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A kényelmesebb ügyintézés érdekében a kor-
mány december 15-ig meghosszabbította a már-
cius 11. és  július 3. között lejárt okmányok ér-
vényességét. Az építési engedélyek is hosszabb 
ideig maradnak hatályosak.

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet ideje alatt 
több mint 660 ezer okmány érvényessége járt le. Annak 
érdekében, hogy az állampolgároknak kellő idejük le-
gyen az ügyintézésre, a kormány úgy döntött: a március 

11. és július 3. között lejárt okmányok érvényességét de-
cember 15-ig hosszabbítja meg.

Az intézkedés vonatkozik a forgalmi engedélybe 
bejegyzett műszaki érvényesség idejére is. Tudni kell 
azonban, hogy a meghosszabbított érvényességi időt 
nem lehet az okmányokba bevezetni, ezért a gépjármű-
vek forgalmi engedélye csak Magyarország területén 
érvényes. A 2020. július 4-től lejáró műszaki vizsgákat 
a hagyományos rendben szükséges meghosszabbíttatni, 
tehát arra a járműre nem vonatkozik ez a kedvezmény, 
amelyiknek a forgalmi engedélye e napon vagy e napot 
követően járt, illetve jár le. 

A gyorsabb ügyintézést segítik a kormányablak-
buszok is, amelyek menetrendje a kormanyablak.hu 
oldalon érhető el. Ez a szolgáltatás tovább bővíti a kor-
mányablakok működését, hiszen hétvégén, munkaidőn 
kívül teszi lehetővé a személyi okmányok pótlását. 

Szintén automatikusan hosszabbodott meg az építé-
si engedélyek érvényessége. A veszélyhelyzet ideje alatt, 
vagyis a március 11. és június 18. között lejárt engedélyek 
2021. június 18-ig érvényesek. A június 18-i veszélyhely-
zetet követő 180 napban lejáró engedélyek pedig a lejá-
rattól számított további egy évig maradnak hatályosak.

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre polgármesterének 90/2020. (IV.27.) számú 
döntése alapján a Pestszentlőrinc-Pestszentimre város-
rendezési és építési szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) 
önkormányzati rendelet (PPVSZ) módosításra kerül, s 
annak véleményezési dokumentációja elkészült.

A PPVSZ 2021. december 31-ig a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezé-
si eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 32. § (6) és (6a) 
bekezdése és 46. § (3) bekezdése alapján módosítható.

Jelen módosítás célja az Üllői út menti területek beépítési előírá-
sainak módosítása, felülvizsgálata. A beépítési előírások módosítá-
sát bemutató anyaggal kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra 
2020. október 2. és 17. között van lehetőség a partnerségi egyeztetés 
keretében. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 

szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. tör-
vény 165. § (1) bekezdése alapján a településrendezési eszköz módo-
sításának tájékoztató lakossági fórumát elektronikus úton folytatjuk 
le. A véleményezhető részletes szakmai tájékoztató dokumentum a 
www.bp18.hu honlapon a polgármesteri hivatal főépítészi csoport-
jának oldalán, a http://www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/foepite-
szi-csoport címen a Folyamatban lévő projektek cím alatt érhető el. 
A honlapon közzétett részletes szakmai tájékoztatóval kapcsolatos 
kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat az elektronikus lakossági 
fórum és partnerségi egyeztetés keretében e-mailben küldhetik el.

Kérjük, hogy a PPVSZ módosításával kapcsolatos véleményü-
ket és észrevételeiket a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
21/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően 
juttassák el a jankovits.vera@bp18.hu  vagy a valanszkki.sara@
bp18.hu e-mail címre. 

A vélemények és észrevételek megküldésének határideje: 
2020. október 17.

Jankovits Vera főépítész

Felhívás

Kormányhivatal – az önök szolgálatában

Érvényes okmányok
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a szerk.

Optikai zavar

Juhász Mátyás

Fotó: Rózsa Erika

Látják a képen? Nem látok tisztán. Rossz a szemem, bár ez kicsit durván hangzik 
így, hisz egyesek szerint mézbarna, az meg szerintem nem is olyan rossz, mondjuk 
inkább úgy, hogy fals működése homályos látást okoz.  

