Almáskert pp Belsőmajor
Belsőmajor pp Bélatelep
Bélatelep pp Bókaytelep
Bókaytelep pp Erdőskert
Erdőskert pp Erzsébettelep
Erzsébettelep pp Ferihegy
Ferihegy pp Ganzkertváros
Ganzkertváros pp Ganztelep
Ganztelep pp Gloriett-telep
Gloriett-telep pp Halmierdő
Halmierdőpp Havanna-lakótelep
Havanna-lakótelep
Almáskert
Kossuth Ferenc-telep
Ferenc-telep pp Krepuska
Krepuska Géza-telep
Géza-telep pp Lakatostelep
Lakatostelep pp Liptáktelep
Liptáktelep pp Lónyaytelep
Lónyaytelep pp Miklóstelep
Miklóstelep pp Rendessytelep
Rendessytelep pp Szemeretelep
Szemeretelep pp Szent
Szent Imre-kertváros
Imre-kertvárospp Szent
SzentLőrinc-lakótelep
Lőrinc-lakótelepppÚjpéteritelep
Újpéteritelep
Kossuth
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XXXXXX:
Szépül

Idén elindul a közel egymilliárd
forintos iskolabővítési program!

XXXX

a Kossuth tér
Két tény is bizonyítja a
pestszentlőrinci Kossuth tér hamarosan
folytatódó megújulásának sikerét.
Az egyik bizonyíték az,
hogy a Budapesti Építész
Kamara és a Tér_Köz
pályázattal a projektre
forrást biztosító Fővárosi

xxxx

xxxx
xxxx
Folytatás a 3. oldalon

„XXXXXXXXX
„

KUCSÁK LÁSZLÓ: KIEMELT FELADAT A KAPACITÁSBŐVÍTÉS
A bővítések nyomán a gyerekek és a pedagógusok egy XXI. századi elvárásoknak megfelelő épületet
vehetnek majd birtokba. (A képen a Kastélydombi Általános Iskola tervezett látványterve látható)



KUCSÁK LÁSZLÓ
KORMÁNNYAL VALÓ
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK
ÉS LOBBITEVÉKENYSÉGÉNEK
KÖSZÖNHETŐEN TAVALY
KÖZEL EGYMILLIÁRD FORINTOS TÁMOGATÁST SIKERÜLT
ELNYERNI HÁROM KERÜLETI
OKTATÁSI INTÉZMÉNY – A
GULNER, A BRASSÓ ÉS A
KASTÉLYDOMBI ISKOLA
– BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE. AZ IDÉN
KEZDŐDŐ MUNKÁLATOK
VÉGEZTÉVEL A PEDAGÓGUSOK ÉS A DIÁKOK EGY-EGY
MODERN, A XXI. SZÁZADI
ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ
KOMPLEXUMOT VEHETNEK
BIRTOKBA.

VÁROSKÉP

A kormány családbarát politikájának
egyik alapvető pillére, hogy minden
rendelkezésre álló eszközzel támogassa
a gyermekvállalást és a gyermeknevelést. A 2011. évi, történelmi mélypontot
jelentő, mintegy 88 ezres születésszámot
követően 2015-ben már 91 690 gyermek
jött világra, 2016-ban pedig a növekedés
dinamikája is felgyorsult, a születésszám
1,5 százalékkal nőtt, és a 93 100 újszülött
az elmúlt hét év legmagasabb születésszámát jelentette.
A FOLYAMATOSAN NÖVEKVŐ
GYERMEKVÁLLALÁSI KEDV
MIATT SZÜKSÉGESSÉ
VÁLT A KÜLÖNBÖZŐ
GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN
A FÉRŐHELYEK SZÁMÁNAK A
NÖVELÉSE. ENNEK ÉRDEKÉBEN
AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉSBEN
IS TÖBB MILLIÁRD FORINT
JUT A BÖLCSŐDEI, ÓVODAI
ÉS ISKOLAI KAPACITÁSBŐVÍTÉST CÉLZÓ
BERUHÁZÁSOK
TÁMOGATÁSÁRA.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre a főváros egyik legdinamikusabban növekvő
népességével rendelkező kerülete, ezért
fontos, hogy a lakosság elvárásainak
megfelelő helyi infrastruktúra és ellátórendszer épüljön ki, amely mellőzi a területi egyenlőtlenségeket és a kapacitáshiányt.

KUCSÁK LÁSZLÓ MUNKÁJÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN IDÉN A XVIII.
KERÜLETBEN IS NAGYSZABÁSÚ
ISKOLABŐVÍTÉSI PROGRAM
KEZDŐDIK A MINŐSÉGI
OKTATÁS MEGTEREMTÉSE
ÉRDEKÉBEN.
Folytatás a 3. oldalon

A Brassó és a Gulner Gyula iskola kibővített
épületének tervezett látványterve látható

Önkormányzat a teret
megújító tervező, Sajtos
Gábor és csapata, a
Sagra Építész Kft. munkáját 2017-ben Budapest
Építészeti Nívódíjával
ismerte le. A másik
az, hogy az első ütem
befejezésével a kerületiek azonnal belakták a
teret, és láthatóan azóta
is jól érzi ott magát idős
és fiatal egyaránt. Ezt a
célt tartották szem előtt
a tervezők, illetve követi a
közbeszerzési pályázaton
győztes kivitelező is a második ütem éppen folyó
megvalósítása közben.
– Az új burkolat elér majd
egészen a Sztehlo iskola,
illetve a teret északkelet
felől szegélyező templomok lépcsőjéig – magyarázta Péterszegi Imre
projektmenedzser, a
Városrehabilitáció18 Zrt.
munkatársa. – Ez azért
valósulhat meg, mert az
egyházak átengedték
használatra az eddig kerítés mögött húzódó saját
területük egy részét.
A tér új éke az a vízfelület lesz, amely a vizuális
élmény mellett a hely
klímáját is kellemesebbé
teszi.
Bővebben a 2. oldalon

www.bp18.huvaroskep@bp18.hu
varoskep@bp18.hu
www.bp18.hu

Pihenőpark
XXX

oldal
x.4.
oldal

Xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A korábbi
terveknek megfelelően folytatóxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dik a Lakatos-lakótelep szomszédságában
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
lévő Brenner János-pihenőpark fejlesztése.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Az Erőmű-tó környezete hatalmas váltoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
záson ment keresztül az elmúlt években.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A fejlesztés 2014-ben kezdődött, azóta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a tó kitisztításával, a part és a környexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zet pihenőparkká alakításával látványos
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
területrehabilitáció zajlik itt.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Megújul a rendelő
XXX

5.oldal
oldal
x.

Február
végén megkezdődik a Béke téri
Xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gyermekorvosi rendelő felújítása, amely az
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
épület teljes energetikai korszerűsítését,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ezen belül természetesen az akadályxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mentesítést és a környezetrendezést is
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
magában foglalja. A beruházás révén az
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ellátásra szorulók a XXI. századi igényeknek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
megfelelő korszerű komplexumban gyógyulxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
hatnak.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Modern központok
XXX

6.oldal
oldal
x.

Xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fontos
döntést hozott a képviselőxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
testület a február 15-i ülésén, amikor úgy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
határozott, hogy felülvizsgálja az érvényben
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
lévő városrendezési és építési szabályzatot.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Az önkormányzat több nagy beruházást
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tervez mindkét kerületrészben. A lehetőxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ségeket kihasználva szerződést kötött az
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-Mobil Kft-vel, amely eddig két elektromos
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
töltőállomást létesített a kerületben.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ültessünk fát!
XXX

oldal
x.9.oldal

Xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hatodik
alkalommal ad jótékonysági
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
koncertet a kerületben a Dohnányi Ernő
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zeneiskola művésztanárainak és növendéxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
keinek közreműködésével Kucsák László,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pestszentlőrinc-Pestszentimre országgyűxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
lési képviselője. Az immár hagyományos
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
karitatív est március 3-án 18 órakor veszi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kezdetét a Rózsa Művelődési Házban, s a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bevételéből tovább szépülhet a kerület.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kalóriafalók
XXX

16.oldal
oldal
x.

Xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hamarosan
megnyitja a kapuit az a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
fitneszterem, amelyik a Vilmos Endre
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sportcentrumban várja majd a mozgásxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ra és egészséges életmódra vágyókat.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tavaly ugyanitt műfüves labdarúgópályát
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
létesítettek, felújították az élőfüves pályát,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
megújult a sportcsarnok és az edzőtermek.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A konditerem létesítése mellett korszerűsíxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tették a vizesblokkokat és az öltözőket is.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Önkormányzat

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

Folytatódik a nívódíjas terv megvalósítása

Kossuth tér: az
új városközpont
Nemcsak szebb, nagyobb is lesz a terület

logó használati útmutató
frissített verzió 2017. 10. 01.

PestszentlőrincPestszentimre
Polgármesteri Hivatal

2 0 16

2 0 16

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

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.

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

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.

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

Kormányablak

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

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

A nyáresti sétákon különösen látványos lesz a park vízi játéka

�

Már a Kossuth teret megújító beruházás
2015 őszén befejeződő első ütemének
sikere is bizonyította, hogy a pestszentlőrincieknek szükségük van egy modern, igényes,
szép városközpontra. A most folyó második
ütem lezárulásával egy olyan tér jön létre, amelyik megőrzi eredeti arculatát, ugyanakkor a kor
igényeinek is megfelel.
Kerékgyártó György		
Két tény bizonyítja a Kossuth
tér megújulásának sikerét. Az
egyik az, hogy a Budapesti
Építész Kamara és a Tér_Köz
pályázattal a projektre forrást
biztosító Fővárosi Önkormányzat a teret megújító tervező, Sajtos Gábor és csapata,
a Sagra Építész Kft. munkáját
2017-ben Budapest Építészeti
Nívódíjával ismerte le.

Bővülő terek

A másik az, hogy az első ütem
befejezésével a kerületiek
azonnal belakták a teret, és
láthatóan azóta is jól érzi ott
magát idős és fiatal egyaránt.
Ezt a célt tartották szem előtt a
tervezők, illetve követi a közbeszerzési pályázaton győztes
kivitelező is a második ütem
éppen folyó megvalósítása

közben. Az első ütemben a
tér Üllői út felőli fele új sétányokat, világítást, térbútorokat
kapott, s felépült itt a modern
kiállítóhelyet és kávézót magában foglaló pavilon. A második ütemben a belső rész
újul meg.
– A tér északi fele három
egymástól jól megkülönböztethető részre tagolódik.
A második ütemben a cél a
három funkció megtartása,
ugyanakkor az első ütemben
kialakított karakter és egy-

séges arculat követése – tájékoztatott Jankovits Vera főépítész. – A Gyöngyvirág utca
felőli rész őrzi majd leginkább
a tér egykori tervezőinek eredeti szemléletét, a sétány, a
világítás, a térbútorok itt elsősorban az idősebb látogatók
kényelmét fogják szolgálni. A
Thököly út felőli rész inkább
a fiatalok igényei szerint formálódik, itt lesz felállítható
a rendezvények alkalmával a
mobil színpad is.
Jankovits Vera azt is elmondta, hogy a tér középső
része megőrzi az anno Rerrich
Béla építész, tájépítész által tervezett kert alaprajzi
elrendezését, megmarad a
pihenőparkjellege. A munkálatok során átalakul és bővül a
Petőfi-emlékmű körüli terület,
az új burkolattal alkalmasabb
lesz ünnepségek lebonyolítására. Kialakítanak egy dombszerűen kiképzett, gumibur-

„Az első ütem során is a fő célok között szerepelt, hogy
a zöldfelület ne sérüljön. A munka végeztével tulajdonképpen a korábbinál több növény kapott helyet a
területen – mondta Jankovits Vera főépítész. – A fák, a
bokrok és a virágágyások megőrzése továbbra is fontos
szempont.”

HAVASI ZOLTÁN

kolatú területrészt is, ahol
a kisgyerekek biztonságban
játszhatnak.

16 vízsugár

Aki bejárta már a Kossuth
tér elkészült részét, láthatta,
hogy egy érdekes motívum,
a kerülethez ezer szállal kötődő Kondor Béla egyik grafikájáról átemelt angyalalak
mindenünnen visszaköszön.
A szakemberek az építés során „Kondorkának” nevezték
el ezt a motívumot, amellyel
találkozhatunk az új térrész
sétányain, utcabútorain is.
A Kossuth tér a munkák
végére bizonyos értelemben
meg is nő.
– Az új burkolat elér majd
egészen a Sztehlo iskola, illetve a teret északkelet felől szegélyező templomok
lépcsőjéig – magyarázta
Péterszegi Imre projektmenedzser, a Városrehabilitáció18
Zrt. munkatársa. – Ez azért
valósulhat meg, mert az egyházak átengedték használatra az eddig kerítés mögött
húzódó saját területük egy
részét.
A tér új éke az a vízfelület lesz, amely a vizuális élmény mellett a hely klímáját
is kellemesebbé teszi.

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
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Imre-ház

1188 Nemes utca 16.
Pestszentimrei referensi iroda
Tel.: 294-1685
Pestszentimrei
Városrészi
Önkormányzat
(www.bp18.hu)

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

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

XVIII. Kerületi
Kormányhivatal

Közjegyzők

alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy.zoltan@
bp18.hu Alpolgármesteri fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján (2961318) minden hónap 2. hétfőjén
13.30–17 óra között a Polgármesteri
Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkóliget (Dráva utcai) óvodában, 18–19
óra között a Brassó utcai iskolában.

BAUER FERENC

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

Nemes u. 14. (Imre-ház)

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

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

dr. Lévai István Zoltán

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 Vajksziget iskolában.

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

Pestszentimrei
ügyfélszolgálati csoport

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

GALGÓCZY ZOLTÁN

a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.
Jelentkezés
és időpontkérés
a 296-1440-es
telefonszámon.

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

Ughy Attila

DÖMÖTÖR ISTVÁN

Ingyenes
Jogi tanácsadás

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.

Képviselői fogadóórák
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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.
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A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN:

GYERMEKEINK JÖVŐJE!

.XFViN/iV]OyÄ$FpOXQND]KRJ\DJ\HUPHNHNPHJIHOHOĘ
N|UOPpQ\HNN|]|WWIHMOĘGMHQHNPRGHUQLVNROiNEDQWDQXOMDQDN´
Folytatás a 1. oldalról
$]HQHUJHWLNDLNRUV]HUĦVtWpVpV
az intézmények esztétikusabbá
WpWHOHMDYtWMDDJ\HUHNHNpVD
pedagógusok komfortérzetét

Az országgyűlési képviselő még
tavaly jelentette be, hogy 2018ban egy kiemelkedő mértékű
intézményi
kapacitásbővítés
kezdődik, amely a Gulner Gyula
Általános Iskolát, a Brassó Utcai
Általános Iskolát és a Kastélydombi Általános Iskolát érinti.
A beruházásra csaknem egymilliárd forintot biztosít a kormány
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében. A férőhelyhiány régóta égető probléma a kerületben.
A városrész tanulóinak száma – főleg a kertvárosban –
a különböző családtámogatási intézkedéseknek, illetve
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
vonzerejének állandó emelkedésével folyamatosan növekszik, így egyre terheltebbé
válik az intézményi infrastruktúra. Az említett iskolák kihasználtsága magas, a bővítésük indokolttá vált.
A XVIII. KERÜLET
MINDENT MEGTESZ
ANNAK ÉRDEKÉBEN,
HOGY A HELYI
GYERMEKEK
MEGFELELŐ
KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT FEJLŐDJENEK, MODERN
ISKOLÁKBAN
TANULJANAK.
Az itt zajló fejlesztések a fiatalok
élhetőbb jövőjének biztosítását
szolgálják. A kapacitásbővítéssel
kapcsolatos beruházások megvalósulása közel kétezer iskolás
számára tesz elérhetővé megfelelő színvonalú nevelési-oktatási
környezetet.
A bővítés és a korszerűsítés az
intézmények esztétikusabbátételét javítja a komfortérzetet.
– mondja Kucsák László, hozzátéve, hogy a kormányzattal
együttműködve a jövőben is az
a célja, hogy a felnövekvő generáció napjaik továbbra is biztonságban és kényelemben teljenek.
A jövőben kezdődő munkálatok során az érintett intézmé-

Tudta?

Az Orbán-kormány 2014-ben
indította el a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Programot, amelynek keretében
tornatermek, tantermek és tanuszodák épülnek Magyarország
oktatási intézményei számára.
A fejlesztési program 78 projektből áll, aminek összértéke
38,7 milliárd forint, amely teljes
egészében központi költségvetési forrásból származik.

nyekben összesen tizenhárom,
a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő
új tantermet, egy közösségi teret és négy új szertárat alakítanak ki, továbbá étkező, konyha
és vizesblokkok is létesülnek.
A fejlesztésből származó előnyök mindenki számára kézzelfoghatóvá válnak: a dolgozók
színvonalas körülmények között folytathatják munkájukat,
a megfelelő körülmények között
zajló oktatás pedig megalapozhatja a gyerekek jövőjét.

„2018-BAN EGY KIEMELKEDŐ MÉRTÉKŰ INTÉZMÉNYI
KAPACITÁSBŐVÍTÉS KEZDŐDIK, AMELY A GULNER GYULA
ÁLTALÁNOS ISKOLÁT, A BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁT
ÉS A KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLÁT ÉRINTI.”

„PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE

A FŐVÁROS EGYIK LEGDINAMIKUSABBAN
NÖVEKVŐ NÉPESSÉGÉVEL RENDELKEZŐ
KERÜLETE, EZÉRT FONTOS, HOGY
A LAKOSSÁG ELVÁRÁSAINAK MEGFELELŐ
HELYI INFRASTRUKTÚRA ÉS
ELLÁTÓRENDSZER ÉPÜLJÖN KI.

„

A fejlesztésbol származó
HOĘQ\|NPLQGHQNLV]iPiUD
kézzelfoghatóvá válnak

Az elmúlt években 117 milliárd forintot irányoztak elő
bölcsődei és óvodai férőhelyek létrehozására, aminek
köszönhetően az új bölcsődei
férőhelyek száma közelít az
ötezerhez, a fejlesztetteké pedig 11 ezer felé tart. 2018-ban
a tervek szerint 10 milliárd
forintot fordítanak majd erre
a célra. Az új szabályozás szerint már nemcsak a 10 ezer
lakos feletti településeken
kell biztosítani a bölcsődei
ellátást, hanem minden olyan
településen, ahol legalább
negyven 3 év alatti gyermek
van, vagy öt olyan gyermek,
akiknek a szülei igénylik a
bölcsődei elhelyezést. Ezt az
ellátást az önkormányzatoknak kell biztosítaniuk. A fejlesztéseknek köszönhetően
egyre több az olyan település,
ahol újonnan tudnak bölcsődei ellátást biztosítani, azaz
ahol korábban egyáltalán
nem volt ilyen.
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Újraélesztő készülék a háziorvosi rendelőnek

Közösen kell
megoldást
találni

Nyugodt, szívkímélő környezet

Nyugodt, szívkímélő környezetben és hangulatban adták át február 14-én a Bercsényi
utcai háziorvosi rendelőben az önkormányzat adományát, egy újraélesztő készüléket,
hivatalos nevén defibrillátort.

Nem feledkezett meg a Nagykőrösi út
és az Eke utca kereszteződésének biztonságosabbá tételéről PestszentlőrincPestszentimre önkormányzata.
Az autós, a kerékpáros és a gyalogos forgalom
megfelelő szabályozásával csökkenhet a balesetek száma a csomópontban, de amint azt Lévai
István Zoltán elmondta, a közlekedési szakma
egyelőre nem tudott megfelelő megoldást javasolni a problémára.
– A kereszteződés adottságai nehezítik a
megoldást, de az önkormányzat készíttet egy
közlekedési tanulmánytervet, amely a terület
rendezésének alapjául szolgálhat – tájékoztatott az alpolgármester, aki nemcsak a körzet önkormányzati képviselőjeként, hanem
pestszentimrei lakosként is jól ismeri az Eke
utcai kereszteződést. – A január 19-i halálos
kimenetelű gázolás, illetve a megismétlődés veszélye is csak megerősíti a mielőbbi megoldásra
való törekvésünket. Ez a kereszteződés rendkívül forgalmas, és több szempontból is veszélyes,
mert buszmegálló, gyalogátkelő és vasúti átjáró
is található itt. A Nagykőrösi út a főváros kezelésében van, a buszokat a BKK üzemelteti, így
ezt a problémát közösen kell megoldani. Mindannyiunk érdeke, hogy rendbe tegyük a közlekedést a kereszteződésben.
Ê P. A.

Elhunyt
a „Doktor
néni”

Elhunyt dr. Fülöp Erzsébet, a „Doktor néni”, aki a hetvenes évek eleje
óta gyógyította a kerület gyermekeit, majd még azok gyermekeit is az
Állami telepen, majd a Havannán.

