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nívÓdíJAs tér

a KoSSutH tér átalakítása és az új pavilon-
épület elnyerte Budapest Építészeti nívódí-
ját. a park felújítása és a pavilon együttesen 
kitűnő mintát ad a városi zöldterületek 
újraértelmezésére. az elismerés valójában 
a teljes kerületi közösség sikere, hiszen 
az önkormányzat összegezte a lakossági 
véleményeket, s a jó ötletek bekerültek a 
végső tervekbe.

sZéPülŐ ErdŐ

SZáMoS úJ JátéK, focipálya, padok és 
asztalok, valamint kiépített bográcsozóhely 
várja a kirándulókat a Péterhalmi-erdő 
(Halmi-erdő) sas utcánál található felújított 
parkjában. a kerületi önkormányzat 14 millió 
forintos támogatásával a Pilisi Parkerdő zrt. 
szakemberei által kiépített pihenőhelyet 
hivatalosan november 22-én adták át a 
kikapcsolódásra vágyóknak.

sZAlAgoZtAK

a végZőS DIáKoK szalagavatóját tartotta a 
Karinthy Frigyes gimnázium november 24-
én a Pestszentimrei sportkastélyban, amely 
az érettségire készülőkön kívül szülőkkel, 
rokonokkal, barátokkal telt meg. több mint 
ezren voltak tanúi a felemelő eseménynek, 
ahol öt osztály csaknem másfél száz tanu-
lója vonult be ünnepélyesen a sportlétesít-
mény küzdőterére.

ÖssZEFogás

Már NyoLc éve szervezi meg a Békéssy 
sándor Baptista Értelmiségi egyesület az 
imreiek az imreiekért elnevezésű karácsonyi 
cipősdoboz-akciót, hogy ajándékkal lepje 
meg a nehéz körülmények között élő gyer-
mekeket. az ünnepélyes átadót, amelynek 
előkészületeiről Háló gyula lelkészt kérdez-
tük, december 14-én tartják a nemes utcai 
imaházban.

FŐvárosi CsÚCs

SZINte SZüNet NéLKüL folytak ősszel a 
műfüvespálya-átadások. november 20-
án a sztehlo gábor evangélikus óvoda 
kisgyermekei örülhettek, mert náluk avatott 
új pályát az önkormányzat és a magyar 
labdarúgó szövetség. ennek köszönhetően 
korszerű körülmények között sportolhatnak 
a gyermekek. az átadón kiderült, hogy 
fővárosi csúcstartó lett a kerületünk. 
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PuSKáS attILa    

A december 2-i ünnepi eseményen meg-
jelenteket Ujvári Miklósné köszöntötte, 
és örömét fejezte ki, hogy a hideg időjá-
rás ellenére nagyon sok gyerek jött el a 
szülőkkel és nagyszülőkkel. Az EPE el-
nöke kifejezte azt a reményét is, hogy ezt 
a helyi adventi hagyományt még nagyon 
sokáig fogják közösen ápolni.

megtalálni istent
A gyertyagyújtásra Kucsák László or-
szággyűlési képviselő is ellátogatott, s az 
ünnepség kezdetén mindenkinek kelle-
mes adventi készülődést és áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket kívánt.

A református egyház képviseletében 

Hajdú Bálint Kadosa lelkész arról be-
szélt, hogy mit jelent az adventi vára-
kozás, és ezt egy személyes történettel 
illusztrálta:

– Egyszer, amikor még kicsi volt a 
nagyobik fiam, a karácsonyt megelőzően 
bújócskát játszottam vele. Annyira jól si-
került elbújnom, hogy csak akkor talált 
meg, amikor, látva, hogy kezdi feladni, 
zajt csaptam, hogy észrevegyen. A rátalá-
lás öröme az, ami egybecseng az advent 
lényegével. A karácsony csodája, hogy 
Isten megtalálható, és az ő jelenlétére 
hatalmas szükségünk van. Nem pusztán 
az ünnepen, és nemcsak a templom fa-
lain belül, hanem a mindennapjainkban 
is. Szeretnék mindenkit arra buzdítani, 
hogy keresse az élő Isten jelenlétét.

a VáraKozás csodája
Horváth-Csitári Boglárka evangélikus 
lelkész elmondta, hogy harmadik gyer-
mekét várva még különlegesebb számára 
az advent.

– Azt gondolom, mindenki egyetért 
velem abban, hogy egy gyermek érkezése 
a legnagyobb csoda a világon. Advent-
kor Krisztus születésére készülünk, de 
a pestszentimrei evangélikus gyüleke-
zetnek idén egy különleges ajándékot is 
tartogat az ünnep, hiszen több évtizedes 
várakozás után megépült a saját lelki 
hajlékunk – utalt a lelkész asszony arra, 
hogy elkészült a gyülekezet imaháza. A 
Nemes utca és az István utca sarkán álló 
épületben advent második vasárnapján, 
december 10-én 14 órakor tartják az első 
istentiszteletet.

Lak Gábor, a Szent Imre-templom plé-
bánosa advent azon üzenetéről beszélt, 
hogy az ember akkor érheti el a céljait, ha 
nem az előtte tornyosuló nehézségekre 
figyel, hanem előretekint a távolban lévő 
céljaira. Háló Gyula baptista lelkész min-
denkinek kellemes ünnepet és türelmet 
kívánt az adventi várakozáshoz.

A gyertyagyújtást a Szenczi Molnár 
Albert református iskola kórusának, a 
Kapocs utcai iskola tanulóinak és a Kas-
télydombi iskola csengettyűseinek adven-
ti műsora tette teljessé.

A résztvevők a hagyományokhoz hí-
ven egy-egy gyertyát is meggyújtottak 
egy kisebb adventi koszorúnál, és a ke-
zükben lévő gyertyák lángja meghitt 
fénnyel világította be a teret. 

A gyertyagyújtást követően a szerve-
zők forralt borral, teával és pogácsával 
látták vendégül az összegyűlteket.

AZ AdvEnti sZínEK 
JElEntésE
Az adventi koszorúkon a 
hagyományoknak meg-
felelően három lila és 
egy rózsaszín gyertya 
található. Az első lila 
gyertya a hit, a második 
a reménység, a harmadik 
a szeretet, a rózsaszín 
gyertya pedig az öröm 
jelképe.

�nyolcadik alkalommal invitált közös gyertyagyújtásra az együtt 
Pestszentimréért egyesület (ePe) hagyományosan az advent 
első vasárnapja előtti szombaton. a Hősök terén az önkor-

mányzat támogatásával megrendezett eseményen – a karon ülő 
legkisebbektől az idősekig – többtucatnyian várták, hogy a kerület 
óriás méretű adventi koszorúján felvillanjon az első fénygyertya.

Adventi fényben A Hősök tere
 Közös ünnepi gyertyagyújtás Pestszentimre szívében
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xxxxxx
– A terv megvalósításán tehát nemcsak 
Soros György dolgozik, hanem egy kiter-
jedt nemzetközi hálózat is?
xxxx

                                 Folytatás a 3. oldalon
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XXXXXXX

AZ ADOMÁNY EGY 
OLYAN AJÁNDÉK, 
AMELY MINDKÉT 
FÉLNEK ÖRÖMET 
SZEREZ.

KUCSÁK  
LÁSZLÓ:  
FELELŐSSÉGGEL  
TARTOZUNK  
A JÖVŐ  
GENERÁCIÓJÁÉRT!

xxxxx

XXX  
XXX!

XXXXXX

Bár adakozásra egész  
évben akad lehetőség,  
az ünnepek, különösen  
a karácsony közeledtével 
az emberek nyitottabbá vál-
nak arra, hogy valamilyen  
formában segítsenek rászo-
ruló társaikon. 

Remélhetőleg nincs ez más-
képp a XVIII. kerületben 
sem, ahol Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszent- 
imre országgyűlési képvise-
lője gyűjtést indított a helyi 
gyermek- és lakásotthonok-
ban élő fiatalok számára. 
Nem minden gyerek születik 
azonos körülmények közé, 
a nehéz sorban élő fiata-
loknak ezért kézzelfogható 
segítségre van szükségük 
az életben való boldogulás-
hoz. Hogy a kerületi gyer-
mekotthonok karácsonyfája 
alá még több ajándék ke-
rülhessen, Kucsák László 
jótékonysági adománygyűj-
tést indított nemrégiben.  
Az országgyűlési képvi-
selő bízik abban, hogy  
Pestszentlőrinc-Pestszent- 
imre lakosai pártállástól 
függetlenül képesek ösz-
szefogni annak érdekében, 
hogy az ünnep alkalmából 
megörvendeztessék azokat 
a fiatalokat, akik a városrész 
gyermek- és lakásotthonai-
ban nevelkednek.  

             Folytatás a 3. oldalon
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2 Önkormányzat Ughy Attila: Mindig öröm, amikor egy kerületi beruházást a szakma is elismer 

KeréKgyártó györgy  

Valójában a teljes kerületi 
közösség sikere az, hogy a 
Kossuth tér rekonstrukció-
ja kivívta az építész szakma 
elismerését: a beruházó ön-
kormányzat ugyanis 2011-től 
több alkalommal kérte a la-
kosság véleményét és ötleteit 
a tervezett átalakításokkal 
kapcsolatban. Ezeket írásban 
is megoszthatták a közügyek 
iránt érdeklődők, és lakossá-
gi fórumokon is lehetőségük 
volt elmondani. Az ötletek 
aztán bekerültek a végleges 
tervekbe.

Kondor 
angyala
A Kossuth tér a maga nyu-
galmával, árnyas öreg fáival, 
szobraival hosszú ideje a pest-
szentlőrinciek kedves helye 
volt, de hozzá kell tenni, hogy 
a rendszerváltozás utáni évek-
től már nehezen lehetett volna 
meghatározni, pontosan mi-
lyen célokat is szolgál. A ko-
rábban itt működő Lőrinci If-
júsági Park rendszerint élettel 
töltötte meg, a későbbiekben 
azonban már csak a Sztehlo 
iskola néhány diákja, illetve 
egy-egy zöldbe vágyó idősebb 
hölgy vagy úr sétálgatott itt.

Az önkormányzat koncepció-
ja az volt, hogy olyan pezsgő 
közösségi teret hozzanak létre, 
amely egyszersmind az addigi 
parkélményt is képes nyújta-
ni. A végső terveket elkészítő 
Sagra Építésziroda munkatár-
sai – felelős tervező: Sajtos Gá-
bor, társtervező: Virág Péter 
építész és Kontra Dániel táj-
építész – egy kulturális prog-
ramok szervezésére alkalmas, 
kávézót is magában foglaló 
pavilon kialakításában, vala-
mint a sétány és az utcabúto-
rok újragondolásában látták 
a megoldást. A területet az 
teszi még karakteressé, hogy 
lépten-nyomon visszaköszön 
itt az egykor a kerületben élő 
Kondor Béla festőművész egy 
jellegzetes angyalfigurája, 
amely a tervezői szándék sze-
rint a kerület és a repülőtér, a 
repülés kapcsolatára is igyek-
szik emlékeztetni.

a siKer titKa
A tér átalakításával, az épület 
létrehozásával kaphatott itt 

helyet az aktív, sokszínű kö-
zösségi élet jegyében a kávézó 
és a Tomory Lajos Múzeum-
hoz tartozó Pavilongaléria. A 
szakmabeliek tetszését elnyer-
te az, hogy az íves útvonalat 
követő épületkontúr finom vo-
nalvezetése szinte sátorszerűen 
kifeszíti, és lebegővé teszi a pa-
vilont. A négy önállóan is mű-
ködtethető funkciót tartalma-
zó létesítmény a közösségi tér 
felé nagy üvegfelületekkel, az 
utca felé tömör sötétbarna ár-
nyalatú klinkerlapburkolattal 
fordul. A tér két része között 
fedett-nyitott átjáró teremt iz-
galmas kapcsolatot. Nem nagy 
méretű, de tetszetős és ötlete-
sen kihasznált épületről van 
szó.

Ughy Attila polgármester 
így fogalmazott a nívódíj el-
nyerése kapcsán:

– Mindig öröm, amikor 
egy kerületi beruházás nem-
csak a helyiek számára jelent 
izgalmas újdonságot, hanem 
a szakma is elismeri. Nagy ki-
tüntetés ez az önkormányzat-
nak, és további lendületet ad 
a XVIII. kerületnek, továbbá 
nekünk, városvezetőknek is, 
hogy merjünk álmodni, ter-
vezni, új dolgokat fejleszteni. A 
Kossuth tér megújítása és a pa-
vilonépület-projekt végigment 
a teljes társadalmi előkészítési, 
tervezési folyamaton, hogy a 
végén a kész mű időtállóan és 

innovatívan járuljon hozzá a 
környéken élők mindennap-
jaihoz. Bebizonyítottuk, hogy 
távol a belvárostól, peremke-
rületben is lehet maradandót 
alkotni, modern építészeti és 
tájépítészeti fejlesztést megva-
lósítani. 

FolytatódiK 
a megújulás
A megújult Kossuth tér hamar 
elnyerte a kerületiek tetszé-
sét: az iskola tanulóin kívül a 
környékbeli fiatalok is szíve-
sen időznek a kávézóban, an-
nak környékén, tavasztól őszig 
rendszeresen látni itt sétáló 
kismamákat, családokat és 
természetesen idősebbeket is. 
Háromszor adott már helyet a 
tér sörfesztiválnak és két ízben 
más gasztronómiai esemény-
nek, tehát a nosztalgiával em-
legetett pezsgés is kezd vissza-
térni ide. 

A tér rekonstrukciója nem 
fejeződött még be, elkezdődött 
a második ütem. A 2018 tava-
száig tartó beruházás részben 
a kerületi önkormányzat sa-
ját erejéből, részben a főváros 
Tér_Köz pályázatának támo-
gatásával valósul meg, s ki-
egészíti az eddig elkészült, jól 
sikerült területet. 

„Bebizonyítottuk, 
hogy távol a belváros-
tól, peremkerületben 
is lehet maradandót 
alkotni, modern építé-
szeti és tájépítészeti 
fejlesztést megvaló-
sítani” – fogalmazott 
Ughy Attila.

� a XViii. kerület egyik kiemelt fejlesztése, 
a Kossuth tér átalakítása és az új pavi-
lonépület elnyerte Budapest Építészeti 

nívódíját. a park felújítása és a pavilon együt-
tesen kitűnő mintát ad a városi zöldterületek 
újraértelmezésére – vélik az építész szakma 
képviselői.
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Az ELISMErÉS új 
LENDüLETET AD
Nívódíjat kapott a Kossuth téri pavilonépület

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

gAlgÓCZy Zoltán

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

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

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

CsABAFi rÓBErt

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

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

FErEnCZ istván

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

hAvAsi Zoltán

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

KAssAi dániEl

LMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.). 

Kádár tiBor

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

KŐrÖs PétEr

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

KŐsZEgi János

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

MAKAi tiBor

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

MérŐ PétEr FErEnC

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

PEtrovAi lásZlÓ

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

soMody lásZlÓ

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

torMA BEátA 

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

tÓth KálMán

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

„egy igazi közösségi tér jött létre, köszönhetően az 
új pavilonnak, padoknak és a gimnázium által ápolt 
füvészkertnek. a történelmi háttér és a kortárs elemek 
tökéletes összhangban vannak” – áll a díj indoklásában.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

INgyeNeS
JogI taNácSaDáS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PeStSZeNtLőrINc-
PeStSZeNtIMre 

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

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

XvIII. KerüLetI 
KorMáNyHIvataL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

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

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

KorMáNyabLaK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

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

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

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

PeStSZeNtIMreI
ügyFéLSZoLgáLatI cSoPort 

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

KöZJegyZőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

PINtér KáLMáN  
SZaKreNDeLő
Nemes u. 18

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

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

reNDőrKaPItáNySág
Üllői út 438.  

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

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

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

KöZbIZtoNSágI ceNtruM
Kondor Béla. sétány 1.

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

IMre-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

a megújult Kossuth tér hamar elnyerte a kerületiek tetszését
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Tudta?
Kalkuttai Teréz anya halálának évfordulója, szeptem-
ber 5-e magyar kezdeményezésnek köszönhetően vált 
a jótékonykodás világnapjává. Az ötletadó a szekszárdi 
Balogh Jenő festőművész, aki keleti útjain megtapasz-
talta a szegénység és nyomor Európában ismeretlen 
mélységeit. Hosszú évek eredménytelen levelezése után 
elérte, hogy az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottsága 2011-ben indítványozta a 
nap világnappá nyilvánítását.

Az adományokat  
december 18-ig lehet  
leadni a Polgárok Házában  
(Üllői út 517.), hétköznapokon  
9 és 18 óra között.

MINDENKINEK  
KIFIZETTÉK  
A NYUGDÍJPRÉMIUMOT
November végéig minden nyugdíjas és nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő – összesen 2,7 millió ember – kéz-
hez kapta a nyugdíjprémiumot, ami maximum 12 ezer 
forint lehetett. A kormány 30 milliárd forintot fordított 
erre a célra. A prémium összegét jogszabály határozza 
meg. A maximális 12 ezer forintot azok kapták meg, 
akiknek a nyugdíja eléri vagy meghaladja a 80 ezer fo-
rintot. A kormányzat idén ezzel a 30 milliárd forinttal is 
többet költött a nyugdíjasokra, illetve a nyugellátásban 
részesülőkre, mint az előző évben. A nyugdíjasoknak 
10 ezer forintos pluszjuttatást jelentő Erzsébet-utalvá-
nyok kézbesítése folyamatban van. Ezt a támogatást is a 
magyar gazdaság teljesítménye tette lehetővé.

A BÉREMELÉSEKNEK  
IS KÖSZÖNHETŐEN JAVUL  
AZ ORVOSUTÁNPÓTLÁS
Kevesebb az elvándorló orvos, és nőtt a friss diplomás gyógyítók száma Magyaror-
szágon. Míg 2010-ben egy távozó orvos helyére átlagosan 1,2 végzős jutott, a bér-
emelési program beindításával mára ez a szám átlagosan 3,6-ra nőtt, és ez a pozitív 
tendencia folytatódni látszik. A statisztikák szerint 2017 első félévében több mint 
15 százalékkal, 175-ről 148-ra csökkent a külföldre távozó orvosok száma 2016 
hasonló időszakához képest. A kormány számos lépést tett annak érdekében, hogy 
a �atal orvosok a hazájukban képzeljék el a jövőjüket. Mintegy 8,2 milliárd forin-
tot fordítottak a rezidenstámogatási programra, és ösztöndíjat indítottak a hiány-
szakmákban való elhelyezkedés támogatására. Az elmúlt években az alapellátásra 
40 százalékkal több forrást biztosított a kormányzat. Az orvosok 207 ezer forintos 
alapbéremelésben részesülnek, az ápolók bére pedig megduplázódik 2012 és 2019 
között. A novemberi emeléssel együtt a kormány 2012 óta mintegy 400 milliárd 
forintot fordított az egészségügyi dolgozók munkabérének a növelésére.

