számos olyan program valósul majd meg, 
amelyen együtt vehetnek részt egészséges, illetve 
bármilyen speciális nevelési igényű vagy fogyaték-
kal élő gyerekek.

Magyarországon a Fodisz az egyetlen diákolim-
piai és egyéb szabadidős mozgásprogramokat lét-
rehozó civil sportszervezet, amely kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy az óvodai évek után a sajátos 
nevelési igényű gyermekeknek lehetőségük legyen 
a folyamatos sportolásra, amely célokat és elisme-
rést adhat számukra. 

Ê Puskás a.

Vidám, összefogó közösség 
Két kerületi szociális intézmény ünnepelte október közepén fennállásának 50. évfordu-
lóját. A gyöngyvirág Szociális Szolgálat Borostyán nappali Szolgálata a piK-ben tartot-
ta évfordulós ünnepségét.

Az elfogadást tanulni kell
A fogyatékkal élő gyermekek óvodai nevelése, sportolása és megfelelő iskolai előké-
szítése érdekében írt alá szakmai együttműködési megállapodást pestszentőrinc-
pestszentimre önkormányzata és a Fodisz, vagyis a Fogyatékosok országos diák- és 
Szabadidősport-szövetsége. 
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az oldalt összeállította: róth Ferenc

Anthony atya lelkipásztorként ment el, plébániai kormányzóként tért vissza egyház

�augusztustól ismét a 
tátrafüred téri szent 
istván király Plébá-

nián teljesít szolgálatot 
mahimai Raj anthony in-
diai atya, aki lelkipásztor-
ként hagyta el a kerületet, 
s most plébániai kor-
mányzóként tért vissza.

 
Amikor először szolgált ezen a plébá-
nián, már találkoztunk, így ismerőként 
köszöntjük egymást s invitál kedvesen 
a vendégszobába.

Sok változás nem látszik az atyán, 
mintha az elmúlt bő hat év nem fogott 
volna rajta. Egyvalamiben azonban 
szembe-, pontosabban „fülbeötlő” a 
különbség. A 42. évében járó Mahimai 
Raj Anthony olyan tisztán beszéli a 
nyelvünket, hogy letehetné akár a fel-
sőfokú nyelvvizsgát is.

ninCs honvÁgya
Az elégedettség hangján beszél az el-
múlt éveiről, magyarán, jól érzi magát 
hazánkban. Olyannyira, hogy amikor 
kérdem, nincs-e honvágya, egyértelmű 
a válasza.

„Nincs, mert amikor eljöttem abból 
a dél-indiai faluból, ahol éltem, tudtam, 
ide rendelt a Jóisten. ráadásul jó helyre, 
mert Magyarországon sok becsületes 
keresztény emberrel találkoztam. Nem 
mondom, az elején nem volt egyszerű át-
venni az itteni szokásokat, a kultúrát, a 
magyar nyelvet, de mára már megismer-
kedtem mindennel. Még a levesekkel is 
megbarátkoztam… ”

Ezt alátámasztandó, a konyhában ép-
pen leves fő a tűzhelyen.

Az Esztergom-Budapesti Főegyház-
megyével 2022-ig szóló szerződése ér-
telmében Anthony atya még közelebb 
kerülhet a magyarokhoz. 

A gondviselés a Tátrafüred téri felet-
tesével, Czap Zsolt atyával Pesterzsébet-
re, az árpád-házi Szent Erzsébet Plébá-
niára vezette őket. Emellett éveken át 
segítette Czap zsolt reptéri lelkészi mun-

káját a liszt Ferenc repülőtéren. „Tavaly 
nyáron nevezett ki Erdő Péter bíboros úr 
az Ecseri úti Szent Kereszt Plébánia káp-

lánjává. Ott szolgáltam egy évet, majd 
három hónappal ezelőtt, augusztusban 
tértem vissza lőrincre, ráadásul ugyan-

arra, a korábban a szívembe zárt plébá-
niára. Amikor visszajöttem, úgy éreztem 
magam, mint aki hazajön.”

A Szent istván Király Plébániának 
mintegy négyezer híve van, akik – 
ahogy mondja az atya – úgy fogadták 
őt, mint régi ismerőst.

„Boldog voltam, amikor találkoz-
tam a már megismert és megszeretett 
hívekkel, s még boldogabb, hogy sok 
fiatalt láttam. Ott folytathattam a mun-
kámat, ahol abbahagytam.”

A mosolygós indiai, tréfásan fogal-
mazva, akár válogathat is a „főnökei” 
között.

A hazájában az ország püspöke az, 
akinek beszámolási kötelezettséggel 
tartozik. Magyarországon Erdő Péter 
bíboros a felettese, de mint mondja, 
„Jézus Krisztust, a katolikus egyházat 
szolgálom, legyek bárhol is”.

zaRÁndoklatok
Anthony atyáról nem mondható el, 
hogy otthon ülő típus.

„Évente egyszer hazautazom, meg-
látogatom az édesapámat, aki boldog, 
amikor megérkezem. Nem köny-
nyű eljutni Dél-indiába, de a repülő-
gép sokat segít. Pünkösdkor voltam 
Csíksomlyón, s a Jóisten segítségével 
eljutottam Fatimába és lourdes-ba is. 
Az utóbbi szent helyeken három atyá-
val voltam, s miséztünk is – magyar 
nyelven. régi álmom teljesült ezekkel a 
zarándoklatokkal.”

 
 KeveSen, 
MégiS SoKAn
Amikor azt mondja az atya, 
hogy a 2016-os adatok 
szerint 1,3 milliárd lakosú 
indiában mindössze 2,3 
százalék a keresztények 
aránya, azt gondolná az 
ember, hogy milyen ke-
vés ez. ám ez a „kevés” 
is hozzávetőleg 25 millió 
embert jelent, s ha így 
nézzük, ez már nagyon is 
sok. Magyar viszonylatban 
mindenképp…

Akár nyelvvizsgázhAtnA is
Néhány évnyi távollét után újra a kerületben szolgál
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Aktív életet él a kerületben a hetednapi Ad-
ventista Egyház. Ott voltak például a Sze-
retetre reformálva elnevezésű ökumenikus 
családi napon is október 7-én. 

– Olyannyira aktívak, hogy önök voltak a 
„gazdái” és a szereplői a reformációt bemu-
tató és népszerűsítő hét sátornak a Sportkas-
télyban. A halhatatlan történelmi alakokhoz 
kapcsolódó történetek sok-sok embert, nagy-
részt fiatalt vonzottak.

– Sok visszajelzést kaptunk azóta, s ezek 
alapján mondhatom, hogy sikerült jól népsze-
rűsíteni az egyházunkat.

– Hetednapi… Nem mondható, hogy töme-
gek tudják a név alapján, hogy miről is van szó.

– A hetednapi nem más, mint utalás a 
szombatra, ami kezdetben a hét hetedik 
napja volt, s egyben a nyugalom, a pihenés 
ideje. Feltételezem, nem sokan tudják azt 
sem, hogy a legrégebbi emberi jog a nyuga-
lomhoz való jog. Az egyházunkat egyébként 
sokan szombatista egyházként ismerik.

– Mutassa be olvasóinknak a gyülekeze-
tüket…

– Kettő is van Pestszentlőrincen. Az 
egyik itt, a Petőfi utcában, a másik pedig 
a reviczkyben. E két helyen 120-nál több 
hívünk van, s örömmel mondhatom, hogy 
harmincnál több gyermek is jár hozzánk. 
Fontosak ők, a jövőt jelentik. láthatja, nem 

is szigorúan vett templomi környezetbe lé-
pünk be itt, sokkal inkább családis, benső-
séges, istenre figyelő, őt követő hangulatot 
akarunk életre hívni e falak között. Olyat, 
amelyben a kicsik és a nagyok közösen vesz-
nek részt a szombati istentiszteleteken.

– Hány éves múltra tekint vissza a szom-
batista egyház?

– Az első gyülekezeteket az 1860-as évek-
ben hívták életre, de itthon is már mintegy 
110 éves múltra tekinthetünk vissza. Meg-
lepőnek is tűnhet, amit mondok, de a he-
tednapi adventisták valamennyi földrészen 
jelen vannak, és gyakorolják a hitüket. 

– Lőrincen mióta?
– itt is már jó hetven éve, mert az első 

gyülekezet 1946-ban alakult meg. Jómagam 
három éve vezetem ezt a közösséget, s a Pe-
tőfi utcai gyülekezet a hetedik, ahol szolgál-
hatom a szombatistákat.

– Mit tesznek azért, hogy még ismerteb-
bek legyenek, bár ahogy mondta, a száznál 
nagyobb befogadóképességű templomuk min-
den helye foglalt szombatonként…

– Mindent megteszünk azért, hogy emel-
kedjen a bennünket követő hívek száma. Ta-
pasztalom is a növekedést, mert úgy veszem 
észre, hogy a templomunk egyre szűkebb-
nek bizonyul.