Iskolai étkezés
befizetése

A XVIII. kerületi Gazdasági Ellátó Szolgálat
(GESZ) központjában (1181 Városház u. 16.)
februárban a következő időpontokban van lehetőség pótbefizetésre: 22-én csütörtökön, 23án, pénteken és 26-án, hétfőn 9–12 óráig.
Az áprilisi étkezés márciusi befizetési időpontjai
(7.30–11 és 13–17.30 óra között)

– Sok ezer pestszentimrei lakos egészségügyi
ellátásának a központól távolabb eső „szolgálóháza” egy olyan eszközzel gazdagodott, amely
képes biztosítani az életmentés műszaki feltételeit – mondta a köszöntőjében dr. Miriszlai Zsolt
háziorvos. – Nem mindig hiszünk a statisztikákban, ám ez a kivétel erősítheti a szabályt. A
defibrillátor rövid időn belül diagnosztikált szívleállás esetén kilencvenszázalékos esélyt ad az
életben maradásra.
Lévai Zoltán István alpolgármester így beszélt
az átadáson:
– A terület önkormányzati képviselőjeként is
nagyon jó érzés tudni, hogy szívügyeink súlyos,
életveszélyes esetekben is igen jó eséllyel kezelhetők. Ugyanakkor felemás érzésem van ezzel
a jó szívvel átadott életmentő műszerrel kapcsolatban. Önkormányzatunknak mint adományozónak az szerezné a legnagyobb örömet, ha
a készülék a feladatra készen állva, ám használat
nélkül árválkodna a polcon.
Lassan benépesült a rendelői váróterem. Az
évszakra jellemző influenzás, meghűléses pana-

szokkal fordultak háziorvosukhoz a betegek. Bólogatva helyeselték Kucsák László országgyűlési
képviselő azon kívánságát, amely szerint az újraélesztő műszert csak most, az ünnepélyes átadás
pillanatában, majd a leltári szám éves ellenőrzésekor kelljen kézbe venni.
Valójában mi is az a defibrillátor? – tették fel
a kérdést többen is a várakozók közül. Íme, röviden:
– egy elektromos készülék, amely szükség
esetén szabályozott elektromos ütéseket ad le
(„sokkol”);
– az egyetlen eszköz, amellyel megszüntethető a hirtelen szívhalál leggyakoribb oka, a
kamrafibrilláció;
– az újraélesztésben a laikusok is biztonsággal
használhatják, ugyanis bekapcsolás után hang
és/vagy képi utasításokkal irányítja az életmentést;
– a hirtelen halál bekövetkezte után 5 percen
belül kell használni a készüléket, 10 perc után
már alig van esély a sikerre.
Ê Gönczöl András

Tovább szépül a pihenőpark

A terveknek megfelelően folytatódik a Lakatos-lakótelep szomszédságában lévő
Brenner János-pihenőpark fejlesztése. Az Erőmű-tó környezete hatalmas változáson
ment keresztül az elmúlt években. Az egykori mocsaras terület rendbetétele a szükséges engedélyek megszerzése után 2014-ben indult be. Azóta a tó kitisztításával, a part
és a környezet pihenőparkká alakításával az egyik leglátványosabb területrehabilitációs
fejlesztés zajlik itt.

Bókay Árpád Általános Iskola III. 9., III. 21.
Brassó Utcai Általános Iskola III. 5., III. 19.
Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola
III. 5., III. 14.
Darus Utcai Általános és Magyar–Német
Két Tannyelvű Általános Iskola III. 7., III. 2.
Eötvös Loránd Általános Iskola III. 9.
III. 21.
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola III. 6.
III. 19.
Gulner Gyula Általános Iskola III. 6., III. 13.
Kandó Téri Általános Iskola III. 2., III. 12.
Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű
Általános Iskola III. 7. ,III. 14.
Karinthy Frigyes Gimnázium III. 2. ,III. 19.
Kassa Utcai Általános Iskola III. 8. ,III. 13.
Kastélydombi Általános Iskola III. 6. ,III. 13.
Kondor Béla Általános Iskola III. 2., III. 12.
Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola
III. 8., III. 2 .
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános
Iskola III. 8., III. 2 .
Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola
III. 9., III. 21.
Vajk-sziget Általános Iskola III. 5., III. 12.
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi
Általános Iskola és Gimnázium III. 7. , III. 14.
Az intézményekben és a GESZ pénztárában
készpénzzel, a regisztrált és átutalásos számlát
igénylő szülők banki átutalással vagy online
rendszerünkben bankkártyával egyenlíthetik ki
a számlájukat.
Ê P. A.

Állásbörze

Tisztelettel meghívjuk Önt a VEKOP-8.1.1-152015-00001 azonosítószámú, Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében a
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztálya és a Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala által
szervezett állásbörzére. A rendezvény helyszínét Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata biztosítja.
Helyszín: Rózsa Művelődési Ház (1183 Budapest, Városház u. 1–3.)
Időpont: 2018. március 8. (csütörtök) 8.30
órától 12 óráig
PROGRAM
8.30–9.00
MUNKÁLTATÓI REGISZTRÁCIÓ
9.00–9.10
MEGNYITÓ
DR. GYÖRGY ISTVÁN kormánymegbízott,
Budapest Főváros Kormányhivatala

Életét a legkisebbek ápolásának szentelte.
Fülöp László és Fodor Erzsébet gyermekeként 1943. április 21-én Szegeden született, és tanulmányai befejezéséig ott is
élt.   1968-ban szerzett diplomát. Csecsemő- és gyermekorvosi szakképesítésére
már Budapesten készült fel, 1972-ben
azonban szülővárosában szakvizsgázott.
1970-ben feleségül ment Havas-Horváth Andráshoz. Férjével nehezen kezdték közös életüket. Nagy szerencsével
és családi összefogással Kispesten leltek
először közös otthonra. 1971-ban megérkezett első gyermekük, György, és hamarosan a doktornő szülei is felköltöztek
Budapestre. Először Kispesten, később
Pestszentlőrincen vásároltak nagy, többgenerációs házat.
A
házasságkötést
követően
sikerült gyermekorvosi praxist szereznie
Pestszentlőrincen. 1975-ben született meg
lánya, Éva. Hűséges orvosi szolgálatát a
XVIII. kerületben végezte egészen 2012
elejéig, amikor úgy döntött, befejezi a fárasztó és állandó készenlétet igénylő gyógyító munkát.
Az áldozatos munka után 2018. február
9-én földi életét befejezve visszaadta lelkét
Teremtőjének. Habár méltósággal viselt,
súlyos betegség után elragadta őt a halál,
tovább él férjében, fiában, lányában, hat
unokájában és azokban a gyermekekben,
akiket több mint négy évtizedes orvosi
munkája során kezelt, gyógyított.
Végső búcsúztatása március 9-én 10.30kor lesz a Lőrinci temetőben.
Ê Városkép

KÖSZÖNTŐ
UGHY ATTILA polgármester
Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
KUCSÁK LÁSZLÓ, PestszentlőrincPestszentimre országgyűlési képviselője
9.10–12.00 ÁLLÁSBÖRZE
– állásajánlatok (több száz ajánlat), munkaerőpiaci információnyújtás
– a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 projekt támogatási lehetőségei az álláskeresőknek

Az önkormányzat az elmúlt évben mintegy 70
millió forinttal támogatta a munkákat, és idén is
kiemelt feladatként kezeli az Erőmű-tó (az egykori Büdi-tó) és környezete rendbetételét.
– Az időjárás szerencsére a segítségünkre volt
ezen a télen, lehetett haladni a munkálatokkal –
mondta Torma Beáta, a körzet önkormányzati
képviselője. – A tó körüli régi betonlapok felszedését követően kiépül a járda, a tervek szerint tavasszal elkészül az új közvilágítás, s új padokat és
szemeteseket is kihelyeznek.
– Folytatjuk a növényzet frissítését, telepítését is. Több száz cserje és számos fa teszi egyre
szebbé a környezetet – tette hozzá a képviselőnő,
kiemelve, hogy a telepítéssel egy időben ki kellett
ugyan vágni fákat, de ez minden esetben indokolt
és szükséges volt, mert elöregedett, beteg, illetve
balesetveszélyessé vált fákról volt szó.
– Volt olyan fa, amit kitépett a vihar, de korhadt, beteg fákat is ki kellett szedni. A villanyvezeték alatt balesetvédelmi szempontból az
elektromos művek végezte el a beavatkozást, ami
szintén minden esetben indokolt volt. A fák pót-

lása is szerepel a tervben, és azt a szakemberek
folyamatosan megteszik.
A tó körül rendszeresen látni kocogókat, kirándulókat is, akiknek a kényelmét több ivókút
is szolgálja majd. Befejeződik a piknikezőhely
kiépítése, és ezzel egy olyan kirándulóhely válik
hamarosan teljessé, amelyik nem csak a tó mellett lévő lakótelepen élőknek nyújt kellemes kikapcsolódási lehetőséget.
Torma Beáta azt is elmondta, hogy a pihenőparkon kívül is folytatódik a kerületrész fejlesztése. A Lakatos-lakótelepen kutyafuttató épül,
és a kiemelt projektként kezelt járdaprogram is
halad.
– A Teleki utca felújítását ebben az évben pályázati forrásból tervezzük megvalósítani. Kifejezetten a lakók kérésére szakértők bevonásával
megvizsgáljuk. hogy milyen módon célszerű csillapítani a forgalmat – tette hozzá a képviselőnő.
– Részben pályázati pénzből, részben az önkormányzat támogatásával befejeződik a Dohnányi
zeneiskola épületeinek a rendbetétele is.
Ê -puskás-

Az állásbörze célja az, hogy elősegítse a munkaadók és az álláskeresők közötti kapcsolatfelvételt, alkalmat teremtsen a közvetlen, személyes
találkozásra a munkaerőpiac szereplői között.
Az állásbörzén a látogatókat – nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésük érdekében – a munkaadók által kínált álláshelyek mellett személyre
szabottan kívánjuk segíteni az álláskeresésben
hasznosítható munkaerő-piaci információk
nyújtásával, és bemutatjuk a VEKOP-8.1.1-152015-00001, Út a munkaerőpiacra elnevezésű
kiemelt projekt által nyújtható szolgáltatásokat
és támogatásokat (képzés, vállalkozóvá válási
támogatás, bérjellegű támogatások). A projekt
a fővárosban a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, forrása az Európai Szociális
Alap (ESZA) és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg.
Kérjük, hogy részvételi szándékát a mellékelt
jelentkezési lap visszaküldésével jelezze Pintér
Istvánnénak a pinterine@lab.hu e-mail címen.
További információk a 06-20-530-7041-as telefonszámon kérhetők.
SZÁMÍTUNK A RÉSZVÉTELÉRE!
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Szinte új rendelőt kap a kerület
		 Nyugat-európai színvonalú intézmény létesül

�

A leginkább a kisgyermekeket érintő
influenzás időszakot
követően február végén
megkezdődik a Béke téri
gyermekorvosi rendelő felújítása, amely az
épület teljes energetikai
korszerűsítését, ezen belül az akadálymentesítést
és a környezetrendezést
is magában foglalja.
A beruházás révén az
ellátásra szoruló kerületi kisgyermekek és
az egészségügyi dolgozók a XXI. századi
igényeknek megfelelő
korszerű komplexumban
gyógyulhatnak, illetve
gyógyíthatnak majd.

A mellékhelyiségekben a kornak megfelelő szanitereket, csaptelepeket szerelnek fel. Mindez a tervek szerint az
őszre valósul meg.

Csak a helyszín
változik
A Béke téri gyermekrendelő felújítása
idején – előreláthatólag – április 9-től
a Zsebők Zoltán Szakrendelőben érhetők el a rendelések. Ez az utazás miatt
okozhat némi gondot, de új rendelési
időpontokat nem kell megjegyezni,
mert az orvosok a megszokott asszisztenciával és rendelési időben látják el
a gyermekeket.
A betegrendelés a II. emeleten, a
211-es és a 212-es szobában lesz elérhető. Az egészséges gyerekeket az
V. emeleti 511/A szobában fogadják,
szintén a megszokott időpontokban.
A betegrendelés telefonszáma:
294-3804
Az egészséges tanácsadásé:
294-3306

Puskás Attila				
Az elmúlt hét évben a rendszerváltozás
óta a legnagyobb, több mint 500
milliárd forintos fejlesztést hajtotta
végre a kormány az egészségügyben.
Az infrastrukturális fejlesztés célja a Béke téri rendelő esetében is az,
hogy az orvosi alapellátás színvonala
megközelítse
a
nyugat-európai
intézményekét. A rendelő rendbetétele
ugyan felújításnak minősül, de tulajdonképpen egy teljesen új egészségügyi intézményt kap a kerület, a 150
millió forintos kormányzati beruházás
során szinte csak a főfalak maradnak
érintetlenek.

A minőségi
betegellátásért
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
évről
évre egyre több kisgyermekes családot vonz, sokan választják lakhelyül a
lakótelepi, de még inkább a kertvárosi
területeket. A lakóhely kiválasztásában
az egyik legfontosabb szempont az or-

A megújuló rendelő a XXI. századi igényeknek megfelelő korszerű komplexum lesz

vosi ellátás megfelelő minősége és közelsége.
A gyermekorvosi ellátás színvonalának emeléséhez nagyban hozzájárul
a Béke téri rendelő felújítása. A hom-

lokzat felújítása és a külső hőszigetelés mellett rendezik az épület környezetét is.
Az épületen belül teljes burkolatcserét hajtanak végre, kicserélik a

nyílászárókat, és természetesen kifestik a belső tereket. Felújítják a tetőt,
korszerűsítik az elektromos hálózatot,
újak lesznek a világítótestek, s a fűtési
rendszert a kazánnal együtt kicserélik.

A védőnők
elérhetőségei
A Béke téri felújítás alatt – a
tervek szerint április 9-től – a
védőnői szolgálat is a Zsebők
Zoltán Szakrendelőben lesz
elérhető. A szolgálat irodája
és a várandós tanácsadás az
505-ös szobában lesz. Időpontegyeztetés szükséges! A szűrést
és az önálló védőnői tanácsadást
az I. emeleti infúziós szobában
tartják.
Bajzák Attiláné: 06-70-400-9961,
dr. Brenkusné Kozma Emerencia:
06-70-400-9962, Hadrik Mónika:
06-70-400-9963, Kovácsné
Komjáti Pálma: 06 70-400-9964,
László Ágnes Borbála: 06-70400-9965, Mayer Gáborné:
06-20-312-4918, Simon Anikó:
06-70-400-9968
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Bővül a sürgősségi
osztály
Folyamatosan korszerűsödik a Dél-pesti kórház
Befejeződött a korszerűsítés első üteme a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
sürgősségi osztályán. A felújításra a kormány 125 millió forintot ad, ami az
osztály bővítésére is elegendő.

– A munkák során az osztály területe
jelentősen, mintegy 150 négyzetméterrel bővül, valamint 600 négyzetmétert
korszerűsítünk – mondta a február 12-i
bejárás során dr. Ralovich Zsolt, a kórház
főigazgatója a meghívottaknak, köztük
Németh Szilárd országgyűlési képviselőnek, illetve a kórház ellátási körzetébe
tartozó önkormányzatok képviselőinek,
polgármestereinek.
A körséta a mentőbejáratnál kezdő-

dött, ahol a jövőben kényelmesebben
juthatnak be a betegszállítók a kórházba
a hordágyakkal. A mentőbejárótól leválasztva épül az új személybejáró.
– Mentővel 40–50 beteg érkezik naponta a kórházba, és a személybejárónál
is ehhez hasonló a forgalom. Ezentúl kényelmesebb körülmények között történik
a betegek fogadása. Új váróhelyiség épül,
s lesz új vizsgáló és betegmegfigyelő is –
informált Ralovich Zsolt.

A kórház tájékoztatása szerint az osztályra naponta érkező mintegy 100 beteg
40 százalékát kivizsgálást és állapotstabilizálást követően felveszik a fekvőbetegosztályokra, egyharmadukat pedig megfelelő orvosi ellátást követően hazaengedik.
Naponta körülbelül 30 olyan beteget látnak el, akiknek az állapota nem indokolja a sürgősségi ellátást, azonban minden
esetben kötelezően megvizsgálják őket.
Az épületkorszerűsítés során új klíma- és szellőzőberendezéseket szerelnek
fel, s valamennyi vizsgálóhelyiségben és
kezelőben kiépítik az oxigén- és vákuumhálózatot, ami biztonságosabbá teszi a
betegellátást. Az eddigi kettő (4-4 ágyas)
sürgősségi kórtermet hatágyas új betegszoba egészíti ki.
A kivitelezési munkák január 12-én
kezdődtek, de azóta is közel 2000 beteget
láttak el a sürgősségi osztályon.
– A felújítás első hónapjában munkatársaink fokozott figyelmének és a betegek
megértésének köszönhetően semmilyen
fennakadás nem volt az ellátásban. Erre
törekszünk majd a felújítás következő két
üteme alatt is. A korszerűsítés és a bővítés
április elején zárul le – mondta a főigazgató.
A kórház sürgősségi osztálya a felújítás
alatt továbbra is folyamatosan fogadja az
ellátási területéről érkező betegeket, köztük a XVIII. kerületieket. Ugyanakkor
ebben az időszakban mentővel csak azokat a szállítják ide, akik nem igényelnek
emelt szintű sürgősségi ellátást.
Ê Puskás A.

Kulturáltabb
rendelők
Elkészült a XVIII. kerületi egészségügyi intézmények tavaly
meghatározott karbantartási és festési munkáival a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ennek eredményeként a
betegeket kulturáltabb környezet fogadja kilenc orvosi rendelőben.

A városüzemeltető cég az elmúlt időszakban kilenc rendelőben végzett
különböző jellegű felújításokat. A Kondor Béla sétányon lévő felnőtt háziorvosi rendelőben külső nyílászárókat cseréltek, szigetelték az előtetőt, továbbá tisztasági festést végeztek.
Az Attila utcai gyermek háziorvosi rendelőben kifestették a várókat,
s tiszta falak fogadják a betegeket a Cziffra György utcai és a Dolgozó
úti háziorvosi rendelőben is. Utóbbi helyen az elöregedett faszerkezetű
válaszfalat műanyagra váltották.
A Pintér Kálmán Szakrendelőben nemcsak festettek, hanem lámpatesteket is cseréltek. A Városgazda szakemberei környezetbarát és energiatakarékos LED-világítást építettek ki az intézményben.
A Póth Irén utcai gyermekorvosi rendelő védőnői részlegén felújították az illemhelyeket, és az öltözőben kicserélték a burkolatot. A Zsebők
Zoltán Szakrendelőben az esővízlefolyók cseréje mellett festési munkák
is folytak, és – egyebek mellett – felfrissített falfelület fogadja a betegeket a Vándor Sándor utcai háziorvosi rendelő emeleti folyosóján is.
Ê P. A.
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A „zöld kerület” koncepcióba illően tervezik az újabb beruházásokat

Önkormányzat

�

A területrendezés és annak jogi
szabályozása állt
a képviselő-testület
február 15-i ülésének
középpontjában. Az
önkormányzat több nagy
beruházást tervez mindkét kerületrészben.
Kerékgyártó György			
Megemlékezéssel kezdte a munkáját
február 15-i rendes ülésén a képviselőtestület. Az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően napirend előtti felszólalásában Ughy Attila polgármester néhány
mondatban felidézte a kerület egyik
1956-os mártírja, dr. Balogh György
alakját. Az 1904-ben Kispesten született Balogh György 1937-től gyakorló
ügyvéd volt, 1939-től pedig a helyi politikába is beszállt: pártonkívüliként tagja volt Pestszentlőrinc város képviselőtestületének. A német megszállás után
visszavonult, majd 1945 elején, mint
köztiszteletben álló polgár, ő is tagja lett
a megalakuló Pestszentlőrinci Nemzeti
Bizottságnak, a város életét újraindító
testületnek. Az 1945. októberi helyhatósági választásokon a Független Kisgazda Párt második embere lett. A párt
1947–48-as szétverése után független
képviselő volt, 1949 után visszavonult a
politikai élettől. 1956. október 30-án a
lőrinci Kossuth téren gyülekező tízezres tömeg közfelkiáltással választotta
be a Forradalmi Ideiglenes Nemzeti
Bizottságba. Ez megpecsételte Balogh
György forradalom utáni sorsát. 1957
nyarán letartóztatták, majd megkezdődött ellene a vizsgálat. Rossz egészségi
állapota ellenére nem engedték, hogy
szabad lábon védekezzék, és ez a végletekig legyengítette. 1958. február 7-én,
alig 12 órával a szabadulása után a lakásán meghalt.

Imrei városközpont

Fontos döntést hozott a képviselő-testület, amikor úgy határozott, hogy
felülvizsgálja az érvényben lévő városrendezési és építési szabályzatot. Erre
azért van szükség, mert Pestszentlőrinc
és Pestszentimre több kisebb területét is
rendezni, fejleszteni kívánja az önkormányzat, ám a tervezés során felmerült,

Modernizálódó
városközpontok

A Vasút utca környékén és a Lakatos-lakótelep tavainál várhatók újabb fejlesztések
és a lapos tetőt, kicserélik a konyha nyílászáróit, burkolatait, szerelvényeit.
Rendezi az önkormányzat a Lakatos
út és a Nefelejcs utca által határolt területen a tavak környékét is. A területre
többek között növényeket telepítenek,
utcabútorokat helyeznek ki, s ezzel párhuzamosan megtisztul a környék.