JANUÁRTÓL 3, ILLETVE  
3,8 SZÁZALÉKKAL  
NŐNEK A NYUGDÍJAK
Januártól 3, illetve 3,8 százalékkal emelkednek a nyugdíjak és a 
nyugdíjszerű ellátások attól függően, hogy 2017-ben vagy an-
nál korábban állapították meg a járandóságot. Példaként: egy  
113 ezer forintos öregségi nyugdíj 4325 forinttal vagy 3390 forint- 
tal emelkedik. A 3 százalékos emelést a törvényi előírásoknak 
megfelelően kapják az érintettek, míg a további 0,8 százalék 
azoknak jár, akiknek 2007 előtt állapították meg a nyugdíját.  
A novemberi 0,8 százalék a 3 százalékkal szemben beépül  
a nyugdíjba. A kormány célja az, hogy Magyarország a nemze-
dékek szolidaritására épüljön. Ennek jegyében megbecsüli azo-
kat az időseket, akik több évtizedes munkájának köszönhetően 
a mai állapotában van az ország, és úgy véli, hogy a gazdasági 
sikerekből nekik is részesülniük kell.

lólámpával. A 2016-os koncert 
bevételét – mintegy 400 ezer fo-
rintot – a XVIII. kerületi Nyug-

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

is hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
érintett gyermekek életkörülmé-
nyei nagymértékben javuljanak.
A XVIII. kerületben, a több-
éves hagyomány folytatá-
saképp, februárban a Rózsa 
Művelődési Házban adott 
koncertet a zenészgárda. Az 
esemény alatt csaknem 900 
ezer forint gyűlt össze, amiből 
Pestszentlőrinc-Pestszentim-
re egészségügyi szolgáltatóját 
gazdagították egy hallássérülés 
kiszűrésére alkalmas audio-
méterrel, egy fül-orr-gégészeti 
sterilizálógéppel, illetve vizsgá-

tékonysági Operatív Program-
jának (KEHOP) közel 80 millió 
forintos támogatásából négy ke-
rületi gyermekotthon is meg-
újul. Korszerűsítik a József Attila 
Gyermekotthoni Központot, il-
letve az ehhez tartozó Gyöngyvi-
rág Gyermekotthont, a Fővárosi 
Gyermekvédelmi Központ és Te-

rületi Gyermekvédelmi Szakszol-
gálat épületét, valamint a Bokréta 
Lakásotthoni és Gyermekottho-
ni Központot. A cél az, hogy az 
érintett �atalok ugyanolyan kö-
rülmények között nevelkedhes-
senek, mint a bármely más csa-
ládban élő gyermekek. A felújítás 
keretében kicserélik a nyílászáró-
kat, hőszigetelést kapnak a külső 
falak, valamint a tető és a padlás, 
aminek nyomán várhatóan 50 
százalékkal csökken az intézmé-
nyek energiafogyasztása. Kucsák 
László szerint a tárgyi adomá-
nyok mellett ezek a fejlesztések 

díjas Érdekvédelmi Egyesület-
nek ajánlották fel, korábban 
pedig a helyi tehetségeket, kór-
házat és a Dohnányi zeneiskola 
alapítványát is támogatták már.

– IGYEKSZEM  
A JÖVŐBEN IS  
FOLYTATNI, AMIT 
ELKEZDTEM. SZÁMOS 
OLYAN ÜGY,  
SZERVEZET VAN, 
AMELY MELLÉ ODA 
LEHET ÁLLNI, AMELY 
FIGYELMET ÉRDE-
MEL. HA SEGÍTÜNK 
VALAKINEK, JOBB 
EMBERNEK ÉREZZÜK 
MAGUNKAT, MERT 
FELEMELŐ ÉRZÉS 
LÁTNI, HOGY JÓT 
TETTÜNK EGY  
EMBERTÁRSUNKKAL. 
DE ÚGY GONDOLOM, 
ADNI NEM CSAK  
KARÁCSONYKOR  
JÓ, HANEM AZ ÉV 
MINDEN NAPJÁN.

TEGYÜK TARTALMASABBÁ 
MÁSOK KARÁCSONYÁT!

Folytatás az 1. oldalról

– Már tudományosan is bizo-
nyított: mások támogatása oxi-
tocint, azaz boldogsághormont 
szabadít fel, vagyis a jótékony-
kodás oldja a stresszt, erősíti az 
önbecsülést, és még az immun-
rendszerünknek is segít. Az 
adakozás és az érte kapott hála 
erősíti az identitásunkat, és ösz-
szehozza a közösségeket. Bízom 
benne, hogy e kampány során 
nagyon sokan megtapasztalják 
majd a jótékonyság eredményét, 
az abból fakadó jó érzést és pozi-
tív energiát. Az adomány ugyan-
is egy olyan ajándék, amely 
mindkét félnek örömet szerez 
– mondta Kucsák László, hang-
súlyozva, hogy az általa indított 
kezdeményezéshez bárki csatla-
kozhat az ajándékával.
A gyűjtés során örömmel fogad-
nak mindennemű hasznos tár-
gyat, gyermek-, női, fér� ruha-
neműt, illatszert, kozmetikumot, 
játékokat �úknak és lányoknak, 
írószercsomagot, működő elekt-
ronikai készüléket, sportfel-
szerelést vagy sporteszközt. Az 
adományokat december 18-ig 
lehet leadni a Polgárok Házában 
(Üllői út 517.), hétköznapokon  
9 és 18 óra között.
– Számomra értéket hordoz a 
jótékonykodás, az a tudat, hogy 
segítettem és hozzájárultam má-

sok boldogságához. Megnyugtat 
és jókedvvel tölt el, különösen, 
ha �atalokról van szó. 

A GYERMEK- VAGY 
LAKÁSOTTHONBAN 
ÉLŐ GYEREKEKNEK 
NEM ADATIK MEG, 
HOGY CSALÁDI  
KÖRNYEZETBEN  
NŐJENEK FEL, EZÉRT 
A MI FELELŐSSÉGÜNK, 
HOGY MINÉL SZEBB 
JELENT ÉS JÖVŐT  
BIZTOSÍTSUNK  
SZÁMUKRA. JÓL 
TUDOM, HOGY AZ 
ÖSSZEGYŰJTÖTT TÁR-
GYAK NEM HELYET-
TESÍTIK A SZÜLŐI 
SZERETETET, DE 
MINDENKÉPP TAR-
TALMASABBÁ TESZIK 
A GYERMEKEK  
KARÁCSONYÁT,  
SZÍNT VISZNEK  
AZ ÉLETÜKBE. 

Hiszek abban, hogy az ehhez ha-
sonló apró örömök összeadódva 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
gyermekotthonok lakói kiegyen-
súlyozott felnőtté váljanak – 
mondta Kucsák László.
Márciusban látott napvilágot, 
hogy az Európai Unió és a kor-
mány Környezeti és Energiaha-

A tárgyi adományok mellett az intézmények 

AZ ADOMÁNYOKAT A KÖVETKEZŐ GYERMEKOTTHONOK  
LAKÓI KÖZÖTT OSZTJÁK SZÉT:
Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ, Lakásotthon – Kuróczy Pál u. 17.
Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ, Lakásotthon – Honvéd u. 89.
József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág Gyermekotthona – Gyöngyvirág utca 28.
József Attila Gyermekotthoni Központ, Lakásotthon – Pázsit u. 34.
József Attila Gyermekotthoni Központ Aga Gyermekotthona – Tövishát utca 2/A
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ, Lakásotthon – Szerencse u. 9.

Kucsák László, a XVIII. kerület országgyűlési
képviselője adománygyűjtést indított a kerületi
gyermekotthonokban és lakásotthonokban élő
gyerekek és �atalok javára
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Nem kell még 
a közlekedési 
kártya!
téves információk jelentek meg interne-
tes oldalakon és a közösségi médiában 
arról, hogy az elektronikus jegyrendszer 
keretében már 2018. január 1-jétől beve-
zetik a közösségi közlekedésben kötele-
zően használandó kártyát. 

Egy olvasónk úgy tájékoztatott, hogy olyan in-
formációt is kapott, miszerint a kártyaigény-
léshez december 31-ig kell regisztrálni a rend-
szerben. Ezzel szemben a Budapesti Közlekedési 
Központ felhívja a figyelmet arra, hogy 2018. 
január 1-jétől továbbra is a megszokott módon 
lehet utazni, egyelőre nem lesz szükség a közle-
kedési kártya kiváltására.

Amint az a BKK hivatalos internetes oldalán 
(www.bkk.hu) is olvasható, a rendszer beveze-
tésének feltétele a teljes infrastruktúra kiépíté-
se, amely jelenleg is tart. A társaság a rendszer 
éles indulásával – így a közlekedési kártyák 
kiváltásával – kapcsolatban a megfelelő időben 
megadja majd a szükséges tájékoztatást minden 
fórumon.

A BKK idén augusztusban kezdte el az első 
állomásokon a beléptető kapurendszer és az 
érvényesítőkészülékek telepítését. Ezzel párhu-
zamosan tesztelik a kapuk működését, kommu-
nikációjukat a háttérrendszerekkel.

Az első beléptetőkapukat a Deák Ferenc téri 
metróállomás Sütő utcai kijáratánál telepítet-
ték, az érvényesítőkészülékekkel pedig a H6-os 
HÉV közvágóhídi végállomásán találkozhatnak 
az utasok. A következő időszakban folytatódik 
a kapuk és a készülékek tervezése, engedélyez-
tetése és telepítése a metró- és a HÉV-állomá-
sokon.

A nemzeti egységes kártyarendszerről (NEK) 
minden szükséges információ megtalálható a 
www.nek.hu internetes oldalon, ahol a Kapcso-
lat menüpontban feltüntetett elérhetőségeken 
kérdéseket is fel lehet tenni.

ünnepi 
nyitvatartás

A Xviii. kerületi Kormányablak ünnepi 
ügyfélfogadási rendje:

2017. december 15. péntek     
8:00–12:00   Változás!               

2017. december 18. hétfő
7:00–17:00        

2017. december 19. kedd
7:00–17:00

2017. december 20. szerda
8:00–18:00  Változás!

2017. december 21. csütörtök
8:00–18:00

2017. december 22. péntek
8:00–12:00   Változás!           

2017. december 24–26. (vasárnap–kedd)
munkaszüneti nap 

2017. december 27. szerda
8:00–18:00   Változás!             

2017. december 28. csütörtök
8:00–18:00

2017. december 29. péntek
8:00–12:00    Változás!          

2017. december 31.–2018. január 1.
(vasárnap–hétfő) munkaszüneti nap

2018. január 2. kedd
7:00–17:00   

Pályázati 
felhívás

Budapest FőVáros XVIII. kerület 
pestszentlőrInc-pestszentImre 

Önkormányzata
képVIselő-testületének tulajdo-
nosI BIzottsága 342/2017. (XI.13.) sz. 

határozata alapján

nyIlVános 
pályázatot 

hIrdet
a XVIII., szélső utca 55/B alatti, 142024 hely-
rajzi számú ingatlan értékesítésére babauszo-

da építése céljából.

a pályázat célja: 
A Szélső utca 55/B alatti 1420204 helyrajzi 

számú ingatlan értékesítése babauszoda építése 
céljából az alábbi feltételek szerint:

– az ajánlattevőnek az alábbi minimális árat 
kell megajánlania ajánlata érvényességéhez: 

16.550.000 Ft,
– az ajánlattevő a következő 5 éven belül vállal-

ja a területen babauszoda építését;
– az ajánlattevő vállalja a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI rendelkezéseinek megfe-
lelő kötelezettségek teljesítését. 

a pályázat benyújtásának határideje:
2018. január 4. (csütörtök) 9.00 óra
a pályázat benyújtásának helye: 
Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri 
Hivatala (1184 üllői út 400.), 

III. em. 302. szoba
a pályázat benyújtásának módja:

Magyar nyelven, 1 eredeti példányban, zárt bo-
rítékban „Babuszoda” jeligével kell személyesen 
benyújtani. A lezárt, sértetlen borítékon a cím-
zésen és a jeligén kívül más nem szerepelhet. 
A kiíró lezáratlan vagy sérült borítékot nem 

vesz át, minden, az ajánlattételi határidőn túl 
benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 

a pályázatok bontása: 
2018. január 4-én 9.15 órakor a hivatal 

III. em. 302. szobájában.
A pályázati ajánlatokat tartalmazó borítékokat 

a vagyon- és lakásgazdálkodási iroda mun-
katársai bontják fel. Az ajánlatok felbontásán 
az ajánlattevők, illetve a meghatalmazottjaik 

lehetnek jelen.
a pályázatok elbírálása:

Az elbírálásról a tulajdonosi bizottság a soron 
következő ülésén dönt, a nyertes írásos értesí-

tést kap. 

A részletes pályázati anyag átvehető a polgár-
mesteri hivatal III. em. 302-es szobájában 2017. 

december 7-től ügyfélfogadási időben. 
     

Eredményes 
szakmai fórum
Az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvény alkalmazásával foglalkozó 
ingyenes szakmai konferenciát rendezett 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata november 21-én a városháza-
díszteremben.

A 2016. évi CL. törvény gyakorlati magyará-
zata című konzultáción dr. Fazekas Marianna 
habilitált egyetemi docens, az ELTE Állam- és 
jogtudományi Kara Közigazgatási jogi Tan-
székének tanára beszélt a 2018. január elsejével 
hatályba lépő módosításról. 

A konferencia a polgármesteri hivatalban 
dolgozó közigazgatási szakembereknek nyújtott 
szakmai segítséget. Az előadás a jogszabály he-
lyes értelmezésére és a napi munka során törté-
nő alkalmazására helyezte a hangsúlyt.

– A főváros, illetve a környező települések 
polgármesteri hivatalaiból érkeztek a közigaz-
gatásban dolgozó kollégák, akiknek a szakmai 
felkészítő fórumon alkalmuk adódott a jog-
szabály gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos 
kérdések megvitatására is – mondta dr. Molnár 
Ildikó címzetes főjegyző. – A résztvevők a hasz-
nos és tartalmas előadást követően több gya-
korlati kérdést is feltettek Fazekas Marianná-
nak, különösen az új jogszabály birtokvédelmi, 
állattartási, kereskedelmi igazgatási és építésha-
tósági eljárások során történő alkalmazásával 
kapcsolatban.

A főjegyző asszony azt is elmondta: fontos-
nak tartja, hogy a hivatalban dolgozó kollégák 
minél pontosabban tudják alkalmazni az új jog-
szabályi rendelkezéseket, amihez nagy segítsé-
get nyújtanak az ilyen szakmailag magas szintű 
előadások és konzultációs lehetőségek.

Ê -puskás-

– El kellett dönteni, hogy mi legyen a sajnos el-
avult épülettel. A toldozás-foldozás értelmetlen 
és drága lett volna, ezért a teljes felújítás mellett 
döntöttünk – mondta a november 28-i átadás 
alkalmával Dömötör István alpolgármester. – A 
munkálatok szeptember elején kezdődtek, és 
a vállalkozót dicséri, hogy minden elkészült a 
megadott határidőre, pedig volt munka bőven. 
Örülök, hogy a kicsik a jövőben méltó környezet-
ben nevelkedhetnek.

Az alpolgármester hozzátette, hogy a XVIII. 
kerületi bölcsődék felújítására, korszerűsítésére 
idén mintegy 200 millió forintot költött az ön-
kormányzat.

A bölcsőde vezetője, Dvorácskóné Borbély Judit 
kiemelte, hogy a korszerűsítés idején sok segítsé-
get kaptak a gyerekeket befogadó Bababirodalom 

bölcsődétől, és példásnak nevezte a szülők hozzá-
állását is, amivel a kényelmetlenséget kezelték.

– Mindenki láthatja, hogy megérte türelmes-
nek lenni, hiszen felsorolni is nehéz, hogy mi 
minden készült el a bölcsődében – mondta az in-
tézményvezető.

Gyakorlatilag új bölcsődét avathattak, hiszen 
a teljes nyílászárócsere mellett új fűtés- és meleg-
víz-rendszer épült ki, s megtörtént a tetőfelújítás 
és a homlokzatszigetelés is. Megújult a konyha és 
a fürdőszoba, új a kazán, a kapcsolószekrény és 
a folyosón a járólapburkolat, s az épületet belül 
is kifestették. A külső homlokzat vidám színeiről 
pedig az egyik kis bölcsődés azt mondta az édes-
anyjának, hogy a Csigabiga bölcsi szivárvánnyá 
változott.

Ê Puskás a.

A szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatá-
sért felelős államtitkár, Czibere Károly úgy fogal-
mazott a köszöntőjében, hogy a fogyatékkal élő 
emberek kapcsán nem egy betegségre kell gon-
dolni, hanem erőforrásként kell rájuk tekinteni.

– A társadalmi befogadás egyik legfontosabb 
eszköze a munkaerő-piaci esély megadása, hogy 
a fogyatékkal élők megmutathassák, ők is képe-
sek értékteremtő munkára. A kormány ennek 
érdekében támogatja azokat a programokat és 
kezdeményezéseket, amelyek a társadalmi integ-
rációjukat szolgálják. Minden olyan eszközt meg 
kell ragadni, amely a megváltozott munkaképes-
ségű emberek alkalmazására ösztönzi, bátorítja 
a munkáltatókat. Emellett azokat a szervezete-
ket is támogatjuk, amelyek segítik a munkakere-
sők és a munkaadók egymásra találását.

A Salva Vita Alapítvány csaknem negyedszá-
zada támogatja az érintett emberek önálló éle-
tét, munkavállalását. Vég Katalin, az alapítvány 
ügyvezető igazgatója elmondta, hogy egyre több 
vállalkozás, önkormányzat, intézmény gondol-
kodik úgy, hogy segíteni kell a fogyatékkal élő, 
illetve a megváltozott munkaképességű embe-
rek foglalkoztatását.

– A díjazottak valamennyien egy jó gyakor-

latot valósítottak meg a cél érdekében, és a fo-
gyatékkal élő munkatársaik megbecsült tagjai a 
munkahelyi közösségnek – tette hozzá az ügy-
vezető igazgató.

A XVIII. kerületi önkormányzat nevében 
Dömötör István alpolgármester és Madarassy 
Judit, a Csibész Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont vezetője vette át az elismerést Lippai-Nagy 
Írisztől, az AmCham (Amerikai Kereskedelmi 
Kamara Magyarországon) elnökétől. A méltatás-
ban Vég Katalin kiemelte, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata kiváló szakmai 
együttműködést alakított ki több fogyatékos-
ságügyi szakmai szervezettel, elősegítve a meg-
változott munkaképességű emberek foglalkozta-
tását.

A Bababirodalom Bölcsőde és Szolgáltató 
Központ részéről Pantó Lászlóné intézményve-
zető és Baksai Nóra bölcsődei dolgozó vette át 
az elismerést. A bölcsődében egy értelmi sérült 
és egy autista munkatárs dolgozik a teherbírásá-
nak megfelelő beosztásban. Az intézmény emel-
lett különös gondot fordít arra, hogy a családok 
megismerjék, hogyan működik és miért fontos a 
fogyatékosságbarát munkahely.

Ê Puskás a.

új bölcsőde lett a régiből
szinte újjászületett kívül is, belül is a Pestszentlőrinci Csigabiga Bölcsőde. A Fülek 
utcában álló épületet saját erőből újította fel teljeskörűen az önkormányzat. A munka 
összköltsége elérte a 90 millió forintot, s az eredmény egy műszakilag korszerű, eszté-
tikailag megszépült intézmény lett.

Elismerés a fogyatékosságbarát 
munkahelyeknek
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata és a Bababirodalom Bölcsőde és szol-
gáltató Központ egyaránt harmadik alkalommal kapta meg idén a Fogyatékosságbarát 
munkahely elismerést. Az okleveleket december 1-én a nemzeti színház Kaszás Attila-
termében vehették át a díjazott nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások, önkormány-
zatok, közintézmények és civil szervezetek képviselői.
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�számos új játék, 
focipálya, padok és 
asztalok, valamint 

kiépített bográcsozóhely 
várja a kirándulókat a 
Péterhalmi-erdő (Halmi-
erdő) sas utcánál lévő 
felújított parkjában. az 
önkormányzat 14 millió 
forintos támogatásával 
megújult pihenőhelyet 
hivatalosan november 
22-én adták át a kirán-
dulóknak. 

PuSKáS attILa    

A Pilisi Parkerdő zrt. szakemberei az 
erdő kitakarítása és a szemét elszállí-
tása mellett felújították a sétányokat, 
és tájékoztató táblákat helyeztek ki. A 
Sas utcai játszótéren nyolc új játékot 
telepítettek a gyereknek, és a felújítás 
során a felnőttekre is gondoltak: ők 
fitneszeszközöket vehetnek igénybe.