Kisiskoláskoromban hirtelen elkezdtek összefolyni a számok a matekfüzetben, 
miközben a házi feladattal küszködtem. Ugyan már akkor sem voltam a számtan 
nagymestere, így nem lett volna meglepő, ha nem teljesen világos az aktuálisan 
megfejtendő feladvány, de azért a tapasztalt homály ĳ esztő volt. Ma is pontosan 
ugyanazt a rémületet érzem, ha visszagondolok az elhomályosodás pillanatára. 
A  tisztánlátás érdekében szemüveg viselésére ítélt a szigorú szemorvos, és hoz-
zátette: amíg növekszik a gyermek, addig romlik a szeme. Elég sokáig növeked-
tem, elég sokáig romlott a szemem. Vannak ennél jóval nagyobb tragédiák is, nem 
olyan nagy baj ez, szemüvegesen is lehet szépen élni, még ha furcsa is, hogy egy 
állandóan a fejemre illesztett tárgy biztosítja optimális létezésemet. Hozzám nőtt 
a szemüveg, volt piros, zöld, ezüst és fekete, Okoska-típusú, Lennon-stílusú, volt 
gagyi és trendi is. 

A kilencvenes évek vége felé tizennyolc éves, lánglelkű szemüvegesként poli-
tikai vitába keveredtem egy jeles felnőtt értelmiségiekből álló asztaltársasággal egy kerti partin. Fiata-
los hévvel védtem az álláspontomat. Körénk gyűltek az addig a kertben beszélgető, italozó kortársaim, 
többen kéretlenül beszálltak a vitába, hasztalan próbáltam érvelni, a tényeket elsöpörték az érzelmek, a 
vita korosztályokon átívelő, csoportos veszekedéssé fajult. Mindenki tisztánlátását elhomályosították az 
indulatai, az enyémet is, hiába viseltem megfelelő dioptriájú szemüveget. 

Persze már akkor sem az volt a baj, hogy másképpen látjuk a dolgokat, sőt, de az a gyűlölet, amit 
emiatt zúdítottunk egymásra, legalább annyira megrémített, mint annak idején az összefolyó számok 
a kockás füzetben. És a helyzet ebben az optikai kérdésben sokkal, de sokkal rosszabb lett azóta. Ma már 
semmilyen közéleti kérdést nem látunk tisztán, tényszerűen ebben az országban, hanem kizárólag érzel-
meink, sokszor hiányos tudásunk, megkérdőjelezhetetlennek hitt ismereteink, forrás nélküli internetes 
információink és bebetonozott politikai meggyőződésünk rosszul beállított szemüvegén keresztül.

Október a látás hónapja. Azt javaslom, vizsgáltassuk meg a szemünket, nehogy nagyobb legyen a baj. 
A tisztánlátás érdekében.
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AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ
Feladatok: a társaság gépjárműfl ottájának műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálata, 
diagnosztizálása, valamint a szükséges autóvillamossági feladatok elvégzése.
Elvárások: autóvillamossági szakirányú vagy technikusi végzettség, gyakorlati isme-
retek.

KŐMŰVES
Feladatok: épületek karbantartása, építőmesteri fenntartási munkák, illetve magas-
építő-ipari munkák végzése.
Elvárások: kőműves végzettség, a feladatok ellátásához szükséges fi zikum (az épí-
tőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előnyt jelent).

HÁLÓZATÜZEMELTETŐ 
Vezetékes és vezeték nélküli hálózatok tervezése, építése, üzemeltetése, monitorozá-
sa, a hibák elhárítása, a kapcsolódó dokumentációk elkészítése, valamint folyamatos 
kapcsolattartás az ügyfelekkel, segítségnyújtás. Részvétel az IT készletgazdálkodásá-
ban és éves leltározásában.

Elvárások: Minimum emelt szintű szakirányú képesítés, 3–5 év hálózattervezési és 
-üzemeltetési tapasztalat, önálló munkavégzés, B-kategóriás vezetői engedély (a sa-
ját gépjármű előny).