A jövő
technológiája

Újabb elektromos töltőállomások létesülhetnek a kerületben
hogy szükség lehet az ezekre vonatkozó szabályozási terv módosítására, ami
nem lehetséges az építési szabályzat
átalakítása nélkül. A jogi procedúra
elindítására a gyakorlatban felmerülő
kérdések sarkallták a testületet. Csak
egy példa a sok közül: az önkormányzat fejleszteni akarja a pestszentimrei
városközpontnak a Vezér utca, a Határ út, a Juhász József utca, a Csokonai
utca és a Vasút utca által határolt részét.
A cél a szépítés mellett az, hogy nagy
parkolófelület létesítésével enyhítsék a
helyi parkolási gondokat, hosszú távon
pedig a P+R-funkció erősítésével támo-

gassák az elővárosi vasúti közlekedést.
A jelenlegi jogi és gyakorlati környezetben azonban semmi sem akadályozza
meg azt, hogy a kialakítandó parkolókat a közeli 76 lakásos társasház autótulajdonosai kezdjék el használni, ami
viszont értelmetlenné tenné az egész
beruházást. Petrovai László (PM) és
Lévai István Zoltán alpolgármester egyaránt úgy fogalmazott, hogy ez az egyik
legfontosabb megoldandó probléma a
kerületrészben, a megoldás pedig egyértelműen az építési szabályzat felülvizsgálatával kezdődik, amely más gondok
orvoslására is lehetőséget teremt.

Jobb lesz
a tavaknál
Decemberre megújul a pestszentimrei
Bambi bölcsőde: a képviselő-testület
elfogadta a beruházási alapokmányt,
s a munka önkormányzati forrásból
májusban kezdődhet meg. A nyolcvanas években felhúzott épület középső
blokkját 2011–12-ben már egy nagy volumenű beruházás keretében modernizálták, de a két szárnyépületre nem került eddig sor, így indokolttá vált azok
energetikai korszerűsítése. A mostani
munkák során szigetelik a homlokzatot

A „zöld kerület” koncepciójának megfelelően gyorsan reagált az önkormányzat a kor egyik fontos kihívására, nevezetesen hogy miképpen lehet minél
hamarabb minél nagyobb mértékben
átállni a zöldenergia használatára.
Ennek csak egyik példája az, hogy a
kormányzat által meghirdetett Jedlik
Ányos Terv adta lehetőségeket kihasználva szerződést kötött az E-Mobil Kftvel, amely két elektromos töltőállomást
létesített a kerületben: a Teleki utcában
és a Vasút utcában. Az önkormányzat
folytatni kívánja a megkezdett utat,
ezért a képviselő-testület jóváhagyásával szerződik újabb hat állomás telepítésére, a tervek szerint a Nefelejcs, a
Margó Tivadar, a Gulner Gyula, a Nemes és a Kisfaludy utcában, valamint a
Thököly úton.
A cél a szépítés
mellett az, hogy nagy
parkolófelület létesítésével enyhítsék a helyi
parkolási gondokat,
hosszú távon pedig
a P+R-funkció erősítésével támogassák
az elővárosi vasúti
közlekedést.
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Jobb feltételek

A mozgássérülteknek az állapotuk miatt sok mindennel kell megküzdeniük,
s gyakran elszigetelődnek az élet különböző területeitől. Aki a mozgásában
korlátozott, akinek az egyedüllét kényszerűség, támogatás hiányában hátrányt szenvedhet a munkavállalás, a tanulás és a gyermeknevelés értékes
tevékenységében is.

A kormány eddig is segítette közlekedési
kedvezményekkel a súlyosan mozgáskorlátozottakat, így támogatta az autóvásárlásukat is. Tehát mi változott 2018. január 1-jétől?
Az állam az új vagy legfeljebb ötéves
autó vásárlását támogatta, s ennek a feltételei módosultak. Az eddigi szabályozás
szerint a támogatást kizárólag kölcsön felvétele mellett kaphatták az érintettek, mert
a támogatás felhasználását a kölcsönszerződés megkötése jelentette. A módosítás
elsődleges célja az, hogy a kölcsönszerződés ne legyen kötelező, csak választható
lehetőség.
A korábbi szabályozási koncepció szerint tehát a támogatás felhasználásának
a kölcsönszerződés megkötése minősült.

A jelenlegi szabályozás szerint mikor
mondható, hogy a támogatást felhasználták?
A módosítást követően új vagy legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi esetében a megítélt támogatás
felhasználását az adásvételi szerződés megkötése jelenti, mivel kölcsönszerződést a
jövőben nem minden esetben kötnek.
Használt személygépkocsi esetében a
támogatás felhasználását akár a magával
a közreműködő szervezettel, akár bármelyik, személygépkocsik értékesítésével
foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettel vagy személlyel (autókereskedő)
kötött adásvételi szerződés jelenti. A használt autók esetében továbbra is megmarad
a szabad típusválasztás lehetősége.

Új jármű esetén az a változás, hogy a
támogatás már nemcsak a kötelező kölcsönszerződés, hanem adásvételi szerződés keretében is felhasználható. Új
járműnek minősülő személygépkocsi úgynevezett szerzési támogatással kizárólag a
pályázat útján kiválasztott közreműködő
szervezettől (Lehetőségautó Kft. – www.
lehetosegauto.hu) vásárolható meg, s a
gépkocsi gyártmányára (Suzuki) vonatkozó előírások is maradnak. A támogatás felhasználásának határideje a korábbi három
hónap helyett négy hónap.
Milyen
kötelezettségek
vannak,
amennyiben a gépjármű megvásárlásához mégis szükség van kölcsönre?
A módosítás nyomán a jármű megvásárlásához szükséges kölcsönt az ügyfél
bármelyik magyarországi pénzintézettől
igényelheti. Ez a módosítás a 2017. december 31-ét követően kiadott támogatást megállapító határozatok tekintetében érvényes.
Hova forduljon, mit kell tennie annak,
aki igényelni szeretné ezt a támogatást?
A szerzési támogatási kérelmet évente
kétszer lehet benyújtani – az első félévre
március 31-ig, a másodikra április 1. és
szeptember 30. között – a területileg illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala III.
Kerületi Hivatalánál (1033 Harrer Pál u.
9–11. 1300 Budapest, Pf. 332) személyesen
vagy postán. A kéreleműrlap és a részletes
tájékoztató letölthető az alábbi hivatkozásokról: http://www.kormanyhivatal.hu/
hu/budapest/hirek/mozgaskorlatozottakkozlekedesi-tamogatasa
és
http://
lehetosegauto.hu/letoltesek.
Részletes felvilágosítás a 896-3542-es telefonszámon is kérhető.
Az egyablakos ügyintézés keretében
természetesen a kerületi kormányablakoknál is beadható a kérelem.

Változások
a bíróságokon
2018 januárja óta kötelező jogi képviseletet ír elő a törvény
a polgári perekben, kivéve, ha olyan ügyben fordulunk
bírósághoz, amelyik járásbíróság hatáskörébe tartozik.
Az év elejétől arra is oda kell figyelni, hogy a keresetet a
megfelelő nyomtatványon nyújtsuk be. Ha elakadunk, jogi
segítségért fordulhatunk a kormányhivatalokhoz.
Kerületünkben évente több száz ember és család életében merül fel
olyan vitás eset, ahol a felek nem tudnak megegyezni, ezért kénytelenek bírósághoz fordulni, így minden évben átlagosan 500–600
új per indul. 2018. január 1-jétől új törvény (2016. évi CXXX. törvény) szabályozza a polgári perrendtartást, ami számos változással
jár.
A legfontosabb újdonság az, hogy a polgári perekben kötelező
jogi képviseletet ír elő a törvény, ami azt jelenti, hogy a per során
ügyvédnek vagy kamarai jogtanácsosnak kell az ügyfelet képviselnie. Ez alól kivételt képeznek azok az ügyek, amelyek járásbíróság hatáskörébe tartoznak. Ilyenek többek között a 30 millió
forint értéknél kisebb vagyonjogi perek, a szerzői jogi, szomszédos
jogi és iparjogvédelmi perek, a végrehajtási perek és a leggyakoribb személyi állapotot érintő perek (a gondnoksági, a házassági,
a származási, a szülői felügyelettel és az örökbefogadás felbontásával kapcsolatos perek). Fontos tudni azonban, hogy ha ezekben az
ügyekben jogi képviselő nélkül kívánunk eljárni, akkor kizárólag a
jogszabályban meghatározott formanyomtatványon lehet benyújtani a kereseti kérelmet. Ha nem így teszünk, a bíróság érdemi
vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmünket.
Ezekben az ügyekben egyrészt a bíróságokon kérhetünk segítséget, másrészt a területileg illetékes jogi segítségnyújtási szolgálathoz fordulhatunk. Kerületünkben Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala Gyámügyi és Igazságügyi
Osztályán működik a jogi segítségnyújtási szolgálat (1181 Budapest, Városház utca 16.), amelynek ügyfélfogadási ideje megtalálható a www.kormanyhivatal.hu weboldalon. Indokolt esetben –
vagyoni vagy egyéni helyzetük alapján – okiratszerkesztésre vagy
a per lefolytatására is kérhetik az állampolgárok ügyvéd kirendelését, akinek a díját az állam megelőlegezi vagy átvállalja.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre járásbírósága a Budapesti XVIII.
és XIX. Kerületi Bíróság (1191 Budapest, Kossuth tér 7.).
További kérdéseikkel kapcsolatban a 896-4337, 896-4320 és
896-4347 telefonszámokon kaphatnak tájékoztatást.
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A Földművelésügyi Minisztérium társadalmi célú kampánya Közélet

Fűts okosan!

�

A Fűts okosan! komplex felvilágosító és
tájékoztató kampány
célkitűzése az, hogy felhívja a lakosság figyelmét az
egyes szilárd tüzelőanyagok
használatának veszélyeire,
a lakossági hulladékégetés
tilalmára és káros hatásaira,
valamint elérhetővé tegyen
minden, a helyes fűtési
technikával kapcsolatos
információt.
Ma már a helytelen lakossági tüzelés –
és nem a közlekedés valamint az ipari
szektor – jelenti a legnagyobb terhelést
a légszennyezésben (az ország kisméretű szállópor kibocsátásának több mint
kétharmada a háztartásokhoz köthető).
A nem megfelelő tüzelőanyag jelentős
mennyiségű kisméretű részecske-kibocsátással (PM10, PM2,5) jár, ami a legjelentősebb egészségügyi kockázatot
jelentő légszennyező anyag.
A fűtési szezon kezdetén egyértelműen kimutatható a levegőminőség
romlása, különösen azokon a területeken, ahol a lakosság gyakran fát vagy
szenet, esetenként hulladékot használ
fűtésre. A rossz minőségű és veszélyes
anyagok, a helytelen tüzeléstechnika és
a nem megfelelően kialakított tüzelőberendezés használatának oka legtöbbször az alapvető – olykor életmentő –
ismeretek hiánya. Sokan még mindig
nem tudják pontosan, mire kell odafigyelni a tüzelővásárlás során, hogyan
kell a tüzelőanyagot tárolni, vagy hogy
mivel, hogyan és mikor lehet biztonságosan, hatékonyan fűteni.
A világon évente több mint 3 millió
ember, Európában megközelítőleg 600
ezer, Magyarországon 6-8 ezer ember
érintett a légszennyezés következtében
kialakult betegségekben és az ezekből következő korai elhalálozásban. A
Föld lakóinak 92%-a él az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott PM10
légszennyezettségi érték feletti mértékben szennyezett területeken.
A Földművelésügyi Minisztérium
különböző kommunikációs csatorná-
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Rajtunk is múlik, milyen a környezetünk levegője

szólítása érdekében környezetvédelmi
ismeretterjesztő előadássorozatot indított. Az ismeretterjesztő előadásokat 10 település (Szombathely, Karcag,
Debrecen, Pécs, Kaposvár, Tatabánya,
Miskolc, Veszprém, Sátoraljaújhely,
Nagykovácsi) önkormányzatával közösen megszervezett lakossági fórumokon hallgathatták meg az érdeklődők,
a helyes tüzelési technikákról, a helyi
légszennyezettségi viszonyokról, illetve több helyszínen lehetőség nyílt egy
működő pellet- és fa-tüzelőberendezés
megtekintésére.
Ezen túlmenően a tárca civil fórumokon és különböző rendezvényeken
keresztül kívánja a biztonságos fűtéshez
szükséges ismeretanyagot bemutatni.
A lakosság minél szélesebb rétegeinek
elérése érdekében a Földművelésügyi
Minisztérium együttműködik az Országos Polgárőr Szövetséggel, illetőleg
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal is.
A tájékoztató anyagok megosztásával, terjesztésével Ön is hozzájárulhat
környezete és saját egészsége jobbá tételéhez!

kon hívja fel a figyelmet a – szó szerint
– „égető” problémára és osztja meg az
ezzel kapcsolatos fontos információ-

kat. A www.futsokosankampany.hu
honlapról minden érdeklődő letöltheti a hasznos tájékoztató anyagokat.

A Földművelésügyi Minisztérium
megbízásából a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a lakosság meg-
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Házi komposztálás pályázat

Felhívás

Anya - Apa gyerünk hát,
a Bababirodalom minketvár!

Kedves Kerületi Lakosok!

Van ott játék, kacagás,
ha megéhezem finom falatozás!

A helyi környezetvédelmi program célkitűzéseinek megfelelően az önkormányzat
folytatja a házi komposztálási programot.
Mivel Budapest területén 2011 decemberétől tilos az avar és a kerti hulladék elégetése,
azokat elsősorban helyben kell komposztálniuk az ingatlantulajdonosoknak.
Az önkormányzat ehhez segítségként idén is pályázatot hirdet, amelynek keretében
ingyenesen 1 darab 800 literes műanyag házi komposztálóedényt biztosít.
A komposztálóedények korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért az elbíráláskor
elsősorban az adatlapok beérkezési sorrendjét vesszük figyelembe.
Azok a XVIII. kerületi lakosok pályázhatnak, akik vállalják, hogy a kiosztott edényeket 5 évig rendeltetésszerűen használják, és komposztálási naplót vezetnek, amelyet
a környezetvédelmi csoport munkatársai ellenőriznek.
A pályázati adatlap személyesen beszerezhető és benyújtható az ügyfélszolgálati irodákban (1184 Üllői út 400., 1188 Nemes u. 16), ügyfélfogadási időben a környezetvédelmi csoport munkatársainál, valamint letölthető a www.bp18.hu honlapról. Az adatlapokat postai úton is várjuk a Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Iroda
Környezetvédelmi Csoportjának címezve (1184 Üllői út 400.).
A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás Péter Norberttől kérhető
a 296-1300/1732-es telefonszámon.
Jelentkezési határidő: 2018. március 23.

ĂďĂďŝƌŽĚĂůŽŵ^ǌŽůŐĄůƚĂƚſ<ƂǌƉŽŶƚƌĠƐǌůĞŐĞƌƵŐĂůŵĂƐĠƐŬƂƚĞƚůĞŶ
ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬĂƚďŝǌƚŽƐşƚĂŬŝƐŐǇĞƌŵĞŬĞƚŶĞǀĞůƅĐƐĂůĄĚŽŬƐǌĄŵĄƌĂ͘
dĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĞŝŶŬ:







Időszakos gyermekfelügyelet
Baba-mama klub
Házi gyermekfelügyelet
Nyújtott nyitvatartás
Nyári gyermekfelügyelet
Terembérlés

AĨĞŶƚŝƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬ térítési díj ellenébenǀĞŚĞƚƅĞŬŝŐĠŶǇďĞ͘
ůƅǌĞƚĞƐďĞũĞůĞŶƚŬĞǌĠƐƐǌƺŬƐĠŐĞƐ͊
Elérhetőség:
Bababirodalom Szolgáltató Központ
1188 Budapest, Bükk utca 6.
bababirodalom@bolcsi18.hu
нϯϲϭϲϬϵϮϬϯϬ͕нϯϲϭϲϬϵϮϬϯϭ
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Helytörténet

A szabadcsapat tragédiája Havasnagyfalunál

Egy kultusz születése
Miért lett Vasvári Pál gyűlöletes a románok szemében?

�

Körösfő népe a helyi
RMDSZ és a Budapesti
Székely Kör vezetésével
nagyszabású ünnepség keretében emlékoszlopot, kopjafát
szentelt 1995-ben a Kalotaszeg határában 1849. július
6-án a román lázadó erők által
lemészárolt Vasvári Pál őrnagy
és Rákóczi-szabadcsapata
több mint négyszáz tagja emlékére.
A február 7-ei számban megjelent cikk folytatása
Az őszi népfelkelés idején, amint hírül
vette, hogy Jellasics horvát bán a seregei élén
az országra tört, és már Székesfehérvárig
nyomult előre, egyetemistákból, mesterlegényekből megszervezte a fővárosi csapatot,
melynek négy századát kapitányi rangban
ő vezette a bán seregei ellen. 1848 októbere
után a honvédség súlyos tiszthiányban szenvedett, ezért hat hónapos csapattisztképzőtanfolyamot szerveztek, ahol Vasvári oktatta
a hadtörténetet.

Zászlószentelés

Ebben az időben mélyült el a kapcsolata
Kossuth Lajossal, teljesen az ő hatása alatt
dolgozott (Kis Kossuthnak is nevezték), hat
társával együtt beadványban fordult hozzá
szabadcsapatok toborzásának engedélyezése végett. Kossuth 1849. január 16-i nyílt
rendeletével helyt adott a kérelemnek. Vasvárinak Békés és Bihar megyéből sikerült
összetoboroznia 500 derék embert. Az Országos Honvédelmi Bizottmány parancsa
értelmében Erdélybe kellett vonulniuk a román felkelők ellen, akik szörnyű pusztítást
végeztek a magyarság körében. 1849 februárjának végén Székelyhíd mellett, Köbölkúton találjuk Vasváriékat, majd április 17-én
Hegyközkovácsiba tették át a táborukat. A
téli táborozást követően Vasvári megbetegedett, a láza különböző intenzitással haláláig
kísérte.

A csapat életének legfelemelőbb pillanata, a
zászlószentelés április 27-én zajlott le. Az idő
rövidsége miatt csak egyszerű zászlóra futotta,
melyet Teleki Blanka grófnő felügyelete alatt
Debrecenben készítettek. Nagyvárad főterét
több ezer ember töltötte meg. A piros zászlón
ezüsttel hímezve e szavakat lehetett olvasni:
Hazádnak rendületlenül – az egyik oldalon,
Óh, ha te élnél, Rákóczi – a másikon. A széles
zöld szalagon a zászlóanya Teleki Blanka (akihez Vasvárit gyengéd szálak fűztek) neve és a
zászlószentelés időpontja volt: 1849. április 27.
A zászló körül a Rákóczi-szabadcsapat három
százada, mintegy 500 honvéd állt, sötétzöld
atillában, piros zsinórzattal, ezüstgombokkal,
és piros nadrágban. Vasvári kivont karddal, ragyogó tekintettel állt előttük. A zászlószentelést
követően még aznap elindult Erdély felé az állomáshelyére, Kalotaszegre.

A csatatér színhelyén

Május 2-án érkezett a Rákóczi-szabadcsapat
Bánffyhunyadra. Rövid pihenő után, május
5-én súlyos csapást mértek a Gyalui-havasokban megbúvó lázadó román erőkre, amelyek állandó rettegésben tartották a havasalji magyar
falvakat. Többet közülük kifosztottak, porig
égettek, a lakosaikat legyilkolták, mint például Kalotaszentkirályon vagy Zentelkén 1848.
november 6–8. között. A csata után Vasváriék
várakozó állásba vonultak, a Rákóczi-csapat
századai Incselben, Valkón, Kalotaújfalun és
Magyargyerőmonostoron várták a további fejleményeket.
A Bem József által vezetett sikeres hadjáratnak köszönhetően 1849 tavaszára Erdély nagy
része felszabadult. A császári seregek kimenetele
után csak Gyulafehérvár és Déva vára, valamint
az Avram Iancu román vezér parancsnoksága
alatt lévő több mint negyvenezer puskás és lándzsás sor és határőr katonaság maradt hódolatlan, akik az Erdélyi-szigethegységbe húzódtak
vissza, onnan zaklatták és támadták a havasalji
magyar településeket. A lázadó román erők le
fegyverzésére Bem tábornok elhatározta egy
erős honvédcsapat bevetését oly módon, hogy
három oldalról bekerítik őket, s vagy megadják magukat, vagy Bihar felé menekülnek, ahol
azonban a jól felfegyverzett népfelkelőkkel találják szembe magukat.

A hadművelet megszervezését Bem a hadsegédére, Zarzinczki ezredesre bízta, akinek parancsa értelmében Déva felől báró Kemény Farkas
ezredesnek 3000, Gyulafehérvár felől Beke József
alezredesnek 2000 emberrel kellett megkezdenie a
románok bekerítését. Gyalu felől Szépszögi József
őrnagynak a 123. tartalék zászlóalj zömével, Kalotaszeg irányából pedig Vasvári Pál őrnagynak
2000 emberrel kellett támogatnia a hadműveletet.
A Rákóczi-szabadcsapat első századának parancsnoka Erdélyi Antal, a másodiké Buljovszky
János, a harmadiké Bátori Pál, a negyediké
Baranyi Bódog százados volt. Ez utóbbi század
csak tartalékként vett részt a hadműveletben.