– Az elmúlt három-négy évben je-
lentős fejlesztéseket hajtott végre az 
önkormányzat a XVIII. kerületi er-
dőkben. Elkészült a Tünde-parki pihe-
nő- és játszóhely, és megújult a Kapocs 
utcai kiserdő parkja is. A megújult er-
deink fenntartásához a nyár elején lét-
rehoztuk az erdőgondnokságot, amely 
néhány hónap alatt beváltotta a hoz-
zá fűzött reményeket.  A gondnokság 
munkatársai több mint 60 köbméter 
hulladékot gyűjtöttek össze, és több 
illegális szemétlerakó helyet is felde-
rítettek és megszüntettek – mondta az 
átadón Dömötör István alpolgármester, 
aki Kucsák László országgyűlési képvi-
selővel egyetértésben úgy fogalmazott, 
hogy a fejlesztések megvalósulásában 
nagy része van a XVIII. kerület és a Pi-
lisi Parkerdő zrt. példaértékű együtt-
működésének.

Kucsák László azt is kiemelte, hogy 
az erdőfelújításnak köszönhetően a 
gyerekeknek nem kell sokat utazniuk 
egy kiránduláshoz, hogy kellemes kör-
nyezetben, kulturált erdei játszótéren 
játszhassanak. 

A főváros pesti oldalán a XVIII. ke-
rület rendelkezik a legnagyobb erdő-
területtel.  A legtöbb erdőt az 1950-es 

években telepítették, s fő funkciójuk 
azóta is az élhető környezet biztosítása 
a nagyvárosban. A Halmi-erdőben fél-
millió faegyed található, amelyek nagy-
mértékben hozzájárulnak a környék 
levegőjének tisztításához.

A Pilisi Parkerdő zrt. Budapesti Er-
dészetének vezetője, Rittling István úgy 
fogalmazott, hogy a munkájuk során 
igyekeznek kielégíteni az egészséges ki-
kapcsolódásra vágyó lakosok igényeit.

– Pestszentlőrinc-Pestszentimrén a 
főváros több mint 2700 hektáros erőd-
területéből közel 500 hektár található. 
Nem volt ez mindig így, az 1800-as évek 
vége felé a pesti oldalon mindössze 100 
hektár volt az erdős terület. A parkerdő 
nemcsak oxigént termel, és jó levegőt 
biztosít a helyieknek, hanem kirándu-
lások és sportolás helyszínéül is szolgál. 
A kezeléséhez példaértékű segítséget 
nyújt az önkormányzat, felismerve, 
hogy a fenntartása közös érdekünk. 

Játszótér kicsiknek  
és nagyoknak
Kirándulásra csábít a kerületiek kedvenc felújított erdeje
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JátéKoK, tűZrAKÓ  
és FUtÓPályA
a sas utcai játszótéren az új ját-
szóeszközök mellett 11 új pad-
asztal garnitúrát  és 4 támlás 
padot helyeztek ki. a bogrács-
tartó állvánnyal is ellátott tűzrakó 
hely a társasági kikapcsolódást 
szolgálja. a felújítási program 
keretében a Péterhalmi-erdő 
szálfa utcai tisztásán egy 8x4 
méteres fedett pihenő is épült, 
aminek védelmében esős idő-
ben is lehetőség van akár egy 
kis tábortűz körüli beszélgetés-
re, szalonnasütésre is. a Közdű-
lő utcai erdei tornapálya szintén 
megújult.

A Somogyi László Szociális Szolgálat
(1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.)

 -

körülmények között

család tehermentesítése mellett a gondoskodás kiegészítése 
7.00 – 17.00 óra között



ápolás, gondozás, foglalkoztatás mellett szeretetteljes gondos-
kodás

biztonságos környezet és felügyelet biztosítása az emberi mél-
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A helyi adókról szóló törvény alapján 
az új építményadó tényállás keretében 
a reklámhordozókra adót kell fizetni, 
akár közterületen, akár magánterüle-
ten helyezkednek el. Ezek a változások 
azokat érintik, akik a kerületünkben 
lévő ingatlanokon lévő reklámhordo-
zók tulajdonosai.

Nagyon fontos kiemelni, hogy ki-
zárólag a gazdasági reklámot megje-
lenítő reklámhordozó után kell adót 
fizetni. Gazdasági reklámnak minősül 
az a hirdetési felület, amely olyan köz-
lést, tájékoztatást tartalmaz, amely ter-
mék, szolgáltatás, áru értékesítésének 
előmozdítására (például valamely áru 
megvásárlására ösztönöz) vagy ezzel 
összefüggésben a vállalkozás nevének 
megjelölésével tevékenysége népszerű-
sítésére irányul. 

a mentesülőK Köre
A fentiek értelmében nem kell adót fi-
zetni a cégtábla, az üzletfelirat, a vál-
lalkozás használatában álló ingatlanon 
elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő 
egyéb felirat és más grafikai megjele-
nítést tartalmazó reklám után. 

Nem kell adót fizetni az üzlethe-
lyiség portáljában elhelyezett gazda-
sági reklám, a járműveken elhelyezett 
gazdasági reklám és a tulajdonos által 
az ingatlanán elhelyezett, annak el-
adására vonatkozó hirdetés után sem. 
Mentesülnek az adó alól a helyi ön-
kormányzat által a lakossági apróhir-

detések közzétételére biztosított táblák 
vagy egyéb felületen elhelyezett kismé-
retű hirdetések is.

Bár a szabályozás 2018. január 
1-jével lép hatályba, nagyon fontos 
tudni, hogy ezzel a nappal a fent em-
lített reklámhordozók tulajdonosai 
automatikusan adóalannyá válnak, 
bejelentési, illetve adófizetési kötele-
zettségük keletkezik, és adót kell fizet-
niük. Azoknak, akik nem szeretnének 
adót fizetni a reklámfelület után, 2017. 
december 31-ig van lehetőségük annak 
megszüntetésére, eltávolítására.

A kerületben 2018. január 1-jén is 
kint lévő reklámtáblák tulajdonosa-
inak január 15-ig bevallást kell be-
nyújtaniuk a polgármesteri hivatal 
adócsoportjának az erre a célra rend-
szeresített nyomtatványon. 

KeressÉK 
az adócsoPortot
További információért és segítségért 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pol-
gármesteri Hivatal Közigazgatási és 
Hatósági Iroda Adócsoportjához lehet 
fordulni (1181 Városház u. 16.). A gyor-
sabb ügyintézés érdekében célszerű 
időpontot foglalni, amit a www.bp18.
hu önkormányzati oldalon, a jobb ol-
dalon található ügyintézés menüpont-
ban tehetnek meg. A jogszabályokról 
további információ kapható a www.
bp18.hu honlapon.

új SzABÁLyozÁS!
Januártól adóalannyá válnak egyes reklámhordozók tulajdonosai

Új helyi adóról szóló törvény lép életbe 2018. január 1-jétől, 
amely több olyan adóalanyt érinthet, akiknek az alábbi cikk-
ben felsorolt reklámhordozói az önkormányzat illetékes-
ségi területén helyezkednek el. Az új szabályozás nyomán 
elsősorban arra kell figyelni, hogy az ilyen reklámhordozók 
tulajdonosai az év első napjától automatikusan adóalannyá 
válnak, így bizonyos feltételek fennállása esetén adót kell fi-
zetniük.

� a személyazonosító igazolvány 
közhitelűen igazolja a polgárok 
személyazonosságát és bizonyos 

meghatározott adatait. a korábbiakhoz 
képest újdonság, hogy már minden 
állampolgárnak születésétől fogva 
rendelkeznie kell személyazonosításra 
alkalmas okmánnyal. magyarországon 
erre a célra használható okmány a sze-
mélyigazolvány, az útlevél, valamint 17. 
életév fölött a kártyaformátumú vezetői 
engedély. 

A személyazonosító igazolvány közhitelűen igazolja 
a polgárok személyazonosságát és bizonyos megha-
tározott adatait. A korábbiakhoz képest újdonság, 
hogy már minden állampolgárnak születésétől fogva 
rendelkeznie kell személyazonosításra alkalmas ok-
mánnyal. Magyarországon erre a célra használható 
okmány a személyigazolvány, az útlevél, valamint 17. 
életév fölött a kártyaformátumú vezetői engedély. 

A személyigazolvány 2016. január 1. előtt kizárólag 
fénykép alapján történő azonosításra volt alkalmas. 
Az ezután kiállított új okmányok viszont számos 
olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek azt segítik, 
hogy hosszú távon kényelmesebben, egyszerűbben, 
gyorsabban intézhessük a közigazgatási ügyeinket. 

Az igazolvány, amellett, hogy tartalmazza a jelen-
legi személyigazolvány látható adatait, tárolja a sze-
mélyazonosító adatokat, a társadalombiztosítási és 
az adóazonosító jelet, az elektronikus aláírás létreho-
zásához szükséges adatokat, két, vészhelyzet esetén 
értesítendő telefonszámot, valamint a 12 éven felüliek 
esetében – kérésre – az ujjnyomatot.

kötelező-e kiváltani az új személyazonosító iga-
zolványt?

Amennyiben van érvényes személyazonosító iga-
zolványunk, vagy rendelkezünk más, a személy-
azonosság igazolására alkalmas, érvényes hatósági 
igazolvánnyal (útlevél, kártyaformátumú vezetői en-
gedély), nem kötelező. 

mi a teendő, ha 14 év alatti kiskorú gyermek 
részére váltjuk ki a személyigazolványt? 

Ha kiskorúról van szó, mindig szükséges a gyer-
mek jelenléte (újszülött esetében is!), a születési anya-
könyvi kivonata, valamint be kell mutatni a gyermek 
és a törvényes képviselő(k) személyazonosító okmá-
nyát is. Az okmány kiállításához mindkét szülő (tör-
vényes képviselő) hozzájárulása szükséges. 

Amennyiben a kérelem előterjesztésekor személye-
sen csak az egyik szülő jelenik meg, akkor a másik 
szülő (törvényes képviselő) hatóság előtt tett vagy a 
szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánok-
iratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatnak vagy a szü-
lői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jog-
erős határozatnak a benyújtása szükséges. 

 A 14 év feletti gyermek már önállóan járhat el a 
személyazonosító igazolvány igénylésekor.

milyen szolgáltatások vehetők még igénybe az 
okmánnyal? 

Az új igazolvány kényelmes azonosítási szolgálta-
tásait személyes megjelenéskor, a hitelesítési szolgál-
tatásait elektronikus ügyintézéskor vehetjük igénybe. 
Az arra jogosult szerv, hivatal az e-személyiből ki 
tudja „olvasni” az állampolgár azon személyes adata-

it (például a TAJ-számát, az adóazonosító jelét), ame-
lyek az adott ügy intézéséhez szükségesek. 

Az igazolvány az igényléskor megkapott kódok 
segítségével alkalmas különböző elektronikus szol-
gáltatások igénybevételére (például az ügyfélkapu-
regisztráció otthonról, személyes megjelenés nélkül 
intézhető).

Természetesen ez az okmány is használható úti 
okmányként Európában minden olyan határátlépés-
nél, ahol a schengeni vagy más államközi egyezmé-
nyek ezt lehetővé teszik. Kényelmi funkció, hogy 
ezekben az országokban az e-személyi segítségével 
lehetőség van a gyorsabb és gördülékenyebb határ-
átlépést biztosító zsilipkapus beléptetőrendszerek 
igénybevételére is.

 az e-személyivel egyszerűbb lesz-e a gyógyel-
látás? 

2017. november 11-től az e-személyivel rendel-
kező ügyfelek új kényelmi funkciókat vehetnek 
igénybe az egészségügyi szolgáltatásokban. Az 
e-személyivel gyorsabbá válik a gyógyellátás mene-
te, hiszen a beteg adatait, újonnan készült leleteit, 
e-beutalóit és e-receptjeit egy gombnyomással érik 
el a szolgáltatók, és maga a páciens is nyomon kö-
vetheti, hogy mikor melyik intézet (például orvos, 
egészségügyi szolgáltató) mely adatát kérdezte le. 
Mivel az e-személyi tartalmazza a tulajdonos TAJ-
számát is, így e-receptjeit akkor is kiválthatja, ha 
azokat esetleg elhagyta vagy otthon felejtette. Az 
e-személyivel rendelkezők hosszú távon egyre több 
előnyét élvezhetik az új elektronikus egészségügyi 
szolgáltatásoknak, hiszen az elektronikus egészség-
ügyi szolgáltatási térbe (EESZT) 5 évre visszamenő-
leg bekerülnek a betegadatok, így a jóval korábbi 
kórelőzmények is elérhetők lesznek a kezelőorvos 
számára, aki így pontosabb diagnózist állíthat fel, és 
hatékonyabb kezelést írhat elő. 

nem veszélyes az, hogy ennyi adatot tárolunk 
egy kártyán? mi garantálja az adatok biztonsá-
gát?  

Az okmány biztonságának magas fokát az egyes 
funkciók adatcsoportjainak egymástól elkülönült tá-
rolása garantálja. A kártya összes elektronikus adatá-
hoz való hozzáférésre nincs lehetőség, és egy időben 
csak egy funkciót lehet használni. Ez megakadályoz-
za azt, hogy egyszerre több adat is hozzáférhető le-
gyen az arra nem jogosult személyek számára. 

2016. január 1-jétől a személyazonosító igazolvány 
kiállítása illetékmentes (ingyenes).

További információ a 1818-as kormányzati infor-
mációs vonalon kapható. 

KorMányhivAtAl – AZ ÖnÖK sZolgálAtáBAn 

Mit kell tudni 
az e-szeMélyiről?
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7A kirándulás csúcspontjaként október 6-án Aradon emlékezhettek kÖzélet

�sikeresen pályá-
zott a Bókay és a 
csontváry iskola az 

emberi erőforrások mi-
nisztériuma által támoga-
tott Határtalanul! program-
ra. mindkét intézmény 7. 
évfolyamos diákjai erdély-
ben jártak az ősszel. 

FüLeP erZSébet     

A Határtalanul! program célja az, hogy 
a szomszédos országok magyarlakta 
területeire irányuló tanulmányutak ré-
vén az anyaország diákjai megismerjék 
a határon túli magyarság életét, kultú-
ráját, mindennapjait. A folyamatos pá-
lyázat keretében minden tanévben az 
éppen 7. osztályos gyerekeknek nyílhat 
lehetőségük az utazásra. 

a BóKaysoK 
Kalandjai
Hat felejthetetlen napot töltöttek a 
Bókay Árpád Általános Iskola tanulói 
Erdélyben. A kirándulás csúcspontja-
ként október 6-án Aradon emlékezhet-
tek a tizenhárom vértanúra.

Amit addig csak a tankönyvekben 
olvastak Székelyföldről, élő valósággá 
vált. Lélegzetelállító hegyek-völgyek 
közt barangoltak, s megtapasztalhatták, 
hogy mit is jelent az utóvulkáni műkö-
dés, mert láttak mofettákat, és az orru-
kat csavarta a feltörő kénes gáz. Külön-
féle borvizeket kóstoltak, s meg tudják 
már különböztetni a vörösáfonyát a 
tőzegáfonyától, a kékáfonyát a 
mámorkától. Megmászták a Madarasi-
Hargitát, a székelyek szent hegyét, el-
látogattak a legnagyobb székely, orbán 
Balázs sírjához, a Nyergestetőn meg-
koszorúzták a 1848–49-es emlékmű-
vet, s elénekelték a székely himnuszt. 
Megismerték a diákok a székely zászló 
motívumainak jelentését és a kopjafák 
üzeneteit. Már azt is értik, hogy miért 

is volt olyan nehéz megépíteni „magos 
Déva várát”. Megtudták, miként kelet-
kezett a Szent Anna-tó, és hogy a Gyil-
kos-tó nem ölt meg senkit, de azért szí-
vesen elmerültek a mesék világában. 

Medvés kalandban is részük volt a 
gyerekeknek, ugyanis egyik este egy ál-
lat valahogy bejutott az üres buszba, és 
megdézsmálta az élelmüket.

a csontVárysoK  
És arany
A Csontváry Kosztka Tivadar Általá-
nos Iskola pedagógusai májusban érte-
sültek arról, hogy több mint kétmillió 
forintot nyert az intézmény a Határ-
talanul! pályázaton. Így 37 hetedikes 
diák utazhatott el három kísérőtanárral 
szeptember végén Erdélybe. Miután a 
kirándulás az Arany jános-emlékévhez 
kötődött, elsőként a költő szülőváros-
ába, Nagyszalontára látogattak el. Ma 
már a szülőház helyén emelt ház sem 
létezik, azonban a helyi önkormány-
zat az eltűnt épületek helyére építtetett 
egy nádfedeles, tájjellegű parasztházat, 
amelynek homlokzatán emléktábla hir-
deti, hogy valamikor itt állt az egyik 
leghíresebb magyar költő szülőháza. 
A csontvárys tanulók Nagyszalontán 
természetesen megkoszorúzták Arany 
jános szobrát.

Az út folytatásaként eljutottak Dé-
vára, felkeresték a Szent Ferenc Ala-
pítvány gyermekotthonát, ahol megis-
merkedtek az ott élők mindennapjaival, 
Székelyudvarhelyen pedig egy iskolát 
látogattak meg. A gazdag programban 
Gyulafehérvár, a vajdahunyadi vár, a 
Gyilkos-tó, a Szent Anna-tó, a Mohos-
tőzegláp, a Békás-szoros és a parajdi 
sóbánya is szerepelt. 

 A múlt és a jelen ért 
össze ezeken a helyeken, 
közelebb hozva a 
diákokhoz azt, amiről 
korábban legfeljebb 
csak a tankönyvekben 
olvastak.

Határtalan Magyarország
  Bókaysok és csontvárysok Erdélyben
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A nagy népszerűségnek örvendő szakmai 
rendezvényen az orvosok és a szakdolgozók 
egy egész napon át beszámolnak, előadáso-
kat tartanak az egészségügy aktuális kérdé-
seiről, az új tudományos, diagnosztikai és 
kezelési eljárásokról, ellátásról, amelyek ter-

mészetesen fontosak a kerületi egészségügy-
ben dolgozók és a lakosság számára is. 

A programot dr. Szebényi Attila, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészség-
ügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezető igazgatója nyitotta meg, majd a 

hagyományokhoz híven Ughy Attila polgár-
mester mondott köszöntőt, kívánt jó mun-
kát, és biztosította az önkormányzat támo-
gatásáról a kerület egészségügyi ellátását, az 
egészségügyben dolgozókat. Blokkokban, 
sorozatban magas színvonalú előadások 
hangzottak el: Belgyógyászati betegségek: 
szív-érrendszeri megbetegedések, májbe-
tegségek, diabetesz mellitusz (cukorbeteg-
ség); Egynapos sebészeti ellátás; Sebészeti 
megbetegedések, új műtéti eljárások, ellátás; 
Daganatos megbetegedések, megelőzési, 
szűrési, diagnosztikai, terápiás, védőoltási 
lehetőségek; Pszichiátriai betegségek, ellá-
tás; Fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti 
megbetegedések, ellátás; Fogszabályozás; 
Szociális szolgálati ellátás; Különleges be-
tegségek és gyógymódok. 

Az előadásokat kiváló helyi orvosok, 
szakemberek, szociális szolgálati munkatárs, 
a kerületi lakosság kórházi ellátását biztosító 
jahn Ferenc Dél-pesti Kórház szintén kiváló 
orvosai, szakemberei, valamint az Egyesített 
Szent István és Szent László Kórházból, a 
Szent jános Kórházból, a Semmelweis Egye-
tem klinikáiról, intézeteiből, tanszékeiről 
meghívott vezető orvosok, szakemberek 
tartották. A hallgatóság soraiban örömmel 
láttuk a kerületi orvosokat, nővéreket, asz-
szisztenseket, védőnőket, szakdolgozókat, 
az adminisztrációban, a gazdasági területen 
dolgozókat és nemcsak az egészségügy kép-
viselőit, hanem az önkormányzatban, más 
intézményben dolgozókat, valamint számos 
érdeklődőt, köztük fiatalokat is. 