 TudTA-e, hogy
…a felekezet több orvosi kart, 
168 kórházat és 442 klinikát 
működtet szerte a világon?
…az első csecsemő-szívátül-
tetést egy amerikai adventista 
egyetem kórházában hajtották 
végre?
… az enSZ egészségügyi világ-
szervezete, a Who kitüntette az 
egyházat a sikeres dohányzás-
leszoktató programjáért?

JOG A NyUGAlOMhOz
Két helyen a kerületben a hetednapi adventisták

Szeretteink az 
örökkévalóSágban

 
Minden vallásban és kultúrában megtalálható a 
nyoma annak, hogy az ember különös tisztelettel 
és szeretettel viseltetik az elhunyt rokonai, sze-
rettei iránt. Abban ugyan van különbség az egyes 
tanok között, hogy mi történik az emberrel a ha-
lála után, de abban azonos a gondolat, hogy nem 
közömbös számunkra az elhunyt szeretteink sorsa. 
Még akkor sem, ha a tehetetlenség homálya nehe-
zíti a látásunkat. Így vagyunk ezzel mi, kereszté-
nyek is. 

Amikor a szentmisében az utol-
só vacsora legszentebb pillanatai 
elevenednek meg, az alábbi hit-
vallás segíti az eligazodásun-
kat ezen az úton. Miután Jézus 
szavai elhangzanak – amelyek a 
kenyér és a bor színe alatt jelen-
valóvá válnak a számunkra –, 
ezt válaszoljuk: 

„íme, hitünk szent titka.”
„halálodat hirdetjük, Urunk, 

és hittel valljuk feltámadásodat, 
amíg el nem jössz!”

Vagyis Jézus halála és feltá-
madása áttöri azt a falat, amely 
a földi életünk végén a lét végét 
is jelentené. Azon a végső kü-
szöbön, ahol megszűnik tér és 
idő, a halottaink már átléptek, 

és majdan mi is részesei lehetünk ennek. Az örök életnek. 
A szeretteink sírját díszítő mécsesek lángja az örök világos-

ságba vetett hitünknek a megjelenítője. Miközben az ő emlé-
küket törekszünk minél meghittebben kifejezni, egyben a feltá-
madásba vetett hitünket is megvalljuk. Akár a leghalványabban 
pislákoló mécses lángja is képes elhozni a tűz melegét a szívünk-
be. Képes, mert isten ezért küldte el az ő fiát, Jézus Krisztust, 
hogy mint a világ világossága, az örök élet reményét ébressze fel 
bennünk. Mivel nála nincs lehetetlen, mivel ő másképpen vizs-
gálja „a szívek és a vesék titkait”, magunkat is merjük az ő irgal-
mába ajánlani.

Kérve, hogy egyszer majd bennünket is fogadjon be örök or-
szágába.

Ê tampu-ababei József
plébániai kormányzó

A petőfi utcai épület mellett naponta elhaladók közül bizonyára kevesen 
tudják, hogy az a saroktelek a hetednapi Adventista egyház, a szombatis-
ták tulajdonában áll. Azé a felekezeté ez, amelyiknek a hívei Jézus Krisztus 
tanai szerint élnek, abban hisznek, mindemellett aktuális, sokakat érintő és 
megérintő elveket vallanak. A pestszentlőrinci gyülekezet vezető lelkészével, 
henter Barnával beszélgettünk.

az Indiából érkezett Mahimai raj anthony atyának nincs honvágya nálunk



Városkép p 2017. október 25. XXVI. évfolyam 17. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

12 Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.huhirdetéS

A vároSgAZdA Xviii. KerüleT 
nonproFiT ZrT. A KÖveTKeZŐ 

poZÍciÓKBA KereS MunKATárSAKAT:
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n eMelŐgép-KeZelŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. Feladatok: - 
emelőkosaras gépjármű vezetése, - az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, - a 
munkavégzési területet felmérése, - az előírt biztonsági feladatok elvégzése, - munkavé-
delmi előírások betartása és betartatása, - a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs 
feladatok elvégzése. Elvárások: emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány 
megléte (OKJ 32 582 02), gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: 
mobil szerelő kosár (4223), hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás 
vezetői engedély, pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakiter-
melői 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 TehergépKocSi-veZeTŐ éS rAKodÓ: Tehergépkocsi-vezető pozícióba 
keresünk munkatársakat. 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. Előny, de nem feltétel: D kategóriás vezetői engedély, emelőgépkezelői 
(kivéve targonca) OKJ-s végzettség (Kcr).

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

SZolgálTATáS
n Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 

06-20-264-7752

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 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 redŐny-   kerületi - KEZDVEZMÉNY.  INGYENES FELMÉRÉSSEL!   VÉDJE OTTHONÁT 
REDÖNNYEL! Alumínium-műanyag hőszigetelt redőny, motorizálható. SZÚNYOGHÁLOK, fix 
felhúzható, zsanéros ajtó. ROLETTA, NAPEELNZŐK. 20  éves tapasztalat! Műanyag  ABLAKOK  
gyártása cseréje! 06-70-521-72-79

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

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

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

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

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

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

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

n lAKAToS MeSTer gyorSSZolgálAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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

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

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

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

AdáS–véTel–régiSégeK
n MINDeNNeMű régISéget váSároLoK, DIJtaLaN KISZáLLáSSaL 

KéSZPéNZért! butort, FeStMéNyt, cSILLárt, PorceLáNt, 
KeráMIát, SZöNyeget, óráKat, HIraDáStecHNIKát, cD-DvD, baKeLIt 
HaNgLeMeZt, FéNyKéPeZőgéPet éS obJeKtÍvet, eZüSt-broNZ-réZ 
tárgyaKat, bIZSuKat, boroStyáNt, KöNyveKet, KItüNtetéSt, 
JeLvéNyt, HáboruS-KatoNaI tárgyaKat. PINtér NIKoLetta, 06-30-
973-4949, 466-83-21

n BiZAloM BiZTonSág! KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL (MAGYAR GYŰJTŐ), ANTIK ÉS MO-
DERN BUTOROKAT,  FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, PORCELÁNOKAT, SZOBROKAT, EZÜSTÖKET, 
CSILLÁROKAT, SZÖNYEGEKET, KÖNYVEKET, PÉNZÉRMÉKET, KITÜNTETÉSEKET, KÉPESLA-
POKAT, BÉLYEGEKET, VALAMINT TELJES HAGYATÉKOT. TELJES LOMTALANITÁSSAL! MAGAS 
ÁRON DIJTALAN KISZÁLLÁSSAL!!! 06-70-423-3435

álláS/MunKA
n XvIII. kerületben működő konyhánkra keresünk munkatársakat konyhai 

kisegítő, szakács, dietetikus-adminisztrátor munkakörbe  hétfőtől 
péntekig tartó munkarendbe, teljes- és részmunkaidőbe. Jelentkezni az 
alábbi telefonszámon: +36 1 294 2462. (Megváltozott munkaképességű 
jelöltek jelentkezését is várjuk.)

n rendeZvény-elŐKéSZÍTŐ: Társaságunk rendezvény-előkészítő kollégát ke-
res. Feladatok: - rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása (sátrak felállítása, kordo-
nozása, feliratok kihelyezése stb.), - berendezési eszközök mozgatása, tisztántartása, 
raktározása, - rendezvény ideje alatt ügyelet biztosítása, - rendezvények után a terület 
eredeti állapotának visszaállítása (bontás, szállítás, raktározás). Elvárások: alapfokú 
végzettség, fizikai állóképesség, megbízhatóság. Előny: villanyszerelő végzettség.

n villAnySZerelŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat kere-
sünk. Elvárások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasz-
talat, megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

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, felelős-
ségteljes, pontos munkavégzés, csapatszellem.

n USZODAMESTER: Feladatok: a medencében, a medencetérben és a strandmeden-
cében tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása, az 
úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása, 
a szauna előírás szerinti működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők 
ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása.  El-
várások: uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, 
felelősségteljes munkavégzés, műszakos munkarend vállalása.

n pArKFennTArTÓ: Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a 
zöldfelület karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának felmé-
résében 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 faállomány állapotának folyamatos 
figyelemmel kísérése, az esetleges baleset-mentesítésre javaslattétel, gallyazások 
elvégzése; - szerves növényi hulladék összegyűjtése közterületekről való eltávolítá-
sa; - a munkakörhöz és munkaterülethez tartozó munkagépek és eszközök szakszerű 
használata, azok tisztán- és karbantartása, valamint őrzése; - a munkafolyamat 
elvégzése során esetlegesen keletkező kár, vagy rendkívüli esemény azonnali jelzése a 
vezető részére; - a különböző talaj-fertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos 
használata és tárolása. Elvárások: együttműködési készség; kulturált és fegyelmezett 
magatartás, csapatszellem; alkohol és tudatmódosító szerek hatásától való mentesség; 
megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés.