Jelentkezés módja: önéletrajzzal, a pozíció megnevezésével és a bruttó bérigény 
megjelölésével az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: allas@varosgazda18.hu. Személyesen vagy levélben: Városgazda Zrt. 
Humánpolitikai Osztály, 1181 Budapest, Baross utca 7. I. emelet

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásár-
lása. A dokumentáció ára 5000 Ft, mely összeg teljesíthető átutalással, a 
Projekt18 Kft.-nek a K&H Zrt.-nél vezetett 10401024-00030751-00000002 
sz. számlájára, vagy készpénzben befi zethető a társaság 1181 Baross u. 7. 
alatti pénztárában.
 
A dokumentáció átvehető a Városgazda XVIII. kerület Nonprofi t Zrt. 
Ügy  félszolgálatán (1181 Budapest, Baross u. 7.) személyesen vagy meg-
hatalmazott útján az átutalási/befi zetési bizonylat bemutatásával. A pá -
lyá  zat leadására ugyanitt van lehetőség. A pályázati ajánlatot zárt borí-
tékban szükséges benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. október 12. 16.00 óra

A pályázat elbírálásának várható időpontja:
2020. október 15.

Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban.

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461, +36 (70) 513-9455 (Ko-
vács Renáta)

A lista tájékoztató jellegű. További tájékoztatásért kérem, érdeklődjön 
személyesen a Városgazda Zrt. Ügyfélszolgálatán vagy a fenti telefonos 
elérhetősé  gein  ken.

Internetelérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofi t Zrt. állásajánlatai

Pályázati felhívás üres helyiségek és telkek bérletére

Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munkalehetőség, családias munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, képzéseken való részvétel, üdülési kedvezmény, alkalma-
zotti kártya kedvezmény, egyes szakterületeken teljesítményen alapuló, alapbéren felüli jövedelem (teljesítménybér, mozgóbér), munkáltatói kamatmentes 
lakáscélú kölcsön, készenléti lakások biztosítása, egészségmegőrző programok (szűrővizsgálatok, sportrendezvények), gyermekeknek biztosított szolgáltatások, 
programok (sportolási lehetőség szakosztályi keretek között, nyári időszakban gyermekfelügyelet programokkal stb.), családok támogatása (gyermek születése 
esetén egyszeri kifi zetés).

A Projekt18 Kft. pályázati felhívást tesz közzé az alábbi – Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, valamint a Városgazda XVIII. kerület Non-
profi t Zrt. tulajdonát képező – üres helyiségek és telkek bérletére. 

hirdetés

ÜZLETHELYISÉG, RAKTÁR

Cím Helyrajzi szám Méret Rendeltetés

Baross u. 40–42. fszt. 9. 150447/A/3 64 + 49 m2 üzlet + pince

Garay u. 11/B fszt. 4. 149832/0/A/4 63 m2 üzlet

Goroszló u. 14. fszt. 4. 150228/63/B/46 14 m2 üzlet

Havanna u. 13. fszt. 451. 151126/4/A/451 24 m2 üzlet

Tövishát u. 35. fszt. 2. 150228/63/A/75 29 m2 üzlet

Üllői út 340. fszt. 3. 152341 46 m2 üzlet

Üllői út 365. fszt. 2. 152074/0/A/2 43 m2 üzlet

Üllői út 425. fszt. 4. és 5. 150839 64 m2 + 30 m2 üzlet + kiegészítő helyiség

Üllői út 451. pince 14. 150812/A/14 25 m2 pince

Üllői út 495. fszt. 2. 149946/A/2 98 m2 üzlet

Üllői út 686. szuterén 1. 159841/0/A/1 30 m2 tároló

Üllői út 686. szuterén 2. 159841/0/A/2 29 m2 tároló

TERÜLETHASZNÁLAT

Cím Helyrajzi szám Méret Rendeltetés

Küllő u. (Alsó erdősor u.) 152638/2 5025 m2 területhasználat

GARÁZS, PARKOLÓHELY

Cím Helyrajzi szám Méret Rendeltetés

Méta u. 2. 150228/102 18 m2 parkolóhely 
(46 db)
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Különleges körülmények között és nem minden-napi helyszínen tartották szeptember 24-én a testületi ülésüket a XVIII. kerületi önkormányzat képviselői. Az ülésterem ezúttal a Bókay-kertben felállított nagyobb sátor volt, amely a járvány idején biztonságosabb körülményeket teremtett a munkához.