Összefoglalva: a 2017. évi orvosnap, tu-
dományos konferencia Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyének fontos, ma-
gas színvonalú, tudást gyarapító, széles körű 
érdeklődést kiváltó eseménye volt, amely-
nek minden XVIII. kerületi egészségügyi 
dolgozó hasznát fogja látni, de leginkább 
a lakosság, hiszen jobbá válik a gyógyítás, 
a betegellátás. jó volt együtt lenni, jó volt 
találkozni, jó volt véleményt, ismeretet cse-
rélni. A jól elvégzett munka után, jutalom-
ként, másnap intézményi bál, vacsora várta 
a résztvevőket, a hozzátartozóikat és a meg-
hívott vendégeket.

Dr. Mikecz tibor  
az onkológiai szakrendelés 

vezető főorvosa  

orVoSNAP 
Az EGÉSzSÉGÉrT 

Korszerűbb 
játszótér
A thököly úti játszótér fejlesztésének második üte-
me is befejeződött, így még korszerűbb parkban 
szórakozhatnak gyermekeink.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata 2016 szeptem-
berében közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Thököly 
út, a FSZEK Lőrinci Nagykönyvtára, a Karinthy Frigyes Gim-
názium és a Lőrinci Sportcsarnok által közrefogott zöldterüle-
ten egy mintegy 1640 négyzetméteren elterülő, biztonságosan 
elkerített, modern játszóeszközökkel felszerelt, parkosított ját-
szóteret alakított ki a 0–15 éves korosztály számára.

A több ütemben épülő korszerű játszótér I. ütemében hét 
ütéscsillapító burkolattal ellátott kültéri játszóeszközt helyeztek 
ki, és egy homokozót létesítettek, parkosított környezetben.

Az önkormányzat 2017-ben a játszótérbővítés keretében to-
vábbi öt új, egyedi játszóeszközt telepített, mintegy 160 négy-
zetméter ütéscsillapító gumiburkolat lefektetésével és zöldfelü-
let-rendezéssel. A munka során 60 folyóméternyi kerti szegélyt 
alakítottak ki, utcabútorokat – három padot és egy hulladék-
gyűjtő edényt –helyeztek ki, így lassan teljessé válik a lakossági 
igényeket mindenben kielégítő, a mai kor igényeinek megfelelő 
játszótér végleges formája.

A beruházás a közbeszerzési eljárással választott kivitelezővel 
kötött szerződés alapján megközelítőleg bruttó 25 millió forint-
ból valósult meg.

Az orvosnapot – hivatalosan a dél-pesti Egészségügyi dolgozók tudományos 
napját – 34. alkalommal rendeztek meg idén november 24-én, hagyományo-
san a rózsa Művelődési házban. 
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8 Tavalyi árakon lehet korcsolyázni a kerület szívébenkultúra

�Hagyományosan az 
advent első vasárnap-
ját megelőző szom-

baton nyílt meg a jégpálya 
az önkormányzat üllői úti 
épületének szomszédsá-
gában, a Piac téren. már a 
december 2-i első napon 
sokan keresték fel a jeget, 
a hatalmas sátor vidám 
korcsolyázók zsivajától volt 
hangos. 

PuSKáS attILa    

Ha hó még nem is hullott aznap, a nulla 
fok körüli hőmérséklet már hamisítat-
lan téli hangulatot árasztott. A korcso-
lyázásban kimelegedett, kipirult arcú 
gyerekek a sátor melletti büfénél lassan 
kortyolgatták a forró teát, amely nem 
csupán belülről melegített – a meleg 
pohár a jéghideg kezeknek is jólesett.

Forró ital  
a Hideg ellen
A felnőtteknek forralt bort is kínáló 
bódé mellett lévő öltözősátorban kor-
csolyacipőt is lehet kölcsönözni. Talán 
nincs is olyan méret, amelyikre ne vol-
na megfelelő lábbeli. 

Sokan már évek óta járnak a pest-
szentlőrinci jégpályára, köztük olya-
nok, akik annak idején itt tanultak meg 
korcsolyázni, s azóta már magabiztosan 
róják a köröket.

– Két éve korcsolyáztam először. 
Nagyon örülök, hogy lehet itt korizni, 
és gyakran kijövünk a barátaimmal – 
mondta Németh András, aki a szomszé-
dos XIX. kerületből jár át rendszeresen 
a régi piactérre. 

A jégpálya – az elmúlt évekhez ha-
sonlóan 450 négyzetméteres felülettel 
–február 11-ig várja a sportolni, kikap-
csolódni vágyókat. Örömteli, hogy az 
üzemeltető cég idén sem emelt az ára-

kon. Az egy alkalomra szóló belépő és a 
korcsolyabérlés ára is 700 forint maradt.

az isKoláKra is 
gondoltaK
Hagyomány, hogy a jégpályát tanítási 
időben délelőttönként a XVIII. kerü-
leti iskolák veszik birtokukba, délután 
és este, valamint hétvégén pedig a 

nagyközönséget fogadja a sátor. Isko-
laidőben hétfőn és szerdán 17 és 20 
óra, kedden és csütörtökön 15 és 20 
óra, pénteken és szombaton 10 és 21 
óra, vasárnap 11 és 20 óra között ve-
hető igénybe a korcsolyapálya, a téli 
szünetben pedig mindennap 10 és 21 
óra között.

December 24-én 10 és 13, december 
25-én 13 és 21, december 31-én 10 és 

14, január 1-jén 13 és 21 óra között tart 
nyitva a jég. Lehetőség lesz ingyenes 
korcsolyatanulásra is: december 9-én, 
szombaton 9 órától 50 perces tanfolya-
mot tart a Steps on Ice klub. A rész-
vételhez előzetes jelentkezés szükséges 
a 06-70-672-0787-es telefonszámon, az 
oktatas@stepsonice.com e-mail címen 
vagy a www.facebook.com/stepsonice 
oldalon.

kinyitott a Jégpálya
  Két hónap a téli csúszkálás jegyében                 
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December 9-én lehetőség lesz ingyenes korcsolyatanulásra is

A KorCsolyáZás 
MEllEtt…
az adventi időszakban a 
korcsolyázás mellett további 
színes programok közül lehet 
választani. a kerületi művelő-
dési házakban már novem-
ber végén megkezdődött a 
karácsonyi felkészülés.
a Pestszentimrei Közösségi 
Házban november 25-én kéz-
műves foglalkozás keretében 
készültek az adventi koszo-
rúk, a karácsonyfadíszek, az 
egyedi ajándékok.
a közösségi ház december 
10-én karácsonyváró családi 
napot rendez. a részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. a programban mikola 
Péter interaktív zenés játékkal 
szórakoztatja a gyerekeket. 
a kicsiket babasarok várja, 
a nagyobbak zsonglőrkellé-
keket, ügyességi és logikai 
játékokat próbálhatnak ki. 
a Kondor Béla Közösségi 
Házban december 3-án 
a Figurák és az art’z-más 
társulat mikulás manóföldön 
című közös műsora során a 
gyerekek nokedlivel és Pu-
szedlivel, a két erdei manóval 
közösen várták a mikulást, és 
együtt jártak túl a rosszcsont-
manók eszén, akik ajándékot 
akartak lopni maguknak.
a Kondorban december 
10-én 10 órától levente 
Péter és török györgy a Ki 
kopog? című adventi zenés 
műsorral lép fel, december 
17-én pedig csokikoncert és 
adventi kézműves foglalkozás 
lesz, szintén délelőtt 10 órai 
kezdettel.

Pestszentlőrinc-Pestszentimrén

2017. december 2-től 2018. február 11-ig
a régi Piac téren, kedvezményes árakkal, 

korcsolya bérlési lehetőséggel várjuk 
a korcsolyázni vágyókat!

Nyitva tartás:
hétfőn és szerdán: 17-20 óráig

kedden és csütörtökön: 15-20 óráig
pénteken és szombaton: 10-21 óráig 

vasárnap: 11-20 óráig 
iskolaszüneti napok alatt: 10-21 óráig

(14-15 óra között pályafelújítással)

A NYITVATARTÁSI IDŐ MÓDOSULHAT AZOKBAN AZ 
IDŐSZAKOKBAN, AMIKOR JÉGKORONG EDZÉSEK FOLYNAK A PÁLYÁN!

Ünnepi nyitvatartás: 
12.24. 10-13 óráig 
12.25. 13-21 óráig

12.26-12.30. 10-21 óráig
12.31. 10-14 óráig
01.01. 13-21 óráig
01.02. 10-21 óráig

Lehet-e még szeretni a Julius Meinl kis szerecsenjét, de 
persze csakis titokban, hiszen ő is eltűnt már a süllyesz-
tőben, sőt Agatha Christie tíz kicsi négere is a szégyellni 
való múlt része, viszont kéretik már az indiánokat se 
keresni – jó, de mi legyen a cigánymeggyel?

A kávé az egyik gyöngém… Azt nem mondom, hogy eltiltott tőle az orvos, hiszen az 
én koromban már a tiltásnak sincs túl sok értelme, inkább csak mértékletességre in-
tett. „Az Emma néni vérnyomását már fölösleges efféle stimulálószerekkel abajgatni, 
ugye.” Ez nyilvánvaló. Csakhogy a kávé nagyon finom. Mármint: a finom kávé a fi-

nom, s valljuk be, van belőlük itthon is annyi, hogy győzze az ember kiválasztani. (Na, jó, az 
árak is, de ezt most hagyjuk.) A kis unokahúgom se csokit hoz nekem külföldről (habár mit is 
tagadjam…), ha valamivel kedveskedni akar, hanem kávét. jaj, persze, én még emlékszem az 
IKKA-csomagok varázslatos kínálatára, de ezt meg sem próbálom elmagyarázni a fiataloknak, 
úgysem értenék. (Talán már az öregek sem emlékeznek.) Sose fogom elfelejteni a Julius Meinl 
Kaffee-k csodáját, az ember akár kétheti fizetését is megkockáztatta egy negyedkilós csoma-
gért. Akkoriban még szemes kávé volt bennük, nem darált, Istenem, amikor darálta ez ember, 
és az egész lakást betöltötte az a mennyei illat! „Emmuska, drága, ugye, még mindig szereted a 
julius Meinl kávéját?!” Na még szép! Hetekig föl se bontom, csak gyönyörködöm benne.

Most is így tettem… volna (mégis, ugye, kávé, egyenesen Bécsből! – ennek még mindig van 
valami különleges… hogy is mondják mostanában? fílingje, igen), de egyszer csak összerán-
dultam. Valami, valami! 

Valami… mintha nem volna olyan, mint régen. Hoppá! Hova tűnt az a kedves kis szere-
csenfigura a felirat mellől?! Csak a kontúrjai maradtak, piros színnel kitöltve. Vagy fehér – 
ahogy aztán (kérdésemre) kis unokahúgom elmagyarázta nekem legközelebb.

Ugyanis.
Ugyanis az mégsem járja, hogy a mai világban csak úgy, egy né…, szóval, hogy egy szerecs…, 

egy feke… vagyis színes bőrű fiúcska díszelegjen bármely csomagoláson. Gondoljunk az embe-
rek érzékenységére! Intett (volna) unokahúgocskám. De hát… (próbálkoztam). Nincs de hát, 
Emmuska! Ma vigyázni kell az ilyesmivel. Korrektség! Tekintettel lenni mások érzékenységére 
– ez a legkevesebb!

És elmagyarázta, hogy emlékezzem csak kedvenc íróm (Agatha Christie) nagy sikerű köny-
vére, amely 1939-ben Tíz kicsi néger címmel jelent meg Angliában, aztán amikor filmet csinál-
tak belőle, előbb Tíz kicsi indián, majd – mert bizony, az indiánok érzékenységére is tekintettel 
kell lenni! – egy későbbi változatban És végül nem maradt semmi lett belőle… Hidd el, Emma 
néni, így van ez jól – végtére is mindegy, mi van odaírva címnek, vagy milyen a csomagolás 
emblémája, a lényeg mégiscsak az, hogy mi van benne. Ez a forma, az meg a tartalom. Vagy 
talán így már nem is ízlik annyira a kedvenc Kaffee-d? 

Ó, dehogynem, dehogynem! 
És tényleg. Hazamentem, kibontottam, lefőztem belőle egy adagot (ezt már darálni sem 

kell) – jó, tényleg jó. Na sag schon, legfeljebb már nem nézegetem a csomagolást. 
Mit is tagadjam, picit fáj a szívem azért a kedves kis szerecsenért. (Né…, fe…, színes!) 
A világ változik, ezt meg kell érteni. 
Cigánymeggy, cigánypecsenye, cigányút, cigánykerék… Ezeket a szavakat szép lassan ki-

húzom a szótáramból. Mein Gott – mormogtam, magamban, a kávémat kortyolva. Illetve… 
Meinl Gott!
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Virágillatra 
ébredni
sok munka, törődés és szeretet kísérte 
2017-ben is a szebb, virágosabb kerü-
letünkért önkormányzati pályázat több 
hónapos megvalósítási időszakát. A 
virágdíszbe öltözött rózsa Művelődé-
si házban november 22-én megrende-
zett díjátadó ünnepségen már a verseny 
nyerteseit jutalmazták.

– Az elmúlt több mint két évtized bebizonyí-
totta, hogy miután a pályázati kiírás napvilágot 
lát, sok száz amatőr virágkertész öltözteti virág-
díszbe a kerületet nem amatőr szinten – mond-
ta a köszöntőjében Dömötör István. – Idén több 
mint 1300 pályázat érkezett az önkormányzat-
hoz, s a díjazott alkotásokon túl minden pályá-
zó munkáját dicséret illeti.

Az alpolgármester látható büszkeséggel tért 
ki a Péterhalmi-erdő új játszóterére, esőbeálló-
jára és szalonnasütőjére. 

A verseny öt kategóriája – a legszebb virágos 
lakótelepi előkert; a családi házak előtti közterü-
let; a lakótelepi erkélyek, ablakok virággal való 
díszítése; a legszebb, legvirágosabb utcaszakasz; 
az intézményudvarok virágosítása – minden vi-
rágültetésre alkalmas területet magában foglal. 

országos szinten is előkelő helyen jegyzik a 
kerületünket, aminek örömteli példája Litavszky 
Pál díjazása a Magyarország legszebb konyha-
kertje országos pályázatán.

Az önkormányzat 300 ezer forinttal jutalmaz-
ta a legkörnyezettudatosabb bölcsődét és óvodát. 
A szakmai zsűri döntése alapján ebben az év-
ben a zöld Óvoda címet a Napraforgó, a zöld 
Bölcsőde elismerést az Iciri-Piciri érdemelte ki. 
Az oklevéllel kísért virágköltemény-ajándékot 
Dömötör István alpolgármester mellett Kirrné 
Feicht Ágnes kerületi főkertész nyújtotta át. 

A kategórianyertesek közül Majorosné Nagy 
Rózsa avatott be virágültető szenvedélye titkaiba:

– A Baross utcai társasház előtti kert gondo-
zását egy kedves idős úrtól örököltem. Gyermek-
korom óta imádom a virágokat, még verset is 
írtam róluk. Egy praktikus megközelítés: lakás-
eladáskor sokkal könnyebb nyélbe ütni a megál-
lapodást, amennyiben az új tulajdonos is értékeli, 
hogy minden reggel virágillatra ébredhet.

A díjátadó ünnepség zenei aláfestéséről a 
Dohnányi Ernő zeneiskola diákjai gondoskodtak.

Ê gönczöl andrás

Csak beférjenek!
nagy érdeklődés közepette mutatták be 
a Pestszentimrei Könyvtárban a nefe-
lejcs Bábszínház Boribon kirándul című 
előadását november 24-én.

Az önkormányzati támogatással megvalósult 
előadás előtt Fodor Beatrix könyvtárvezető ar-
cán olykor a boldogság, olykor az aggódás jelei 
mutatkoztak. 

– Izgalommal várom a nyolcvanadik szü-
letésnapját decemberben ünneplő Marék Ve-
ronika józsef Attila-díjas író mesekönyvének 
„bábos” bemutatóját. Erdélyi Erika, az egysze-
mélyes bábszínház művésze túl van az utolsó 
hangpróbán, az asztali bábszínház is készen áll 
a bemutatóra. Némi aggódásom forrása a túlje-
lentkezés. Lehet nemet mondani a gyakran két-
három gyermekkezet szorongató mamának? 
Hát nem. Hasznosítunk minden négyzetcenti-
métert, vannak, akik otthonról hoztak ülőpár-
nákat. 

Az előadás kezdetére aztán eltűntek az ag-
gódás ráncai a könyvtárvezető arcáról, mert 
mindenkinek jutott hely. Erdélyi Erika először 
a békának, majd Annipanninak és Boribon 
macinak kölcsönözte a hangját. Hol szamócát 
szedtek, hol egy szikla megmászására vállalkoz-
tak. Az aprócska nézők kacagása és bátorítása 
segített a feladatok elvégzésében. Az első sorban 
három cumis legényke is önfeledten kacagott. 

A bábelőadást vastapssal köszönte meg a há-
lás gyerkőcsereg, és számos fotó készült Erdélyi 
Erikával közösen.

Ê gönczöl a.

Sószoba a 
Lurkó-ligetben
terápiás sószobával gazdagodott a drá-
va utcai lurkó-liget óvoda.  A különböző 
légúti betegségek megelőzésére és ke-
zelésére alkalmas helyiségben naponta 
10-10 percet tölthetnek a gyerekek. 

Magyarországon már több mint 500 óvodában 
található hasonló sóterápiás szoba.

– Egy szélesebb körű összefogás eredménye 
az, hogy átadhattuk a helyiséget, hiszen az ön-
kormányzat mellett az óvoda is hozzájárult a 
költségekhez, valamint a szülőktől is érkezett 
felajánlás. A mintegy 3 millió forintos beru-
házás legdrágább alkotóelemei maguk a hima-
lájai sótéglák, s ezeken kívül sóhomok bizto-
sítja a levegő megfelelő sótartalmát – mondta 
el Galgóczy Zoltán alpolgármester. – A szoba 
nemcsak az arcüreggyulladás és az egyszerűbb 
megfázás, de akár a kruppos tünetek és az aszt-
ma kezelésére is alkalmas, és persze a megelő-
zésben, az egészségmegőrzésben is segít. 

Az alpolgármester a sószoba átadásának al-
kalmával osztotta ki az óvoda rajzpályázatának 
a díjait is. 

– A téma az egészséges életmód, a természet 
és a környezetvédelem volt. Nagyon szép és kife-
jező rajzok készültek. Minden résztvevő kapott 
oklevelet, hiszen a cél nem kimondottan a ver-
seny volt, hanem az, hogy lássuk, óvodáskorban 
miként gondolkodnak a gyerekek a sportról, az 
egészségről és a környezetükről.

Ê P. a.

Vörösmarty-
szavalóverseny
A rekordok könyvébe illő formában, mi-
nőségben és mennyiségben uralták a 
versek a Kondor Béla Közösségi ház ter-
meit november 28-án. harminckettedik 
alkalommal rendezték meg a vörösmarty 
Mihály ének-Zenei nyelvi általános isko-
la és gimnázium szavalóversenyét.

Már a regisztráció folyamán látni lehetett, hogy 
lesznek olyan versenyzők és vendégek, akiknek 
csupán állóhely jut a színházteremben. Így is 
lett.

Vörösmarty Mihály A merengőhöz című 
verséből idézve kezdte a köszöntőjét Galgóczy 
Zoltán alpolgármester, aki megköszönte a szer-
vezésben, felkészítésben részt vevők munkáját, 
majd nyugodt, higgadt versenyzést kívánt a 
versenyzőknek. Ezt követően Pásztor Józsefné 
intézményvezető megnyitotta a hagyományos 
szavalóversenyt.