n erdŐgondnoK: Társaságunk erdőgondnok munkavállalókat keres a kerületi 
Önkormányzat tulajdonában álló erdők területén végzendő kertészeti, tisztántartási 
feladatainak ellátására. Feladatok: - a kerületi Önkormányzat kezelésében álló erdők 
területén kertészeti munkák ellátása (fűnyírás, növények telepítése, ápolása, állapotuk 
felmérése, stb.), - a faállomány állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az 
esetleges balesetmentesítés javaslattétel, gallyazások elvégzése, - az erdők területének 
tisztántartása, a szemét- és egyéb hulladékok rendszeres gyűjtése, az elszállításuk 
elősegítése, - folyamatos kapcsolattartás a munkáltatóval, az Önkormányzattal, és 
erdészetekkel, - időszakos jelentések készítése. Elvárások: középfokú, kertészeti 
végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, önálló munkavégzés, jó problé-
mamegoldó képesség, kezdeményezőkészség, B kategóriás vezetői engedély.

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

n pályAgondnoK: Társaságunk pályagondnok pozícióba keres munkavállalót. 
Feladatok: elsődlegesen a Lőrinci Sportcsarnok területén általános üzemeltetési és 
karbantartási feladatok ellátása, úgymint: - az épületek és berendezések állapo-
tának napi ellenőrzése, problémák észlelése esetén – szóban vagy írásban – azok 
közvetlen felettesének való jelzése; - amennyiben a szükséges szakértelemmel és 
tárgyi feltételekkel rendelkezik hozzá, a hibák elhárításának azonnali megkezdése; - a 
létesítmény területén lévő sportpályák és a pályákat övező területek napi gondozása 
/a füves részek nyírása, locsolása, gyommentesítése, tisztántartása, a műfüves 
pálya rendszeres gépi karbantartása/; - a sportpályák programjainak megfelelően, a 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotukról való gondoskodás, az esetleges vál-
tozásokról naprakész tájékozódás; - a sportcsarnok házi-, illetve közlekedési rendjének 
vendégekkel, látogatókkal való betartatása; - téli időszakban a közlekedő utak takarítá-
sa, csúszásmentesítése; - a közmű órák napi ellenőrzése és naplóban való rögzítése, 
illetve a közvetlen felettes felé összesített adatok biztosítása; - a feladatok ellátása 
során képesítésének megfelelő munkák, elvárható gondossággal és hozzáértéssel 
történő végzése; - a munkaterületére vonatkozó, hatályos jogszabályok, illetve belső 
utasítások és szabályzatok ismerete és alkalmazása. Elvárások: középfokú végzettség, 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló problémamegoldó képesség, önálló, 
megbízható munkavégzés.

n AuTÓSZerelŐ: Társaságunk autószerelő pozícióba keres kollégát. Felada-
tok: gépjárművek és azok szerkezeti egységeinek szerelése, alkatrészek pótlása és 
cseréje, valamint javítása és felújítása, hibafeltárás; gépjárművek műszaki ellenőrzése, 
műszeres vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése. Elvárások: autószerelő vagy 
technikusi végzettség; gyakorlati ismeretek; több éves szerelői tapasztalat; pontos 
munkavégzés; kulturált megjelenés; csapatszellem; jó problémamegoldó képesség. 
Amit kínálunk: stabil munkahely, változatos feladatok.

n KŐMŰveS: Társaságunk kőműves munkatársat keres budapesti munkavégzéssel. 
Feladat: útépítői, útkarbantartói munkák során a kőműves jellegű munkák elvégzése. 
Elvárások: kőműves végzettség; önmagára és munkájára is igényes alkoholmentes 
életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk; építőiparban szerzett gyakorlat és 
tapasztalat előny.

n Bér- éS TB ügyinTéZŐ: Feladatok: - a bérszámfejtéshez, a társadalombiz-
tosításhoz valamint a munkaügyhöz kapcsolódó adatok és dokumentumok pontos és 
naprakész vezetése; - munkaviszony/megbízási jogviszony létesítésével és megszün-
tetésével kapcsolatos feladatok ellátása, munkaviszonnyal kapcsolatos változások 
dokumentálása; - munkaidő nyilvántartás kezelése, ellenőrzése, javítása, egyeztetése, 
dokumentálása; - a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása, ellátások 
számfejtése, nyilvántartások vezetése, a kapcsolódó bevallások, adatszolgáltatások 
elkészítése, levelezés lebonyolítása; - munkaidőkeret szabályainak betartása, nyomon 
követése; - munkáltatói igazolások kiadása; levonások rögzítése, kezelése; - munka-
vállalókkal és a belső szervezetekkel való kapcsolattartás, ügyfélközpontú szemlélet; 
- adó- és járulékbevallások; kimutatások és statisztikák készítése a hatóságok és ve-
zetés felé; - a területet érintő szabályok és törvényi előírások naprakész ismerete. Elvá-
rások: középfokú szakirányú TB ügyintézői végzettség; 1-3 éves hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat (pályakezdő/szakmai gyakorlattal rendelkező pályázók jelentkezését 
is várjuk); nexONBÉR program ismerete, használatában szerzett tapasztalat; önállóság, 
jó problémamegoldó képesség; precizitás, pontos munkavégzés; felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, Outlook). Amit 
kínálunk: biztos, hosszú távú munkavégzés; családias munkahelyi légkör; szakmai 
fejlődés, képzéseken való részvétel.

n BérügyinTéZŐ: Feladatok: - a bérszámfejtéshez és a munkaügyhöz kapcsolódó 
adatok és dokumentumok pontos és naprakész vezetése; - munkaviszony/megbízási 
jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása, munka-
viszonnyal kapcsolatos változások dokumentálása; - munkaidő nyilvántartás kezelése, 
ellenőrzése, javítása, egyeztetése, dokumentálása; - munkaidőkeret szabályainak 
betartása, nyomon követése; - munkáltatói igazolások kiadása; levonások rögzítése, 
kezelése; - munkavállalókkal és a belső szervezetekkel való kapcsolattartás, ügyfélköz-
pontú szemlélet; - adó- és járulékbevallások; kimutatások és statisztikák készítése a 
hatóságok és vezetés felé; - a területet érintő szabályok és törvényi előírások naprakész 
ismerete. Elvárások: középfokú szakirányú végzettség; 1-3 éves hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat (pályakezdő/szakmai gyakorlattal rendelkező pályázók jelentkezését 
is várjuk); nexONBÉR program ismerete, használatában szerzett tapasztalat; önállóság, 
jó problémamegoldó képesség; precizitás, pontos munkavégzés; felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, Outlook). Amit 
kínálunk: biztos, hosszú távú munkavégzés; családias munkahelyi légkör; szakmai 
fejlődés, képzéseken való részvétel.

n huMánpoliTiKAi ASSZiSZTenS: Társaságunk ”humánpolitikai asszisz-
tens” munkakörbe keres munkatársat, a munkavállalókkal kapcsolatos teljes körű 
humán-politikai feladatok, valamint az ehhez szükséges személyügyi dokumentumok 
kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátására. Feladatok: - munkaerő 
toborzás/kiválasztás teljes körű lebonyolítása; - munkavállalók ki-, és beléptetésé-
nek teljes körű adminisztrációja; - munkavállalók személyi anyagainak ellenőrzése, 
aktualizálása; - nyilvántartások, munkavállalói listák naprakész elkészítése és vezetése; 
- állományi migráció lekövetése; - beérkező levelek feldolgozása, rendezése, továbbí-
tása; - oktatással, képzésekkel összefüggő adminisztratív feladatok; - munkavállalók 
teljesítményértékeléséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok; - egyéb adminisztratív 
feladatok ellátása. Elvárások: középfokú szakirányú végzettség és/vagy 1-3 éves 
szakirányú tapasztalat; releváns jogszabályok naprakész ismerete, alkalmazása; jó 
szervező, kommunikációs és problémamegoldó készség; megbízható, önálló, precíz és 
felelősségteljes munkavégzés; monotónia tűrés; Microsoft Office (Word, Excel) teljes 
körű ismerete. Előnyt jelent: Nexon program ismerete; szakirányú/felsőfokú végzettség. 
Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munkalehetőség; családias munkahelyi légkör; 
szakmai fejlődés, képzéseken való részvétel.