MILYEN SORS JUTNA?
A napirenden a kerületet érintő olyan fontos kér-dések szerepeltek, mint az önkormányzat költség-vetési rendeletének módosítása, a Kondor Béla Kö-zösségi Ház és Intézményei vezetői pályázatának elbírálása, a kerület földútjainak szilárd burkolat-

tal való ellátása. Ez utóbbi kapcsán a Flór Ferenc utcában tervezett útépítés tárgyában vita alakult ki a kerület vezetői és az ellenzék között, aminek következtében az utóbbiak nemleges szavazatával fogadta el a testület a határozati javaslatot.Az ülés napirendjén szerepelt a Magyarorszá-gi Evangéliumi Testvérközösség által a kerületben működtetett Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium támogatásának kérdése is. Szanisz-ló Sándor elmondta, hogy egy olyan gyermekin-tézmény megsegítéséről van szó, amelyik bajba került. Az iskola a magas színvonalú pedagógiai munkája ellenére a kormányzati elvonások miatt gazdaságilag ellehetetlenült. A polgármester utalt 

arra, hogy az intézményt hosszú ideje támogatja az önkormányzat, attól függetlenül, hogy politikai szempontból milyen színezetű. 
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy 3 mil-lió 800 ezer forint egyedi támogatással hozzájárul az iskola terheinek csökkentéséhez, és a jövő évtől 1 millió 300 ezer forint támogatást nyújt az intéz-ménynek – mondta el a döntést követően Szaniszló Sándor. 

A polgármester hozzátette: rendkívül értékes az iskolában folyó munka, és ha az ellehetetlenül-ne, senki nem tudná, hogy az érintett gyermekek-nek milyen sors jutna, hiszen ők a hagyományos oktatási rendszerben nem állnák meg a helyüket. 

KÉZZELFOGHATÓ SEGÍTSÉG 
Iványi Gábor köszönetét fejezte ki azért, hogy a ke-rületben megértették a tevékenységükkel kapcso-latban, hogy az közös ügy. A Magyarországi Evan-géliumi Testvérközösség vezető lelkésze szerint egy jó együttműködést, kézzelfogható segítséget kaptak az önkormányzattól.

– Amikor mi ezt a nagyon leromlott állapotú ál-talános iskolát átvettük, az első pillanattól kezdve azon dolgoztunk, hogy középiskola is legyen, és ma ebben az intézményben már érettségizni is lehet.

LÁBON MARADNI
Iványi Gábor más lelkészekkel együtt 1973-ban politikai okokból kénytelen volt távozni a Meto-dista Egyházból. Akkor mintegy nyolc éven át tartó küzdelem kezdődött, amikor több társához hason-lóan ő is felfüggesztett börtönbüntetést kapott, s mintegy négy évig az utcán volt kénytelen prédi-kálni. 1981-ben alapító lelkésze volt a Magyaror-szági Evangéliumi Testvérközösségnek, amelyet elismert vallásfelekezetté nyilvánítottak, ám az új egyházi törvény 2011-ben elvette az egyházi stá-tuszukat. Az Alkotmánybíroság kimondta, hogy ez alkotmánysértően történt. 

– Csaknem tíz éve ebben a helyzetben próbá-lunk lábon maradni, miközben iskoláink és szo-ciális intézményeink költségvetéséből a kormány évről évre másfél milliárd forintot vesz el. Mintegy négymilliárdos költségvetésből ezer főállású dol-gozóval működtetjük az iskoláinkat, idősotthona-inkat, hajléktalanellátó intézményeinket, kórházi és járóbeteg-rendeléseinket, ami mind a vallásgya-korlásunk része – mondta Iványi Gábor, aki egyút-tal az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke is. 
B. Z. 

A Bókay-kertben sátorozotta képviselő-testület

Nem éppen a vénasszonyok nyara adta az ötletet ahhoz, hogy a szokásoktól eltérően szabad téren tartsák az ülésü-ket a XVIII. kerület városatyái.