A dandár bekerítése

A tervnek megfelelően a Vasvári vezette dandár
július 4-én a havasnagyfalui fennsíkon táborba
szállt, itt várva Szépszögi őrnagy Gyalu felől érkező csapatait. Azonban Bem, aki éppen ez időben
utazott Nagyváradra, hogy Kossuthtal találkozzék,
értesülve az orosz csapatok betöréséről, visszaparancsolta a hadjáratot. Beke, Kemény és Szépszögi
meg is kapta a visszahívó parancsot, Vasváriékhoz
azonban sosem jutott el a levél. Vannak olyan feltételezések, hogy a románok elfogták a futárt, mások szerint a távolság miatt Vasváriék egy nappal
hamarabb indultak, ezért nem vehették kézbe a
parancsot, de azt is feltételezik, hogy Zarzinczki
ezredes egyszerűen megfeledkezett róluk, vagy talán árulás történt. Tény az, hogy Vasváriékat július 5-én reggelre már körülzárták a románok, akik
állandóan támadták a magyar csapatokat. Mivel
az utánpótlást elvágták – ugyanis a Bécsi légiót,
amely az utánpótlási szekerekre vigyázott, a románok szétverték, lemészárolták –, Vasváriék 6-án
kénytelenek voltak kitörni, és ugyanazon az úton,
amelyen felmentek, visszavonulni. A kitörés irányítását Vasvári a tapasztalt Buzgó László főhadnagyra bízta. A dandár kétharmada megmenekült, de a
Rákóczi-csapat több mint 400 tagja és majdnem a
teljes vezérkara, az élén Vasvári Pál őrnaggyal, itt
lelte halálát.�������������������������������������
Avram�������������������������������
Iancu nem volt jelen a bekerítési hadműveletnél, ezzel Chorchiş Nicolae tribunt,
Iacob Olteanu kapitányt és a havasnagyfalui népvezért, Indrei��������������������������������������
Roşut��������������������������������
bízta meg. A román csapatok kiképzését és összehangolását egy Ivanovics nevezetű
osztrák tiszt végezte, és ő látta el őket fegyverrel.
Folytatás a következő számban
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Vajon be kell-e mutatkozni, ha becsöngetünk egy idegen lakásba, hogy kölcsönkérjünk egy létrát? – vagy ez csak amolyan idejétmúlt, mondhatni, „polgári” csökevény?
Mindenesetre jó lesz megfogadni, hogy vége a népnevelésnek!

z egyik vasárnap délután becsöngetett egy fiatalember a lépcsőházból. Még sohasem láttam korábban, s azt mondta: a harmadikon lakik, és hogy nincs-e véletlenül egy létrám. Hát, feleltem,
éppenséggel volna, és vártam, hogy hozzátesz még valamit. Hogy esetleg bemutatkozik, meg
hogy ha van létrám, akkor szeretné kölcsönkérni, netán mikor szándékozik majd visszahozni.
De nem, semmi efféle fölösleges… szócséplés. Állt az ajtóban. És nézett. Mondanom sem kell, hogy én untam
meg előbb. Visszacsoszogtam a lakásba (megfigyeltétek, hogy papucsban különösen csoszogóssá válik az ember?!), s megfogtam a létrát. Jó, egy alumíniumlétra nem nehéz, de akkor is, ugye, az én koromban! Igazán
felajánlhatta volna, hogy bejön, és majd cipeli ő. De persze az is lehet, hogy csak nem akart a jelenlétével
zavarni. (Udvarias ember.)
Valamit mormogott a bajusza alatt (nem volt neki), és a létrámmal távozott.
Aztán teltek-múltak az órák, és a fiatalember nem jelentkezett. Na, Emma, dünnyögtem magamban, volt létra, nincs létra. Mert mi van, ha nem is itt lakik, hanem csak egy szélhámos? Egy létra-szélhámos. Becsenget
gyanútlan öregasszonyokhoz, elkéri a létrájukat, aztán huss… már viszi is. Vajon hány létra jön össze egy-egy
ilyen téli vasárnap délutánon? Kezdtem magam kissé felhúzni (ugye, így mondják?).
És le sem eresztettem addig, amíg – már-már az illendőség határán (már ami a késői órát illeti) – megint
csak csengettek. Az iménti fiatalúr volt. A létrámmal. Megkönnyebbültem. És talán ennek tudható be, hogy
olyasmit tettem, amit általában nem.
Illemre akartam (volna) megtanítani kedves fiatal lakótársamat. Valahogy így:
– Remélem, sikerült a szerelést megoldani, vagy amit kellett. Ennek őszintén örülök. És nem is akarnám föltartani, de ha volna egy perc ideje rám, annyit azért szeretnék megjegyezni, hogy ha máskor idegen lakásba
csönget be, hogy valami szívességet kérjen, legelőször is köszönjön, aztán mutatkozzék be, lassan, érthetően,
majd várja meg, amíg a másik ember ugyanezt teszi. Csak ez után rukkoljon elő azzal, hogy mi célból óhajtja
zavarni, sőt akár azt is megkérdezheti, hogy nem zavar-e ezen (késői, korai, szokatlan stb.) órán, mert ha
igen, visszajön később, ha ellenben nem, akkor volna egy nagy kérése. És csak most jön a kérés, fiatalember,
csak most! Azt követően, hogy tudják magáról, hogy kicsoda, s merre van hazája. És majd röviden vázolja,
kérem, azt is, hogy miért is volna szüksége a létrára, vagyis az én létrámra, valamint föltétlenül szabjon meg
egy körülbelüli időintervallumot, persze nem kell pontosan, csak úgy nagyjából, mondjuk: egy órán belül,
még ma délután, legkésőbb az esti órákig, de föltéve, ha nem zavarom meg egyéb fontos tevékenységében,
kedves uram vagy asszonyom, vagy pihenésében, úgymint olvasásban, tévézésben, kártyakirakásban…
Fogalmam sincs, mi ütött belém. Dőlt belőlem a szó. Igaz, hogy halkan, sőt egyenesen választékosan, még a
hangsúlyokra is ügyelve, különösen pedig arra, hogy még véletlenül se emeljem fel a hangom. A férfiember
nézett, csak nézett. Szólni egy szót sem szólt. Kisvártatva sarkon fordult, és elment. Én visszacipeltem a létrát
a helyére.
Később néhányszor találkoztam vele a lépcsőházban. Valóban új lakó volt. Próbáltam köszönni neki, de sohasem köszönt vissza.
El is határoztam, hogy ezennel végképp befejeztem a népnevelést.

Ismerkedés
a kerülettel
Az idegenvezetők világnapja alkalmából városnéző, helytörténeti sétát szervez február 24-én a Tomory Lajos Múzeum a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával közösen. Az úti cél
ezúttal a pestszentlőrinci Lónyay- és Miklóstelep.

A két és fél órásra tervezett túrán Heilauf Zsuzsanna történész-muzeológus,
a Tomory múzeum vezetője kalauzolja az érdeklődőket. A séta során többek
között olyan nevezetességek történetével lehet megismerkedni, mint az 1890ben épült egykori Hofherr-villa, amelyben jelenleg az Új Tündérkert vendéglő
működik.
A Kossuth tér egy része Rerrich Bélának, a mértani kertépítészet hazai
megteremtőjének keze munkáját dicséri, az ő emlékét is őrzi a tér, amely 2015
őszére teljesen megújult. A séta résztvevői a régi, hagyományos és a modern
parkrészek összhangjáról is meggyőződhetnek.
– A Kossuth téri pavilonban a kerületi kézilabdázás történetét bemutató
kiállítás előkészületeit is megnézzük, és szeretnénk bejutni a Dohnányi zeneiskola kertjébe is, hogy közelről lássuk a felújított épületet – mondta Heilauf
Zsuzsanna. – A séta érinti az evangélikus és a református templomot is, majd
a Zila Kávéház felé tartva megnézzük a lőrinci piacot és az Első Pesti Telefontársaság épületét is.
A találkozó 10.30 órakor lesz a Kossuth téri Pavilongaléria előtt.
A sétára regisztrálni szükséges a 290-1585-ös telefonszámon vagy a
muzeum@muzeum18ker.hu e-mail címen.
Ê -puskás-
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Ültessünk
együtt
fát!
Márciusban ismét jótékonysági koncert
�

Hatodik alkalommal ad jótékonysági
koncertet a kerületben a Dohnányi Ernő
Zeneiskola művésztanárainak és növendékeinek
közreműködésével Kucsák
László, PestszentlőrincPestszentimre országgyűlési képviselője. Az immár
hagyományosnak mondható karitatív est március
3-án 18 órakor veszi kezdetét a Rózsa Művelődési
Házban.
Városkép				
Mint ahogy korábban, most is közismert és népszerű külföldi, illetve magyar zeneszámok csendülnek majd föl
a színpadon. A bevételt ezúttal is egy
nemes cél megvalósítására ajánlják föl
a fellépők.
– Zenészbarátaimmal idén azt a
célt tűztük ki, ami szerintünk kicsiknek és nagyoknak is egyaránt fontos
itt, a XVIII. kerületben, vagyis hogy
a természeti környezet, ami körbevesz bennünket, minél szebb, minél
zöldebb legyen. Ennek érdekében nagyon klassz lenne, hogyha a koncert
bevételéből meg tudnánk vásárolni
és el tudnánk ültetni száz új facsemetét Pestszentlőrinc-Pestszentimrén –
mondja Kucsák László, aki sok évvel
ezelőtt ragadott először gitárt, s annak
idején kedvtelésből kezdett el játszani a
hangszeren. A képviselő reméli, hogy a
művelődési ház mind a háromszáz széke foglalt lesz március 3-án este, vagyis
az előző évekhez hasonlóan idén is sokan mennek el meghallgatni őket.
„Ott leszek! És viszem a családot
is! Tavaly voltam először, fantasztikus
hangulat volt!” – írja egy hölgy az országgyűlési képviselő Facebook-oldalán
az eseményt népszerűsítő videóra rea-

Kucsák László országgyűlési képviselő idén is jótékonysági koncertet ad a barátaival
gálva. „Ha a megszokott színvonal marad, a 100 fa is hamarabb felnő majd,
mert a zene szárnyakat ad!” – szól egy
másik komment.
Utoljára tavaly februárban tartott
hasonló rendezvényt a képviselő, akkor
rekordbevétel született, csak a jegyek
árából több mint 500 ezer forintot sikerült összegyűjteni. Az összeggel Kucsák
László a kerületi egészségügyi szolgáltatót támogatta, a pénzből a gyermekek

hallásvizsgálatához szükséges orvosi
berendezéseket vásároltak.
2016-ban a Nyugdíjas Érdekvédelmi
Egyesület, 2015-ben a Dohnányi Ernő
Zeneiskola Alapítványa, 2014-ben a
Szent László Kórház Gyermekintenzív
Osztálya,
2013-ban
pedig
a
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány részesült hasonló támogatásban. Tavaly novemberben
Kucsák Lászlót és csapatát Óbudára is

meghívták, az ott tartott koncert bevételét Menczer Erzsébet választókerületi
elnök a Szent Margit Rendelőintézet javára ajánlotta fel, s a pénzből egy cisztoszkópot vásároltak.
Az országgyűlési képviselő az
előző év decemberében jótékonysági adománygyűjtést is szervezett, az
ajándékokkal a kerületi gyermek- és
lakásotthonok fiataljait lepték meg karácsonykor.

A jótékonysági koncert időpontja: március 3. szombat,
18 óra
Helyszín: Rózsa Művelődési
Ház, 1181 Városház utca 1–3.
A belépőjegy ára: 2000 Ft
(a jegyek elővételben és
közvetlenül a koncert
előtt is megvásárolhatók a
helyszínen)
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Tavasz az akadémián

Az időskori függőségekről szól a Nyugdíjas Akadémia
február 24-i idei első előadása. A tavaszi szemeszter
nyitányán Jászberényi József, a Zsigmond Király Egyetem felnőttképzési igazgatója, intézményvezetője arról
is beszél, hogy megakadályozhatja-, illetve mérsékelheti-e a tanulás az időseket is veszélyeztető szenvedélybetegségek kialakulását.

– Sajnos a nyugdíjas éveikben vagy afelé közeledve sokan maradnak egyedül. Az elmagányosodás különböző függőségek kialakulásához vezethet. Ez lehet alkohol- vagy gyógyszerprobléma, de
ugyanide sorolható a játékszenvedély, az internet- vagy tévésorozat-függőség is – mondta Jászberényi József.
A polgármesteri hivatal tanácstermében 9 órakor kezdődő előadáson választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy miként segít egy
jó közösség – így akár egy tanfolyam közössége is – a problémák
megelőzésében, illetve leküzdésében.
Az előadás előtt Ughy Attila polgármester nyitja meg a tavaszi
szemesztert.
A Nyugdíjas Akadémia előadásai és tanfolyamai ingyenesek az
50 év feletti kerületi lakosoknak. Érdeklődni és a tanfolyamokra
jelentkezni Port Tivadarnénál, az akadémia koordinátoránál lehet
a 06-20-615-6011-es telefonszámon vagy a porttivadarne@gmail.
com e-mail címen. Információk találhatók a www.bp18.hu honlapon, és a Városkép is rendszeresen hírt ad az eseményekről.
Ê -puskás-

Krúdy-kör:
vers a lelke

Első Tavaszköszöntő
Hétvége

Kettős ünnep volt ez a nap Ujvári Ferencnek, hiszen könyve bemutatóján ünnepelte 70. születésnapját, ez alkalomból is köszöntötték őt az alkotótársai. Kanizsa József, a Krúdy-kör titkára megajándékozta a költőt egy Krúdy-emlékéremmel, majd méltatta első
kötetét, kiemelve, hogy a versei által egy olyan művészember képe
tárul a közönség elé, aki érzelmekben gazdag lelkének rezdüléseit
többféle témában, változatos formákban és stílusokban eleveníti
meg kitűnően.
– Feri fiatalkorától a művészetekben találta meg a lelki nyugalmát, először a versmondásban, később a fa- és csontfaragásban,
az üveggravírozásban, amely munkái szintén láthatók a kötetben,
és immár tíz éve a versírásban. Örülünk, hogy 70. születésnapján
meglepett bennünket ezzel a nívós kiadvánnyal – mondta.
Kanizsa József ezt követően megnyitotta Dulinafka Gábor festőművész kiállítását, akinek a képei nem először láthatók a Zila
Kávéházban, ezúttal március 12-ig.
– Kisiskoláskora óta rajzol Gábor, bár később az esztergályos
szakmát tanulta ki, művészet iránti szeretete nem lanyhult, sőt
felnőtt fejjel ecsetet fogott, és azóta szorgalmasan festi a képeit,
amelyekkel már több európai nagyvárosban és Torontóban is találkozhattak a tárlatlátogatók – mondta, hozzátéve, hogy a Krúdykör egyik legaktívabb tagjáról van szó.
Az esten még Barta Erzsébet mondott verseket, s Ambrus Edit
és Szöllősi Dávid zenélt.
Ê (temesi)

Ilyenkor Pestszentlőrinc-Pestszentimre élete is látványosan színesebb lesz, magunk mögött hagyjuk a hideget, a szürkeséget.
A tél elűzését zenével, kultúrával és hamisítatlan helyi forgataggal ünnepli a kerületünk: bemutatjuk az I. Tavaszköszöntő
Hétvégét.
Március 17-én, szombaton a Kossuth téren a tavasz harsány
színei és hangjai dominálnak majd. A nagyszínpadon a magyar
könnyűzene kiválósága, a Liszt Ferenc-díjas Charlie, azaz Horváth Károly ad nagyzenekaros élő koncertet, aki a 2017-es évet
telt házas Aréna-bulival búcsúztatta, tízezer emberrel ünnepelve
életének eddigi 70 esztendejét.
„Örömmel és várakozással készülünk zenésztársaimmal erre
a tavaszi koncertre. Nagyon szeretem a tavaszt, ilyenkor egy kicsit több a remény, több a jókedv és az energia” – mondja az egykori Generál és a legendás Tátrai Band énekese.
Vasárnap, március 18-án pedig a családoké és a beszélgetni,
találkozni vágyó kerületieké lesz a Kossuth tér, csipetnyi hétzáró
bulival. A gyerekeket és a családokat Balássy Betti és Varga Feri
fogja szórakoztatni, és végül a Tavaszköszöntő Hétvégét frappáns rímek, feszes ritmusok zárják, amikor mindenki hallhatja, hogy nemcsak a négy ütem, hanem a négy évszak is érdekes,
köztük is legszebb, a tavasz.
Ê Városkép

A Lőrincen élő Ujvári Ferenc költő, versmondó szerzői
estjét tartották február 15-én a Zila Kávéházban a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör e havi rendezvényeként. Egyben bemutatták most megjelent Vers a lelkem című első verseskötetét, majd megnyitották Dulinafka Gábor festőművész kiállítását.

Az évszakok közül egyértelműen a tavasz hozza el életünkbe a legtöbb reményteli érzést, a friss levegőt, a
szikrázó napütést..
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Az összefogás tovább bővülhet

Szerelme
Mexikó

Egy egzotikus ország mutatkozott be
a képek segítségével a PIK Galériában
február 14-én Mexico mi amor címmel.
Rocháné Büdy Annamária egyetemi tanár és idegenvezető negyedszázadot
töltött az aztékok, a maják földjén, ahol
családot alapított, és fényképezőgépével
megörökítette egy különleges nép hétköznapjait és ünnepeit.

Egy kis latin-amerikai zene után – Draskóczy
Zoltán gitárművész játszott – Bauer Ferenc, a
Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat elnöke méltatta a képeket, amelyeken keresztül
olyan benyomásokat szerzett, hogy máris útra
kelt volna.
– Ezeken a fotókon Mexikó természeti csodái és népi kultúrája jelenik meg, egy távoli és
titokzatos ország színes, egzotikus élete, amely
kíváncsivá tett, amelyet én is szívesen megnéznék és fotóznék – mondta. – Köszönöm, hogy a
PIK elhozta közénk egy különleges, ősi nép hétköznapjait és ünnepeit, mert akik március 2-ig
megtekintik ezeket a csodálatos képeket, biztosan szerelmesei lesznek ennek az országnak.
Az önkormányzati képviselő ezután átnyújtotta „a kerület borát” David R. Nájerának,
Mexikó budapesti nagykövetének, aki ezekkel a
szavakkal nyitotta meg a kiállítást:
– Örülök, hogy ebben a kerületben is megmutathatjuk az értékeinket, hiszen régi kapcsolat, barátság fűzi össze a két népet a sport és a
kultúra terén. Büdy Annamária jól ismeri az országunkat, gyönyörű képei híven visszatükrözik
mindennapjainkat, természeti szépségeinket. Jó
utazást kívánok önöknek a kiállításon!
A képeket látva nem csoda, hogy az amatőr fotóművész beleszeretett ebbe az országba,
annál is inkább, mert negyedszázadot élt ott a
családjával.
– Hatéves korom óta fotózom, és Mexikóban
több ezer képet készítettem az évtizedek alatt.
Ezekből alig félszáz látható itt, kedvcsinálónak.
Ahhoz, hogy más népek kultúráját tiszteletben
tartsuk, először a saját értékeinket kell megismernünk – mondta Büdy Annamária, akinek a
kiállítása kapcsolódott a Nemzetek Napja – Latin-Amerika című, február 18-án szintén a PIKben tartott egész napos rendezvényhez, amelyen
többek között tangózhattunk, salsázhattunk,
szambázhattunk, és megkóstolhattuk a jellegzetes mexikói ételeket.
Ê Temesi László

Újabb székely kötelék

Bár mindössze a harmadik székely bált rendezték meg civilek a Rózsa Művelődési Házban, a február 17-i rendezvényen kiderült, hogy két év alatt kinőtték az intézményt. Az
eseményen azt is megtudhattuk, hogy hamarosan újabb székely várossal erősödhet a
kerület testvérvárosainak listája.