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

n KoSárlABdA edZŐ: A Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. 
kosárlabda edző pozícióba keres kollégát. Feladatok: - a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia Női Kosárlabda Szakosztály sportolóinak edzéstervek készítése, edzések le-
vezetése; - a kerületi köznevelési intézmények alsó tagozatos évfolyamaiban bemutató 
órák szervezése, levezetése, a kerületi köznevelési intézményekben a Női Kosárlabda 
szakosztály promóciója – folyamatos kapcsolattartás az igazgatókkal, a testnevelő 
tanárokkal; - szülői értekezletek megszervezése, lebonyolítása; - kapcsolattartás a Ma-
gyar Kosárlabda Szövetséggel; - a Városgazda Utánpótlás Akadémia  célkitűzéseinek 
szakmai koordinálása; - részvétel különböző tornákon és az MKSZ, illetve a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia és a XVIII. kerületi Önkormányzat által szervezett aktuális rendez-
vényeken; - a csapat névsorok vezetése, az edzéslátogatás nyilvántartása; - edzésnapló 
vezetése. Elvárások: kosárlabda edző, vagy testnevelő tanári végzettség; megbízható, 
felelősségteljes munkavégzés; jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség; 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; kosárlabdázó múlt.

 
 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megneve-

zésével az alábbi elérhetőségeken: e-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: 
városgazda XvIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.
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Közhasznú
könyvfelvásárlás!

A Hungarikum-díjas Közkincs Egyesület kiemelten 
közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján 

vásárol könyveket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat. A helyszíni értékbecslés díjtalan!

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik 
az egyesület munkáját.

Telefonszám: +36 20/3882-083 

Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló audiológus 
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt! 
Látogasson el hozzánk!

XVIII., Üllői út 427. 
Bejelentkezés: 06 1 332 01 41
amplifon.hu
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KÉRJEN IDŐPONTOT MOST!

Megbízhat 
bennünk

VIZSGÁLAT
GONDOZÁS

SZAKÉRTELEM

Kutatási adatok szerint a ma gyar
lakosság tíz százalékának van vala -
milyen mértékű hallás   csökke  nése.

A fokozatosan romló hallás az
érintetteknek sokszor alig tűnik fel,
sőt idő vel meg szokottá is válhat ez az
állapot. Aki rosszul hall, hajlamos
lehet akár a kör nyezetét is hibáztatni:
sutyorognak, nem beszélnek ért he ‐
tően, hadarnak. Az ebből eredő
kon�lik tusok, sér tettség, a meg nem
ér tett ség akár a hozzátartozóktól való
elfordu lásig fajulhat.

Felgyorsult világunk ban a meg    nö ‐
ve kedett járműforgalom követ kez té ‐
ben az autó vezetés és a gya logosként
való köz lekedés egy aránt maxi mális
oda �igye lést igényel. Hogy meg előz ‐
zük a bal ese teket az utakon, pontosan
kell hallanunk, milyen irányból jönnek
az autók, a bu szok, a ke rék  pá rosok
vagy éppen a gya lo go sok. Ahhoz, hogy
a hang irá nyát meg tudjuk állapítani,
működnie kell az úgy nevezett tér-
beli hallásunknak. Ennek alapvető
felté tele pedig az, hogy mindkét
fülünkkel tökéletesen jól hall junk.
Ebből követ ke zik, hogy számos
kisebb‐nagyobb bal ese tet el lehetne
ke rülni, ha a hallás prob lémá kat

idő ben kezelnék; fontos, hogy a
közvetlen kör nye zet ből érkező vissza ‐
jelzések ha té konyan ráirá nyít hatják
az érintett �igyelmét a problé mára,
és így idővel talán elfogadja, hogy
segítségre van szük sége. Ha már ed‐
dig eljutottunk, ne en ged jük el sze -
rettünk, isme rő sünk ke zét: kí sér -
jük el a hal lás vizs gá latra, várjuk
meg vele az eredményt és segít-
sük őt a hallás javító esz köz
kiválasz tá sában is.

A hallókészülékkel is meg kell ta ‐
nulni hallani, és ezt csak türe lem mel,
gyakorlással érhetjük el. Sokszor a
hoz zá tar to zók sze re pe legalább olyan
fontos, mint a jól beállított halló ké ‐
szülék rend  szeres viselése, főleg ha
idő sebb csa ládtagról van szó; bizto san
minden kinek a csa ládjában van vala‐
ki, akinek szüksége van �igye lemre,
biztatásra, hogy meg tegye az első
lépést. A hallás vizsgálatra nem kell
várni; mindenki egyéni időpontot
kap az Amplifonnál, és sze mély re
sza bott audio lógiai ellá tásban
részesül.

Érde mes tehát most be je lent -
 kezni a 06 1 332 01 41-es  telefon -
 szá mon.

Ismerünk olyat, akinek hallásproblémája van, 
de homokba dugja a fejét?

SEGÍTSÜNK NEKI!
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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

ÜNNEPELJÜNK 
EGYÜTT!

10 éves az IKEA FAMILY!
Látogass el születésnapi
rendezvényünkre
2017. november 3-án vagy
2017. november 4-én 9 órától.

IKEA Soroksár, Budapest
1239 Budapest, Vecsés út, 195839/32 hrsz
www.IKEA.hu/soroksar

Nyitvatartás:
Hétf -Vasárnap:
9.00-21.00

TR ADIC IONÁL IS 

balinÉz
M ASSZ Á ZS SZ ALON

1188 Budapest, Nemes u. 115.
Nyitva: K–V 10–20 óráig
Tel.: +36 70 2349 555
www.balinezmasszazsbp18.hu
fb.com/balinezmasszazs
Ajándékkártya kapható!
Próbálja ki masszázsainkat, 
tapasztalja meg a különbséget!

 60 perc most csak 6000 Ft!

hirdetéS

Bókay árpád általános iskola 
2017.11.13. | 2017.11.21.

Brassó Utcai általános iskola  
2017.11.06. | 2017.11.15.

Csontváry Kosztka Tivadar 
általános iskola

2017.11.07. | 2017. 11.15.
Darus Utcai általános és 

Magyar Német Tannyelvű 
általános iskola

2017.11.10. | 2017.11.20.
Eötvös loránd általános iskola  

2017.11.09 | 2017.11.16.
Gloriett Sportiskolai

általános iskola
2017.11.08. | 2017.11.17.

Gulner Gyula általános iskola 
2017.11.07. | 2017.11.14.

Kandó Téri általános iskola  
2017.11.07. |  2017.11.14.

Kapocs Magyar-Angol Két 
Tannyelvű általános iskola 

2017.11.09. |  2017.11.17.
Karinthy Frigyes Gimnázium  

2017.11.06. | 2017.11.21.
Kassa Utcai általános iskola 

2017.11.09. | 2017.11.16.
Kastélydombi általános iskola 

2017.11.08. | 2017.11.16.
Kondor Béla általános iskola 

2017.11.06. | 2017.11.14.
Pestszentimrei Ady Endre 

általános iskola
2017.11.10. | 2017.11.20.
Pestszentlőrinci Német 

Nemzetiségi általános iskola 
2017.11.10 | 2017.11.17.

Táncsics Német Nemzetiségi 
általános iskola

2017.11.13. | 2017.11.21.
Vajk-sziget általános iskola 

2017.11.13. | 2017.11.20.
Vörösmarty Mihály Ének-zenei, 

Nyelvi általános iskola és 
Gimnázium 

2017.11.08. | 2017.11.15.

Pótbefizetési időpontok
a GESz központban

(1181 Budapest, Városház u. 16.)
9:00 – 12:00 óráig

2017. november 22. szerda 
2017. november 23. csütörtök

2017. november 27. hétfő 

Az Intézményekben és a GESZ 
pénztárában készpénzzel, 

regisztrált és átutalásos számlát 
igénylő szülők banki átutalással 

vagy online rendszerünkben 
bankkártyával egyenlíthetik ki 

számlájukat.

Budapest Főváros XVIII. kerület  
Gazdasági Ellátó Szolgálat 
1181 Budapest, Városház utca 16. 

1675 Budapest, Pf.: 18 
 

 : (1) 296-1488 www.gesz18.hu : etkezeslemondas@gesz.bp18.hu 
 

 

 
 

Iskolai étkezés befizetési időpontok 
2017. november hónap 

(december havi étkezés) 
 

7:30 - 11:00 és 13:00 - 17:30 óráig 
 
Bókay Árpád Általános Iskola 2017.11.13. 2017.11.21. 

Brassó Utcai Általános Iskola  2017.11.06. 2017.11.15. 

Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola 2017.11.07. 2017. 11.15. 

Darus Utcai Általános és Magyar Német Tannyelvű Általános Iskola 2017.11.10. 2017.11.20. 