Támogatják a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget

Az ülésterem ezúttal a Bókay-kertben felállított sátor volt

Iványi Gábor a képviselő-testület ülésén

Fotók: Totev Alexander
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Bábszínész szakon végzett a színművésze-

tin, de sosem bábozott. A diploma megszer-

zése után, 1999-ben az ország egyik legjobb 

prózai színházához, a budapesti Katona 

József Színházhoz szerződött, ahol azóta is 

társulati tag. Tizennyolc éve tanít a Szín-

ház- és Filmművészeti Egyetemen. Tizenkét 

éve költözött Pestszentlőrincre, ahol azóta 

is él, és ahol elmondása szerint békés ott-

honra lelt. Színházfüggésről, a politika és a 

húsgombóc viszonyáról, az egyetem helyze-

téről és egy lehetetlen küldetésről is beszél-

gettünk Kocsis Gergellyel.    

n A Katona József Színház egyik legfoglalkozta-

tottabb színésze vagy. Nagy változás lehetett az 

életedben, amikor leálltak a színházak.  

n Ne is mondd! Mielőtt kitört a járvány, 26-28 

előadásom volt havonta, szinte minden este játszot-

tam. Nem tudom, hogy lesz-e még ilyen valamikor.

n Ennyire pesszimista vagy ez ügyben?

n Inkább optimista szeretnék lenni. Megrémü-

lök, amikor olvasom, hogy a világ már sohasem 

lesz olyan, mint amilyen a vírus feltűnése előtt 

volt, hiszen azt akarom, hogy menjen rendesen to-

vább az élet, a színházak legyenek nyitva, én meg 

játszhassak sokat, mert kizárólag úgy érzem ma-

gam biztonságban. Ez ad értelmet a létezésemnek, 

hogy ilyen nagy szavakat használjak.   

n Magánemberként vagy színészként viselted 

rosszabbul a kényszerszünetet? 

n Sajnos ebben az időszakban kiderült, hogy ez 

a kettő nálam nem szétválasztható. Eddig ezt nem 

gondoltam magamról, mert szerintem én nem va-

gyok az a kifejezett színésztípus, aki az élete minden 

pillanatában színész. De most rájöttem, hogy színház 

nélkül nem tudok egy valóságos öndefiníciót sem 

megfogalmazni. Azon kívül persze, hogy apa vagyok.

n Gondolom, ez utóbbi minőséged legalább erő-

södhetett. 

n Kétségtelen, összeismerkedtem a fiaimmal. (ne-

vet) Úgy fog bekerülni a családi almanachba, hogy 

volt fél év, amikor mindennap találkozhattam a 

gyerekeimmel. Ezt a részét nyilván szerettem. Per-

sze nekik is meg kellett szokniuk, hogy esténként 

nincs előadásom. A karantén első két hetében min-

den este fél hat körül csodálkozva kérdezték, hogy 

mit keresek még otthon, de aztán megszokták. 

n Katonás kollégáiddal online karanténszínhá-

zat csináltatok. Ez sem enyhítette az elvonási tü-

neteidet?

n Igen, összehoztunk A márki árulása címmel 

egy sorozatot a netre, ami egy fiktív előadás on-

line próbafolyamatáról szólt. Jópofa volt, csinálni 

is jó volt, kicsit lekötötte a kreatív energiáinkat, és 

a visszajelzések is pozitívak voltak, de azért ne ne-

vezzük színháznak, mert nem az.

n Régóta tanítasz színészmesterséget a Színház- 

és Filmművészeti Egyetemen, úgyhogy elkerülhetet-

len, hogy beszélgessünk az ott kialakult helyzetről, 

pláne, hogy nem is rejted véka alá a véleményedet 

az egyetem modellváltása és annak módja kapcsán.

n Az a baj, hogy mindig akkor vagyunk érzéke-

nyek közéleti kérdésekben, ha minket érint egy-

egy igazságtalan döntés. Gusztustalan szokásunk 

ez, a szolidaritás teljes hiányát mutatja, hogy min-

denki csak akkor kiabál, ha az ő fenekébe rúgnak 

bele. Sajnos ez rám is jellemző. Ezen változtat-

nom, változtatnunk kell. De igen, eljutottam oda, 

hogy ha akarnám, sem tudnám a kispadról nézni 

ezt a meccset, mert ez az egész helyzet már bejött 

a nappalimba, ott ül a kanapémon. Amikor reggel 

a jótékonyan felejtő alvás után felébredek, nem az 

jut eszembe, hogy a gyerekek felöltöztek-e, hogy 

nem késünk-e el az iskolából vagy melyik jelene-

tet fogom ma próbálni, hanem a színművészeti 

ellehetetlenítése és más hatalmi ügyek. Nem elég 

a koronavírus, de itt ez az agresszív kormányzati 

kultúrharc is. Szomorú, hogy a politika minden 

beszélgetésünkbe befészkelte magát, már a para-

dicsomos húsgombócról is ez jut eszünkbe, az is 

politikai csatákat generálhat.