Jó kedvükben a székelyek nem ismernek tréfát, és ugyan az intézmény falai egyben maradtak, a reggel 6-ig tartó bálon a fergeteges
hangulat szinte szétfeszítette az épületet. A
csíkkarcfalvi együttes változatos talpalávalója folyamatosan megtöltötte a táncparkettet,
s gyakorta még a karzaton vagy az előtérben
is ropták.
– Már egy hónappal a bál előtt elfogyott
minden jegy, aminek nagyon örültünk, ugyanakkor sajnáltuk azokat, akiknek a jelentkezését le kellett mondanunk. El kell gondolkodnunk azon, hogy jövőre esetleg egy nagyobb
befogadású helyen tartsuk meg a rendezvényt
– mondta Balogh Katalin főszervező. – Remélhetően az idén még szervezettebbé válhatunk,
és hivatalosan is megalakulhat a Facebookon
már másfél éve önálló oldallal rendelkező

Márton Áron Dél-pesti Székely Kör, amely
nem csak a székely érdeklődőket várja.
A több mint kétszáz bálozót előbb Galgóczy
Zoltán alpolgármester köszöntötte, majd Lévai István Zoltán alpolgármester jelezte, hogy
Székelyudvarhellyel ismét felvette a kapcsolatot a kerület. Az egyik legmagyarabb székely
településsel ugyanis már az 1940-es években
testvéri volt a kapcsolata Pestszentlőrincnek,
így Tusnádfürdő mellett újabb székely várossal alakítható ki szorosabb együttműködés.
Balog Tibor, Katalin férje egyúttal arra kérte a bálozókat, hogy az összefogás és a hagyományok jegyében idén is támogassanak egy
nehéz helyzetbe került családot. Ezúttal egy
autóbalesetben csonkává vált csángó család
számára szerveztek gyűjtést.
Ê Sütő-Nagy Zsolt

Jézus élete rajzokban

Már a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola kapujában fogadta a vendégeket Magyar József festőművész, egyben a református általános iskolák Jézus élete című Kárpát-medencei rajzversenyéhez kapcsolódó kiállítás és díjátadó szervezője
február 16-án.

Kedves Kerületi Nyugdíjas Pedagógusok!

Az első
lőrinci mozi

A Rózsa Művelődési Ház épületében eredetileg
mozi működött. 1912-ben a Schwarzer család
vállalkozásában nyílt meg az első lőrinci filmszínház, a Japán mozgó az Üllői út és a mai
Városház utca sarkán. Nevét a japán motívumokkal díszített homlokzatáról és belső teréről
kapta.
Ê Tomory Lajos Múzeum

A hangulatos, derűs képeket Rózsavölgyiné
Tomonyák Gitta művésztanár az alábbi szavakkal méltatta a február 5-i megnyitón:
– Ezekből a festményekből az ember, a haza
és a természet iránti szeretet, felelősség és derű
árad, de különösen a szülőföld, Kárpátalja végtelen szeretete. Ujfalussy István elsősorban
tájfestő, de a portréi is igen figyelemreméltók.
Sajátos technikával, apró ecsetnyomokkal rakja össze a képeit, részekből halad az egész felé,
ezért bizonyos távolságból élvezhetők igazán,
hiszen a nézőkben így áll össze legjobban a látnivaló. Miután a művész évtizedekig pedagógusként dolgozott, a tanári precizitás jól kivehető a művein. Hosszú, rendkívül gazdag életmű
áll mögötte.
A 86 éves Ujfalussy Istvántól megtudhatták
az érdeklődők, hogy már 1939-ben, kisiskoláskorában annyira megtetszett neki Rákóczi fejedelem portréja az olvasókönyvében, hogy lerajzolta. Olyan jól sikerült a rajz, hogy a tanítója
kitette az iskolai folyosó falára.
– A nyolc évtizeddel ezelőtt rajzolt Rákócziportrém indított el a művészi pályán. A rajztanárom biztatott, így szerettem meg előbb a víz-,
majd az olajfestést – mondta a festőművész, aki
azt is elmesélte, hogy Ungvár megyei magyar
iskolák tanfelügyelőjeként rengeteget utazott
Kárpátalján, és magába szívta az élményeket,
gyönyörködött a tájak szépségében, és megragadták az ott élő emberek jellegzetes vonásai.
Amint szabad ideje volt, ecsetet ragadott. Már
a hatvanas évek elején hódolt művészi szenvedélyének, ebből az időszakból is láthattunk
képeket a PIK-ben, és persze a magyarországi
korszakából is, hiszen húsz évvel ezelőtt Orosházán telepedett le.
A megnyitón a Hodinka Vonósnégyes játszott.
Ê (temesi)

Te minek fogsz öltözni? – kérdezték a
pult mögött szorgoskodó, a huszadik
életévét már régen maga mögött hagyó
férfiembert a Vasvári Pál Polgári Egyesület farsangi jelmezes bálján február 16án. A válasz ez volt: nagyon gazdagnak.

Budapest Főváros PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala várja azon nyugdíjas pedagógusok
jelentkezését, akik ebben az évben jubileumi
díszoklevélre jogosultak, vagyis 50, 60, 65, 70
évvel ezelőtt szerezték meg pedagógus-oklevelüket, és legalább 30 éven át pedagógusi pályán
dolgoztak.
Az igény jelzésén kívül a következő dokumentumok benyújtása szükséges:
– arany oklevél (50 év) esetén: rövid szakmai
önéletrajz, a főiskolai diploma másolata
– gyémánt (60 év), vas (65 év), rubin (70) oklevél esetén: a korábbi díszoklevél másolata
Jelentkezési határidő: 2018. február 28.
További információ és jelentkezés:
Péhl Erzsébet, Polgármesteri Hivatal,
II. emelet 212.
(296-1377, pehl.erzsebet@bp18.hu)

Tudta-e?

Tájképek, portrék Kárpátaljáról és Magyarországról. Ujfalussy István festményeit a Pestszentimrei Közösségi Ház és
a XVIII. kerületi Ruszin Nemzetségi Önkormányzat közös rendezésében láthattuk a PIK Galériában.

Arab sejk
diadala

FELHÍVÁS

(legutóbb a 10. oldalon volt bent)

Derűs festő
derűs képei

Az iskola rendezvénynek helyet adó fűtöttebb
előterében jó házigazdához illően ide-oda tekingetve harminc vendégköszöntő kézszorítás
kíséretében beszélt a rajzverseny száraznak nem
nevezhető adatairól Magyar József.
– A szívem szakadt meg, amikor 925 beérkezett pályaműből kellett a legjobbakat kiválasztani
– mondta a szervező. – A maga nemében minden alkotás egyedinek számított, de hát ilyenek a
versenyek. Ötvenhét református általános iskola,
köztük tizennyolc erdélyi küldte el a rajzait. Harmincegy tanulói pályamunkát és három pedagógust jutalmaztunk, s az iskola falain 103 művet
állítottunk ki. Az utolsó szavakat már távozóban
mondta Magyar József, ugyanis a műsorkezdés
időpontja szent és sérthetetlen volt.
Az áhítatot Hajdú Bálint Kadosa lelkész tartotta. Szontagh Pál, a Református Pedagógiai Intézet

igazgatója a köszöntőjében a három évvel ezelőtti
kezdettől a jelenig értékelte az egyre népszerűbb
rajzversenyt.
Többek között a bérmaapja, Komáromi János
festőművész, teológus egy, a rajzverseny témájához szorosan kötődő gondolatát is megosztotta
a hallgatósággal Szarvas Attila alpolgármester.
E szerint akkor igazán művészet a művészet, ha
Isten felé mutat. A rajzos produkciók mellett kijutott az alpolgármesteri dicséretből a rövid, ám
tartalmas műsornak is.
A díjakat Bauer Ferenc önkormányzati képviselő, Szontagh Pál és Szarvas Attila adta át.
A rajzversenyt Pestszentlőrinc-Pestszentimre
önkormányzata, a Pannoncolor Kft. és a Soli Deo
Gloria alapítvány támogatta.
A kiállítás pünkösdig látható.
Ê Gönczöl András

Tartotta is a szavát Luka István, aki ígért
ingyenbenzint, aranykilincset, tette a szépet a
hölgyeknek egy szép kis hárem reményében, sőt
az öttagú zsűrit is megbabonázta. Így lett a bál
helyszínének, a pestszentimrei Kastély sörözőnek a főnöke arab sejként a verseny győztese.
Az ezüstérmet egy bajor népviseletbe öltözött
sörívó koma vihette haza. Bauer Ferenc, a Vasvári egyesület társelnöke köztudottan a pecázás
szerelmese. Nos, akár hiszik, akár nem, ő a hobbijához híven a nagy Ho-ho horgász jelmezében
vonult el a nagyérdemű előtt. Ez a jelmezötlet
bronzérmet ért.
Vastaps fogadta a hölgyeket is. Volt boszorkány, jósnő, varázspálcás tündér, ördögfióka,
modern Piroska és a Három a kislány után szabadon három dáma is. Ötletes volt „karalábé”
is, azaz az egyik karja alá egy B betűt tartó úriember mutatványa.
Az étlapon babgulyás és az amerikai rendőrfilmekből ismert mázas fánk szerepelt, ám az
otthonról hozott remek sütikből is jutott minden asztalra.
A folyamatos zenéről a fáradhatatlan Magic
Duó gondoskodott.
Távozóban még egy kupica pálinkának kellett nemet mondanom, ám amennyiben valakit vagy valamit kifelejtettem volna a tudósításból, az annak tudható be, hogy a korábbi
kínálgatásoknál nem mindig lehetett nemet
mondani.
Ê -gönczöl-
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Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Meghívó a világ egyik legnagyobb pedagógiai rendezvényére Egyház

�

Jól kezdődött a
Kossuth téri Sztehlo
gimnázium tanárainak az éve. Meghívást
kaptak a londoni BETTre, a világ legnagyobb
oktatástechnológiai kiállítására.
A Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium három pedagógusa vehetett részt
január 23–26. között a BETT-en, vagyis a British Educational Trade and
Technology Show-n. A világ legnagyobb oktatástechnológiai kiállítását
33. alkalommal rendezték meg, s azon
több mint 850 cég, valamint közel 35
ezer látogató vett részt. A szakmai találkozó keretében a résztvevők a digitális pedagógia nyújtotta előnyökkel, a
teljesítményt javító módszertani megoldásokkal ismerkedhettek meg.
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Meg kell
tanulni tanulni
Sztehlo-pedagógusok az oktatástechnológiai kiállításon

ük. Képesnek kell lenniük például arra,
hogy felkutassanak és kiértékeljenek új
tudásforrásokat, s azokat felhasználva
másokkal közösen megoldásokat dolgozzanak ki.
– Amikor az iskolában a tantervekből indulunk ki, nem biztos, hogy ezt
a célt szolgáljuk. Meg kell tanítanunk
a diákokat tanulni. Fontos az aktív tanulói részvétel, az elkötelezettség megélése. Ha a diákjainkat valós problémák
elé állítjuk, segíthetjük őket abban,
hogy kritikusan gondolkozzanak. Ha
azt szeretnénk, hogy jól boldoguljanak,
modelleznünk kell az elvárt viselkedésmintákat, és gyakoroltatnunk kell
azokat. Ebben segítségünkre lehet a
számítógép, mert annak köszönhetően
egyszerre többen, akár sokan dolgozhatnak ugyanazon a problémán, s ez
az, amit a munkájukban elvárnak majd
a jelenlegi tanítványainktól.

Csodák palotája

– Hatalmas LED-kivetítők, zsúfolásig
telt előadóterek, modern hangtechnika,
nyüzsgő tömeg, kisebb-nagyobb robotok, számítógépek, képernyők, tabletek.
Mintha a jövőbe csöppentünk volna, de
ez a valóság volt – kezdte a beszámolóját a Sztehlo gimnázium tanára, Németh Krisztina.
A három pedagógus utazását az iskola mellett az IVSZ, az Informatikai,
Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége támogatta.
– Bármelyik előadáson vettünk is
részt, az előadók mondandójában több
közös pontot fedezhettünk fel. Valamennyien hangsúlyozták: ahhoz, hogy
ne a múltnak, hanem a jövőnek neveljük az eljövendő generációkat, alapvető
szemléletváltásra van szükség az oktatásban – mondta a pedagógus. – A
jövő munkavállalóit nem tesztekre kell
felkészíteni, mert az élet nem azokból
áll. Közös munkára, együttműködésre
kell nevelnünk a gyerekeket, a diákokat. Ennek módja az együttes, kooperatív problémamegoldás. Már jelenleg
is előtérbe kerülnek az emberekkel való
együttműködéshez kapcsolódó készségek, s ez a jövőben még inkább így
lesz.
Németh Krisztina a kiállításon hallottak alapján azt is kiemelte, hogy a
jövő dolgozóinak jó, egyre jobb kommunikációs készséggel kell rendelkezni-

a küszöbön áll…

Felvetődik az is, hogy milyen akadályok állhatnak a megvalósítás útjában,
milyen feladatokat kell elvégezni a digitális átállás érdekében.
– A legfontosabb a megbízható szélessávú internet kiépítése az iskoláinkban. Fel kell készülni az együttműködésen alapuló tanórai munkaformákra
is, mert ez a jövő – véli a Sztehlo pedagógusa, aki szerint a tanulmányút
résztvevőiben tudatosult, hogy a digitális jövő már a küszöbön áll, s be kell
engedni az iskolákba.

A Sztehlo-pedagógusok a digitális technika legújabb lehetőségeivel ismerkedtek meg

– Hazánk első alkalommal
volt jelen önálló pavilonnal a
BETT-en, amit nagy sikerként
élhetünk meg – összegezte
az intézmény igazgatója,
Vicziánné Salla Ildikó.
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Mindenkit
vár az Agapé
Gyülekezet

Istentiszteletek, családi nap, közösségi programok

A Kondor Béla sétányon működő Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet elégedetten
tekinthet vissza az elmúlt évre, s bizakodó
lehet az ideivel kapcsolatban.
– Tavaly két alkalommal rendeztük meg

a sok látogatót vonzó Kiskondér főzőfesztivált és családi napot. A versenyre nevező
csapatok szakmai zsűri előtt mérték össze a
főzőtudományukat. Amíg a bográcsokban
rotyogott az étel, a színpadon zene szólt,

a gyermekek pedig a sétányon található
közösségi parkban játszhattak – mondta
Paul Henderson, a gyülekezet lelkésze. – A
nyár végén újra megrendeztük az egyhetes
Segít-hetünk? tábort is. Gyülekezetünk önkéntesei, fiatalok és felnőttek második alkalommal ajánlották fel a szabad idejüket, a
szeretetüket a Havanna-lakótelepen élő rászorulóknak. Segítettünk nagytakarításban,
lakásfestésben, javításokban és más munkák
elvégzésében is.
Vasárnaponként 9.30-kor istentiszteleten
találkoznak a gyülekezet tagjai. Az Istent
dicsőítő imák, valamint a személyes életben
átélt és másokat erősítő bizonyságtételek
erősítik a hitüket. Az igehirdetések alatt a
14 év alatti gyermekek hittanfoglalkozáson
vesznek részt. A fiatalokkal való kiemelt törődés egyébként is jellemző a gyülekezetre.
Amint azt a lelkésztől megtudtuk, a 20 és
35 év közöttiek száma egyre nő, miközben
nem csökken az idősebb korosztályba tartozó úgynevezett örökifjak száma sem.
– Ami az idei programokat illeti, május
12-én újra megrendezzük a főzőfesztivált,
immár nyolcadik alkalommal, amelyre természetesen minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk. Emellett nyitott ajtókkal és
szívvel fogadunk minden fiatalt és „örökifjút” is a találkozóinkon, akárcsak a vasárnapi istentiszteleteinken a Kondor Béla sétányon lévő gyülekezeti házunkban. Fontos
kiemelni, hogy a célunk nemcsak a gyülekezet tagjainak a szolgálata, hanem a környezetünkben élő különféle generációk tagjait
is szeretnénk elérni Isten örömhírével és azzal, hogy részt vesznek az eseményeinken –
mondta befejezésül az amerikai származású
Paul Henderson lelkész.
Segít a technika is
Az Agapé Gyülekezet eseményeiről további információk az
agapenet.hu/pestszentlorinc
honlapon és a facebook.com/
agapegyulekezet címen találhatók. Az istentiszteletek videói, illetve vasárnaponként az
élő közvetítés a youtube.com/
pestszentlorinciagapegyulekezet
címen érhetők el.


Új egyházmegye,
új püspök
Ünnepe volt a közelmúltban a Magyarországi Kopt Ortodox Egyháznak: decemberben beiktatták az újonnan
létrehozott közép-európai egyházmegye elöljáróját,
Ava Giovanni püspököt.

A ceremóniát a kerületünkben található Szűz Mária és Mihály arkangyal kopt ortodox templomban tartották. Az új, közép-európai egyházmegyéhez, amelynek Magyarország ad otthont, Románia, Lengyelország, Csehország és Szlovénia tartozik
még.
A beiktatási szertartás ünnepi prédikációjában Anba Paula
püspök háláját fejezte ki II. Tavadrosz pátriárkának, a kopt egyház fejének a döntéséért.
– Az, hogy kopt püspökség alakult Közép-Európában, sok áldással jár. Magunkon érezzük a szent család és Szent Márk óvó
figyelmét – mondta. – A kopt lelkiség eljön Közép-Európába. Az
a lelkiség, amellyel összefügg a szerzetesség kialakulása.
A frissen beiktatott püspök, Ava Giovanni elmondta, hogy a
biztató szavak megerősítik őt, s öröm számára, hogy jelen vannak testvérei a katolikus egyházból. A szertartáson ugyanis
részt vett többek között Erdő Péter bíboros, prímás, esztergombudapesti érsek is. A kerületi kopt templom esperese, Halil
Juszuf úgy fogalmazott, hogy a dicsőség napja ez a kopt egyház
számára Magyarországon.
Ava Giovanni 1961. október 24-én született az egyiptomi El
Miniában. Egyetemi tanulmányait geológiaszakon végezte 1983ban. 1998. szeptember 3-án lett szerzetes, október 5-én szentelték pappá, tavaly november 12-én pedig püspökké. December
9-i beiktatásával ő lett a most létrejött egyházmegye püspöke.
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Hirdetés

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

SZOLGÁLTATÁS
n Duguláselháritás falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. 06-1-402-4330,
06-20-491-5089

A Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. a következő
pozíciókba keres munkatársakat:

n Bádogos munkákat vállalok ereszcsatorna cseréjét ,javítását,

ablakpárkányok, szegélyek cseréjét, kisebb tetőjavításokat 06203915982,
www.koczohbadogos.hu, koczohzolim66@gmail.com

n Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel.
06-20-264-7752
n Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen

bioszerekkel. 06306170351

n Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű

ügyintézéssel. Gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751

n SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás,
vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül!
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu
n Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű ügyintézéssel.
Gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt
2003 Bt. Tel.:06709487751
n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA
VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588
n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email:
szerviz@szerviz.info
n Kaiser Viktor gázkészülék javító Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és
tűzhelyek tisztítása, javítása, karbantartása, ellenőrzése. Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől
a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647
n ABLAK, AJTÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése,
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.:
0630-849-4294
n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés.

Ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók, Wc tartályok és szifonok
cseréje. Tel.: 06-20-491-50-89

n LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok,
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, CSŐFAGYASZTÁS. 06-70-544-4050
n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ
TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.
n ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező

árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan!
HORVÁTH ÁKOS Tel.: 06-70-550-0269

n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL,
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-28492-13

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3%
jutalékért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon,
nem fog csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

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

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

ÁLLÁS

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követkĞǌƅƉŽǌşĐŝſŬďĂŬĞƌĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ:

n EMELŐGÉP-KEZELŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. Feladatok: - emelőkosaras
<SDqs^ ͬ^'DhE<^: <ƅŵƾǀĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗ũĄƌĚĂ- ĠƐƷƚĠƉşƚĠƐ͕
gépjármű vezetése, - az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési területet
ǀĂůĂŵŝŶƚĐƐĂƉĂĚĠŬĞůǀĞǌĞƚĠƐ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗ ƉŽŶƚŽƐ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ůƅŶǇ͕ĚĞŶĞŵĨĞůƚĠƚĞů͗
felmérése, - az előírt biztonsági feladatok elvégzése, - munkavédelmi előírások betartása és
ƐǌĂŬŵƵŶŬĄƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇŵĠůǇĠƉşƚĠƐďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͘ <ĠƌũƺŬĂǌĞbetartatása, - a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: emelőgépŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟<ƅŵƾǀĞƐͬ<ƅŵƾǀĞƐƐĞŐĠĚŵƵŶŬĄƐ͊͟
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
E,'W<>S:
EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅŝƉŽǌşĐŝſďĂ͕ĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŐĠƉƚşƉƵƐŽŬƌĂŬĞƌĞƐƺŶŬŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ͗
kategóriás vezetői engedély, pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői
ŐƵŵŝůĄŶĐƚĂůƉĂƐŵŝŶŝŬŽƚƌſ;zĂŶŵĂƌ-ϭϱ͕zĂŶŵĂƌ^s-17)͕ĐƐƷƐǌſŬĞƌĞŬĞƐŚŽŵůŽŬƌĂŬŽĚſ;',>Ϳ͕
végzettség.
ŬŽŵďŝŶĄůƚƌĂŬŽĚſŐĠƉ͕ŚĞŶŐĞƌ;Ϭ͕ϱ-ƚƅůϯ͕ϱƚŽŶŶĄŝŐͿ͕DĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ũſĐƐĂƉĂƚŵƵŶŬĂ͕ƉŽŶƚŽƐ
nŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂŶĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅŝK<:-ƐǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŵĞŐůĠƚĞ
VARRODAI MUNKATÁRS: Varrodai munkatársat keresünk. Feladatok: munkaruha készítés,
külső megrendelők
részére javítási és varrási feladatok elvégzése, kapcsolattartás az ügyfelekkel.
ĂůĂƉĞůǀĄƌĄƐ͘
<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅ͊͟
Elvárások: szakirányú végzettség, több éves releváns tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés,
hZ<K>M͗
DĞůĞŐďƵƌŬŽůĄƐŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚƚĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬĂǌĂůĄďďŝŵƵŶŬĄŬ
monotóniatűrés.
ĨƅůĞŐůĂŵŝŶĄůƚƉĂƌŬĞƚƚĂ͕ƐǌƅŶǇĞŐƉĂĚůſ͕Ws͕ůŝŶſůĞƵŵ
ĂŶǇĂŐƷďƵƌŬŽůĂƚŽŬŬĠƐǌşƚĠƐĠƌĞ͕
nĞůǀĠŐǌĠƐĠƌĞ͗
SEGÉDMUNKÁS:
Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel.
Önmagára és
ũĂǀşƚĄƐĄƌĂ͘
munkájára<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟DĞůĞŐďƵƌŬŽůſ͟!
is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett
gyakorlat és tapasztalat előny.
W>z'KEEK<: WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ ŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬŵƾĨƺǀĞƐƐƉŽƌƚƉĄůǇĂŬĂƌďĂŶƚĂƌƚĄƐĄŚŽǌ
n VILLANYSZERELŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Elvárások:
ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶŶǇĂů͕ƚŽǀĄďďĄĂŬŝƐƚƌĂŬƚŽƌĂĚĂƉƚĞƌĞŝŶĞŬŬĞǌĞůĠƐĠŚĞǌƐǌƺŬƐĠŐĞƐĂůĂƉŽǌĄƐ͕ŬƂǌŵƾ
Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz
ĠƐĨĞŶŶƚĂƌƚĄƐŝ-ŐĠƉŬĞǌĞůƅ K<:-ƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶŶǇĂů͘ ůƅŶǇ͗,ĂƚſƐĄŐ;E<,ͿǀŝǌƐŐĂŵĞŐůĠƚĞ<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝů
munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt
ƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ͊͟
jelent.
nh^KD^dZ:
NEHÉZGÉPKEZELŐ:
Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül építőipari és
hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗Ă
mélyépítési földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése. Kisebb karbantartási, hibaelhárítási
ŵĞĚĞŶĐĠďĞŶ͕ĂŵĞĚĞŶĐĞƚĠƌďĞŶĠƐĂƐƚƌĂŶĚŵĞĚĞŶĐĠďĞŶƚĂƌƚſǌŬŽĚſŬĠůĞƚĠŶĞŬ͕ƚĞƐƚŝĠƉƐĠŐĠŶĞŬ
feladatok elvégzése a munkagépen.
Elvárások: szakirányú, hatályos OKJ-s bizonyítvány és a
ǀĠĚĞůŵĞ͕ĂŚĄǌŝƌĞŶĚďĞƚĂƌƚĂƚĄƐĂ͕
ĂǌƷƐǌſŵĞĚĞŶĐĞĠƐŬƂƌŶǇĞǌĞƚĞƚŝƐǌƚĂƐĄŐĄŶĂŬ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĞůƅşƌƚ
gépcsoportokat tartalmazó NKH-s
kiskönyv, felelősségteljes, pontos munkavégzés, csapatszellem.
ǀşǌŵŝŶƅƐĠŐĠŶĞŬďŝǌƚŽƐşƚĄƐĂ͕
ĂƐǌĂƵŶĂĞůƅşƌĄƐƐǌĞƌŝŶƚŝŵƾŬƂĚƚĞƚĠƐĞ͕ŝůůĞƚǀĞĂďĠƌůƅŝƐĄǀƚƺŬƂƌĂůĂƉũĄŶĂǌ
nŝŐĠŶǇďĞǀĞǀƅŬĞůůĞŶƅƌǌĠƐĞ͕ĂŵƵŶŬĂŬƂƌŚƂǌƚĂƌƚŽǌſĞůůĞŶƅƌǌĠƐŝĠƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚŽŬĞůůĄƚĄƐĂ͘
AUTÓSZERELŐ: Társaságunk autószerelő pozícióba keres kollégát. Feladatok: gépjárművek és
azok szerkezeti egységeinek szerelése, alkatrészek pótlása és cseréje, valamint javítása és felújítása,
ůǀĄƌĄƐŽŬ͗ƵƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉŽŶƚŽƐ͕
hibafeltárás; gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok
és diagnosztikai beállítások
ĨĞůĞůƅƐƐĠŐƚĞůũĞƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵƾƐǌĂŬŽƐŵƵŶŬĂƌĞŶĚǀĄůůĂůĄƐĂ͘
<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬ
végzése. Elvárások: autószerelő vagy technikusi végzettség; gyakorlati ismeretek; több éves szerelői
ĨĞů͗͟hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌ͟!
tapasztalat; pontos munkavégzés; kulturált megjelenés; csapatszellem; jó problémamegoldó képesség.
Z<dZK^:
ZĂŬƚĄƌŽƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘
&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗ ĂdĄƌƐĂƐĄŐĄůƚĂůǀĄƐĄƌŽůƚĂŶǇĂŐŬĠƐǌůĞƚĠƐ
Amit kínálunk:
stabil munkahely, változatos feladatok.
nƚĄƌŐǇŝĞƐǌŬƂǌƂŬ
HELPDESKŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĂ͕ĂŬŝǀŝƚĞůĞǌĠƐŝĞŐǇƐĠŐĄůƚĂůŝŐĠŶǇĞůƚĂŶǇĂŐŽŬŬŝĂĚĄƐĂ͕ĨĞůŶĞŵŚĂƐǌŶĄůƚ͕
MUNKATÁRS: Társaságunk helpdesk munkatárs pozícióba keres munkavállalót.
ŝůůĞƚǀĞďŽŶƚĄƐďſůĞƌĞĚƅĂŶǇĂŐŽŬ
ǀŝƐƐǌĂǀĠƚĞůĞǌĠƐĞ͕ĂƌĂŬƚĄƌďĂŶƚƂƌƚĠŶƅŵŝŶĚĞŶŶĞŵƾ
Feladatok: - a felhasználók napi szintű
helyi, vagy távmenedzselt informatikai támogatása; - kliens oldali
ĂŶǇĂŐŵŽǌŐĂƚĄƐƐĂů
eszközök (telefon, ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚƚĞůũĞƐşƚĠƐĞ͕ĂĚŽůŐŽǌſŬŶĂŬŬŝĂĚŽƚƚƐǌĞƌƐǌĄŵŽŬ
asztali és hordozható számítógép, nyomtatók, stb.) beüzemelése, hibaelhárítása,
ĞŐǇĞĚŝŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĄŶĂŬ
ǀĞǌĞƚĠƐĞ͕ĨŝǌŝŬĂŝĄƌƵŵŽǌŐĂƚĄƐĂƌĂŬƚĄƌŽǌĄƐŝǀĞǌĞƚƅƵƚĂƐşƚĄƐĂŝ͕ǀĂůĂŵŝŶƚ
cseréjének elvégzése; - vezetékes
és vezeték nélküli hálózat üzemeltetési, hibaelhárítási feladatinak Ă
ĨĞůŵĞƌƺůƚŝŐĠŶǇĞŬŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗
ellátása; - alapszoftverekkel (Levelezés, Office,ŬƂǌĠƉĨŽŬƷƐǌĂŬŝƌĄŶǇƷǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſ
Intranet) kapcsolatos felhasználói segítségnyújtás;
ŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉƌĞĐşǌ͕ƉŽŶƚŽƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵĂŐĂƐĠƉşƚĠƐŝĂŶǇĂŐŝƐŵĞƌĞƚ
- üzleti szoftverekkel (pl.: pénztár rendszer, könyvelési- és bér rendszer, iktatási rendszer, stb.)
kapcsolatos felhasználói segítségnyújtás; - részvétel az éves informatikai eszközöket érintő leltározási
s/>>Ez^Z>S: sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘ sĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞƚ
feladatok ellátásában; - informatikai rendszerekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, átadásŝŐĂǌŽůſďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇ͕ůĞŐĂůĄďďϱĠǀĞƐƐǌĂŬŵĂŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ƉƌĞĐşǌŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕
átvételek dokumentálása; - saját napi feladatainak vezetése a Társaság központi IT Help-Desk
ƌƵŐĂůŵĂƐƐĄŐĂůĂƉĨĞůƚĠƚĞů͘ ƌŝŶƚĠƐǀĠĚĞůŵŝƐǌĂďǀĄŶǇŽƐƐĄŐŝĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůſǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞůƅŶǇƚũĞůĞŶƚ͘ <ĠƌũƺŬ
rendszerében. Elvárások: informatikus végzettség, kreatív és önálló munkavégzés, precizitás és
ĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅ͟!
megbízhatóság, szervezőkészség. Előny, de nem feltétel: hasonló területen szerzett 1-2 éves tapasztalat.
n:ĞůĞŶƚŬĞǌĠƐŵſĚũĂ͗
LAKOTT-TERÜLETI
FAKITERMELŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag mozgatása; PŶĠůĞƚƌĂũǌǌĂů͕Ğ-ŵĂŝůďĞŶǀĂŐǇƉŽƐƚĄŶ͕ĂǌĂůĄďďŝĞůĠƌŚĞƚƅƐĠŐĞŬĞŶ͗
nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák növekedését akadályozó, illetve véghasználatban
E-ŵĂŝů͗ĂůůĂƐΛǀĂƌŽƐŐĂǌĚĂϭϴ͘ŚƵ
minden fa tőtől való elválasztása, döntése; - a kidöntött fák gallyazása; - a kívánt választékok
szerinti méretre darabolása, kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba
WŽƐƚĂĐşŵ͗sĄƌŽƐŐĂǌĚĂys///͘ŬĞƌƺůĞƚEŽŶƉƌŽĨŝƚƌƚ͘ ϭϭϴϭƵĚĂƉĞƐƚ͕ĂƌŽƐƐƵƚĐĂϳ͘
rakodása; - gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása; - a biztonsági előírások betartása.
Elvárások: szakirányú végzettség (OKJ 35 623 01), szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés,
megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent.
n TETŐFEDŐ-BÁDOGOS SZAKMUNKÁS: Feladatok: A Társaság által üzemeltetett,
karbantartott, kezelt ingatlanokban az alábbi hibákat el kell hárítani: - napi hibaelhárítás; - tetők
javítása, karbantartása; - eresz, ereszcsatorna javítása, karbantartása; - tető takarítása; - eresz
takarítása; - egyéb tetőfedő-bádogos tevékenység ellátása. A leendő munkavállalónak ismernie
kell a munkájához szükséges hatályban lévő szabályzatokat és eljárási utasításokat. Az ezekben
rögzített munkafolyamatokba épített ellenőrzési kötelezettségeknek eleget kell tennie. Elvárások:
Iskolai végzettség: tetőfedő-bádogos szakmunkás bizonyítvány, „B” kategóriás jogosítvány, erkölcsi
bizonyítvány. Bejelentett, hosszútávú munkalehetőség.
n RAKTÁROS: Feladatok: - a Társaság által vásárolt anyagkészletének és tárgyi eszközeinek gépi
nyilvántartása; - raktárkészletet érintő nyilvántartások vezetése; - a szigorú számadású anyagmozgatási
bizonylatok kezelése; nyilvántartása; - havi ellenőrzés a raktár és a gépi nyilvántartással; - a
raktárhelyiségben elhelyezett anyagok mozgatása; - tengelymérleg kezelése, mérlegjegyek összesítése
táblázatba; - a közvetlen vezető által elrendelt, ad-hoc jellegű feladatok végrehajtása. Elvárások:
terhelhetőség, adminisztratív tapasztalat, jó kommunikációs, szervező és koordinációs készség,
felhasználói szintű Office ismeretek (Word, Excel, Outlook), pontos, megbízható munkavégzés.
n KISZOLGÁLÓ RENDSZER ÜZEMELTETŐ: Feladatok: - üzleti alkalmazások üzemeltetése,
támogatása vállalati környezetben; - IT üzemeltetési feladatok azonosítása, az üzemeltetéshez
kapcsolódó folyamatok egyeztetése és dokumentálása; - frissítések, verzióváltások végrehajtása;
- események monitorozása, a felmerülő hibák vonatkozásában hibaelhárítás végrehajtása; - IT
szolgáltatások mérhető és ellenőrizhető paraméterek alapján történő elszámolása; - IT projektek
bevezetési feladatainak specifikálásában való részvétel, projektek üzemeltetés oldali felügyelete,
koordinálása, tesztelési feladatok ellátása; - az SLA feltételek folyamatos biztosítása. Elvárások:
minimum középfokú, szakirányú végzettség, 1–3 év üzemeltetési tapasztalat munkaállomási és szerver
oldali üzemeltetésben, kreatív, megbízható, önálló munkavégzés, jó kommunikációs és kapcsolattartó
képesség. Előny, de nem feltétel: IT projekt részvételi, esetleg projektvezetői tapasztalat, vezetői
tapasztalat, B kategóriás vezetői engedély, önkormányzati szervezetek ismerete, valamint a 2013. évi L.
törvény ismerete.
n MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ MUNKATÁRS: Társaságunk Közterületi-kertészeti Osztálya
motorfűrész-kezelői munkavállalót keres. Szükséges szakképesítés: motorfűrész-kezelő, szakképesítés
OKJ száma: 21 623 02. Olyan szakembert keresünk, aki elvégzi a kérgezést, gallyazást, darabolást,
kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantartja azokat, a
munkavédelmi előírásokat betartja. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket. A motorfűrészkezelő 6-cm-nél kisebb átmérőjű fákat dönthet. A motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb átmérőjű
fa- és cserjefajokat.
n MÉLYÉPÍTÉS MŰVEZETŐ: Társaságunk művezető pozícióba keres munkavállalókat építési,
felújítási és karbantartási feladatok előkészítésére, helyszíni irányítására. Feladatok: - az osztályvezető

iránymutatása alapján a munka szervezése, annak helyszínen történő irányítása, a munkafolyamatok
megszervezése; - a művezető koordinálja és ellenőrzi az osztályvezető által elrendelt munkák
végrehajtását; - a műszaki adminisztrációtól átvett munkalapok alapján kijelöli a munkát végző
csoportokat; - az elkészült munkák műszaki átvétele, mennyiségi és minőségi ellenőrzése, a felmerülő
hibák kijavításáról való intézkedés; - amennyiben a munka külső vállalkozó bevonását igényli,
úgy a pályáztatás lebonyolítása, ajánlatok kérése, kiértékelése, döntés előkészítése; - folyamatos
kapcsolattartás a társaság beszállítóival, közreműködés az anyagbeszerzések lebonyolításában; - az
irányítása alá tartozó munkavállalók beosztásának elkészítése; - a munkakörhöz tartozó adminisztrációs
feladatok elkészítése. Elvárások: mélyépítő technikusi, vagy magasabb szakirányú végzettség; hasonló
munkakörben szerzett, legalább 1- 3 éves tapasztalat; kiváló szervező és koordinációs képesség; jó
problémamegoldó képesség; jó kommunikációs készség; felhasználói szintű számítógépes ismeretek
(Word, Excel, Outlook, stb.); B kategóriás vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: TERC költségvetés
készítő program ismerete.
n USZODAGÉPÉSZ: Feladatok: - az uszodák és a strand gépészeti, karbantartási feladatainak
ellátása az érvényes technológiai utasításoknak megfelelően; - az uszodai berendezések felügyelete és
a rendeltetésszerű működést biztosító feladatok végrehajtása; - a vízhőmérséklet folyamatos mérése
és az így nyert adatok regisztrálása; - az uszodavíz PH értékének, illetve klór tartalmának ellenőrzése
és a mérési eredmények vezetése; - a medencében, a medencetérben és a strandmedencében
tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása; - az úszómedence és
környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása; - az Üzemviteli szabályzat
ismerete, mindhárom uszodára; - az uszodanapló rendszeres vezetése; - az uszoda üzemeltetéséhez
tartozó vegyszerkészlet ellenőrzése, azok napi szinten történő naplózása és rendelés leadása közvetlen
vezetőjének; - az uszodák nagy leállása (karbantartás) alatti aktív részvétel; - kisebb, a területet (épület)
érintő javítási feladatok ellátása; - a területre vonatkozó Házirend, munka és balesetvédelmi előírások
ismerete, alkalmazása. Elvárások: uszodagépész, vízvisszaforgató berendezés kezelő, uszodamester
végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes munkavégzés;
műszakos munkarend vállalása.
n ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS: Feladatok: - az Ügyfélszolgálati Osztályra beérkező
közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok fogadása, nyilvántartásba vétele, kivizsgálása és a
hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez vagy más szervezethez való továbbítása; - a beérkező
telefonhívások, e-mailek, postai levelek fogadása, feldolgozása, bejelentő tájékoztatása a bejelentés
beérkezésének csatornáján keresztül; - személyes ügyfélszolgálati feladatok ellátása; - adminisztrációs
feladatok elvégzése (iktatás, levélírás, engedélykérők megírása stb.); - az ügyfélszolgálat aktuális
informatikai rendszerébe történő napra kész adatfelvitel és adatkezelés. Elvárások: középfokú
végzettség; kiváló kommunikációs készség szóban és írásban; jó stressz tűrő képesség; ügyfélközpontú
gondolkodás; felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook); hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat előnyt jelent.
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.

SÜTŐIPARI
OPERÁTOR
MUNKAKÖRBE FELVÉTELT HIRDET

Multinacionális sütőipari cég budapesti
üzemébe keres
GÉPKEZELŐ OPERÁTORT
SÜTŐIPARI GÉPSORRA

Kiemelt fizetés, bejelentett munkakör,
modern munkakörélmények.
Előnyt jelent:

termelő üzemben szerzett tapasztalat,
sütőipari végzettség.
Jelentkezés a munkavégzés helyén:
Budapest, 18. kerület, Besence utca 11.

n LAKÁSTAKARÍTÁSHOZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1
ALKALOMMAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152

OKTATÁS
n Matematika, fizikatanítást általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal
szaktanártól! Házhoz megyek! 06/20-9590-134

Közhasznú
könyvfelvásárlás!

VIGYÁZZ, KÉSZ,
BAJNOK AJÁNLATOK

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

Gerinc és izületi diagnosztikai és terápiás központ
Dr. Németh Lóránd
gerinc és izületi specialista
reumatológus forvos

Ne éljen
fájdalommal !