Eötvös Loránd Általános Iskola  2017.11.09 2017.11.16. 

Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 2017.11.08. 2017.11.17. 

Gulner Gyula Általános Iskola 2017.11.07. 2017.11.14. 

Kandó Téri Általános Iskola  2017.11.07.  2017.11.14. 

Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola 2017.11.09.  2017.11.17. 

Karinthy Frigyes Gimnázium  2017.11.06. 2017.11.21. 

Kassa Utcai Általános Iskola 2017.11.09. 2017.11.16. 

Kastélydombi Általános Iskola 2017.11.08. 2017.11.16. 

Kondor Béla Általános Iskola 2017.11.06. 2017.11.14. 

Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola 2017.11.10. 2017.11.20. 

Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017.11.10 2017.11.17. 

Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017.11.13. 2017.11.21. 

Vajk-sziget Általános Iskola 2017.11.13. 2017.11.20. 

Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium  2017.11.08. 2017.11.15. 

 
Pótbefizetési időpontok a GESZ központban 

(1181 Budapest, Városház u. 16.) 
9:00 - 12:00 óráig 

 
2017. november 22. szerda  

2017. november 23. csütörtök 
2017. november 27. hétfő  

 
 

Az Intézményekben és a GESZ pénztárában készpénzzel, regisztrált és átutalásos számlát igénylő 
szülők banki átutalással vagy online rendszerünkben bankkártyával egyenlíthetik ki számlájukat. 

iSKOlAi ÉTKEzÉS BEFizETÉSi iDőPONTOK
2017. NOVEMBEr hóNAP (DECEMBEr hAVi ÉTKEzÉS)

7:30 – 11:00 ÉS 13:00 – 17:30 óráiG
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Programok
rÓZSA MŰvelŐdéSi háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Október 26. 16 óra: TAMA – Tárkányi Endre 
irodalmi estje
Október 27. 17 óra: A Kondor Béla 
Közösségi Ház képzőművész körének, 
Kottek-műhelyének és tűzzománc-szekció-
jának munkáiból a Magyar Festészet Napja 
tiszteletére rendezett kiállítás megnyitója. 
Köszöntőt mond Csillag László, a TAMA 
elnöke, meghívott kiállító: Csillag LőZsu, a 
MAOE tagja.
Október 28. 16 óra: Máté Péter-emlékest. 
Közreműködik: Molnár György Lyra-díjas 
harmonikaművész és koncertzenekara. 
Sztárvendég: Szulák Andrea és Gallusz 
Nikolett. Belépőjegy: 3200 Ft.
Október 29. 18 óra: Halványlila gőz – a 
L’art pour l’art Társulat műsora. Belépőjegy: 
2400 Ft.
Október 30. 9 óra: Szünidei kirándulás a 
Soroksári Botanikus Kertbe. Részvételi díj: 
gyermekeknek 600 Ft, felnőtteknek 800 Ft.
November 4. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek, 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy 300, illetve 500 
Ft. Zenélnek: Túri András, Olasz György és 
barátai. Táncot tanít, és népszokásokat ele-
venít fel: Vörös Árpád. A program részeként 
17.30-tól kézműves foglalkozás Gattyán 
Ágnes vezetésével.
November 11. 20 óra: Bál a Rózsában – 
zenél a Főnix Duó. Belépőjegy: 1990 Ft. 
Vacsora rendelhető, de előfoglalás szükséges 
a művelődési ház elérhetőségein.
November 12. 15 óra: Futóbolondok – a 
Pesti Művész Színház előadása. Belépőjegy: 
2400 Ft, diák/nyugdíjas: 1700 Ft.
Hétfőnként 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 helyreállítá-
sával erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra (New 
Dance World tánciskola, gerinctorna, ringató, 
zumba, callanetics, baba-mama klub, Etka-
jóga) jelentkezni és azokról további informáci-
ót kérni az elérhetőségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: hétfőtől 
péntekig 9–19 óráig, hétvégén a ren-
dezvényekhez igazodva. Az itt található 
Ticket Expressz-irodában jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra és színházi előadá-
sokra. 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 folyama-
tosan lehet sízést, snowboardozást tanulni. 
Egyéni és csoportos oktatás 3 éves kortól 
kezdve az emberi élettartam és a vállalkozó 
kedv határáig. A csoportokat életkor és 
tudásszint szerint állítjuk össze. Beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig. A pályán szakképzett oktatók, 
különleges minőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-felvonó és esti 
világítás segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlapján: 
www.siiskola-bokaykert.hu.

lŐrinci nAgyKÖnyvTár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 6. 14 óra: a Tomory Lajos Múze-
um Baráti Körének összejövetele
November 8. 16.30: KézműveSzerda – 
boszorkányhajtás
A Galéria 18 kiállítóteremben novemberben 
Árvay Zolta festőművész kiállítása látható.
Haladó internethasználói foglalkozás indul 
4 órában. Időpontok: december 4. és 11. 
10–12 óráig. Jelentkezni október 31-től 
személyesen lehet, a részvételi díj egyidejű 
befizetésével. A részvétel díja beiratkozott 
olvasóknak 120 Ft/óra, regisztráltaknak 120 
Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen internetezhet-
nek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓTelepi 
KÖnyvTár

csontváry utca 32.

Telefon: 291-1069
Október 27. 17 óra: Holle anyó – a Fabula 
Bábszínház műsora
November 2. 10 óra: Csevegő csütörtök

November 8. 16 óra: Kézműves foglalkozás 
nem csak gyermekeknek. Teknő és pók 
készítése fonással.
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által Nemcsics Antal színtervező, 
festőművész munkásságáról rendezett 
időszaki kiállítás látható. 

deáK Ferenc „BAMBA” 
SporTcenTruM

thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Október 28. 10 óra: Malév–XVI. kerület női 
kézilabda-mérkőzés
Október 29. 10 óra: Pestszentimrei 
SK–Külker férfi kézilabda-mérkőzés
Október 29. 12 óra: Pestszentimrei SK–RÉV 
női NB II-es kézilabda-mérkőzés
November 4. 10 óra: Malév–RÉV női 
kézilabda-mérkőzés
November 4. 16 óra: RÉV–TFSE NB II-es 
férfi kézilabda-mérkőzés
November 4. 18 óra: PLER-Budapest–
Csurgó NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés
November 5. 10 óra: Pestszentimrei 
SK–Budaörs női kézilabda-mérkőzés
November 5. 12 óra: Pestszentimrei 
SK–Pénzügyőr férfi kézilabda-mérkőzés
November 12. 15 óra: PLER-Budapest 
II–Pénzügyőr NB II-es férfi kézilabda-mér-
kőzés

peSTSZenTiMrei 
KÖnyvTár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
A könyvtár a PIK Ház első emeletén hétfőn 
és szerdán 11–19 óra, csütörtökön 9–17 óra, 
pénteken 11–17 óra között várja a látogató-
kat. Kedden és szombaton zárva.

hAvAnnA KiállÍTÓhely

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

peSTSZenTiMrei 
KÖnyvTár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Október 26. 16.30: Gerinctorna
Október 27. 10 óra: A rút kiskacsa – zenés 
bábjáték az Ametist Bábszínház előadásában. 
(Telt házas előadás!)
Október 27. 16 óra: Cserebere – civil börze a 
ClubNetCet szervezésében
Október 29. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 31. 16.30: Gerinctorna
Október 31. 17.30: A máig ható múlt – Pais 
István filozófiatörténész, ny. egyetemi docens 
előadás-sorozata. Téma: Családi viszonyok 
a zsidó vallásban, a kereszténységben és az 
iszlámban – I. rész.
November 2. 16.30: Gerinctorna
November 2. 17 óra: Lévay Jenő Munkácsy-
díjas képzőművész kiállításának megnyitója
November 3. Rajzfilmünnep. 10 óra: Bogyó 
és Babóca, 14 óra: Mesék Mátyás királyról, 
16 óra: Összeállítás klasszikus mesesoro-
zatokból.
November 4. 9 óra: Hétköznapok egy házas-
ságban – interaktív oktatás párkapcsolatban 
élőknek
November 4. 10 óra: Vadászgörény-kiállítás 
és -vásár
November 5. 10 óra: Rajzfilmünnep. 
Összeállítás klasszikus mesesorozatokból, 
Vuk (a kisteremben), kézműves foglalkozás 
mesehősökkel (az aulában).
November 5. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
November 7. 16.30: Gerinctorna
November 7. 18 óra: Nehéz haragudni arra, 
aki szeret – az érzelmi intelligencia szerepe 
boldogságunkban. Cserbik János lelkész, 
pedagógus előadása. 
November 8. 18.45: Ladies’ Dance Mix
November 9. 16.30: Gerinctorna
November 11. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
November 11. 15 óra: Mulassunk együtt – a 
Marsai Dalkör összejövetele
November 11. 16 óra: Cserebere – civil börze 
a ClubNetCet szervezésében
November 12. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
November 12. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Az Aulagalériában november 2-tól Lévay 
Jenő Munkácsy-díjas képzőművész kiállítása 
látható.
Szombatonként 9 órakor kerámia és tűzzo-
mánc nyitott műhely, 15 órától kézműves 
kuckó.
Az intézményben működő szakkörökről, 

klubokról, tanfolyamokról a 291-6564-es 
telefonszámon lehet érdeklődni.