n Egy színésznek nem a színpadon, a szerepein ke-

resztül kellene elmondania gondolatait a világról?

n De. Viszont szerintem most már ez nem elég, 

nagyon nem. Sőt az a finoman visszafogott kul-

turált beszédmód sem elég, amiért mi, írástudók, 

veregetjük egymás vállát, hogy jaj, megint milyen 

elegánsan nyilvánítottunk véleményt. Szép, csak 

sajnos ennek már semmi értelme, mert a hatalom 

mindent leural, elfoglal.

n Nézzünk konkrétumokat. A színművészeti át-

alakításának szükségességét nemcsak azzal in-

dokolják, hogy strukturális változások kellenek, 

de azzal is, hogy a tanárok egyoldalú, „liberális” 

ideológiával tömik a hallgatók fejét, sőt a szakmai 

képzés színvonalát is gyengének titulálják a hata-

lom képviselői. Ezekről mit gondolsz?

n Vérig sértenek. Ugyanis ezt nem úgy kell elkép-

zelni, ahogy az SZFE-t kritizálók nyilatkozataiból 

kiolvasható, miszerint van az egyetemen egy dog-

matikus koordinátarendszer, ami minden tanár szá-

mára kötelező, mindenki valamiféle posztkommu-

nista módszert sulykol a hallgatóknak, na és persze a 

szakmai képzés is ugyanígy egységesített. Ez nem így 

van! Egyikünk sem tanít egyformán. És minden diák 

annyit vesz el a mestere tudásából, amennyit akar, a 

mesternek meg kutya kötelessége minél többet fel-

kínálnia ebből a tudásanyagból, hogy a hallgató vá-

laszthasson. Persze közös elvárásrendszer azért léte-

zik: például megköveteljük a hallgatóktól a munkát, 

és természetesen van számonkérés is. Mi, tanárok, 

pedig rengeteg felhalmozott tudást, munkát, dél-

utánokat és éjszakákat teszünk ebbe a dologba. Na, 

ezért vérlázító és sértő a vád, hogy nem folyik minő-

ségi képzés. A hazafias és keresztény oktatás hiányá-

nak vádja pedig számomra értelmezhetetlen. Soha 

nem firtattam egyik tanítványom vallási, politikai 

vagy akár nemi hovatartozását, és nem azért, mert 

ez liberálisan trendi, és modern nem firtatni, hanem 

Lehetetlen küldetés

minden diák annyit vesz el 

a mestere tudásából, 

amennyit akar, a mesternek 

meg kutya kötelessége 

minél többet felkínálnia 

ebből a tudásanyagból, 

hogy a hallgató 

választhasson.

Fotók: Ványi Ákos 
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A család jelenlétében avatták fel szeptem-
ber 2-án a tavaly elhunyt festőművész és 
egyetemi tanár, Nemcsics Antal, valamint 
felesége, Nemcsicsné Takács Magdolna em-
léktábláját a Szemeretelepen.

A festőművész, egyetemi tanár nevéhez fűződik a 
városképi együttesek, középületek színezésének 
megtervezését szolgáló, nemzetközileg is elismert 
Coloroid színrendszer kidolgozása. A kerület dísz-
polgára számos munkát készített középületekbe: 
mozaikokat, falképeket, színes üvegablakokat. A Ha-
vanna-lakótelep házai, a Zsebők Zoltán Szakrendelő, 
a Liszt Ferenc repülőtér, a Budai Várnegyed és met-
róállomások tanúskodnak munkásságáról, s már éle-
tében állandó kiállítása nyílt szülővárosában, Pápán.EMLÉKTÁBLÁT AVATTAKA szeptember 15-i emléktábla-avatás résztvevői a 

Nemcsics-házban kialakított emlékszoba és a fes-
tőművész képei mellett az első időszaki kiállítást is 
megtekinthették. Az emléktáblát az egyik család-
taggal, Nemcsics Ákossal Szaniszló Sándor polgár-
mester leplezte le, aki megköszönte a családnak és 
a Tomory Lajos Múzeum munkatársainak az örök-
ség gondozását. 