A bejáratott formán nem változtatva, korosz-
tályokra felosztva öt különböző terem adott ott-
hont a versmondóknak. A színházterem a leg-
nagyobb létszámú csoportnak, az 1–2. osztályos 
tanulóknak jutott. A további korcsoportok, azaz 
a 3–4., 5–6., 7–8. osztályosok, illetve a gimna-
zisták beérték a kisebb termek pódiumával. 

Lábujjhegyen lépkedve kukkantottunk be a 
verselés pagodáiba, ahol a szavalók lelkes elő-
adásával és a zsűritagok koncentrált figyelmével 
szembesültünk.

A hetedik-nyolcadikos korcsoport zsűritag-
jai között ismerős arcokra leltünk Bregyán Péter 
jászai Mari-díjas színművész és Sasvári Sándor 
jászai Mari- és EMerTon-díjas színművész-
énekes személyében.

A zsűrizési feladatokból magyartanárok – 
Berta Bea, Bak Mónika, Liptainé Natkai Krisz-
tina, Boros Erika –, valamint más előadó- és 
színművészek – Ábrahám Erika, Böröndi Bence, 
P. Pető András és Császár Bíró Lilla, a közösségi 
ház igazgatója – is kivették a részüket. ott volt a 
zsűriben Berecz Mária, a Kispesti Erkel Ferenc 
Általános Iskola megbízott vezetője, Patakfalvi 
Attiláné kerületi tehetséggondozási szakértő, 
Kiss László, a Versmondó című folyóirat főszer-
kesztője, a Magyar Versmondók Egyesületének 
elnöke, valamint Kaposiné Steurer Emese és Ba-
logh Elekné tanítónő is.

Ê gönczöl a.

Öt osztály csaknem másfél száz tanulója vonult 
be ünnepélyesen a sportlétesítmény küzdőte-
rére, ahol egymás mellé álltak az osztályok. A 
végzősök láthatóan meg voltak hatódva attól, 
hogy hamarosan itt a végső búcsú ideje szere-
tett iskolájuktól. Még alig fél év, és mehetnek 
ki a nagybetűs életbe… Ezt érezhette át a gim-
názium igazgatója, Hutai László is, aki szép be-
széddel köszöntötte a négy, illetve öt éve idejáró 
diákokat.

– Ahogy telnek az évek, egyre több diákgene-
ráció lép ki a kapun, és kezdi meg felnőtt életét. 
Mi, tanárok, minden évben szembesülünk azzal, 
hogy elveszítünk valamit, ami nagyon értékes 
számunkra – mondta. – Ehhez nem lehet hoz-
zászokni. Felcseperedett a szárnyaink alatt egy 
újabb szívünknek kedves gyereksereg, akik a 
szemünk láttára felnőtté válnak, és elhagynak 
bennünket. Kívánom, hogy az életben is álljátok 
meg a helyeteket.  

Ezután a diákok nevében beszélt az egyik 
végzős arról, hogy büszke arra, hogy a Karin-
thyba járhatott, járhattak, majd megköszönte a 
tanároknak az életre szóló törődést. Ezt követő-
en a sorban álló tanulók ruháira osztályfőnökeik 
kitűzték a szalagot, amelyet büszkén viselhetnek 
az érettségéig. A diákok körében az a babona 
járja, hogy aki elveszti, annak a vártnál rosszab-
bul sikerül az érettségije… 

Mielőtt elkezdődött a műsor – a hagyomá-
nyosan a harmadikosok által előadott Palotás, a 
végzősök osztálytáncai és a műsort lezáró kerin-
gő –, majd a közös tánc a rokonokkal, barátok-
kal, Hutai László emléklapot és ajándékot adott 
át az éppen jubiláló tanároknak. Négy tavaly 
érettségizett diáklány pedig bronz emlékérmet 
kapott annak elismeréseként, hogy a gimnázi-
umi éveik alatt jeles osztályzatnál gyengébb ér-
demjegy nem került a bizonyítványukba.

Ê temesi László

A Magyar Építészeti Múzeum anyagából összeál-
lított tárlat születésének 120., halálának 50. évfor-
dulója alkalmából emlékezik meg Kaesz Gyuláról 
(1897–1967), a XX. századi magyar építészet és 
iparművészet meghatározó alakjáról.

A november 23-i megnyitón Ughy Attila pol-
gármester a köszöntőbeszédében hangsúlyozta, 
hogy látva Kaesz Gyula munkáit, terveit, jóleső 
érzés, hogy a modern építészet, művészet létezik, 
és hogy a kerületünkben található a neves építész 
egyik megvalósult terve, egy villaépület, amit az itt 
élőknek érdemes megmutatni.

– Egy csodálatos életművet láthatunk ezen a 
kiállításon, amihez kellemes merengést kívánok, 
hogy megtudjuk, mi mindenre is való a modern 
építészet, művészet – tette hozzá. 

A kiállítást Fekete György belsőépítész, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke 
nyitotta meg, aki Kaesz-tanítványként egyik saját 
könyvéből idézte fel a mesterhez fűződő élményeit. 

Azt is megtudtuk tőle, hogy nemcsak az Iparmű-
vészeti Főiskola tanáraként, építészként, belsőépí-
tészként alkotott kiemelkedőt, de bútortervezőként 
és grafikusként is. Ismerjük meg a bútorstílusokat 
című alapműve több kiadást élt meg 1962 óta.

– Nagy hatású innovatív tervező, másrészt 
nagy hatású tanár volt, aki a funkcionalitásra és 
az esztétikumra egyaránt törekedve nemzedékek 
munkásságát befolyásolta máig hatóan – mondta. 

Fekete György egyúttal örömét fejezte ki, hogy 
a kerületi önkormányzat, a Tomory Lajos Múze-
um, a Magyar Művészeti Akadémia – Magyar Épí-
tészeti Múzeum és a Műemlékvédelmi Dokumen-
tációs Központ együttműködésével létrejöhetett ez 
a kiállítás, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimrén is 
minél többen ismerjék meg mélyen tisztelt taná-
rát, majd kollégáját.

 Erre január 15-ig van lehetőség, hétfőtől pén-
tekig 10 és 17.30 között.

Ê temesi 

Karinthy-szalagavató
A végzős diákok szalagavatóját tartotta a Karinthy Frigyes gimnázium november 24-én 
a Pestszentimrei sportkastélyban, amely az érettségire készülőkön kívül szülőkkel, ro-
konokkal, barátokkal telt meg. több mint ezren voltak tanúi a jeles eseménynek.

Kaesz Gyula emlékkiállítása
Egy jeles építész, belsőépítész, grafikus emlékkiállítását láthatjuk Pestszentlőrincen a 
Kossuth téri Pavilongalériában január közepéig. 
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Plakátverseny 
koszorúzással

 
A szent lászló-emlékév keretében Csil-
lagok közt fényességes csillag címmel 
kiírt kerületi plakáttervezési verseny 
díjkiosztó ünnepségét november 21-én 
rendezték meg a Kondor Béla Közössé-
gi házban. Előtte a szomszédos szent 
lászló-templomban megkoszorúzták 
nagy királyunk mozaikportréját.

 

A templomban Galgóczy Zoltán alpolgármester 
és Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Taná-
csának elnöke, a Szent László-emlékév tanács-
adó testületének tagja koszorúzott. A díjátadó 
előtt Lomnici zoltán röviden méltatta a „lovag-
király” életútját, aki döntéseivel stabilizálta a 
magyar társadalmat, és elindította az országot 
a fejlődés, a fellendülés útján. 

– Egy államot nemcsak meg kell alapíta-
ni, ahogy azt Szent István tette, de meg is kell 
tartani és fejleszteni, ahogy azt Szent László is 
tette, ami nem kis dolog volt, éppen ezért ez az 
egyik legnagyobb érdeme.

Lomnici zoltán azt is elmondta, hogy László 
csaknem húsz évig uralkodott, ami viszonylag 
hosszú korszaknak számított akkoriban.

– Milyen volt, mint államférfi? Nagyságát 
bizonyítja, hogy igazi katonai vezér is volt egy 
erős hadsereg élén, amellyel és a szigorú tör-
vényeivel stabilizálni tudta az ország helyzetét. 
Három törvénykönyvet alkotott, amelyben az 
egyik legfontosabb a magántulajdon védelme. 
Szent László olyan európai nagyhatalmat ho-
zott létre, olyan erős országot hagyott örökül, 
amelynek nagysága és ereje tiszteletet paran-
csolt a környező országokban – tette hozzá.   

A plakáttervezési versenyről Varga Ferenc, a 
közösségi ház általános igazgatóhelyettese úgy 
tájékoztatott, hogy 38 egyéni és egy csoportos 
alkotás érkezett be nyolc kerületi iskolából. A 
győztesek: Simó Emese (Vörösmarty iskola) és 
Bárdosi Viktória (Sztehlo gimnázium). Kiemelt 
különdíjat kapott a SoFI (Babusa Lívia, Bánki 
Doroti, Hullár Zoltán, Megyesi Orsolya, Mikó 
Boglárka, Nagy Henrietta). Az iskolák verse-
nyében a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázi-
um végzett az első helyen, felkészítő tanárként 
pedig Szatmári Ildikó (Darus iskola) és Németh 
Józsefné (Eötvös iskola) kapott díjat

Ê (temesi)

Vetélkedő 
nyugdíjasok
A tomory lajos Múzeum által szervezett 
helytörténeti fordulóval zárult a Xviii. 
kerületi nyugdíjasklubok Ki mit tud? ve-
télkedősorozata. A programnak a lőrinci 
nagykönyvtár adott helyet november 28-
án. A hét csapat közül ezúttal a Boros-
tyán nyert – szoros versenyben. 

A vetélkedőn induló hét klub – Borostyán, 
Napraforgó, NyÉVE, reménység, Életfa, Ezüst-
fenyő, Somogyi – csapatainak felkészülését 
november folyamán a Tomory Lajos Múzeum 
munkatársai tárlatvezetésekkel segítették: a 
Múzeumsarokban és a Havanna utcai kiállító-
helyen fogadták a nyugdíjas versenyzőket. 

A helytörténeti fordulóban kvíz, villámkér-
dések és térképes feladat mellett a kreativitá-
sukról is tanúbizonyságot tehettek a csapatok. 
Egy-egy életmódhoz kapcsolódó tárgyról kellett 
egy percen át beszélniük, és idegenvezetéssel is 
kellett készülniük. A zsűri érdekes és humoros 
előadásokat hallhatott a terítő alól kihúzott 
hurkatöltőről, mosódeszkáról, kávédarálóról, 
szeneslapátról, tányéros mérlegről, faszenes va-
salóról és rézüstről. A régi tárgyak, eszközök 
nem voltak ismeretlenek az előadók számára, 
akik saját élményeiket, tapasztalataikat is bele-
szőttek a tárgybemutatókba. Az idegenvezetés 
szintén lehetőséget adott a személyes megköze-
lítésre, a kedvenc és fontos helyszínek, épületek, 
történetek megidézésére. Néhány csapat képes 
„vezetőfüzetet” is összeállított, és voltak, akik 
egy elképzelt szituációba helyezve adták elő a 
mondandójukat.

A csapatok alaposan felkészültek, minden-
nek utánanéztek, így a verseny mindvégig szo-
ros volt, csupán néhány pontos különbségek 
alakultak ki. A helytörténeti fordulót végül a 
Borostyán Szociális Szolgálat nyerte meg.

Kontinensünk 
pillanatképei
Egy sokoldalú művész kiállítása nyílt 
meg november 27-én a városháza galé-
riában Moment of arts címmel. Koscsó 
lajos festőművész érdekes fotografikus 
képeivel bebarangolhatjuk a kontinenst 
december 8-ig.

A kiállítás megnyitóján a kerületünkben élő gi-
tárművész, Sinha Róbert zenei csemegéje meg-
adta az alaphangulatot, majd Varga Ferenc, a 
Kondor Béla Közösségi Ház általános igazgató-
helyettese méltatta Koscsó Lajos munkásságát.

– Egy színes egyéniség fekete-fehér lenyoma-
tait láthatjuk itt – kezdte a beszédét. – Koscsó 
Lajos csapdába tudta fogni a fényt fotografikus 
eljárással, amellyel megörökítette, sőt megállí-
totta a pillanatot, a múló időt. Nem véletlenül 
kapta a kiállítása a Moments of arts címet. Ha 
végignézzük a képeit, egy időutazáson vehetünk 
részt, amelyen megidézi a gyerekkorunkat is, 
amikor még fekete-fehérben tárult elénk a világ 
a tévéképernyőn keresztül. Egy olyan művész-
szel van dolgunk, aki okosan és színvonalasan 
redukálja a színeket. A Szelfi című (önarc)képe, 
amely számomra szimbóluma a tárlatnak, dísz-
telen, távolságtartó, ugyanakkor bátran, kuta-
tón tekint ránk, ahogy szemléli a világot.

Varga Ferenc végezetül arra kérte a 
Pestszentimrén élő Koscsó Lajost, hogy minél 
aktívabban vegyen részt a kerület művészeti 
munkájában, „mert szükség van rá, mert szá-
mítunk a tehetségére”. 

Sokoldalú művészről van szó, mert nemcsak 
festő, hanem grafikus, szerkesztő, író és könyv-
illusztrátor is, aki eddig tizenhárom verseskö-
tetet, illetve antológiát illusztrált, és többek 
között a tervezőgrafika mesterségéről, az ara-
nyozásról és a grafikai technikák műhelytitka-
iról írt könyvet. Emellett tanít és kutat, kutatási 
területe az egyetemes nemes grafika, az alkal-
mazott grafika története, technikái és a fotográ-
fia előtörténete. 

Ê (temesi)

A természet 
Nikolett szerint
Két év után van újra kiállítása a PiK galé-
riában Pörnye nikolett festőművésznek, 
aki olajfestményei mellett néhány külön-
leges technikával készült munkáját is be-
mutatta.

Sokoldalú ember Pörnye Nikolett: szenvedélye a 
festészet, de emellett verseket is ír, szereti a ter-
mészetet járni, és festő szakkört vezet kerületi 
iskolás gyerekek számára. Közösségi ember is, 
több művészeti társaság tagja, így munkái gya-
korta láthatók imrei lakóhelyétől távol is. Példá-
ul a keszthelyi vadászmúzeumban.

Nikolett két évvel ezelőtt állított ki a PIK 
Galériában A természet csodái címmel, az 
azóta eltelt idő főleg munkával és tanítással 
telt. Akik kedvelik az alkotásait, májusban 
Pestszentlőrincen láthattak belőlük a rózsa Mű-
velődési Házban, most pedig A természet csodái 
II. című kiállítással tért vissza Pestszentimrére. 
Amint a november 29-i megnyitón elmondta, 
míg legutóbb akril- és olajképeket mutatott be, 
most csak olajfestményeket hozott.

– Számomra ez a legkedvesebb technika, ez-
zel foglalkozom a legszívesebben – árulta el.

A rendkívül változatos tematikájú, erős 
képek mellett a festőművész elhozott néhány 
olyan alkotást is, amelyek különleges techniká-
val készültek.  Az ember első látásra úgy hinné, 
hogy bronzszobrok.

– Ez az úgynevezett paverpol-technika – ma-
gyarázta. – Formázott textil, amely a festéstől 
lesz bronzhatású.

Pörnye Nikolett kiállítás december 22-ig lát-
ható a Pestszentimrei Közösségi Házban.

Ê K. gy.

– Az első óvodavezető Berényi Ilona volt, őt 
Siklaki Béláné követte, majd Vrankó Mátyásné 
vezetése alatt vette fel az intézmény a zöld Liget 
nevet. Az öt évig az óvoda élén álló Dinya Incéné 
idején avatták fel a kerület első tanösvényét  – 
mondta a november 24-i születésnapi ünnepsé-
gen Herpainé Ábrányi Dóra intézményvezető. 

Ahogy az óvoda neve is jelzi, az itt dolgozók 
kiemelt nevelési feladatuknak tekintik azt, hogy 
természetes környezetet teremtsenek a gyerekek 
számára. Több alkalommal díjazta már ezt a Vi-
rágos Magyarországért országos környezetszépí-
tő verseny zsűrije, a Szebb, virágosabb kerületért 
pályázaton pedig végleg elnyerték a vándorserle-
get. A zöld Óvoda címet 2008-tól használhatja 
az intézmény. Az öt csoportból négy található 
az Ady Endre utcai zöld Ligetben, az ötödiknek 

a rákóczi utcában lévő Bagolyvár tagóvoda ad 
otthont.

Galgóczy Zoltán alpolgármester köszöntőjében 
személyes emlékeként elmondta, hogy felhőtlen 
időszak volt, amikor a zöld Ligetbe járt.

– Édesanyám többnyire kerékpáron hozott 
be és vitt haza az óvodából. Örülök, hogy tavaly 
tornaszobával bővült az épület, és az udvaron 
KrESz-pálya és ovifocipálya létesült, valamint 
annak is, hogy az új előtető építése is hamarosan 
befejeződik – mondta az alpolgármester, aki az 
évforduló alkalmából emléklapot és egy faliórát 
adott át az óvodának. A 65. születésnap alkalmá-
ból emellett 650 ezer forintot is felajánlott az ön-
kormányzat az intézménynek. Ennek köszönhe-
tően már új játszóeszközökkel bővült az udvar.

Ê P. a.

A ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egye-
sület országos szervezetként indulása óta, azaz 
15 éve működik a kerületben. Most a Csend Fé-
nyei Klubbal és a Viadukt Alapítvánnyal közösen 
rendezték meg a színvonalas estet, amelyen főleg 
fogyatékkal élők ültek a nézőtéren, sőt a színpa-
don is többen szerepet kaptak közülük. Volt tánc 
bőven, szamba, zumba, keringő, társas és botos 
tánc, de jeltánc is. Ez utóbbiban Napsugár Anna 
jeleskedett, aki a meglepetésvendéggel, Szíj Me-
lindával közösen adta elő a Szerelemláz című 
számot. 

– Mindig szívesen lépek fel jótékonysági esten, 
ahol tudok, segítek – mondta lapunknak az éne-
kesnő, aki francia sanzonokat is előadott a nézők 
nagy örömére. – Ezekből a rendezvényekből én 
is sokat tanulok, például a toleranciát, amelyre 
minden fogyatékkal élőnek nagy szükség van. 

A Csend Fényei Klub vezetője, Veres Lász-
ló elmondta, hogy a klub tagjai főleg budapesti 

hallássérültek, de vannak látás- és egyéb fogya-
tékossággal élők is köztük. A főszervező Mozga 
Márta, a ClubNetCet elnöke arról beszélt, hogy 
a megalakulásuk óta hirdetnek országos rajzver-
senyt, minden évben más-más elgondolkodtató, 
kreativitásra ösztönző témában, amely idén az 
Együtt – lét címet kapta.

– A beérkezett több mint száz rajzból hetven 
„ment” vándorkiállításra – mondta –, köztük 
húsz kerületi gyermek alkotása. A legtöbbet és 
a legszebbeket beküldő intézmény, a kiskunfél-
egyházi Batthyány Lajos Általános Iskola diákjai 
kapták a vándorserleget és a díjat, az ő rajzai-
kat állítottuk itt ki. Az országos vándorkiállítás 
zárórendezvényét egyébként nemrég a Kondor 
Béla Közösségi Házban tartottuk. 

A gyermekek alkotásaiból minden évben 
naptár készül a kerületi önkormányzat támoga-
tásával.

Ê (temesi)

Születésnap a zöld Ligetben
Fennállásának 65. évfordulóját ünnepli idén a Pestszentimrei Zöld liget Óvoda. A négy-
csoportos intézmény 1952. május 15-én nyitotta meg a kapuját. Az akkor egymillió fo-
rintból épített óvoda a hat és fél évtized alatt több generációt bocsátott útjára, a mai 
óvodások közül soknak a nagyszülei is ebben a kertvárosi épületben voltak ovisok.