peSTSZenTiMrei
SporTKASTély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Október 28. 9 óra: Bababörze
November 3. 14 óra: Ritmikus gimnasztika 
verseny a Vecsés SE szervezésében
November 4. 8 óra: Ritmikus gimnasztika 
verseny a Vecsés SE szervezésében
November 5. 10 óra: Rock and roll-verseny

ToMory lAJoS MÚZeuM 
Központi iroda:
Kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Helytörténeti információk, online térképes 
felület a kerület telepeivel, köztéri és beltéri 
emlékműveivel, szobraival, Pestszentlőrinc 
teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók – 
Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az első 
világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményeiről, a 
Kenyér és tank – 1956 pestszentlőrinci és 
pestszentimrei eseményei című tanulmány-
kötet teljes tartalmával: http://18ker1956.hu/.
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria: 1956. október 23. Kiállítás 
Faragó György fotóriporter képeiből. A tárlat 
november 7-ig látható. (Nyitvatartás: hétfőtől 
péntekig 10-től 17.30-ig, október 23-án és 
november 1-jén zárva lesz a galéria.)
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a Ferihegy 
2B terminál mellett): Repüléstörténeti 
kiállítás.

peSTSZenTiMrei
KÖZÖSSégi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Október 26. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. (Előzetes bejelentkezés szükséges.)
Október 27. 14 óra: Tom Sawyer kalandjai 
– az Apolló Színház előadása. Belépőjegy: 
1500 Ft.
Október 28. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális készség- és 
kreativitásfejlesztő foglalkozások különleges 
technikákkal és alapanyagokkal. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
November 3. 9.30: Baba-mama klub. 
Belépőjegy: 750 Ft, testvérkedvezménnyel: 
1250 Ft.
November 3. 15 óra: Nyugdíjas operett- és 
nótadélután. Fellép: Pethő-Tóth Brigitta és 
Gencsev Gábor. A belépés ingyenes!
November 4. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
November 7. 18 óra: Tudatos életmód klub. 
Hogyan készüljünk az ünnepekre? Előadó: 
Halász Alexandra, belépőjegy: 400 Ft.
November 8. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal. Részvé-
teli díj: 200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
November 8. 17.30: Kertbarátklub. Téma: Az 
időjárás és a klímaváltozás hatása a szőlő-
termesztésre. Előadó: dr. Fazekas István. A 
belépés ingyenes.
November 8. 18 óra: Ardey Edina és Gyé-
mánt László közös kiállításának megnyitója. 
Köszöntőt mond: Buczkó Imre festőművész, 
kurátor.
November 9. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. (Előzetes bejelentkezés szükséges.) 
November 10. 18 óra: János vitéz – a Szent 
Margit Gimnázium diákjainak előadása a 
Béres Művészeti Egyesület támogatásával. 
Belépőjegy: 500 Ft.
November 11. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális készség- és 
kreativitásfejlesztő foglalkozások különleges 
technikákkal és alapanyagokkal. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
November 11. Zentangle (könnyű rajzolás) 
workshop felnőtteknek. Pihentető termé-
szetes rajzmeditáció, amely nem igényel 
semmilyen előképzettséget. Díja 3500 Ft/
alkalom. A foglalkozásokat Hrubos Margit 
rajzmeditációs oktató vezeti. A workshop 
minimum 5 fő jelentkezése esetén indul. 
Előzetes jelentkezés: Hrubos Margit, 06-30-

325-2193 vagy a PIK elérhetőségein.
November 12. 15 óra: Pokolbéli világnéző 
– Turek Miklós Faludy György-előadása. A 
belépés ingyenes!

polgároK háZA
üllői út 517.

Október 29. 16 óra: Madách Filmklub – 
Chicago (amerikai–német zenés vígjáték). 
A belépés ingyenes, minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

MÚZeuMSAroK 
KiállÍTÓTereM

Szent Lőrinc sétány 2.

Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem október 28-án (szombaton), 
október 31-én (kedden) és november 1-jén 
(szerdán) zárva lesz, egyébként keddtől 
péntekig 14 és 18 óra között, szombaton 10 
és 14 óra között tart nyitva.

BAl 18
üllői út 337. 

Október 26. 18 óra: Közéleti Kávézó. Vendég: 
Karácsony Gergely, a Párbeszéd Magyar-
országért társelnöke. Házigazda: Kunhalmi 
Ágnes országgyűlési képviselő.

ÚJra éteLoSZtáS
Itt az ősz, így ismét ételt oszt a 
Pestszentimrei Katolikus Karitász. A szervezet 
vezetője, Kovács István tájékoztatása szerint 
október 28-án, szombaton 12 órától várják 
meleg étellel a hajléktalanokat, a rászorulókat 
a Szent Imre-templom kertjében.

a Magyar
raJFILMeK üNNePe

Kétnapos filmvetítéssel és önálló rajzpá-
lyázattal ünnepli a magyar rajzfilmeket a 
Kondor Béla Közösségi Ház. November 
3-án (pénteken) és 5-én (vasárnap) egész 
napos ingyenes rajzfilmvetítés lesz, amelyre 
mindenkit szeretettel várnak.
Ezzel párhuzamosan rajzpályázatot is hirdet 
a közösségi ház: 14 éven aluli gyermekek 
rajzfilmekhez, ismert vagy akár elképzelt 
mesehősökhöz kapcsolódó alkotásait várják. 
A pályaműveket digitalizálva, a vonatkozó 
űrlap kitöltésével együtt november 5-ig lehet 
feltölteni a www.rajzfilmunnep.hu weboldalra. 
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció a kapcsolat@rajzfilmunnep.hu címen 
kapható.

gyerMeKSZÍNHáZ
Az Apolló Színház előadásában három 
részből álló gyermekszínházi sorozat lesz 
ősszel a PIK Házban. Az októberi első 
előadást november végén követi a második, 
december közepén pedig a harmadik. Az 
első rész főhőse Tom, a 12 év körüli árva 
gyerek, aki nagynénjénél, Polly néninél él 
a féltestvérével, Siddel, unokatestvérével, 
Maryvel és Jimmel, a néger szolgával 
együtt. A történetben felbukkan Tom két 
legjobb barátja, Joe Harper és Huckleberry 
Finn, valamint Rebecca, avagy Becky 
Thatcher, akibe Tom rögtön szerelmes lesz, 
és ezzel hihetetlen kalandok sora veszi 
kezdetét… 
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai, október 
27., PIK Ház. Belépőjegy: 1500 Ft, a három 
előadásra érvényes bérlet ára: 3900 Ft.

éNeK, táNc, SZereLeM
Chicago, 1929. Gyilkosság. Szenvedély. 
Hírnév. Szex. És jazz, mindhalálig. A Szeles 
város megannyi kalanddal és lehetőséggel 
kecsegtet. Ez a csábítás elkápráztatja 
Roxie Hartot (Renée Zellweger), a látszólag 
ártatlan színésznőt, aki arról álmodozik, 
hogy az ének és a tánc kimenti őt élete 
egyhangúságából. Roxie egyetlen vágya az, 
hogy Velma Kelly (Catherine Zeta-Jones) 
varietéművésznő dicső nyomdokaiba 
léphessen. Vágya kicsit másképp teljesül, 
amikor néhány nagyon elhibázott lépés 
folytán a sztár és a sztárjelölt is börtönbe 
kerül gyilkosság vádjával. 
A Madách Filmklub következő vetítése 
október 29-én (vasárnap) 16 órakor lesz a 
Polgárok Háza nagytermében. A belépés 
ingyenes!

emlékezzünk 
közösen A 
hősökre!

