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LEGYEN –E (ÚJRA)  
PESTSZENTIMREI VILLAMOSJÁRAT? 
Igen, nem tévedés. Újra.  
Bizonyára sokan emlékeznek még a legendás pestimrei 

villamosjáratra, amely 1958 és 1983 között szállította elő-
ször 54-es, majd 51-es viszonylatszámmal a helybeli uta-
zóközönséget Budapest központi kerületei felé. 

Ma sajnos az a helyzet, hogy a kerület másik része, Pest-
szentlőrinc csak hosszas gyaloglással és többszöri autóbu-
szos átszállással közelíthető meg Pestszentimréről. Így 
nehézkesen érthetőek el a kerületi hivatalok lőrinci kiren-
deltségei, illetve az ottani egészségügyi intézmények.   

Megoldást jelentene, ha akár Uniós források bevonásával 
sikerülne a kötöttpályás összeköttetést megteremteni a 
XVIII. kerület két része között. 

Ki kellene alakítani a villamos végállomást Imre köz-
pontjában és újra lefektetni a sínpárt a Vasút u. és a lajos-
mizsei vasút sínjei közé, ahogy az annak idején is történt. 

 
Pestszentimre-felsőnél pedig egy íves jobb kanyarral 

csatlakoztatni lehetne a pályát a „Nagy-Burma” vasút ko-
rábban szebb időket, újabban csak az ólálkodó fémtolva-
jokat látott, gyakorlatilag használaton kívüli pályájához. (A 
Soroksár és Szemeretelep közötti, MÁV összekötő-vágány 
nagyvasúti hasznosítása a jövőben sem várható, így a villa-
mosvonal kiépítése ezt a problémát is megoldhatná.) 

Ehhez „szinte” csak a felsővezetéket valamint a szüksé-
ges forgalmi és megállóhelyi kitérőket szükséges megépí-
teni, valamint ésszerűen kialakítani a megállóhelyeket. 

Az így létrejövő vonal az Üllői útnál csatlakozhatna az 
50-es villamos pályájához a Határ út felé, a jelenlegi „Ipar-
vasút” megállónál. 

Ezzel elérhetővé válhatna Pestszentimréről villamossal 
Pestszentlőrinc jelentős része, és akár közvetlen kapcsola-
tot jelenthetne a hármas metróhoz is. 

Tisztelt Olvasóink, kedves Pestszentimreiek! 
Gondolkodjunk el közösen arról, hogy épülhet-e újra 

villamosvonal Pestszentimrén? 
Észrevételeiket, javaslataikat várjuk a Széky Társaság 

elektronikus postacímére! (szeky.tarsasag@gmail.com) 
 Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre 
 

AZ  ÜGYVÉD  VÁLASZOL 
Tisztelt olvasónk jogi kérdésének megválaszolására fel-

kértük ifjabb dr. Lomnnici Zoltánt, akinek nagyapja, dr. 
Lomniczy István Pestszentimre nagyközség jegyzője volt.  

A kérdés: lakókörnyezetének alakításába mennyiben 
szólhat bele az érintett terület lakossága?  

A lakókörnyezet formálása, azaz a településrendezés kér-
désköre, sokrétű érdekegyeztetést igényel. Ezen okból a 
településrendezési eljárás tekintetében a hazai és az európai 

uniós jogszabályi háttér kétlépcsős részvételi lehetőséget 
biztosít az érintett lakosság és a civil szervezetek számára, 
véleményezési jogot adva lakókörnyezetük alakítására. 
Első lépcsőként az előkészítési szakaszban, az érintettek 
tudomására kell hozni a helyi építési szabályzat és a tele-
pülésrendezési tervek kidolgozásának szándékát. E szán-
dékkal kapcsolatosan a polgárok, szervezetek, érdek-kép-
viseleti szervek észrevételeket tehetnek. A második lép-
csőben a szabályzat, illetőleg a településrendezés terveze-
tét a polgármester köteles legalább egy hónapi időtartamra 
közzétenni, a képviselő-testületi döntés előtt. Ez idő alatt 
valamennyi érdekelt észrevételeket tehet a tervezetekre. 

E véleményezési eljárás lefolytatása nélkül a tervek és a 
szabályzat nem fogadhatók el érvényesen, illetőleg a meg-
lévő tervek és szabályzatok módosításának is feltétele a 
véleményezési eljárás lefolytatása. Figyelemmel arra, 
hogy a helyi építési szabályzatot az önkormányzat képvi-
selő-testülete önkormányzati rendelettel (tehát jogsza-
bályban) fogadja el, megvalósul a polgároknak, illetve a 
civil szerveződéseknek az Európai Unió által is több vo-
natkozó irányelvben szorgalmazott bevonása a jogalko-
tásba. A települési önkormányzat a törvényi előírások 
keretei között saját felelőssége körében dönt arról, hogy 
mikor és milyen tartalmú településrendezési döntéseket 
hoz, így az érintett ingatlantulajdonosok és beruházók 
érdekei alapvetően nem keletkeztetnek szabályozási köte-
lezettséget az önkormányzatok képviselő-testületei számá-
ra.  Ifj. dr. Lomnici Zoltán Ügyvéd, egyetemi oktató 

 

AZ  ORVOS  VÁLASZOL 
A jó idő beköszöntével szeretünk kirándulni, sportolni a 

szabadban. Ugyanakkor félünk a kullancscsípéstől. Mit 
tegyünk? 

Az utóbbi időben valóban elszaporodtak a kullancsok. 
Csípésük nemcsak kellemetlen, de ismeretes, hogy beteg-
ségeket is terjesztenek. Az általuk közvetített bakteriális 
betegség a Lyme-kór, mely először bőrelváltozást okoz, 
nem kellő időben való felismerése a későbbiekben szív- és 
idegrendszeri elváltozásokkal jár. Ugyancsak a kullancs-
csípéssel kerülhet a szervezetünkbe egy vírus, mely agy-
velőgyulladást okozhat.  

Mindenekelőtt a megelőzés a fontos. A szabadban való 
tartózkodás során viseljünk hosszú ujjú inget vagy puló-
vert. A nadrág szárát gyűrjük a zokniba. Hazatéréskor 
nézzük át a bőrt, különösen a haj tövénél, a fül mögött és a 
hajlatokban. Ha kullancsot találunk, azt minél hamarabb 
távolítsuk el, mert vérszíváskor a nyálával fertőz. Ez egy 
csipesz segítségével csavaró mozdulattal könnyen megte-
hető. Kenőccsel, lakkal bekenni nem érdemes, mert eset-
leg a rovar öklendezni kezd, és gyomortartalmát a vérbe 
ürítve jön létre a fertőzés. A bőr fertőtlenítése ajánlott.  

Az agyhártyagyulladás ellen hatékony oltás áll rendel-
kezésre. A Lyme- kór ellen nincs szérum, de a csípést 
követően fellépő nagykiterjedésű bőrpír esetén érdemes 
orvossal konzultálni az esetleges fertőzés kizárására. A 
Lyme-kór antibiotikummal jól gyógyítható.  

 Dr. Léderer Imre belgyógyász, háziorvos 
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