Együtt – lét rajzverseny
A fogyatékkal élők nemzetközi napja alkalmából gazdag kulturális programmal klub-
délutánt rendeztek november 26-án a városháza-díszteremben. A meglepetésvendég 
szíj Melinda énekesnő volt, és itt adták át az Együtt – lét címmel meghirdetett országos 
rajzverseny vándorserlegét is. 
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az oldalt összeállította: róth Ferenc

  Civil szervezetek, intézmények, vállalkozók, jólelkű magánszemélyek                                                        egyház

�már nyolc éve szer-
vezi meg a Békéssy 
sándor Baptista 

Értelmiségi egyesület 
az imreiek az imreiekért 
elnevezésű karácsonyi 
cipősdoboz-akciót, hogy 
14 éves korig ajándék-
kal lepje meg a nehéz 
szociális körülmények 
között élő pestszentimrei 
gyermekeket. az előké-
születekről Háló gyula 
lelkésszel beszélgettünk.

 
– Legutóbbi beszélgetésünk során 
mondta, hogy nagyobb öröm adni, 
mint kapni… Most, amikor közeledik a 
december 14-i ajándékozási ünnepség, 
talán még jobban átérezhetik ezt, még 
akkor is, ha keményen dolgoznak. 

– Valóban így van, de ez senkit sem 
zavar, mert tudjuk, hogy a cipősdoboz-
akcióval sok-sok gyereknek szerzünk 
örömöt.

– Közismert már az akciójuk 
Pestszentimrén?

– Túlzás nélkül mondhatom, hogy 
igen, mert azzal a nyolcéves munkával, 
amit magunk mögött tudunk, sokakat 
megtaláltunk, akiknek örömöt tudunk 
szerezni, szebbé téve az ünnepüket.

– Az ajándékozásba kik kapcsolód-
nak be?

– Sokan jönnek, és évről évre töb-
ben. Civil szervezetek, intézmények, 
köztük óvodák, iskolák, vállalkozók 
és jólelkű  magánszemélyek egyaránt. 
Hadd említsem meg külön az Együtt 
Pestszentimréért Egyesületet, a Széky 
Társaságot, a Vasvári egyesületet.

– Tehát egyre többen gondolják úgy, 
hogy adni nemes dolog.

– Így érezzük ezt mi is, akik szer-
vezzük az akciót.

– Kik örülhetnek majd az ajándé-
koknak?

– Pestszentimrén élő gyerekeket le-
pünk meg, 14 éves korig.

– Annak idején gondolták, hogy ek-
kora sikere lesz a kezdeményezésnek?

– Amikor belevágtunk, némileg 
tartottunk az érdektelenségtől, de már 
az első évben kiderült, hogy jók az em-
berek, s tényleg szívesen adnak azok-
nak, akik rászorulnak erre.

– Nyolc év után már szinte magától 
mehet minden…

– Ezt természetesen nem monda-

nám, mert a gyülekezetünknek bizony 
nagyon is oda kell figyelnie, hogy min-
den rendben legyen, s mindenki elé-

gedetten mehessen haza az ünnepség 
után.

– Az ajándékozóknak sem lehet 

könnyű, hiszen nem lehet mindent csak 
úgy beleszórni a dobozokba…

– Érdekes, de ezzel sosem volt gon-
dunk, illetve ha volt is, szót sem ér-
demlő. Talán az is az oka ennek, hogy 
akik adnak, azok elsősorban mások 
gondjait átérezni képes családok.

– Előző számunkban ismertettük 
már, de nézzük meg újra, hogy milyen 
adományokat látnak szívesen.

– Csak röviden, mert az ajándéko-
zók már tudják. játékokat, iskolai és 
higiéniai eszközöket, cukorkát, póló-
kat, játékokat, órákat, képeskönyveket, 
ifjúsági regényeket várunk. Lehet akár 
képeslap is, néhány jókívánsággal, 
amivel az ajándékozó gyerek „szólni 
tud” a megajándékozotthoz. És fontos, 
hogy a dobozokat hagyják nyitva. 

– Ismételjük meg azt is, hogy hol és 
meddig lehet leadni az adományokat…

– Az ajándékos cipősdobozokat 
december 12-ig várják nyitvatartási 
időben a Margaréta virágboltban, a 
Nemes utca 25. alatt.

– És maga az ajándékozás?
– December 14-én 17 órakor mű-

sorral egybekötött ünnepség keretében 
adjuk át az ajándékdobozokat a Nemes 
utca 28. alatti imaházunkban.

 
doBoZolás
Egy jó állapotú üres 
cipősdoboz tetejét és 
alját vonják be színes 
csomagolópapírral, 
ezután töltsék meg azt 
ajándékkal. A csoma-
got ne ragasszák le, a 
dobozban pedig egy 
cédulára jól láthatóan 
írják fel, hogy milyen 
korú és milyen nemű 
gyermeknek szánják. 
Csomagolás nélkül is 
leadható adomány.

a szebb karácsonyért
Sokan tesznek egyre többet a cipősdobozokba
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Valóban a jó szándékról és a segítőkész-
ségről szólt a művelődési ház koncertje, 
amelynek minden forintja a lehető legjobb 
helyre kerül. 

– A bevételből két lőrinci családot támo-
gatunk, amelyek önhibájukon kívül kerültek 
nehéz anyagi helyzetbe. Nagy alázattal ne-
velnek súlyosan beteg gyermekeket, ám nem 
részesülnek folyamatosan külön támogatás-
ban. Hisszük, hogy a koncert bevétele sokat 
segít nekik a kilábalásban, de ehhez arra is 
szükség van, hogy további segítséget kapja-
nak – mondta Amotáné Benkő Noémi.

A koncert szervezőjétől azt is megtudtuk, 
hogy a családokat a kerületi gyermekorvos 
és védőnő, valamint a helyi Vöröskereszt vé-
leménye alapján választották ki.

Amotáné Benkő Noémi bemutatta a két 
családot.

Az egyikben a 6 éves kisfiú, jancsika, or-
vosi műhiba következtében súlyos oxigénhi-
ánnyal született. Az agyában ciszták vannak, 
gyakoriak az epilepsziás rohamai, hallás- és 
látássérült, mozgásképtelen, ezért forgatni, 
pelenkázni kell, vagyis folyamatos felügye-
letet igényel. Mindez egy növekvő, súlyában 
gyarapodó gyermek esetében igencsak nehéz 
megfelelő eszközök nélkül. Az édesanyja 
ápolja őt, és a szintén áldozatkész édesapa 
csak napi négy órában tud munkát vállalni. 
Az anyagi helyzetük nem engedi meg, hogy 
megvásárolják a gyermek számára szükséges 
gyógyászati segédeszközöket.

Mint azt a szervező elmondta, a má-
sik család egy középiskolás fiú mellett két 
autista gyermeket nevel. Sanyika 2. osztályos 
egy speciális iskolában, Vivien pedig jövőre 
megy iskolába. A betegséget mindkettejüknél 

diagnosztizálták, de a végső határozat még 
hiányzik. Az egyik gyermek gluténérzékeny 
is, s a diétája igen költséges. Az apa elhagy-
ta a családot, az édesanya pedig a gyerekek 
állapota miatt érthetően nem tud munkát 
vállalni. A mostani második házasságában a 
nevelőapa gyári fizetéséből élnek – öten.

A nehézség ellenére mindkét család sze-
retettel, gondoskodással veszi körül a támo-
gatásra és ellátásra szoruló gyermekeket.

A jótékonysági koncerten Kucsák Lász-
ló országgyűlési képviselő, Eckhardt Gábor 
zongoraművész, a Hetednapi Adventista 
Egyház Soli Deo Gloria kórusa és zenészei 
léptek fel. A befolyt összeget – 600 ezer fo-
rintot – teljes egészében eljuttatják a támo-
gatott családoknak. 

A rÓzSÁBAN TüNDÖKLő 
HAjNALCSILLAG

A reformátusok 
kArácsonyA
A Kossuth téri református templom előtti utcasza-
kasz le van zárva. Ennek okáról és a közelgő ün-
nepek programjáról sándor gabriella lelkészt kér-
deztük.

– Örömünkre elkezdte megvalósítani az önkormányzat a Tér_
Köz pályázat második ütemét – mondta Sándor Gabriella, a 
Kossuth téri református gyülekezet lelkésze. – Megszépül a tér 
másik fele, így a református és az evangélikus templom előtti 
szakasz is. Láttuk a terveket, szépek. őszinte kíváncsisággal vár-
juk a végeredményt.

– Közben elkezdődik az advent, jön a karácsony. Bizonyára so-
kan érkeznek, önökhöz, de hogyan lehet bejutni a templomba?

– Amikor mindkét oldalról lezárják az utcát, kiépítenek egy 
ideiglenes bevezető járdát az ünnepi alkalmak idejére. Van egy 
kapunk a Thököly útról, a sarokhoz közel, azon keresztül elér-
hető a templom. 

– Milyen ünnepi alkalmaik lesznek?
– December első hetében esténként fél héttől Követnéd-e? 

címmel szervezünk egy sorozatot három különleges előadóval. 
Vendég lesz Kozma Ferenc, a budapesti zsidó misszióban dolgo-
zó református lelkész és dr. Vass Dezsőné Baki Ilona, aki a buda-
pesti lelkészek lelki gondozásáért volt felelős éveken át, valamint 
Török András, egy protestáns missziós szervezet magyarorszá-
gi vezetője. Lesz két koncertünk is: december 9-én 16 órától a 
Dohnányi iskola zenekarai lépnek fel, 13-án 17 órától a Kandó 
téri iskola diákjai.

– A gyerekeknek milyen programot kínálnak?  
– Előbb a nyugdíjasok ebédjén szerepelnek december 17-én, 

szenteste előtt 15 órától pedig csillagszórós program lesz. A báb-
csoportunk 16 iskolába, óvodába látogat el, s visz ajándékot. Az 
altemplomban egy gyermekrajz-kiállítás látható. December 24-
én, 25-én és 26-án 10 órától pedig ünnepi istentisztelet lesz úrva-
csorával, kórusszolgálattal és hatalmas karácsonyfával.

isMét KAritásZ

tündöklő hajnalcsillag címmel rendeztek jótékonysági koncertet december 
3-án, vasárnap a rózsa Művelődési házban. A főtámogató az AdrA Adven-
tista Fejlesztési és segély Alapítvány volt, a fővédnökök pedig Kucsák lászló 
országgyűlési képviselő és galgóczy Zoltán alpolgármester.

a baptista egyesület már nyolc éve szervezi meg az Imreiek az imreikért elnevezésű karácsonyi akciót

A Pestszentimrei Kato-
likus Karitász az ősz fo-
lyamán kétszer invitálta 
ebédre a szükséget szen-
vedőket a szent imre-

templom kertjébe. Ebben 
az évben december 16-
án, szombaton déltől lesz 
még ételosztás a nemes 
utca 17–19.-ben.

sZéP sZAvAK
a két fővédnök, Kucsák lászló 
országgyűlési képviselő és galgóczy 
zoltán alpolgármester emelke-
dett gondolatokkal köszöntötte a 
közönség tagjait, akik a belépőjegy 
megváltásával hozzájárultak a két 
család megsegítéséhez.
elmondták, hogy a segítés mindig jó 
érzéssel tölti el az embert, különö-
sen, ha a támogatás olyan helyre 
kerül, ahol nagy szükség van rá. 
elhangzott az is, hogy ilyen nehéz 
élethelyzetekben a szülői szereteten 
és a családi összefogáson túl a hit is 
segíthet, mert az megsokszorozhatja 
a lelki erőt. Kiemelték, hogy örömteli 
ez az adventi kezdeményezés, de jó 
volna, ha minden napunkat más em-
berek felé fordulva élnénk meg.  
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n EMElŐgéP-KEZElŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. Feladatok: - emelőkosaras gépjár-
mű vezetése, - az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési területet felmérése, - az 
előírt biztonsági feladatok elvégzése, - munkavédelmi előírások betartása és betartatása, - a munkakör-
höz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: emelőgép-kezelő (kivéve targonca) OKJ-s 
bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil 
szerelő kosár (4223), hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, 
felelősségteljes munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség.

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

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

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

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

n PályAgondnoK: Társaságunk pályagondnok pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: elsődlege-
sen a Lőrinci Sportcsarnok területén általános üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása, úgymint: 
- az épületek és berendezések állapotának 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, gyommen-
tesítése, tisztántartása, a műfüves pálya rendszeres gépi karbantartása/; - a sportpályák programjainak 
megfelelően, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotukról való gondoskodás, az esetleges 
változásokról naprakész tájékozódás; - a sportcsarnok házi-, illetve közlekedési rendjének vendégekkel, 
látogatókkal való betartatása; - téli időszakban a közlekedő utak takarítása, 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 utasí-
tások 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. Feladatok: gépjárművek és azok 
szerkezeti egységeinek szerelése, alkatrészek pótlása és cseréje, valamint javítása és felújítása, hiba-
feltárás; 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; építőipar-
ban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

n hElPdEsK MUnKAtárs: Társaságunk helpdesk munkatárs pozícióba keres munkavállalót. 
Feladatok: - a felhasználók napi szintű helyi, vagy távmenedzselt informatikai támogatása; - kliens oldali 
eszközök (telefon, asztali és hordozható számítógép, nyomtatók, stb.) beüzemelése, hibaelhárítása, 
cseréjének elvégzése; - vezetékes és vezeték nélküli hálózat üzemeltetési, hibaelhárítási feladatinak 
ellátása; - alapszoftverekkel (Levelezés, Office, Intranet) kapcsolatos felhasználói segítségnyújtás; - üzleti 
szoftverekkel (pl.: pénztár rendszer, könyvelési- és bér rendszer, iktatási rendszer, stb.) kapcsolatos 
felhasználói segítségnyújtás; - részvétel az éves informatikai eszközöket érintő leltározási feladatok 
ellátásában; - informatikai rendszerekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, átadás-átvételek doku-
mentálása; - saját napi feladatainak vezetése a Társaság központi IT Help-Desk rendszerében. Elvárások: 
informatikus végzettség, kreatív és önálló munkavégzés, precizitás és megbízhatóság, szervezőkészség. 
Előny, de nem feltétel: hasonló területen szerzett 1-2 éves tapasztalat.

n JogásZ: Társaságunk jogász pozícióba keres munkavállalót, elsősorban követeléskezeléshez kapcso-
lódó feladatok ellátására. Feladatai: - a Társaság és leányvállalatok követeléseinek hatékony behajtása 
az üzleti ügyfelektől; - kapcsolattartás a Társaság vevőivel a követelésekkel kapcsolatban és a vitatott 
számlák kezelésének koordinálása, ad-hoc és rendszeres riportok készítése a követelésekről; - a lejárt 
követelések minősítésének előkészítése, a követelések minősítését követően a fizetési meghagyási ké-
relmek feladása, az FMH perré alakulása esetén a keresetlevél elkészítése, a jogerősített FMH / bírósági 
ítélet alapján végrehajtási eljárás megindítása, adott esetben felszámolási eljárás megindítása; - részt 
vesz a Társaság szerződéseinek előkészítésében, véleményezésében, megkötésében; - jogi tanácsot és 
információt nyújt a Társaságot érintő jogi kérdésekben; - részt vesz a Társaság beszerzési felhívásainak, 
dokumentumainak véleményezésében. Elvárások: jogi egyetemi végzettség, legalább 1-3 éves szakirányú, 
elsősorban polgári jog teljes területén szerzett tapasztalattal, önálló, felelősségteljes és hatékony mun-
kavégzés, precizitás, megbízhatóság, jó kommunikációs és tárgyaló képesség, kiváló problémamegoldó 
készség, felhasználói szintű MS Office ismeretek. Előny, de nem feltétel: jogi szakvizsga.

n Jogi AssZisZtEns: Jogi asszisztens munkatársat keresünk beszerzési területre. A munkakör cél-
ja: Részvétel a Társaság beszerzési folyamataiban, az elkészült dokumentáció jogszerűségének vizsgálata, 
szükség szerint korrigálása, javaslatok tétele. Feladatok: - közreműködés a Társaság beszerzési terveinek 
kialakításában, együttműködve a jogi, a gazdálkodási, valamint a kivitelezés erre kijelölt felelőseivel; - 
részt vesz a Társaságnál fellépő beszerzési folyamatok bonyolításában, az igénylések tartalmi és jogi 
megfelelőségének vizsgálatában; - részvétel a Társaság közbeszerzési eljárásainak bonyolításában, illetve 
adatszolgáltatás, ha külső szakértő végzi a bonyolítást; - részvétel a Társaság beszerzési folyamatainak, 
szabályozásainak bővítésében, fejlesztésében; - az elkészült beszerzési dokumentumok szakmai és formai 
ellenőrzése; - új beszállítók keresése, piaci lehetőségek feltérképezése; - közreműködés a beszállítók elő- 
és utóminősítésében; - támogatás nyújtása a Társaság többi szakterületének beszerzéssel összefüggő 
kérdésekben. Elvárások: jogi tapasztalat, logikus, dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs és 
problémamegoldó képesség, együttműködő készség, elhivatottság, MS Office felhasználói szintű ismerete 
(Word, Excel, Outlook). Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat, közbeszerzési 
eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat.

n KontrollEr: Társaságunk kontroller munkakörbe keres munkatársat. Feladatok: - a társaság mű-
ködési területein keletkező információk, adatok, naturális- és pénzügyi formában történő összegyűjtése; 
- vezetői információs igények szerint az összegyűjtött adatok rendszerezése; - a társaság vezetése által 
meghatározott időszakonként vezetői információ biztosítása; - a keletkezett információk elemzése, azokból 
a társaság gazdálkodására vonatkozó következtetések levonása és a megfelelő döntési szintekhez történő 
adat vagy információ visszacsatolások biztosítása; - részvétel az üzleti tervezés valamennyi fázisában, 
az abban foglalt határidők betartásáért felelősség vállalása; - részvétel az éven belüli előrejelzések 
(forecast) félévkor és a harmadik negyedév végén esedékes elkészítésében; - felelősség vállalása a 
társasági információs rendszerek (EMIR, ügyviteli nyilvántartások, egyéb) folyamatos karbantartásáért és 
fejlesztésének elősegítéséért; - felelősség vállalása a társaság által alkalmazott ún. UTK kódszámrendszer 
karbantartásáért és fejlesztéséért; - egyedi projektek vonatkozásában döntés előkészítés végzése; - elő- 
és utókalkuláció készítése. Elvárások: legalább 3-5 év fenti feladatoknak megfelelő szakmai tapasztalat; 
számviteli végzettség; számviteli vagy kontrolling területen szerzett tapasztalat; kiváló elemző és prob-
lémamegoldó képesség; megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés; precíz, pontos, határidőben 
történő munkavégzés; kimagasló kommunikációs és együttműködési képesség; Microsoft Office Excel 
magas szintű gyakorlata; Microsoft Office (Word, Outlook) felhasználói szintű ismerete. Amit kínálunk: 
hosszú távú munkalehetőség; versenyképes fizetés; fejlődési lehetőség.