Öt esztendővel ezelőtt épült meg a kerület új 1956-os emlékhelye 
a hargita téren. Az eltelt időszak bizonyította, hogy az emlékmű 
nemcsak a kerületi, hanem a fővárosi, sőt az országos megem-
lékezések egyik kiemelt helyszínévé is vált. Ezt tanúsítja, hogy 
tavaly más jelentős közéleti személyiségekkel együtt áder János 
köztársasági elnök is részt vett a november 4-i nemzeti gyászna-
pi megemlékezésen.

idén a XViii. kerületi önkormányzat, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a honvédelmi Minisztérium november 4-én, 
szombaton 13 órakor tart itt megemlékezést. Meghívott vendég: 
dr. Schmidt Mária, a Terror háza Múzeum főigazgatója.

imrék 
köszöntése
Másfél évtizedes hagyomány, hogy a kerületi önkormányzat 
minden november elején meghívja a Pestszentimrén élő imré-
ket és a kerületrészben tevékenykedő civil szervezetek tagjait, 
hogy fehér asztalnál együtt töltsenek el egy kötetlen estét. A 
rendezvénynek stílszerűen a Pestszentimrei Közösségi ház ad 
otthont. Nem mellesleg ilyenkor ünnepeljük a települést is. A 
találkozóhoz mindig kapcsolódik kulturális program is: ezúttal 
a Kodály-év tiszteletére a háry János című daljátékot tekinthe-
tik meg a vendégek.

időpont és helyszín: november 3. (péntek), 17.30, PiK ház.

FelhÍvás
az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat. A 
XViii. kerületben lakó 45–65 éves nők, akiknek az utolsó mam-
mográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, 
amin szerepel, hogy mikor várják őket október–december folya-
mán vizsgálatra a hT Medical Centerben (1173 Budapest, Pesti út 
177. Tel.: 253-6195).

Vegyen részt Ön is a térítésmentes mammográfiás szűrő-
vizsgálaton!

További információ: Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Népegészségügyi Főosztály (tel.: 465-3823)

A lehetőség adott, éljen vele!      
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15Önkormányzat és Ovi-Sport Alapítvány: újabb pályák a kerületnek SPort

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Az őszi pályaavatók második „felvonásának” ke-
retében a kerületi önkormányzatnak köszönhető-
en a Darus utcai iskolában adták át a megszépült, 
felújított 20 x 40 méteres, szabványméretű sport-
pályát október13-án.

hatÁRtalan lehetőség
Köszöntőjében Kucsák László országgyűlési 
képviselő, Lévai István Zoltán és Galgóczy Zol-
tán alpolgármester azt emelte ki, hogy a sok telet 
és nyarat látott pálya helyébe nagyon kellett ez 
az új, mert a régi már nem tudta kellő mértékben 
és kellő minőségben szolgálni a testnevelést.

Az iskola igazgatónője, Bakos Péterné az in-
tézmény 500 tanulója nevében szép szavakkal 
köszönte meg a pályát és azt, hogy „minden 
diáknak határtalan lehetősége nyílik arra, hogy 
több sportágat is kipróbálhasson”. 

A pályaavatáson a diákok egy kis verses-
dalos-táncos műsorral kedveskedtek a vendégek-
nek.

iRÁny PestszentimRe!
Az Ovi-Sport program keretében két újabb 
pályát vehettek birtokba az ovisok. Ezúttal a 
pestszentimrei gyerekek voltak a főszereplők.

Előbb, október 19-én közvetlenül egymás mel-
lett lévő két óvoda lett gazdagabb: a Vezér úton, 
a Vackorral kerítésszomszédos Gyöngyszem 
területén készült el a minden igényt kielégítő 
dühöngő, hogy ott is levezethessék az energiái-
kat a gyerekek. Az intézményvezetők örömmel 
mondták, hogy alig-alig tudták visszatartani a 
kicsiket, hogy ne vegyék birtokba a pályát már a 
megnyitó és a szalagátvágás előtt. Természetesen 
azért kivárták a hivatalos perceket és azt, hogy a 

két vezető – Gajdosné Szabó Anita és Szőnyiné 
Guth Irén – megköszönje az önkormányzat és az 
Ovi-Sport Alapítvány nyújtotta támogatást.

Ünnepi beszédében Lévai István Zoltán és 
Galgóczy Zoltán alpolgármester kiemelte, hogy 
az imrei pálya már a 16. a kerületben, ám a sor-
nak nincsen vége, mert a cél változatlan. Ez pedig 
nem más, mint hogy valamennyi kerületi oviban 
műfüves pályán játszhassanak a gyerekek.

a naPsugÁR is kaPott
A folytatás mindössze 24 órát váratott magára: 
október 20-án újabb imrei óvoda, a Napsugár 
gyermekei várhatták izgalommal a sportpályát.

Megnyitójában az intézményvezető, Szabóné 
Karácsonyi Hajnalka hangsúlyozta, mennyire 
fontos az ovisoknak, hogy naponta mozoghassa-
nak kulturált körülmények között.

Szavaihoz csatlakozott a két alpolgármester, 
lévai istván zolán és Galgóczy zoltán is, akik 
elmondták: a játék örömén túl a rendszeres test-
mozgás is fontos az ilyen korú gyermekeknek, 
mert az megalapozza, hogy egészséges fiatal fiúk 
és lánykák legyenek belőlük.

lévai istván zoltán ez alkalommal is kiemel-
te, hogy az Ovi-Sport-pályák második ütemével 
nem ért véget a sor, mert jön a harmadik. Egé-
szen addig, amíg valamennyi kerületi óvodában 
nem lesz új műfüves.

Az Ovi-Sport Alapítvány nevében Sebestyén 
Kata hangsúlyozta: hiszik, hogy ezek a pályák 
hosszú távon szereznek örömöt, s biztosítanak 
egészséget a jövő generációinak.

A megnyitó után a pályát ellepő „napsugara-
sok” minden mozdulata ezt támasztotta alá.

MŰFüvÖn iS SporTolhATnAK A diáKoK A dAruS uTcAi iSKoláBAn

öröm a Suliban, öröm az ovikban

� az elmúlt két hétben az önkormányzat a darus utcai magyar–német két 
tannyelvű Általános iskola felújított pályájával, az ovi-sport alapítvánnyal 
közösen pedig a gyöngyszem és a napsugár óvoda műfüvesével lepte meg 

a gyerekeket.

A „SporTArc” eliSMeréSe
a darus iskola ünnepélyes pályaavatóján 
ott volt marosi Ádám, a kerület sportarca, 
a londoni olimpia bronzérmes öttusázója 
is. a nemrégiben a balatonkenesei katonai 
mezeifutó vb-n és ob-n is rajthoz álló olim-
pikon elmondta, hogy ilyen iskolai sportpá-
lyán, ilyen körülmények között nem is lehet 
más eredményt elérni, mint kiválót…

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

– Mivel ismerem az utóbbi időben elért 
eredményeiket, nem csodálkoztam vol-
na, ha egy ősz emberrel találkozom. 

– Képzelheti akkor, hogy én mit él-
tem át… Beszélhetek a bajnokságról is, 
de a Magyar Kupából történt kiesésünk 
okozott igazából rossz napokat.

– A lényeget tudjuk, kiestek a Bala-
tonfüred elleni meccsel. Hogy történt?

– A 64-be jutásért mérkőztünk, a 
90. percben még nálunk volt az előny, s 
vezettünk 2-1-re, ami azt vetítette elő-
re, hogy nagy bravúrt hajthat végre az 
együttes, mert egy országos bajnokság-
ban szereplő, hogy úgy mondjam, profi 
csapatot búcsúztathatunk. A játékveze-
tő kétperces hosszabbítást jelzett, ami-
ből aztán négy lett… Addig játszottunk, 
a 94. perc végéig, amíg nem kaptuk meg 
a második gólt, így lett 2-2.

– Megértve a lelkiállapotukat, azért 
maradt még esély a továbblépésre.

– Nem is adtuk fel, a hosszabbításban 
is mentünk előre, de a 115. percben egy 

kapu előtti kavarodást követően, ami-
kor jóformán senki nem tudta, hogy hol 
a labda, betalált a Füred, nekünk meg 
maradt a szomorkodás.

– Túl a játékosok letargiáján, igazi 
edzőtragédia az, amit át kellett élnie…

– Nem is tudtam mit kezdeni vele, 
mert annyira közel álltunk a szinte utol-
érhetetlen bravúrhoz. De azért tudtam, 
hogy fel kell állnunk, mert a bajnokság-
ban egyik ellenfelünk sem kérdezi meg, 
hogy mi történt velünk. Az öltözőben 
kis túlzással egyetlen arcot sem láttam, 
csak lehajtott fejeket. Mindegy, túl kel-
lett esnünk ezen, túl is estünk.

– A bajnoki szereplésre rányomta a 
bélyegét a kupából való kiesés?

– Azt nem tudom, hogy van-e köz-
vetlen oka, de talán igen…

– Ott hogy szerepelnek?
– így is, úgy is, de nem a legjobban. 