 Gerinc, izületi és végtagfájdalom,
Bejelentkezés:
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos
06 1 291 - 0539
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és
06 1 290 - 0921
szakszer kezelése
1181. Budapest
 Gerinc és izületi specialisták, konzulensek
Ülli út 419.
 Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós
és infúziós kezelési lehetségek www.maganreumatologia.hu

AJÁNDÉK TÉLI KEREKEK | AKÁR 0% THM | 5 ÉV VAGY 200 000 KM GARANCIA
UW¨NďU DM QODWXQN  IHEUX U WĐO YLVV]DYRQ VLJ PHJNµWµWW YHYĐV]HU]ĐG¨VHNUH ¨UY¨Q\HV D] DO EEL 7R\RWD PR
GHOOHNUH$\JR<DULV$XULV&RUROOD9HUVR$YHQVLV&+55DY3ULXV3URDFH9HUVR$]DM QODWD7R\RWD3¨Q]»J\L=UW
IRULQWDODS¹Y OWR]²NDPDWR] V¹PDUDGY Q\¨UW¨NHV] UWY¨JİS¨Q]»J\LO¬]LQJDM QODWDDPLWHOMHVNµUİFDVFREL]WRV¬W V
PHJNµW¨VH¨VWHOMHVIXWDPLGĐDODWWLIHQQWDUW VDHVHW¨Q¨UY¨Q\HV$IHOW»QWHWHWW7+0IRULQWƪQDQV]¬UR
]RWWµVV]HJ¨VK²QDSIXWDPLGĐƪJ\HOHPEHY¨WHO¨YHONHU»OWPHJ OODS¬W VUDHWWĐOHOW¨UĐƪQDQV]¬UR]RWWµVV]HJ¨VYDJ\
IXWDPLGĐHVHW¨QD7+0¨UW¨NHY OWR]LN$7+0PHJKDW UR] VDD]DNWX OLVIHOW¨WHOHNLOOHWYHKDW O\RVMRJV]DE O\RNƪJ\H
OHPEHY¨WHO¨YHOWµUW¨QWDIHOW¨WHOHNY OWR] VDHVHW¨QP¨UW¨NHP²GRVXOKDW$7+0PXWDW²QHPW»NUµ]LDƪQDQV]¬UR] V
NDPDWNRFN ]DW W$FDVFREL]WRV¬W VG¬MDHOĐUHQHPLVPHUW¬J\D]WD7+0QHPWDUWDOPD]]D$KLUGHW¨VQHPPLQĐV»ONRQN
U¨WDM QODWW¨WHOQHNDQQDNF¨OMDDƪJ\HOHPIHONHOW¨VD7R\RWD3¨Q]»J\L=UWDNRQG¬FL²NY OWR]WDW V QDNMRJ WIHQQWDUW
MD$]DM QODWP VNµ]SRQWLNHGYH]P¨QQ\HOQHPµVV]HYRQKDW²$W M¨NR]WDW VQHPWHOMHVNµUİWRY EELIHOW¨WHOHN¨UW¨V
U¨V]OHWHN¨UWNHUHVVHIHO7R\RWD0 UNDNHUHVNHG¨V»QNHWYDJ\DWR\RWDKLWHOKXROGDOW
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Kalandpark kialakítása, üzemeltetése és fejlesztése,
területének bérbeadás útján történő hasznosítása céljából

1.) A Pályázat tárgyát képző ingatlan adatai:
Budapest XVIII. kerület, Szélmalom u. 33. szám alatti, 150230/13 helyrajzi számú ingatlanon
(Bókay-kert) található Kalandpark területe, összesen 5130,518 m2 nagyságú ingatlanrész.
A Kalandpark területén található játékelemek, iroda, raktárépület, telepített oszlopok, kerítés;
akadálypálya, trambulin, ugráló várak, lesikló pálya, óriás csúzli idegen tulajdonban állnak.
2.) A Pályázat célja, a pályázattal kapcsolatos elvárások:
Az ingatlan meghatározott területének - 5 (öt) éves határozott időtartamra szóló - bérbeadás
útján való hasznosítása, valamint a Kalandpark jelen állapot szerinti kialakítása, területének
üzemeltetése, továbbfejlesztése.
3.) A pályázat hivatalos nyelve: magyar.
4.) A választott eljárás: egyfordulós, nyilvános pályázat.
5.) A pályázaton történő részvétel feltételei:
A részletes Pályázati dokumentáció megvásárlása, melynek ára 50.000,- Ft, mely összeget
átutalással, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) K&H Zrt.-nél
vezetett 10401024-00030620-00000009 sz. számlaszámára (kérjük az átutalás közlemény rovatába
beírni: „Kalandpark – Pályázati dokumentáció”), az átutalási bizonylat bemutatásával, vagy
készpénzben a Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárában történő befizetését
követően a befizetési bizonylat bemutatásával, titoktartási nyilatkozat aláírása ellenében, a Társaság
1181 Budapest, Baross u. 7. telephelyén az Ügyfélszolgálaton személyesen vagy meghatalmazott
útján vehető át, munkanapokon a Pályázati Felhívás megjelenése napjától a pályázat benyújtásának
határidejéig (hétfőn 8:00-tól 18:00-ig, keddtől csütörtökig 8:00-tól 16:00-ig,
pénteken 8:00-tól 13:00-ig).
A meghatalmazott köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni
képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A Pályázati dokumentációt az Ügyfélszolgálat a
dokumentáció ára átutalásának megtörténtéről szóló banki igazolás, illetve a befizetési bizonylat
benyújtását követően adja át. A dokumentáció tartalmát egyetlen jelentkező sem hozhatja
nyilvánosságra, illetve nem teheti hozzáférhetővé kívülállók számára. A dokumentáció másra át
nem ruházható.
6.) Az ingatlan megtekintése:
A pályázók az ingatlant előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetik meg.
A megtekintés előfeltétele a Pályázati dokumentáció megvásárlása.
7.) A pályázatok benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő):
2018. március 13. (kedd), 12:00 óra.
A pályázatot magyar nyelven, 1 (egy) eredeti, 2 (kettő) másolati példányban, zárt borítékban
„Bókay-kert – Kalandpark” jeligével kell személyesen benyújtani az alábbi címre: Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. – 1181 Budapest, Baross u. 7.
8.) Egyéb:
A Társaság az Ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 15 (tizenöt)
nappal meghosszabbíthatja. A Társaság jelen Felhívást az Ajánlattételi határidő lejárta előtt
indokolás nélkül visszavonhatja, amiről jelen Felhívás közlésével megegyező helyeken az
Ajánlattételi határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé.
Az ajánlattevő az Ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati
ajánlatát. A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az Ajánlattételi határidő napját követő 45
(negyvenöt) naptári nap.
A nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, valamint az ajánlattétel tartalmi követelményeit
és a formanyomtatványokat a Pályázati dokumentáció tartalmazza.

CSATLAKOZZ

2017/2018.
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OKTATÁSI IDŐPONTOK:
szerda 16-17 óra
vasárnap 10-11 óra
(2018. február 14-től
március 31-ig)
VÁRJUK ELSŐSORBAN A 4-6, MAXIMUM 10 ÉVES KORÚ
FIÚ ÉS LÁNYOK JELENTKEZÉSÉT, AKIK ÉRDEKLŐDNÉK
A KORCSOLYÁZÁS ÉS A JÉGKORONG IRÁNT!
HELYSZÍN:
KŐBÁNYAI MŰJÉGPÁLYA
1105 BUDAPEST, IHÁSZ U. 24.

PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY

KONCERT

2018.
április 6.
péntek
20 óra

Jegyár: 3.990 Ft

Jegyvásárlási lehetőség:
Pestszentimrei Sportkastély
(1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c)

Rózsa Művelődési Ház

EDZŐ:
TEJFALUSSY BÉLA
EGYKORI VÁLOGATOTT JÉGKORONGOZÓ,
A HÍRESSÉGEK CSARNOKÁNAK TAGJA
Jelentkezés
Telefonszám: 06/30 226-9973 és 06/30 951-7444
E-mail: akademia@varosgazda18.hu
Web: www.akademia18.hu
Facebook: fb.com/sportakademia18

(1181 Budapest, Városház u. 1-3.)

www.jegy.hu
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Programajánló

Az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezünk

Programok
Rózsa Művelődési Ház
Városház utca 1–3.
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 22. 16.30: MagDala – beszélgetés Németh Lívia mandalafestőkineziológussal a színek, szimbólumok
testi és lelki egészség megőrzését
szolgáló pozitív hatásairól. A részvétel
ingyenes!
Február 24. 16 óra: Magyar táncház
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Február 25. 19 óra: Magyar táncház
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Hétfőnként 9.30-tól Pilates-torna. Segít
a karcsúság megőrzésében, az izomzat
feszessé, a törzsizomzat stabillá tételében. Oktató: Nagy Melinda. Részvételi díj:
1200 Ft/alkalom, 10 500 Ft/10 alkalom.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A
foglalkozás az energia-egyensúly helyreállításával erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra (New
Dance World tánciskola, gerinctorna,
ringató, zumba, callanetics, baba-mama
klub, Etka-jóga) jelentkezni és azokról
további információt kérni az elérhetőségeinken lehet.
A művelődési ház nyitvatartása: hétfőtől
péntekig 9–19 óráig, hétvégén a rendezvényekhez igazodva. Az itt található
Ticket Expressz-irodában jegyek válthatók
koncertekre, színházi előadásokra, kiállításokra. Terembérlési lehetőség esküvőkre, összejövetelekre az elérhetőségeinken
való előzetes egyeztetés alapján.

4seasons Sí- és
Snowboardpark
Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán folyamatosan lehet sízést, snowboardozást
tanulni. Egyéni és csoportos oktatás 3
éves kortól kezdve az emberi élettartam
és a vállalkozó kedv határáig. A csoportokat életkor és tudásszint szerint állítjuk
össze. Beiratkozás szerdánként 16–19
óráig, szombatonként 10–13 óráig. A
pályán szakképzett oktatók, különleges
minőségű mesterséges burkolat, két
sífelvonó, egy mozgójárda-felvonó és esti
világítás segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlapján:
www.siiskola-bokaykert.hu.

A Galéria 18 kiállítóteremben márciusban
Barcs Krisztina pszichológus, hobbifestő
Csodálatos tudattalan című kiállítása
látható.
Internethasználói foglalkozás indul
kezdőknek 16 órában, délelőttönként
9–13 óráig. Időpontok: február 21., 28.,
március 7., 14. Jelentkezni személyesen
és a részvételi díj egyidejű befizetésével
lehet. Beiratkozott olvasóknak 120 Ft/óra,
regisztráltaknak 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen internetezhetnek a könyvtárban!
Havanna-lakótelepi
Könyvtár

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Február 23. 16 óra: Könyvajánlók klubja –
Ki mit olvasott utoljára?
Február 28. 16 óra: Kézműves foglalkozás
nem csak gyermekeknek – télűző bábok
készítése
Március 1. 10 óra: Csevegő csütörtök
A könyvtár előterében a Tomory Lajos
Múzeum által összeállított Mesterek és
mesterségek Pestszentlőrincen című
kiállítás látható.
Pestszentimrei
Könyvtár

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Február 23. 17.30: Amíg utazunk – Gévai
Csilla Budapest közlekedéséről szóló
könyvsorozatának játékos, interaktív
bemutatója. Regisztráció szükséges.
A könyvtár a PIK Ház első emeletén
hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütörtökön
9–17 óra, pénteken 11–17 óra között
várja a látogatókat. Kedden és szombaton
zárva.
Kondor Béla
Közösségi Ház

Thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Február 24. 15 óra: PLER-Budapest
II–Dabas NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés
Február 24. 17.30: PLER-Budapest–Pécs
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés
Február 26. 14 óra: Játsszunk együtt!
Első forduló.
Március 2. 15 óra: PLER-Budapest–
Cegléd serdülő kézilabda-mérkőzés
Március 2. 16.30: PLER-Budapest–
Cegléd ifjúsági kézilabda-mérkőzés
Március 3. 14 óra: Fitt Junior program
a Városgazda Utánpótlás Akadémia
szervezésében
Március 5. 14 óra: Játsszunk együtt!
Második forduló.
Március 8. 20 óra: RÉV–Csömör NB II-es
férfi kézilabda-mérkőzés
Március 10. 15 óra: PLER-Budapest
II–Holler NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés
Március 10. 17.30: PLER-Budapest–Neka
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 23. 16.30: Gerinctorna
Február 25. 8 óra: Sakkbajnokság a Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Február 25. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Február 26. 17 óra: Dr. Diószegi György
Antal családtörténész és görögkutató
előadása
Február 27. 16.30: Gerinctorna
Február 27. 17.30: A máig ható múlt –
Pais István filozófiatörténész, ny. egyetemi
docens előadás-sorozata. Téma: A liberalizmus ördögi volta.
Február 28. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Március 2. 16.30: Gerinctorna
Március 3. 17 óra: A békakirály – a
Dvorák & Patka Színház zenés játéka a
Grimm-mese alapján.
Március 4. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Március 6. 16.30: Gerinctorna
Március 6. 17 óra: A középiskolások
részére meghirdetett képző- és iparművészeti pályázat ünnepélyes díjkiosztója
és az alkotásokból összeállított kiállítás
megnyitója. A tárlat március 29-ig
tekinthető meg.
Március 7. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Március 8. 14 óra: Fehér asztalnál – a
NYÉVE összejövetele, a hölgyek köszöntése a nőnap alkalmából
Március 9. 16.30: Gerinctorna
Március 10. 8 óra: Baba-mama holmik
börzéje
Március 10. 10 óra: Itt a tavasz – a Fráter
Loránd Nótakör zenés-táncos műsora.
Művészeti vezető: Fényes György.
Március 11. 10 óra: Csokikoncert – zenés
ismeretterjesztő előadás, játék és muzsika 60 percben
Március 11. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Az Aulagalériában a Csillagszemmel című
gyermekrajzverseny 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.

Lőrinci Nagykönyvtár

Tomory Lajos Múzeum

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Február 22. 17 óra: Előadás az egészséges életmódról: Az egészséges test – 7.
rész. Előadó: Sonnleitner Károly.
Február 28. 16.30: Társasjátékklub
Március 1. 17 óra: Cserbik János lelkész,
pedagógus önismereti előadása. Téma:
Az ember, akin túljárt a saját esze.

Központi iroda:
Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Február 24. 10.30: Városnéző séta az
idegenvezetők világnapja alkalmából. Úti
cél: Miklóstelep és Lónyaytelep. Indulás
a Kossuth téri Pavilongaléria elől. A sétát
vezeti: Heilauf Zsuzsanna történész-mu-

Pestszentimrei
Sportkastély

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Március 3. 9 óra: Babaholmik börzéje
Március 4. 10 óra: Akrobatikus rock and
roll verseny
Március 10–11. 10 óra: Táncverseny a
Magyar Látványtánc Szövetség szervezésében
Deák Ferenc „Bamba”
Sportcentrum

zeológus.
A Tomory Lajos Múzeum leendő központjában, a Herrich–Kiss-villában (Margó
Tivadar u. 116–118.) a látványraktár és
a Kondor-emlékszoba az elérhetőségeink
valamelyikén tett előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Helytörténeti információk, online térképes
felület a kerület telepeivel, köztéri és
beltéri emlékműveivel, szobraival,
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állományával.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: a kiállítóhely
február végéig zárva tart. Március 1-jétől
a PLER-t és Pestszentlőrinc kézilabdás
történetét bemutató kiállítás tekinthető
meg. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig
10-től 17.30-ig.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a Ferihegy 2B terminál mellett): Repüléstörténeti kiállítás.
Múzeumsarok
kiállítóterem

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

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

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Február 22. 17 óra: Ingyenes jogi tanácsadás. (Előzetes bejelentkezés szükséges.)
Február 23. 14 óra: A házasság hete
– ökumenikus házaspári találkozó. A
pestszentimrei egyházak közös rendezvénye.
Február 24. 9–13 óra és 14–18 óra között: PIK-varróklub. Varró workshopok kis
csoportokban kezdőknek és haladóknak.
Részvételi díj: 5000 Ft/alkalom.
Február 24. 10 óra: Kreatív kézműves
klub gyermekeknek. Manuális készségés kreativitásfejlesztő foglalkozások
különleges technikákkal és alapanyagokkal. Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249es telefonszámon, illetve elérhetőségeink
valamelyikén.
Február 24. 14.30: Rajzmeditációs klub.
A téma a könnyed rajzolás. A foglalkozásokat Hrubos Margit rajzmeditációs oktató
vezeti. Részvételi díj: 3500 Ft/alkalom.
A tanfolyam és a workshop minimum 5
fő jelentkezése esetén indul. Előzetes jelentkezés Hrubos Margitnál (06-30-3252193) vagy elérhetőségeink egyikén.
Február 24. 15 óra: Nosztalgia táncklub.
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Február 25. 15 óra: Az ördög nem
alszik – a Pesti Művész Színház előadása
Straub Dezső rendezésében. Belépőjegy:
2500 Ft.
Február 28. 17 óra: Kreatív kézműves
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk és
kreatív megoldások a legújabb technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249es telefonszámon, illetve elérhetőségeink
valamelyikén.
Március 2. 9.30: Baba-mama klub.
Belépőjegy: 750 Ft, testvérkedvezménnyel
1250 Ft.
Március 2. 15 óra: Nyugdíjas operett- és
nótadélután Pető Tóth Brigittával és
Gencsev Gáborral. A belépés ingyenes!
Március 3. 9–13 óra és 14–18 óra között:
PIK-varróklub. Varró workshopok kis
csoportokban kezdőknek és haladóknak.
Részvételi díj: 5000 Ft/alkalom.
Március 3. 10 óra: 10 óra: Kreatív kézműves klub gyermekeknek. Manuális készség- és kreativitásfejlesztő foglalkozások
különleges technikákkal és alapanyagok-

kal. Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249es telefonszámon, illetve elérhetőségeink
valamelyikén.
Március 3. 15 óra: Nosztalgia táncklub.
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Március 6. 18 óra: Tudatos életmód klub.
Téma: saját meséd mint gyógyító terápia.
Előadó: Baló Andrea lélekíró. Belépőjegy:
400 Ft.
Március 7. 10 óra: Hangszersimogató – játékos, interaktív zenei oktatás
óvodásoknak. A foglalkozásokat a
Dohnányi Ernő Zeneiskola pedagógusai
vezetik. A belépés ingyenes, de előzetes
jelentkezéshez kötött. A programot
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata támogatja.
Március 7. 14.30: Mindennapi zene iskolásoknak – interaktív énekóra. A belépés
ingyenes, de az iskolai csoportok előzetes
jelentkezését kérjük. A program megvalósulását az önkormányzat támogatja.
Március 7. 17 óra: Kreatív kézműves klub
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív
megoldások a legújabb technikákkal.
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249es telefonszámon, illetve elérhetőségeink
valamelyikén.
Március 7. 17.30: Kertbarátklub. Téma: a
spanyol csiga, előadó: Székely Gyöngyvér.
A belépés ingyenes!
Március 7. 18 óra: A Budapest
Főváros Komplex Rajzverseny munkái,
2013–2017 című kiállítás ünnepélyes
megnyitója. Köszöntőt mond: Garamvölgyi
Béla művésztanár.
Március 8. 17 óra: Ingyenes jogi tanácsadás. (Előzetes bejelentkezés szükséges.)
Március 9. 10 és 13 óra: Történelmi
verbunk. Hagyományőrző verbunk és
játszóház élő zenével, tánctanítással,
kézműves foglalkozással. 10 órától
óvodásoknak, 13 órától kisiskolásoknak.
Csoportok előzetes jelentkezését kérjük!
A családi táncház program a Csoóri
Sándor Alap támogatásával valósul meg.
A belépés ingyenes!
Minden szerdán 10 órakor szeniortánc,
18 órakor NIA-foglalkozás. A részletekről
az elérhetőségeinken lehet érdeklődni.

Az ördög nem alszik

Lord Archibald Cavendish szeretné
összeboronálni két utolsó rokonát, hogy
a családi vagyon ne forgácsolódjon szét.
Az örökségnek azonban feltételei vannak,
amelyeket a fiatalok a legkülönfélébb
módokon igyekeznek kijátszani. Vajon
sikerül-e nekik? Kell-e az örökség ahhoz,
hogy egymásba szeressenek? Mindezekre
választ kapunk az előadás során.
Az ördög nem alszik – a Pesti Művész
Színház előadása Vaszary Gábor műve
alapján.
Február 25. (vasárnap) 15 óra, PIK Ház.
Belépőjegy: 2500 Ft. Előzetes jelentkezést javasolunk elérhetőségeink egyikén!

Szent Margit legendája

Az Árpád-ház mindmáig a legtöbb szentet
adó uralkodódinasztia a világon. Közülük
számos szent életű férfi és nő élete vált
világviszonylatban is ismertté. IV. Béla
királyunk lánya, Árpádházi Szent Margit
élete a sok Árpád-házi szenté közül is
kiemelkedik a különlegességével.
Ebbe nyerhetünk bepillantást a Szent
Margit Gimnázium diákjai által előadott
zenés színdarab jóvoltából.
Március 2. (péntek) 17 óra, PIK Ház.
Belépőjegy: 500 Ft.

Csók a békának

A gyönyörű királylány eladósorba kerül,
jönnek is a kérők messze földről,
hogy elnyerjék a kezét és vele a fele
királyságot. A kis királylány szerelmét
a próbatételek során csúf békává
változtatja a gonosz boszorkány, s
míg a varázslat tart, nem találhatnak
egymásra. Ha azonban a királylány
megcsókolná a békát, megszűnne az
átok…
A békakirály – zenés mesejáték a
Dvorák és Patka Színház előadásában.
Március 3. (szombat) 17 óra, Kondor
Béla Közösségi Ház.
Az 500 forintos belépőjegy elővételben
is megvásárolható a közösségi ház
információs pultjánál.

Ünnepeljünk
együtt!
Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és családját, valamint barátait az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségekre.

Március 14.
– 10 órakor koszorúzás a pestszentlőrinci Kossuth téren
– 14 órakor szalagozás Pestszentimrén a Bányai Júlia-emléktáblánál
– 16 órakor koszorúzási ünnepség Pestszentimrén a református
templom kertjében, a Vasvári Pál-kopjafánál
Március 15.
– 10 órakor „Futás, ami összeköt…” – XIII. Imre–Lőrincfutóverseny
Rajt/cél: Pestszentimrei Sportkastély

Idén is összeköt
a tavaszi futás
Pestszentlőrinc–Pestszentimre önkormányzata, a Városgazda Utánpótlás Akadémia, a Városgazda XVIII.
kerület Nonprofit Zrt. és a Lőrinc 2000 SE – Futás, ami
összeköt jelszóval – idén március 15-én is megrendezi
az 1848-as forradalom előtt tisztelgő futóversenyt.
A futásban a korcsoportok a minitől (2012-ig bezárólag születettek)
a veteránig (1948-ban vagy korábban születettek) terjednek, és természetesen babakocsival is lehet nevezni. A távok: 300, 700, 2000,
3000 és 8000 méter.
A kerékpáros futamok mezőnyverseny-jellegűek, korosztályos bontásban, 12 éves kortól. A részvétel feltétele a műszakilag megfelelő
országúti vagy MTB kerékpár és a bukósisak. A kerékpárok a rajt
előtt műszaki átvételen esnek át.
Az esemény fővédnöke Lévai István Zoltán alpolgármester.
Rajt és cél: Pestszentimrei Sportkastély
Időpont: március 15. (csütörtök) 10 óra
Előnevezés: március 10-ig
Helyszíni nevezés: március 15-én 8 órától
Nevezni a https://goo.gl/forms/2vunFuuHKWhQF85a2 címen lehet
a név, a születési év, a lakhely és a táv megadásával.
Az előnevezési díj 1500 forint, amelyet a 65100118-10025774 (Lőrinc
2000 SE) bankszámlaszámra kell átutalni. A helyszíni nevezés díja
2000 forint, és a nevezés a futamok rajtja előtt 30 perccel befejeződik. A Városgazda-kártya tulajdonosai és a Lendületbe hozzuk!
lakossági programban részt vevők 200 forint kedvezményt kapnak a
nevezési díjból. A miniknek és a kerületi iskolák tanulóinak a részvétele ingyenes!
Minden célba érkező emblémázott pólót vehet át, továbbá a kategóriák első három helyezettje érmet és tárgyjutalmat kap. (A nőket és
a férfiakat külön értékelik.) Az abszolút 1–3. helyezettek (4. futam,
férfi-női) a támogatók jóvoltából pénzdíjazásban részesülnek.
Minden eredményhirdetés után a rajtszámok alapján tombolatárgyakat sorsolnak ki. A versenyszámok között a nézőket és a versenyzőket különféle programokkal szórakoztatják. A szervezők a
helyszínen átöltözési lehetőséget és ruhatárat biztosítanak, s hideg
idő esetén melegedőhelyiségről és meleg teáról is gondoskodnak. A
befutókat terülj-terülj asztalkám várja.
A részletes versenykiírás megtalálható a www.bp18.hu oldalon.
További információ kérhető Eszes Jánostól (06-20-23-23-823,
imrelorinc2018@gmail.com).