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

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

n tAKArítÓ MUnKAtárs: Feladatok: irodák, sportlétesítmények tisztán tartása; rendezvényeken a 
helyszín tisztaságának biztosítása. Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség, terhelhető-
ség, precizitás. Előny: szakirányú végzettség.

n MűsZAKi vEZEtŐ (mélyépítési technikus vagy építészmérnök végzettséggel): Feladatai: - a 
beérkezett bejelentések alapján a munka felmérése, előkészítése, szükség szerint árajánlat készítése; - a 
munka megrendelése után a munka ütemezése, anyagszükséglet felmérése; - a munka amennyiben külső 
szakvállalkozó bevonását igényli, úgy pályáztatás lebonyolítása, ajánlatok kérése, az ajánlatok kiértéke-
lése, döntésre előkészítés, szerződéskötésben való közreműködés; - a munka elvégzésének irányítása, 
ellenőrzése, szakmai tanácsadás; - a munka befejezésével a munka átadásában való részvétel, a műszaki 
átadáshoz szükséges iratok beszerzésében való közreműködés, összeállítása; - intézményekben, illetve 
a telephelyek éves karbantartási és felújítási tervének előkészítése; - intézményekben, illetve telephelyek 
éves karbantartási és felújítási tervének elfogadása után, éves ütemterv összeállítása, a munkák lebo-
nyolításban való részvétel; - beszállítókkal való folyamatos kapcsolattartás, az anyagbeszerzés lebonyo-
lításában történő közreműködés; - a munkák garanciális bejárásán való részvétel, az itt felmerülő hibák 
kijavításáról történő intézkedés. Az ideális jelölt a következő tulajdonságokkal rendelkezik: gépészmérnöki 
végzettség, felelős műszaki vezetői jogosultság, magasépítési szakterület, több éves releváns tapasztalat, 
megbízhatóság, precizitás, csapatszellem, vezetői attitűd, munkatársak irányításában szerzett tapasztalat, 
TERC program ismerete, magabiztos felhasználó számítógépes ismeret, pályáztatásban szerzett gyakorlat.

n víZvEZEtéK sZErElŐ: Társaságunk Magasépítési Osztályára olyan önmagára is igényes, szak-
mai végzettséggel rendelkező vízvezeték szerelő munkavállalót keres, aki az Osztály feladatkörén belül 
a személyre szólóan kiadott vízvezeték szerelési feladatokat szakszerűen, pontosan és maradéktalanul 
elvégzi. Kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség.

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

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

sZolgáltAtás
n redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa ké-

szítés – szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, 
napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

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

n 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 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 CSATOR-
NA 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, garanciá-
val. 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, 
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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

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

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

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

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

Adás–vétEl–régiségEK

n bIZaLoM bIZtoNSág! KéSZPéNZért váSároL (Magyar gyűJtő), aNtIK 
éS MoDerN butoroKat,  FeStMéNyeKet, óráKat, PorceLáNoKat, 
SZobroKat, eZüStöKet, cSILLároKat, SZöNyegeKet, KöNyveKet, 
PéNZérMéKet, KItüNtetéSeKet, KéPeSLaPoKat, béLyegeKet, 
vaLaMINt teLJeS HagyatéKot. teLJeS LoMtaLaNItáSSaL! MagaS 
ároN DIJtaLaN KISZáLLáSSaL!!! 06-70-604-20-13

n KiEMElt áron KésZPénZért vásároloK, régi bútorokat, festményeket, 
csillárokat, szőnyegeket, dísztárgyakat, órákat, ruhaneműt, teljes hagyatékot, varrógépet, 
könyveket, bizsukat. Kiszállás, szakbecslés díjtalan! (hétvégén is) ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST 
KÖTNÉK. Balog Zsófia Mobil: 0620-629-58-44

oKtAtás
n német nyelvtanár korrepetálást, tanítást vállal a késő délutáni, kora esti órákban. Tel.: 

06-30/259-96-78

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

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

állás
n Xviii. kerületi magyar nagykereskedelmi cég, a kerületben élő munkájára 

igényes, leinformálható takarítónő munkatársat keres heti (hétköznap) 5 nap, 4 – 5 órás beje-
lentett munkaidőben. Fényképes önéletrajzokat várunk a bérigény megjelölésével a kontrolling@
paliszander.hu email címre várjuk.

n Xviii. kerületben működő konyháinkra keresünk munkatársakat raktári 
munkatárs, konyhai kisegítő, fekete mosogató, munkakörbe hétfőtől péntekig tartó munkarend-
be, teljes- és részmunkaidőbe. Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: +36 1 294 2462. 
(Megváltozott munkaképességű jelöltek jelentkezését is várjuk)

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

méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102
sina simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132

sina simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160
sina simon sétány 3. fszt. 2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/161
sina simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/69
tövishát utca 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/A/148
tövishát utca 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/162

tövishát utca 15. fszt. 137 – 16m2 – üzlet – 150228/65/A/137
tövishát utca 33. fsz.2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/73

tövishát utca 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153
– 41 m2 – üzlet – hrsz:152411/9
– 25 m² - üzlet - hrsz: 151921

t. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 151921
0. fszt. 2. – 18 m² - üzlet - hrsz: 152341

- 46 m² - üzlet - hrsz: 152341
- 22 m2 - üzlet - hrsz: 152332

– 47 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/6
-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147

fszt. 4-5. – 64+30 m² - üzlet - hrsz: 150839
– 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14

– 296 m2 – étterem – hrsz: 150811
– 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/A/2

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

az otp 11718000-20444615 5.000.-Ft befizetés,  vagy 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. január 15. 9.00 - 16.00 óra

pályázat elbírálása:
2018. január 19. 16.00 óra

pályázók értesítése:

 297-44-61
interne www.varosgazda18.hu

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

p á l Y á z A t i    F e l H Í V á s  
üres HelYisÉGek És telkek  BÉrletÉre

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását

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

Baross utca 40-42. fszt. 9. – 85 m2 – üzlet - hrsz: 150447/A/3
Benedekfalva utca 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/136

Csontváry utca 21. fszt. 224. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/A/224
Csontváry utca 23. fszt. 288.-289.-290. – 49 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/A

Forgó utca – 3065 m² – területhasználat – hrsz: 157239/1
Forgó utca – 3001 m² – területhasználat – hrsz: 157239/2
Forgó utca – 3001 m² – területhasználat – hrsz: 157239/3

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

Havanna utca 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 151126/4/A/67
Havanna utca 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/69
Havanna utca 1. fszt. 70. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151126/4/A/70
Havanna utca 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/71
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/61

Havanna utca 13. fsz. 443. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/443
Havanna utca 13. fsz. 450. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/450
Havanna utca 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/451

Havanna utca 44. fszt.6. - 20 m² – üzlet - hrsz: 151159/7/A/6
Havanna utca 50. fszt. 218-219-220 - 41 m² - üzlet – hrsz:151159/A/218

Havanna utca 50. fszt. 223. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/223
Havanna utca 50. fszt. 225. – 32 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/225
Havanna utca 50. fszt. 227. – 23 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/227
Havanna utca 52. fsz. 292. – 23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/292
Havanna utca 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295
Havanna utca 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296
Havanna utca 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299

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

- 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2
lakatos utca 11. fszt. 3. – 61 m² – üzlet – hrsz: 152172/2

lenkei utca 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19
margó tivadar utca 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/A/162
margó tivadar utca 142. fsz. 1. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/131

margó tivadar utca 142. fsz. 3. sz. – 14 m² – iroda - hrsz: 150228/52/A/133
margó tivadar utca 146. fszt. 138. – 17 m2 – üzlet - hrsz: 150228/52/A/138
margó tivadar utca 164. fszt. 75. – 29 m² – üzlet – hrsz: 150228/87/A/75

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 
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Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu hirdetés

Bókay Árpád Általános Iskola 
2017.12.11. | 2017.12.19.

Brassó Utcai Általános Iskola 
2017.12.04. | 2017.12.13.

Csontváry Kosztka Tivadar 
Általános Iskola

2017.12.05. | 2017. 12.13.
Darus Utcai Általános és 

Magyar Német Tannyelvű 
Általános Iskola

2017.12.08. | 2017.12.18.
Eötvös Loránd

Általános Iskola
2017.12.08. | 2017.12.15.

Gloriett Sportiskolai
Általános Iskola

2017.12.06. | 2017.12.15.
Gulner Gyula Általános Iskola 

2017.12.05. | 2017.12.12.
Kandó Téri Általános Iskola 

2017.12.05. | 2017.12.12.
Kapocs Magyar-Angol Két 
Tannyelvű Általános Iskola 

2017.12.07. | 2017.12.15.
Karinthy Frigyes Gimnázium 

2017.12.04. | 2017.12.19.
Kassa Utcai Általános Iskola 

2017.12.07. | 2017.12.14.
Kastélydombi Általános Iskola 

2017.12.06. | 2017.12.14.
Kondor Béla Általános Iskola 

2017.12.04. | 2017.12.12.

Pestszentimrei Ady Endre 
Általános Iskola

2017.12.08. | 2017.12.18.
Pestszentlőrinci Német 

Nemzetiségi Általános Iskola 
2017.12.07. | 2017.12.14.

Táncsics Német Nemzetiségi 
Általános Iskola

2017.12.11. | 2017.12.19.
Vajk-sziget Általános Iskola 

2017.12.11. | 2017.12.18.
Vörösmarty Mihály Ének-

zenei, Nyelvi Általános Iskola 
és Gimnázium

2017.12.06. | 2017.12.13.

Pótbefizetési időpontok a 
GESz központban

(1181 Budapest,
Városház u. 16.)

9:00 – 12:00 óráig
2017. december 21. csütörtök

2017. december 27. szerda

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. DECEMBEr HÓNAP
(jANUÁr HAVI ÉTKEzÉS)

7:30 - 11:00 ÉS 13:00 - 17:30 ÓrÁIG

MUnKAlEhEtŐség
(FŐLeG NYUGDÍjAsoKNAK)

IrodaI,
telefonos munka

választható munkaidő:
4, 6, 8 óra/nap
heti 1-2 napra  

is van lehetőség
nettó órabér:

500–700 ft.
(heti fizetés)
Jelentkezés:

+36 30 898 2013

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
és Rendelőintézet ápolási igazgatója

állást hirdet a kórházban működő
betegszállítási csoportjába

BETEGSZÁLLÍTÓ
munkakör betöltésére

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u. 1.
A munkakörbe tartozó 
lényeges feladatok: A betegszállító kompetencia körébe

tartozó feladatok végzése, részletes
feladatai a munkaköri leírásban meg-
határozottak szerint.

Illetményre 
vonatkozó adatok:   Bérezés a közalkalmazottak jogállásá-

ról szóló 1992.év XXXIII. törvény ren-
delkezései, illetve megállapodás, kie-
melt bérezés alapján.

Jelentkezési feltételek:
• Alapfokú iskolai végzettség
• Jó fizikai állapot, egészségügyi alkalmasság, büntetlen

előélet, cselekvőképesség.
A jelentkezés elbírálásnál előnyt jelent:
• Érettségi • Betegszállítói képesítés • Betegszállítói mun-

kakörben szerzett gyakorlat.
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz a jelentkező személyes adataival, elérhetőségével

(telefon, e-mail),
• iskolai és szakmai végzettségét igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilat-

kozat büntetlen előéletről.
A közzététel időpontja: 2017.10.27.
A jelentkezés benyújtásának határideje: folyamatos
A jelentkezés elbírálása: folyamatos
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal
betölthető.
A jelentkezési dokumentáció benyújtásának módja:
A jelentkezéseket Molnár Beatrix ápolási igazgató részére
küldje meg az apig@jahndelpest.hu email címre.
A jelentkezési dokumentáción kérjük feltüntetni az azonosító
számot: 191/2017/ÁLL., valamint a pozíció megnevezését:
„betegszállító”.

JahnFerencKorhaz_2017-11-27_megrendelo68_XVIII  04/12/2017  13:47  Page 1
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14 Készüljünk együtt a karácsonyi ünnepekreProgramajánló

Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
December 10. 15 óra: Fel is út, le is út 
– Georges Feydeau vígjátéka. Belépő-
jegy felnőtteknek 2400 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak 1700 Ft.
December 16. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
December 16. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
December 17. 11 óra: Csizmás kandúr 
– a Lőrinci Színpad előadása mézeska-
lács-díszítéssel. Belépőjegy: 500 Ft/fő.
Hétfőnként 9.30-tól Pilates-torna. Segít 
a karcsúság megőrzésében, az izomzat 
feszessé, a törzsizomzat stabillá tételé-
ben. Oktató: Nagy Melinda. Részvételi 
díj: 1200 Ft/alkalom, 10 500 Ft/10 
alkalom.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. 
A foglalkozás az energia-egyensúly 
helyreállításával erősíti az immunrend-
szert.
Tanfolyamainkra, foglalkozásaink-
ra (New Dance World tánciskola, 
gerinctorna, ringató, zumba, callanetics, 
baba-mama klub, Etka-jóga) jelentkezni 
és azokról további információt kérni az 
elérhetőségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig, hétvégén 
a rendezvényekhez igazodva. Az itt ta-
lálható Ticket Expressz-irodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövetelekre 
az elérhetőségeinken való előzetes 
egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
December 9. 10 óra: Malév–ESMTK női 
kézilabda-mérkőzés
December 9. 15.30: PLER-Budapest 
II–FTC férfi NB II-es kézilabda-mér-
kőzés
December 9. 18 óra: PLER-Budapest–
Balatonfüred férfi NB I/B-s kézilabda-
mérkőzés
December 10. 10 óra: PSK–Híd férfi 
kézilabda-mérkőzés
December 10. 12 óra: PSK–Malév női 
kézilabda-mérkőzés
December 16. 10 óra: Malév–Emericus 
női kézilabda-mérkőzés

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
December 13. 16.30: KézműveSzerda 
– Karácsony
December 21. 17 óra: Az egészséges 
test – A tüdő, a szív, a hát és a has 
egészsége. Sonnleitner Károly életmód-
tanácsadó előadása. 
A Galéria 18 kiállítóteremben a 
Virányosi Alkotók Klubjának közös 
kiállítása látható.
62 éven felüli olvasóink ingyen interne-
tezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
December 7. 10 óra: 
Csevegő csütörtök – Karácsonyra 
készülődve
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Mesterek és 
mesterségek Pestszentlőrincen című 
kiállítás látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
December 15. 17.30: A Mikulás aján-
déka – a Fabula Bábszínház előadása. 
A belépés ingyenes, de regisztrálni 
szükséges a könyvtár elérhetőségein 
(e-mail: fszek1801@fszek.hu).
A könyvtár a PIK Ház első emeletén 
hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütör-
tökön 9–17 óra, pénteken 11–17 óra 
között várja a látogatókat. Kedden és 
szombaton zárva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
December 7. 10 óra: A Mikulás a 
Kerekítőn
December 7. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE összejövetele
December 7. 16.30: Gerinctorna
December 9. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
December 9. 15 óra: Fesztivál a nemze-
tiségek napja tiszteletére
December 10. 8 óra: Sakkbajnokság 
a Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezé-
sében
December 10. 10 óra: Ki kopog? – ad-
venti kacagó koncert. Koncert Levente 
Péterrel és Török Györggyel, valamint 
kézműves foglalkozás Bárány Mária 
népi iparművésszel (Hagyományok 
Háza) és Péter Szidóniával.
December 10. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
December 12. 16.30: Gerinctorna
December 12. 17 óra. Kiállítás a Refor-
máció 500. évfordulója alkalmából
December 12. 17.30: A máig ható 
múlt – Pais István filozófiatörténész, 
ny. egyetemi docens előadás-sorozata. 
Aktuális téma: A görög–perzsa háborúk 
történelmi jelentősége.
December 13. 17 óra: Vetítés és 
előadás a Reformáció 500. évfordulója 
alkalmából
December 13. 18.45: Ladies’ Dance 
Mix
December 14. 16.30: Gerinctorna
December 15. 15 óra: La Mancha 
lovagja – a világhírű musical kamaravál-
tozata a Nevesincs Színház előadásá-
ban. (Minden jegy elkelt!)
December 15. 20 óra: Adventi kupa – 
éjszakai asztalitenisz-verseny
December 16. 14 óra: Akkor volt szép 
a karácsony – Fényes György magyar-
nóta-műsora
December 17. 8 óra: Sakkbajnokság 
a Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezé-
sében
December 17. 10 óra: Csokikoncert – 
zenei ismeretterjesztő előadás, játék 
és muzsika 60 percben, valamint kéz-
műves foglalkozás Bárány Mária népi 
iparművésszel (Hagyományok Háza) 
advent harmadik vasárnapja alkalmából.
December 17. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
December 19. 16.30: Gerinctorna
December 20. 15 óra: Tere-fere klub
December 20. 18.45: Ladies’ Dance 
Mix
December 21. 16.30: Gerinctorna
Az Aulagalériában december 10-ig Csil-
lagok közt fényességes csillag címmel 
a Szent László-emlékév tiszteletére 
meghirdetett plakátverseny kiállítása, 
december 12–29. között pedig a 
Hetednapi Adventista Egyház 500 éves 
a reformáció című tárlata látható.
Szombatonként 9 órakor kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, 15 órától 
kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkörökről, 
klubokról, tanfolyamokról a 291-6564-
es telefonszámon lehet érdeklődni.

toMory lAJos MÚZEUM 
Központi iroda:
Kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
A Tomory Lajos Múzeum új központ-
jában, a Herrich–Kiss-villában (Margó 
Tivadar u. 116–118.) a látványraktár 
és a Kondor-emlékszoba december 11. 
és 17. között az elérhetőségeink vala-
melyikén tett előzetes bejelentkezéssel 
látogatható. 
Helytörténeti információk, online térké-

pes felület a kerület telepeivel, köztéri 
és beltéri emlékműveivel, szobraival, 
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állomá-
nyával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók 
– Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az 
első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményei-
ről, a Kenyér és tank – 1956 pestszent-
lőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: Kaesz Gyula 
építész-belsőépítész-grafikus életművét 
bemutató kiállítás. Nyitvatartás: hétfőtől 
péntekig 10-től 17.30-ig. A galéria 
december 23. és január 1. között zárva 
tart.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repülés-
történeti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpedagó-
gia menüpontjában), vándorkiállítások 
kölcsönzése.

MÚZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre törté-
netéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől péntekig 14 és 
18 óra között, szombaton 10 és 14 óra 
között tart nyitva. December 22. és 
január 1. között zárva.

hAvAnnA KiállítÓhEly

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

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
December 7. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. (Előzetes bejelentkezés 
szükséges.) 
December 8. 16.30: Családi táncház és 
népi játszóház. Vezeti: Plugor Judit. A 
belépés ingyenes.
December 9. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális készség- 
és kreativitásfejlesztő foglalkozások 
különleges technikákkal és alapanyag-
okkal. Részvételi díj: 200 Ft + a fel-
használt alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes jelentkezést kérünk a 06-20-
943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
December 9. 9–13 óra és 14–18 óra 
között: Varró workshop – készüljünk 
az ünnepekre egyedi ajándékokkal. 
Előzetes bejelentkezést kérünk elérhető-
ségeink valamelyikén.
December 9. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
December 10. 10 óra: Karácsonyváró 
családi nap. A belépés ingyenes, de 
előzetes regisztrációhoz kötött.
December 12. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Angyali üzenetek. Előadó: 
Tímár Veronika. Belépőjegy: 400 Ft.
December 13. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
December 15. 14 óra: Karácsonyi 
ének – az Apolló Színház előadása. 
Belépőjegy: 1500 Ft.
December 16. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális készség- 
és kreativitásfejlesztő foglalkozások 
különleges technikákkal és alapanyag-
okkal. Részvételi díj: 200 Ft + a fel-

használt alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes jelentkezést kérünk a 06-20-
943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
December 16. 18 óra: a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola növendékeinek és tanárainak 
karácsonyi koncertje. Belépőjegy: 
500 Ft.
December 20. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
December 20. 17.30: Kertbarátklub. 
Tervezett téma: Raktározás, raktározási 
betegségek, téli madáretetés. Előadó: 
Hertelendi Péter. A belépés ingyenes.

cSaLáDI 
KarácSoNyváró 
Arcfestéssel, kézműves foglalkozással, 
babasarokkal várja december 10-én 
(vasárnap) 10 órakor a PIK Ház a csa-
ládokat nagyszabású rendezvényére. A 
karácsonyváró program részeként meg-
nézhetik Mikola Péter játékos interaktív 
műsorát, és lehetőség nyílik a Játékos 
tudomány eszközeinek kipróbálására is. 
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. Jelentkezni az elérhetőségeink 
egyikén vagy személyesen lehet.