Kilenc fordulón vagyunk túl, s a két-két 
győzelem és döntetlen mellé öt veresé-
get szedtünk össze, tehát lehet valami 

abban, hogy bennünk van még a kiesés.
– Tényleg nem a PSK őszének tűnik 

eddig az idei…
– A 13. helyen állunk, talán ez sem 

véletlen, és a vereségek közül négy egy-
gólos volt…  

– Nem akar valami jót is mondani?
– De igen, s ezt boldogan teszem.  A 

klub három játékosát is meghívták Bu-
dapest felnőtt válogatott keretébe. Erdei 
Péter, Eke Szabolcs és Nagy Gergely 
már pályára is lépett egy edzőmeccsen, 
s ketten a kezdőcsapatban kaptak he-
lyet.

PSK: A rOSSz UTáN Jó JÖN lendületbe hozzuk!
ingyenes sportolási lehetőségek kerületünk felnőtt lakosai 
részére október–novemberben. 

FelnŐTT ÚSZáSoKTATáS időpontok: november 1. kivételével 
minden szerdán és vasárnap. Szerdánként 19.30–20.30 között a Kastély-
dombi uszodában (Nemes u. 56–60.), vasárnaponként 9-től 10-ig a Park 
uszodában (Bókay-kert, 1181 Szélmalom u. 33.). információ: 06-20-232-
3823 (Új belépők előzetes bejelentkezése szükséges.)
FuTÓponT időpontok: hétfőnként és csütörtökönként 17 órától | hely-
szín: Bókay-kert | Edző: irsán lászló, 06-20-225-5462
nordic WAlKing időpontok: hétfőnként 17.30-tól, csütörtökönként 
18 órától | helyszín: Bókay-kert | Edző: Schwarz Mária, 06-30-961-7731
ÖnvédelMi edZéSeK időpontok: vasárnaponként 10-től 11 óráig | 
helyszín: Kondor Béla Közösségi ház (Kondor Béla sétány 8.) | Oktató: 
Pataki Krisztián, 06-70-941-5992
JÓgA időpontok: vasárnaponként 8.30-tól 10 óráig | helyszín: Kondor 
Béla Közösségi ház | Oktató: Kovács zsuzsanna, telefon: 06-70-221-8546
KondicionálÓ TornA időpontok: péntekenként 16 órától | hely-
szín: Park Aerobik Center (Bókay-kert)
Oktató: Markovits Szilvia, telefon: 06-70-324-5836, e-mail: 
parkaerobik10@gmail.com
ZuMBA (Pestszentlőrinc) időpontok: péntekenként 17 órától | hely-
szín: Park Aerobik Center (Bókay-kert) | Telefon: 06-70-324-5836, e-mail: 
parkaerobik10@gmail.com | (Pestszentimre) | időpontok: csütörtökön-
ként 17.30-tól | helyszín: Kapocs u. 41. (a Kapocs iskolával szemben) | 
Telefon: 06-70-263-0179
FelnŐTT SÍoKTATáS időpontok: – kedden 16 órától kezdő csoport 
| – szerdán 17 órától kezdő csoport | – csütörtökön 17 órától haladó cso-
port | helyszín: Bókay-kert | Előzetes bejelentkezés: 06-30-575-3262

ha van labdarúgócsapat, amelyik balszerencsés, akkor a pSK az. A 
BlSZ i. osztályában játszó imreiek eddigi őszéről visszafogottan is csak 
ez mondható el. Így véli ezt Molnár Zoltán vezetőedző is, aki ettől füg-
getlenül előrenéz. 
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16 Választási felhívás

NyilATKOzAT
SzAVAzATSzáMláló BizOTTSáGi TAGSáG BETÖlTÉSÉhEz

név:  ..........................................................................................................................  

születési hely:  ..........................................................................................................

születési idő:  ............................................................................................................

anyja neve:  ..............................................................................................................

személyi azonosító szám:  .......................................................................................

TaJ-szám:  ................................................................................................................

adószám:  .................................................................................................................

Telefonszám:  ............................................................................................................

lakcím: budapest XViii.,  ......................................................................................  

szám alatt lakó választópolgár kijelentem, hogy személyemmel szemben a válasz-
tási eljárásról szóló 2013. évi XXXVi. törvény 17–18. §-aiban* szereplő kizárási ok

fennáll / nem áll fenn*

Amennyiben velem szemben jelen nyilatkozat aláírását követően kizárási ok me-
rül fel, azt haladéktalanul írásban bejelentem a helyi Választási iroda vezetőjének. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek, választójoggal rendelkezem. hozzájárulok ahhoz, hogy személyes 
adataimat a helyi Választási iroda a következő általános választási ciklus időtarta-
ma alatt szavazatszámláló bizottsági tagság céljából nyilvántartsa.

Budapest, ……….év ………………..hó …………nap                   

*A megfelelő rész aláhúzandó. aláírás



T á J É K O z T A T ó
A SzAVAzATSzáMláló BizOTTSáGi FElADATOKKAl KAPCSOlATBAN

A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen (Budapest Főváros XViii. kerület) lakcímmel ren-
delkező,  a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a tagja.

Ve. 17. § (1) a) A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen  lakcímmel rendelkező, a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
(2) A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelölt-
ként indulhat.

Ve. 18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök, 
b) a háznagy, 
c) képviselő,
d) alpolgármester, 
e) jegyző, 
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 
g) a Magyar honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
h) jelölt.

(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) párt tagja,
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi terü-
letén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szol-
gálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, 
állami vezető.

Ve. 19. § (2) A választási bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg.

Ve. 15. § (1) A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabály-
ban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkál-
tató fizet.

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, ame-
lyek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényes-
ségének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének 
helyreállítása. A választás alkalmával a szavazatszámláló bizottsági tagok munkája egész napos (kö-
rülbelül 5.30-tól másnap hajnalig tart).

a budaPesT 15. száMú országgyűlési egyéni VálaszTókerÜleTi VálaszTási iroda VezeTőJének felHÍVása

tisztelt Pestszentlőrinci 
és Pestszentimrei válAsztóPolgárok!
A Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási iroda  az országgyűlési képviselők
2018. évi általános választásának lefolytatásához a 76 kijelölt szavazókörbe

szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen (Budapest XVIII. kerületében) állan-
dó lakóhellyel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán 
jelöltként indulhat, így a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés-büntetését vagy 
büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. 
A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő (ide értve a polgármestert is), alpolgármester, jegyző, másik 
választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottság választott 
tagja az, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel ren-
delkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy – a közalkalmazott kivételével 
–, továbbá állami vezető sem.

A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság ala-
kuló üléséig tart.
Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy munkájával szívesen segítené a választások minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és a személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, a Buda-
pest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodánál legkésőbb 2017. december 8. napjáig szíveskedjen jelentkezni 
a mellékelt – az okmányaiban szereplő adataival megegyező módon kitöltött – nyilatkozat leadásával.
A jelentkezéseket 2017. november 6. napjától 2017. december 8. napjáig az alábbi időpontokban fogadják a Helyi Választási Iroda kijelölt munkatársai a Polgármesteri Hi-
vatal Közigazgatási és Hatósági Irodáján (1181 Budapest, Városház utca 16. BEJÁRAT A BATTHYÁNY LAJOS UTCA 59. FELŐL.). Telefon: (06-1) 296-1371, (06-1) 296-1435, 
(06-1) 296-1438. 

 Hétfő: 8.00–18.00
 Kedd: 8.00–16.00
 Szerda: 8.00–17.00
 Csütörtök: 8.00–16.00
 Péntek: 8.00–13.00

Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a választás napján a Szavazatszámláló Bizottság munkájában történő közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterhe-
léssel jár, valamint a döntések meghozatalakor nagyfokú odafigyelést igényel!

A szavazatszámláló bizottságok tagjait Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg. A megválasztott szavazatszám-
láló bizottsági tag a megválasztását követően esküt vagy fogadalmat tesz, majd a választási bizottság alakuló ülést tart. Felhívom a figyelmet, hogy a megválasztott szavazatszámláló 
bizottsági tagok a választást megelőzően kötelesek a bizottsági tagok részére szervezett felkészítő oktatáson részt venni. 

A szavazatszámláló bizottság választott tagjai a munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a napi munkavégzés alól mentesülnek a Ve. 15. § (1) és 19. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján. 

A jelentkezés a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági Irodáján biztosított, illetve a http://www.bp18.hu/valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvany-kerelem oldalról a 
menüpontból letölthető jelentkezési adatlap kitöltésével és aláírásával történik. 
Kérem, hogy a jelentkezési lap Közigazgatási és Hatósági Irodán történő leadásakor a személyazonosítására alkalmas okmányát és lakcímkártyáját, TAJ-, valamint adókártyáját – 
adategyeztetés céljából – szíveskedjen magával hozni!

 Budapest, 2017. október Dr. Molnár Ildikó
  s. k.
  címzetes főjegyző, OEVI-vezető

Közélet