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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A Valkusz családban mindenki kötelezőnek érzi, hogy sportoljon Sport
Máté azt szeretné, hogy sérülés nélkül versenyezhessen

A háromszázba,
aztán a húszba

15

Tenisz
a Gilice téren
Szeptemberben rendezték meg a Gilice téren az első Hoker–
Fagyas-kupát, azt a teniszversenyt, amellyel az volt a nem
titkolt szándéka a rendezőnek, hogy hagyományt teremtsen,
s évről évre színvonalasabb fedett pályás versenynek legyen
a házigazdája a Fővárosi Vízművek területén lévő pályákon.
Az idei viadal jó folytatásnak bizonyult, mert valóban színvonalas mérkőzéseken dőlt el a helyezések sorsa, Valkuszsikerrel.
Ha valaki ügyesen becserkészte a Gilice téri körforgalomban a teniszsportág népszerűsítésére felállított sátrakat, elmondhatta, „hazatalált”, mert
megnézhette azt a pénzdíjas versenyt, amelyiken a magyar férfi elit számos
tagja indult el.
A verseny részleteiről a háromnapos viadal főnökét, a Hoker–Fagyas SE
elnökét kérdeztük. Horváth Pétert elmondta többek között, hogy másodszor
rendezik meg a versenyüket, s hosszabb távon gondolkodnak. Hagyományt
szeretnének teremteni a jól felszerelt sporttelepen.
– Igaz, még csak az út elején járunk, de azt meg tudom ígérni, hogy a
lendületünk nem fog csökkenni az elkövetkező években, sőt… A pályák
adottak, mégpedig kiváló minőségben és színvonalon, az önkormányzat
önzetlen segítségével pedig pénzdíjat is tudtunk biztosítani a legjobban szereplőknek – mondta Horváth Péter, hozzátéve, hogy nem sok pihenője volt
az elmúlt napokban, de örömmel fáradt el, mert tudja, hogy a mostani sikeres rendezéssel akár hosszú évekre is megalapozhatja az egyesület a viadal
jó hírnevét.
Különösen akkor, ha az elkövetkező években is ilyen nagy lesz az érdeklődés a kerületből: tíz versenyző ütötte hazai pályán a labdát.
Egyébként sem lehetett ok a panaszra, mert a felnőtt ranglista első tíz
helyezettje közül öt döntött úgy, hogy kipróbálja a Gilice téri pályákat.
A nagy érdeklődés minden bizonnyal az egyre népszerűbb sportágnak
szólt, de lehetett akár némi kritika is benne. Igen, az, mert már fél éve nem
volt lehetőségük a férfiversenyzőknek, hogy országos versenyen mérjék ös�sze a tudásukat.
Ennek ismeretében még hangsúlyosabbak lehetnek az elnök szavai és
tervei, hiszen hiányt pótolhatnak, ha nem szerény félévenként mérethetnék
meg magukat hazai környezetben a hazai legjobbak… Különösen akkor lehet csábító az indulás, ha rápillantunk a pénzdíjakra, amelyeket természetesen nem szabad a kiemelt nemzetközi viadalok szintjén kezelni, de nem
lebecsülendők.
– A győztes 150 ezer forintot kap, a második helyezett 90 ezret, s a két
harmadiknak is jut még 40-40 ezer forint. Tudom, nem „wimbledoni pénzről” van szó, de amint mondtam, az út elején járunk, s természetesen a jövőben igyekszünk majd emelni az összegeken.
A kupa végeredménye
1. Valkusz Máté
2. Balla Péter
3. Szappanos Márton és Szendrői László.
A döntőben:
Valkusz–Balla 6:0, 6:3.


Valkusz Máté az első nagy lépést a budapesti challengertornán megtette

�

Amilyen rossz emlékekkel hagyta maga mögött az elmúlt
évet Valkusz Máté, a kerületben élő kiváló ifjú teniszező,
olyan szép sikerekkel kezdhette meg az idei esztendőt. A
legutóbbi győzelmének február 11-én örülhetett, amikor a Hoker–
Fagyas-kupán legyőzte a döntőben Balla Pétert. A finálé után
beszélgettünk a 20. életévét augusztusban betöltő sportemberrel.

– Akár pályára lépett tavaly, akár nem,
„elbújni” nem tudott, mert az édesanyja
mindig naprakész volt önnel kapcsolatban.
– Anyu valóban sokat segített és segít a pályafutásomban. Nem túlzok, ha
azt mondom, hogy a menedzserem, sok
mindenben leveszi a gondot a vállamról.
Nekem jóformán tényleg csak a teniszezésre kell koncentrálnom.
– Tudni való, hogy a jó menedzser
kincset ér, de amint látom, a családi kötelék is sokat jelenthet, mert majdnem az
egész Valkusz család itt szurkolt önért a
döntőben.
– Nekem már fel sem tűnik, mert
szinte természetesnek veszem, hogy
jelen vannak. Gyakran eljönnek a külföldi versenyekre is. Gondolhatja, hogy
mondjuk egy wimbledoni vagy párizsi
versenyen mennyire jó, amikor látom,
hogy ott vannak a lelátón.

Eltűnt egy év

– Bár most is ott voltak a pálya mellett,
gondolom, ezt a döntőt nélkülük is megnyerte volna.
– Lehet, hogy a két játszma könnyű
mérkőzést feltételezett, de azért „nyomnom” kellett Péter ellen.
– Csaknem egy évet hagyott ki, tehát
van mit bepótolnia.
– Nem gondoltam volna, hogy a sérüléseimnek ilyen hosszú kényszerszünet lesz a vége. Gyakorlatilag eltűnt egy
év a sportpályafutásomból.

– Még jó, hogy ilyen fiatalon kellett
megoperálni, s nem később. Látva a mostani játékát, a műtét tökéletesen sikerült.
– Hála a németországi klinika kiváló orvosának, nem érzem a vállam, nem
zavar teniszezés közben.

Minden egyes izom…

– A hosszú kihagyás után mégis beválogatták a belgák elleni Davis-kupacsapatba. Pályára ugyan nem lépett, de
ott lehetett – büszkén.
– Az is voltam, miután túl voltam az
első örömön, hogy számolt velem a szövetségi kapitány.
– Bízva abban, hogy hosszú távra elfelejtheti a sérüléseket, milyen terveket tűz
ki maga elé?
– A sérüléseket tényleg jó volna elfelejteni, de ebben a sportágban, ahol
valamennyi izomcsoportnak dolgoznia
kell, bizony nem könnyű megúszni sérülés nélkül. A terveimet két távra osztom.
Az egyik a rövid távú, az idei. Ebben az
a legfontosabb, hogy a világranglistán
a 300 közé kerüljek, ami nehéz lesz, de
nem elérhetetlen. Sérülésmentes idény
kell hozzá…

Lépésről lépésre

– És a hosszú távú terve?
– Úgy gondolom, nagy siker lenne,
ha a pályafutásom során bejutnék a világ legjobb húsz teniszezője közé.
– Korábbi sérülés ide vagy oda, ha egy
teniszező „beindul”, akkor nincs megál-

lás. Amikor e sorok megjelennek, már túl
lesz a felnőtt országos bajnokságon, ahol
illik jól szerepelnie, mert erre is tudja
majd építeni a versenyidényét.
– Az ob előtt természetesen azt mondom, hogy a lehető legjobban akarok és
fogok is szerepelni, de hiába nem vagyok még húszéves sem, azt már megtanultam, hogy csak az a biztos verseny,
amelyiken már túl vagyunk. Ez most
a bajnokság lesz, a többiről meg ráérek
majd gondolkodni utána. Step by step,
ebben lehet a legkevésbé csalódni.
(Beszámolót ugyanezen az oldalon olvashatnak a Hoker–Fagyas-kupáról.)
Sportos szülők
Ha valakiben felvetődik a
kérdés, hogy honnan ered
Valkusz Máté sportszeretete, annak csak a két szülőig
kell mennie. Az édesanya,
Valéria leánykorában atletizált, sprinterként ért el szép
eredményeket. Az édesapa,
Tamás is az atlétikai pályán
vitézkedett, gerelyhajító volt, nem is a rosszak
közül való, mert 80 méterhez közeli eredménnyel
dicsekedhetett.


Harcban
az első
osztályért

Amikor a PLER kézilabdacsapata kiesett az NB I-ből, sokan
remélték azt, hogy csak átszállót váltott az együttes a
másodosztályba. Nem így történt, mert nem sikerült az
azonnali feljutás, sőt az idén is alaposan meg kell izzadniuk
a játékosoknak azért, hogy visszajussanak az elit osztályba.
A mostani szereplésről Perger Zsolt vezetőedzőt kérdeztük.
– Tudom, még csak bő fél éve irányítja a PLER munkáját, arról azonban biztosan van véleménye, hogy a mai csapat érett-e az NB I-re.
– Erre az a határozott válaszom, hogy igen. A mérkőzések többségében
be is bizonyítják ezt a srácok.
– S mi van, amikor nem?
– Azt egyértelműen a rutintalanság számlájára írom, nem azzal magyarázom, hogy a képességekkel vagy a hozzáállással van gond.
– A mostani szezonban is a feljutás a cél, nem is lehet más, mert a csapat,
ahogy mondani szokták, többet érdemel…
– Igen, az NB I-ben lenne a helyünk. A múltunk és a keret képességei
alapján is.
– Hogy és hol áll a PLER a tavaszi második forduló után, amikor még 11
meccs van hátra a bajnokságból?
– Sajnos neccesen, már ami a feljutást illeti. A harmadik helyen vagyunk,
hatpontnyira az első helyezett Vecséstől és egyetlenre a második Győrtől.
– Magyarán izzadós meccsek várnak az együttesre, s nem is biztos, hogy
a vége siker lesz.
– Sajnos ez az igazság, mert nem a mi kezünkben van a sorsunk. A tavaszi szezont jól kezdtük, hazai pályán győztük le a Veszprémi KKFT-t. Ezután következett az a meccs, amit feljutási rangadónak is nevezhetek. Az
élen álló Vecsés volt az ellenfél, s egy góllal, 24-23-ra kaptunk ki.
– Ennyire szoros küzdelem után duplán fájhat a vereség…
– Igen, de tudni kell, hogy ötgólos hátrányból jöttünk fel, csak utolérni
már nem tudtuk a vecsésieket. Pedig még egy iksznek is örültem volna.
– Ezek után lehet-e még bízni a feljutásban?
– Egyrészt a remény hal meg utoljára, másrészt 11 fordulóban sok minden megtörténhet.
– Ami viszont talán mindent meghatároz: a játékosai bíznak, hisznek a
feljutásban?
– A velük töltött mindennapok alapján merem mondom, hogy igen, Tudom, ehhez botlania kell a Vecsésnek, nem is egyszer, de miért ne történhetne ez meg? Mindenesetre úgy készülünk, hogy valamennyi találkozón a
száz százalékot nyújtsuk, s remélem, hogy a szerencse is mellénk áll.
– És ha nem?
– Akkor, más választásunk nem lévén, harmadjára is nekiugrunk.
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Modern kondigépek érkeztek az új Akadémia Fitneszbe

A „kalóriafalók” Új pálya,
már ott vannak új világítás
Hamarosan megnyitja a kapuit az a fitneszterem, amelyik a Vilmos Endre Sportcentrumban várja majd a mozgásra
és egészséges életmódra vágyókat.

A gépek egyelőre katonás sorokban állnak a konditeremben, várva a márciusi nyitást és a vendégeket.
– Meghallgattuk és felmértük az igényeket, tájékozódtunk, hogy milyen lesz az a
célközönség, amelyik használni fogja a gépeket – mondta Banyár László, az üzemeltető Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója. – Javaslatokat tettünk,
egyeztettünk, s csak ezek után választottuk
ki a terem berendezését. Elsődleges szempont volt a gépek biztonságos és magától
értetődő használata, hogy a kezdők és laikusok is egyszerűen edzhessenek. Elmondhatom, hogy a legmodernebb gépek kaptak
itt helyet, amelyek tökéletesen megfelelnek
majd a sportolni vágyók elvárásainak. A
géppark, a különböző padok és a súlyzók
teljes és tökéletes testedzésre adnak módot.
A nagy teljesítményű futógépektől kezdve
a háttámlás szobakerékpárig minden megtalálható lesz a konditeremben. Kardió- és
erőnléti edzésekre is optimális lesz a helyszín, ahol egyszerre akár harmincan is
sportolhatnak.
A konditermet és a gépeket jelenleg működés közben tesztelik, ezt követően rövid
időn belül birtokba vehetik azokat az érdeklődők.
Ê Róth Ferenc
Számos fejlesztés valósult meg a Vilmos
Endre Sportcentrumban 2017-ben: műfüves labdarúgópályát létesítettek, felújították az élőfüves pályát, megújult a
sportcsarnok, az edzőtermek, a csatornarendszer. Konditermet létesítettek, s korszerűsítették a vizesblokkokat és az öltö-

zőket, kiváló körülményeket teremtve az
edzéshez.
Az Akadémia Fitnesz 25 gépe, felszerelése szakszerű válogatás után kapott helyet
a teremben. A választásban az ország egyik
legprofibb fitneszgépekkel foglalkozó cége,
a Pán-Trade Kft. nyújtott segítséget.

A konditerem március 2-tól,
péntektől várja a mozgásra
vágyókat. A terem látogatása
az első héten ingyenes, a befogadóképességet figyelembe
véve.


Márciusban már birtokba vehetik a lakosok a Bókaykertben a megújuló futópályát.
Nem váratlan a hír, miszerint a tavasz, a jó idő közeledtével sok embert elkap a szabadtéri mozgás és az egészség, a fittség utáni vágy.
Ideális helyszínt kínál ehhez a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. üzemeltetésében lévő Bókay-kert. A gondosan ápolt ősfás parkban található 500 méteres futópályát is nagyon sokan használják.
Az első futók, kocogók már hajnalban megjelennek, napközben
iskolások futnak rajta, s a késő délutáni és esti órákban is sokan
hódolnak sportos szenvedélyüknek a kertben.
A pályán jelenleg teljes felújítás folyik, amelynek részleteiről
Márton Krisztinát, a Városgazda Zrt. Műszaki és Bonyolító Osztályának a vezetőjét kérdeztük.
– A tavasz közeledtével, a forgalom várható megnövekedésével a
futópályát, annak szegélyét és a pályaszerkezetet is újjá kell építeni.
Lényeges, hogy ezekkel a munkálatokkal párhuzamosan a futópálya
világítását is fejlesztjük, LED-fényforrásokkal tesszük hatékonyabbá. A jelenlegi tizenegy lámpatest helyett 22 fogja megvilágítani a
pályát. Szükség volt erre, mert így biztonságosabb körülmények
között lehet majd sportolhatni a futópályán. Az új lámpatesteknek
köszönhetően a pálya nemcsak világosabb, de szebb és hangulatosabb is lesz.
Az egyre népszerűbb és egyre nagyobb forgalmat lebonyolító
Bókay-kertet tízezrek keresik fel évente, s elmondható, hogy lassacskán mind a négy évszakban a kerület „edzőtábora” az évről
évre szépülő és összkomfortosabbá váló sportközpont.
Megkérdeztünk két gyakran itt futó sportos fiatalt, mit szólnak
a készülő pályához.
Kovács Éva azt mondta, örül, hogy a tavaszt új „lábalávalóval”
kezdhetik meg, mert az eddigit valóban elhasználták már, szükség
volt a felújításra.
– Biztos vagyok abban, hogy ebben az évben nemcsak a szépi idő
csalogatja majd a Bókay-kertbe a futókat, hanem az is, hogy kipróbálják az új futópályát. Bízom benne, hogy hamarosan birtokba is
vehetjük.
Kékes Károly a pálya megújulásán túl másnak is örül.
– Mivel elsősorban a késő délutáni és az esti órákban érek rá,
nekem az új világítás jelenti a legnagyobb örömöt. Ilyen világítás
mellett tökéletes körülmények között edzhetünk.
Ê Róth

Választás 2018

A szavazási kérelmek benyújtása
Választási tájékoztató
Átjelentkezési
kérelem

Ha a szavazás napján a választópolgár az értesítőben
megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő településen, de Magyarország területén tartózkodik (például más településen üdül, kórházi kezelésre megy, családlátogatás
miatt az ország más településén tartózkodik), átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő – papíralapon vagy elektronikus úton – az Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Irodánál (OEVI). Az átjelentkezéssel a választópolgár a kérelemében megadott
magyarországi településen tudja majd 2018. április 8.
napján a szavazatát leadni. A kérelemnek legkésőbb a
szavazást megelőző második napon, azaz 2018. április 6. napján 16 óráig kell megérkeznie az OEVI-hez
(1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. emelet).
Amennyiben valaki átjelentkezett más település
névjegyzékébe, de időközben kiderül, hogy mégsem
tud elutazni, és itt fog tartózkodni, Budapest Főváros XVIII. kerületében, akkor 2018. április 6-án 16
óráig módosíthatja vagy visszavonhatja az átjelentkezési kérelmét.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az átjelentkezési kérelem során a választópolgár a lakóhelye szerint nyilvántartásba vett jelöltek egyikére szavazhat.
Az átjelentkezéshez szükséges kérelem elérhető
az önkormányzat honlapján a http://www.bp18.hu/
valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvany-kerelem
cím alatt, és a www.valasztas.hu honlapon keresztül
elektronikus úton is benyújtható a kérelem.

Külképviseleti Mozgóurnanévjegyzékbe
kérelem
vételi kérelem
Ha a választópolgár az országgyűlési képviselők választásának napján, 2018. április 8. napján külföldön tartózkodik, lehetősége van leadni a szavazatát,
amennyiben külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszt elő papíralapon vagy
elektronikus úton. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel a választópolgár a kérelmében megadott külföldi
településen a nagykövetségen vagy a főkonzulátuson
szavazhat. A kérelemnek legkésőbb 2018. március 31.
napján 16 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodába (1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I.
emelet).
A választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe vétellel egyidejűleg törlik a magyarországi szavazóköri
névjegyzékből.
Abban az esetben, ha a választópolgár mégsem
tartózkodik külföldön 2018. április 8. napján, CSAK
abban az esetben tud a lakóhelye szerinti szavazókörben szavazni, ha legkésőbb 2018. március 31-én
16 óráig kéri a törlését a külképviseleti névjegyzékből.
Abban az esetben, ha a választópolgárnak a korábbi kérelméhez képest megváltozott a külföldi úti célja, akkor ismételt kérelem benyújtásával a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb
2018. március 31-én 16:00 óráig módosíthatja az
a) értesítési címét, ha az OEVI vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott
értesítési címére vagy a magyarországi lakcímére kéri,
b) annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a
kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja.
A külképviseleti névjegyékbe vétellel kapcsolatos kérelem elérhető az önkormányzat honlapján a http://www.bp18.hu/valasztasok/orszaggyulesi/
formanyomtatvany-kerelem cím alatt, és a www.
valasztas.hu honlapon keresztül elektronikus úton is
benyújtható a kérelem.

Ha a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár mozgásában gátolt, egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud
megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be papíralapon vagy elektronikus
úton. A kérelmet a szavazást megelőzően az OEVIhez (1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. emelet) nyújthatja be legkésőbb 2018. április 6. napján
16 óráig.
Amennyiben váratlan esemény miatt akadályoztatása csak az országgyűlési képviselők választásának napján derül ki, akkor 2018. április 8. napján a
szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár
legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól
kérhet mozgóurnát.
Amennyiben az OEVI vagy a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottság helyt ad
a kérelmének (adatai és aláírása teljeskörűen szerepel), akkor az országgyűlési képviselők választásának
napján a szavazatszámláló bizottság 2 tagja a tartózkodási helyén felkeresi szavazata leadása céljából.
A mozgóurna-igényléssel kapcsolatos kérelem elérhető az önkormányzat honlapján a http://www.bp18.
hu/valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvanykerelem cím alatt, és a www.valasztas.hu honlapon
keresztül elektronikus úton is benyújtható a kérelem.