égbőL PottyaNó
Kacagó
Ki kopog? címmel adventi kacagó 
koncert lesz Levente Péter vezetésé-
vel a Kondor Béla Közösségi Házban 
december 10-én (vasárnap) 10 órakor. 
A gyermekek mellett a szülőket és a 
nagyszülőket is szeretettel várják egy 
jelmezek és díszletek nélküli, „égből 
pottyant” szerepjátékra, ahol a szárnya-
ló képzelet és a játékos kedv betölti a 
színpadot és a nézőteret egyaránt. Köz-
reműködik: Török György bábos-gitáros 
és Bárány Mária népi iparművész. 
A belépés ingyenes!

DIcKeNS aZ IFJúSágNaK
Charles Dickens világhírű művének, 
a Karácsonyi éneknek a főszerep-
lője egy lelketlen milliomos, aki 
utál minden szépet és jót, sőt a 
karácsonyi ünnepeket és az arra 
való készülődést egyenesen gyűlöli. 
Lelketlensége miatt karácsony előtt 
három szellem látogatja meg három 
egymást követő napon. A darab 
december 15-én (pénteken) 14 óra-
kor az Apolló Színház előadásában 
látható a PIK-ben. 
Belépőjegy: 1500 Ft.

a DoHNáNyI a PIK-beN
December 16-án (szombaton) 18 órá-
tól közös karácsonyi koncertet adnak 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanárai 
és növendékei a PIK-ben. 
Belépőjegy: 500 Ft.

cSoKIKoNcert  
ZeLINKa taMáSSaL
Advent harmadik vasárnapján, 
december 17-én (vasárnap) 10 órakor 
ismét Csokikoncert lesz a Kondor 
Béla Közösségi Házban. Zelinka 
Tamás művésztanár óvodásoknak és 
kisiskolásoknak ad egy kis ízelítőt a 
zene szépségéből és harmóniájából. 
Közreműködnek a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola növendékei és Bárány 
Mária népi iparművész.

téLI túra
A Téry Ödön Túraklub december 
17-én a Pilis hegységbe szervez 
kirándulást. 
Útvonal: Pomáz–Gyopár-forrás–
csikóvári turistaház–csobánkai 
elágazás. 
Találkozó: 9 órakor a Batthyány téren 
Indulás: 9.18-kor 
Túratáv: 8 kilométer (közepes) 
Költség: kb. 1600 forint 
Vezető: Takáts Ila
További információ: Versegi Károlyné 
(Márta), 06-20-475-4987 vagy 
06-70- 566-4887.

Újra véradás!
A Magyar Vöröskereszt XVIII. kerületi szervezetének munkatár-
sai december 21-én 14.30 és 18 óra között a rendőrkapitányságon 
(1183 üllői út 483.) várják az önkéntes véradókat.

Kérjük, hogy személyazonosító igazolványukat és lakcímkár-
tyájukat hozzák magukkal, valamint a TAj-szám megadása is 
szükséges.

2017. DECEMBER 92017. DECEMBER 92017. DECEMBER 9---én, SZOMBATONén, SZOMBATONén, SZOMBATON   
10.00 10.00 10.00 ---   13.30 óra között  tartja 13.30 óra között  tartja 13.30 óra között  tartja    

aaa   
SZÉKY ENDRE PESTSZENTIMRE SZÉKY ENDRE PESTSZENTIMRE SZÉKY ENDRE PESTSZENTIMRE    

TÖRTÉNETI TÁRSASÁGTÖRTÉNETI TÁRSASÁGTÖRTÉNETI TÁRSASÁG   
a a a    

PESTSZENTIMREI ÓVODÁKKALPESTSZENTIMREI ÓVODÁKKALPESTSZENTIMREI ÓVODÁKKAL   
KÖZÖSENKÖZÖSENKÖZÖSEN   

aaa   
hagyományos rendezvényéthagyományos rendezvényéthagyományos rendezvényét   

aaa   

SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS    

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN    

A Gyöngyszem,  
a Napsugár, 
a Vackor, 
a Zöldliget óvoda pedagógusaival  
karácsonyi ajándékokat, díszeket 
készíthet gyermekével a  

kézműves foglalkozáson kézműves foglalkozáson kézműves foglalkozáson    

Mi a hobbija?  

Mit gyűjt?  

Mit készít? 

Mutassa meg az érdeklődőknek alkotásait, féltett 
gyűjtményi darabjait! 

11.00 órakor önkormányza� köszöntés 

I�������I�������  

rendezvényrendezvényrendezvény   

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

A rendezvényt támogatta:  
Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata,  
a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola,  
Elamen Zrt.  

Fellép: a  

BÓBITA BANDBÓBITA BAND  
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Túlzás volna azt állítani, hogy szép őszi 
idő várta a vendégeket, hogy átvegyék az 
önkormányzat és a labdarúgó-szövetség 
újabb műfüves pályáját. Pedig megérde-
melte volna a szép időt az esemény, mert 
az elmúlt néhány hétben átadott pályák-
kal együtt szinte a kerület védjegyévé 
váltak a műfüvesek. Ennyi „dühöngő” 
nem épült az utóbbi időben egyetlen 
kerületben sem, s egyetlenben sem avat-
tak fel annyit ilyen rövid idő alatt, mint 
Pestszentlőrincen és Pestszentimrén.

A pályaátadók sora a rozsnyó utcai 
Sztehlo iskolában zárult, ahonnan mesz-
szire hallatszott, hogy az ide járó gyer-
mekek is nagyon várják már, hogy „pá-
lyatulajdonosok” lehessenek.

104 ÉVes isKola 
Ezt meg is érdemlik, mert a Sztehlo 
Gábor Evangélikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium büszke lehet va-
lamire, ami sosem múlik el. Vicziánné 
Salla Ildikó igazgatónő nem véletlenül 
emelte ki a megnyitójában, hogy ez a 
legrégebbi oktatási intézmény a kerü-

letben, s az óvodáskortól egészen az 
érettségiig kísérhetik az ide járó gyere-
kek fejlődését.

– Az idén már a 104. születésnapját 
ünnepelheti az 1913-ban alapított intéz-
mény, s ezzel ez a kerület legidősebbje, 
amire természetesen nagyon büszkék 
vagyunk. Az új műfüves pálya pedig le-
hetőséget nyit arra, hogy még egészsége-
sebb és sportszeretőbb gyerekek kerülje-
nek ki a falaink közül.

KöszöntőszaVaK
A megszokott csapat természetesen ez-
úttal sem hiányozhatott az átadóról.

A kerületi sportéletért felelős alpol-
gármester, Lévai István Zoltán elmond-
ta: öröm és büszkeség, hogy valameny-
nyi kerületi iskolában és óvodában van 
már műfüves pálya, amely az időjárástól 
függetlenül kiváló minőségben várja a 
gyerekeket.

Dunai Antal, az egykori kiváló lab-
darúgó, 31-szeres válogatott csatár szo-
kásosan közvetlen szavakkal szólt a di-
ákokhoz, mondván, leljék örömüket az 

új pályában, s induljon innen a sikeres 
sportpályafutásuk.

ÉP test, ÉP lÉleK
Mivel az evangélikus egyház által fenn-
tartott intézményről van szó, Győri 
Gábor Dávid iskolalelkész felszentelte a 
pályát, s megáldotta a gyerekeket. Szép 
szavakkal szólt hozzájuk, azt kívánva 
nekik, hogy ép testben ép lélekkel éljék 
itt a napjaikat.

 
MérEtEK, ForintoK
A rozsnyó utcai műfüves pá-
lya 12 x 24 méteres, az építés 
teljes összege 16 millió 800 
ezer forintba került, amelyből 
az önkormányzati önerő ösz-
szege 2 millió 520 ezer forint 
volt.

Műfüves pálya a sztehlo evangélikus iskola kicsinyeinek A LEGjoBBAK 
KÖzÉ IGyEKEzNEK 
Amikor a PlEr férfi kézilabdázói két éve kiestek az nB i-ből, 
fogadkoztak: a következő szezont újra a legjobbak között 
kezdik. nem sikerült végrehajtani a tervet, a csapat a másod-
osztályban maradt. Most reális esély van a visszajutásra. 

Elsőként Kovács Milán ügyvezetőt kérdeztük arról, hogy a szezon végén 
csak a feljutást tartja-e elfogadható eredménynek.

– Amit megfogalmaztunk az első osztályból történő búcsúnk után, az 
egyetlen betűjében sem változott. A cél ugyanaz, hiszen a múltunk kötelez 
bennünket, s minél előbb szeretnénk elfelejteni ezt a kitérőt. Igaz, volt egy 
fájó százhalombattai vereség, de ez nem módosított az elképzeléseinken, 
mert továbbra is a feljutás a cél. Azt ma még nem tudjuk, mennyire fog 
hiányozni az elveszített két bajnoki pont, de bízom benne, hogy ezek nélkül 
is az első helyen végzünk, s ismét első osztályúak leszünk.

Elmondta az ügyvezető, hogy fiatal és sokra hivatott a lőrinci csapat.
– Mi nem költöttünk súlyos pénzeket játékosvásárlásra. Az esetleges 

hiányokat és az eligazolt játékosokat a saját utánpótlásunkból igyekeztünk 
megoldani. olyan gyerekekből, akik nálunk járták végig a lépcsőfokokat, 
s érzelmileg is kötődnek hozzánk. A vereségünket botlásnak fogom fel. A 
kudarc után a Tatabánya és az Ajka ellen is nyerni tudtunk, ami azt erősíti, 
hogy egyben van a csapat, s a célja az első osztályú tagság.

És hogyan látja a csapat szereplését Perger Zsolt vezetőedző?
– Szeretném hinni, hogy csak balszerencse és botlás a százhalombattai. 

Azt láttam akkor, hogy bántja a játékosokat, de így is volt ez rendjén. 
– A legutóbbi ellenfél az Ajka volt, amellyel szintén itthon játszottak. Jó ez?
– A remélt csarnoképítés miatt kicsit megváltoztattuk a találkozóink 

rendjét, azt viszont még nem tudjuk, hogy mikor kezdik építeni az új csar-
nokot. A lényeg az, hogy az Ajka ellen is Lőrincen léptünk pályára.

– Az eredmény azóta már ismert, magabiztosan nyert a PLER.
– Kilenc góllal voltunk jobbak, 32-23-ra nyertünk, s tovább tart a hár-

mas csata, vagyis rajtunk kívül a Vecsés és a Győr is fel akar jutni. Nem 
lesz könnyű a dolgunk, most már nem szabad megbotlanunk, mert az első 
osztályt tűztük ki célul.

A DIÁKoLIMPIÁK 
KIVÁLÓSÁGAI

 
Mint minden év késő őszén, ezúttal is a diákok álltak a ke-
rületi sportélet középpontjában. november 22-én a Kondor 
Béla Közösségi ház színházterme adott otthont a diákolim-
pia kerületi legjobbjai tiszteletére rendezett díjátadónak és 
fogadásnak.

Az önkormányzat által szervezett ünnepségen Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester és Marosi Ádám, a londoni olimpia bronzérmes öttusázója adta át 
a diákoknak a jól megérdemelt elismeréseket. Amint azt az elmúlt években 
megszokhattuk, ezúttal is csúcsforgalom volt a színházteremben, hiszen a 
kerületi iskolákból nem kevesebb, mint hatvan diákolimpiai arany-, ezüst- 
és bronzérmes vehetett át emléklapot. 

Akárcsak tavaly, az idén is a Gloriett Sportiskolai Általános Iskola diák-
jai szerepeltek a legjobban: huszonöten voltak a díjazottak között. A 2016–
17-es kiírás versenyein a kerületünket képviselő diákok 31 aranyérmet, 15 
ezüstérmet és 14 bronzérmet szereztek. Ez kiváló teljesítmény, jelezve, hogy 
a diáksport magas színvonalra emelése sem csupán a szavak szintjén szere-
pel a célkitűzések között.

Megnyitóbeszédében az alpolgármester kiemelte, hogy évről évre több 
diákot hívhat meg az önkormányzat az ünnepségre. Ez jelzi, hogy egyre 
jobb eredményt érnek el a kerületi gyerekek a diákolimpia országos verse-
nyein.

Marosi Ádám öttusázó is a sportoló gyerekek egyre magasabb számának 
örült, s elmondta azt is, hogy nőtt azon sportágak száma, amelyek verse-
nyei után diákolimpiai dobogóra állhattak a kerületi lányok és fiúk. Csupán 
néhány a gazdag kínálatból: kiokusinkaj karate, íjászat, alpesi sí, ritmikus 
gimnasztika.

ép testbeN 
ép LéLeKKeL

� szinte szünet nélkül folytatódtak november második felében 
a műfüvespálya-átadók. Huszadikán a sztehlo gábor evan-
gélikus óvoda, általánosiskola és gimnázium kisgyermekei 

örülhettek, mert náluk avatott új pályát az önkormányzat és a 
magyar labdarúgó szövetség.



Városkép p 2017. december 5. XXVI. évfolyam 20. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

16

�Közel harminc éve 
gyógyít betegeket 
Pestszentlőrincen és 

Pestszentimrén. a hiva-
tása miatt végül a lakó-
helyét is itt találta meg a 
családjával. dr. Kocsár 
tibor sebész főorvosnak, 
a Pintér Kálmán szak-
rendelő korábbi vezető-
jének a helyi lakosokért 
végzett munkáját a 
széky társaság nemrég 
Pestszentimréért díjjal 
köszönte meg.

KeréKgyártó györgy   

Ma már meglepő lehet: nem is orvos-
nak készült. A kutatóorvos édesapa és 
reumatológus édesanya gyermekeként 
a rózsadombon felnövő dr. Kocsár Ti-
bor kamaszként még a nyomozói pályá-
ról álmodott.

– Inkább afféle fiatalkori lázadás volt 
ez – árulta el. – Szüleim kemény mun-
kája nem tűnt akkoriban számomra 
túlságosan kalandosnak, változatosnak, 
úgy hittem, sokkal jobb lenne sikeres 
nyomozóként érvényesülni. Aztán azt 
hallottam, hogy szemüveggel az ember 
alkalmatlannak számít a rendőrtiszti 
pályára. Nem tudom, ma már nem is 
szeretném tudni, igaz volt-e, de ez té-
rített el attól az iránytól. Természetesen 
nem emiatt döntöttem mégis az orvosi 
hivatás mellett: úgy érzem, a helyemen 
vagyok.

BeVállalós emBer
Ezt a tehetségével már egészen korán 
bizonyította. A nyolcvanas évek végén 
az akkor még csak néhány éve működő 
jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban töl-
tötte a sebészeti gyakorlatot, így már a 
pályája elején gyógyított XVIII. kerüle-
ti lakosokat is. A diploma után összesen 
két megpályázható sebészeti állás volt 
Budapesten, s az egyiket ő nyerte el. 
Később gasztroenterológusi diplomát is 
szerzett, és bár több kórházban dolgo-
zott, pályája nagyobb része a Dél-pesti 
kórházban és a lőrinci szakrendelőben 
telt el. 2009 hozott fordulatot.

– Megépült Pestszentimrén a Pintér 
Kálmán Szakrendelő, és mivel itt nem 
volt külön sebészet, én vállaltam, hogy 
ellátom ezt a feladatot. Ezzel párhuza-
mosan megbíztak az intézmény veze-
tésével is – emlékezett vissza Kocsár 
Tibor. – úttörő munka volt, éppen 
nekem való, mert mindig szerettem a 
kihívásokat. 

Erre a képességére szükség volt ak-
kor is, amikor három évvel később visz-
szatért Pestszentlőrincre, hogy a zsebők 
zoltán Szakrendelőben újjászervezze 
a sebészetet, amelyet a mai napig ve-
zet. Emellett gasztroenterológusként is 
praktizál.

– A két terület jól kiegészíti egymást. 
Arra, hogy helyesen választottam, talán 
az a legjobb bizonyíték, hogy az elmúlt 
évek alatt jelentősen felduzzadt a praxi-
som, nagyon sokan szavaznak nekem 
bizalmat. Ez persze rengeteg munkát, 
odafigyelést igényel, de hát éppen ezért 
választottam ezt a hivatást.

Hosszú úton
– Én soha nem a lakhelyhez válasz-
tottam a munkahelyemet, hanem 
éppen fordítva – osztotta meg olva-
sóinkkal Kocsár Tibor. Ezt igazolja, 
hogy a gyermekkor és a fiatal fel-
nőttkor helyszínét, a rózsadombot 
elhagyó orvos egyre közelebb költö-
zött a XVIII. kerülethez, nyolc évvel 
ezelőtt Kispestről települt át Lőrinc-
re, itt él a feleségével és hétéves gyer-
mekükkel.

Egy orvosnak különösen illik 
odafigyelnie saját testi és lelki egész-
ségének a megőrzésére. Kocsár Tibor 

számára mindig fontos volt a zene, a 
sport és a spiritualitás.

– Fiatalabb koromban aktív vívó 
voltam, emellett kórusban énekeltem 
– mesélte. – Később az érdeklődésem 
a keleti harcművészetek felé fordult, 
dzsiu dzsicuval foglalkoztam hosszú 
ideig.

A főorvos azt is elmondta, hogy ez 
vezette el a zen buddhizmushoz.

– Ha az ember egy japán harcmű-
vészeti ágat űz, kézenfekvőnek tűnik, 
hogy annak spirituális hátterével is 
megismerkedjék. Ettől persze még 
nem kell feltétlenül buddhistává vál-
nia. Engem megragadott az, ahogy a 
harcművészet szellemiségét áthatja a 
zen, és ezekben megtaláltam a szá-
momra útmutatásként szolgáló taní-
tást. Kitölti az életemet a békességre 
törekvés, ami természetesen nem je-
lenti azt, hogy mindig minden pilla-
natban béke van bennem. Az ember 
törekszik a jóra, keresi a középső ös-
vényt, és általában magát az utat, az ő 
útját. Ezek adnak erőt ahhoz, hogy jól 
és helyesen végezzem a hivatásomat.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A zen és a japán harcművészet ad útmutatást számáraPortré

„arra, hogy jól választottam, talán 
az a legjobb bizonyíték, hogy az 
elmúlt évek alatt jelentősen fel-
duzzadt a praxisom, nagyon so-
kan szavaznak nekem bizalmat. 
ez persze rengeteg munkát, oda-
figyelést igényel, de hát éppen 
ezért választottam ezt a hivatást” 
– mondta dr. Kocsár tibor.

HarMinc éve 
a kerületiekért
Dr. Kocsár Tibor sebész és gasztroenterológus Pestszentimréért díjas

 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) állandó 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. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott
tagjának megbízatása a következő általános választásokra megválasztott választási

bizottság alakuló üléséig tart.

A	FEntiEkrE		tEkintEttEl	FElHÍvOM	A	FigyElMEt	ArrA,	HOgy	
A	kOráBBAn	MEgválAsztOtt	szAvAzAtszáMlálÓ	BizOttsági	tAgság	nEM	
HOsszABBODik	MEg	AUtOMAtikUsAn,	HAnEM	AzOknAk,	Akik	isMétEltEn	
szErEtnénEk	részt	vEnni	EBBEn	A	MUnkáBAn,	ÚjBÓl	jElEntkEzniÜk	

kEll	A	MEllékElt	nyOMtAtványOn!

A jelentkezéseket 2017. december 19-ig az alábbi időpontokban fogadják a Helyi Választási Iroda 
kijelölt munkatársai a polgármesteri Hivatal 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

Budapest, 2017. november

dr. molnár ildikó s. k.
címzetes	főjegyző
	OEvi-vezető

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