– Amellett, hogy Nemcsics Antal kerületünk dí-
szpolgára, kétszeres magyar köztársasági kitüntetett 
is, akinek munkásságára többek között azért is büsz-
kék lehetünk, mert 1986-ban, a 42. Velencei Nemzet-
közi Képzőművészeti Biennále központi kiállításán 
tizenkét méter magas Colorium című objektje kép-
viselte Magyarországot – tette hozzá a polgármester. KÖZKINCS AZ ÉLETMŰAz emlékház létrejöttének jelentőségét Feledy 

Balázs méltatta, aki szerint Nemcsics Antal több 

területen is kiemelkedőt alkotott. A művészeti 
író azért is nevezte fontosnak az eseményt, mert 
az emlékház az életmű nyilvánosság elé tárását is 
vállalja, közkinccsé téve az alkotó munkásságát.

– Mindezt az is erősíti, hogy az emlékház nem-
csak egy változatlan, konstans gyűjtemény meg-
tekintését teszi lehetővé, ami amúgy önmagában 
is komoly vállalás, hanem hosszú távon aktuális 
képzőművészeti eseményeket is rendeznek itt – 
mondta Feledy Balázs. 

ALKOTÁS, KUTATÁS, TANÍTÁSA művészeti író a feleség, Nemcsicsné Takács Mag-
dolna szerepére is felhívta a figyelmet, aki, miközben 
lehetővé tette, hogy a családfő fokozott intenzitással 
alkothasson, kutathasson, taníthasson, családanyai 

szerepe mellett rajztanárként is helytállt. Ezért ke-
rült fel az ő neve is az ház falán az emléktáblára.– Szakmai berkekben évtizedek óta téma volt, 

hogy Nemcsics Antalnak legyen a kerületben kiál-
lítási helye. Ez azonban csak a halála után jöhetett 
létre – hallhattuk Heilauf Zsuzsannától. A Tomory Lajos Múzeum vezetőjétől azt is 

megtudtuk, hogy Nemcsics Antal az első olyan 
művész a kerületben, akinek emlékháza nyílt. MINDENKI SZÍNORSZÁGAArról, hogy miként és kinek a fejében fogant meg 

az emlékház gondolata, egy családtag nyilatko-
zott. Nemcsics Endre szerint eredetileg az édes-
anyjuktól származott az emlékház létrehozásának 
gondolata. Mint elmondta, a megvalósításhoz sok 
helyről sokféle segítséget kaptak, s a megnyitást 
követően mindenkit várnak akár a környékről, akár 
távolabbról, azokat, akik ismerték a szüleiket, és 
azokat is, akiket az életmű érdekel.A Nemcsics-emlékház kezelése és gondozása a 

család feladata. Az emléktábla fölött elhelyezett szí-
nes felirat jelzi, hogy a Színország Galéria az Ungvár 
utca 42. szám alatt mindenkit vár, aki érdeklődik a 
művészeti hagyaték iránt.  Bodzay Zoltán

Kiállítással nyitott a Színország GalériaKözösségi célokat szolgál Nemcsics Antal emlékháza

A Nagykörúton túli Budapest művészeti központjaNemcsics Antal úgy végrendelkezett, hogy XVIII. kerületi családi 
házának, egyben műteremének közösségi célokat, életművét 

és a kortárs képzőművészet bemutatását kell szolgálnia. Kívánságának 

megfelelően az örökösök (Nemcsics Csongor, Ákos és Endre) a kerületi 
önkormányzat, a Tomory Lajos Múzeum és a Magyar Művészeti 

Akadémia támogatásával most kiállítóhellyé és a nagyközönség 

számára rendszeresen látogathatóvá tették a Nemcsics-házat, azzal 
a szándékkal, hogy ezzel a Nagykörúton túli Budapest egyik fontos 

művészeti központja jöjjön itt létre. A mintegy száz négyzetméteren 

kialakított Nemcsics Antal Emlékház és Színország Galéria szerdánként 

9-től 15 óráig, szombatonként 14-től 18 óráig, illetve előzetes egyeztetés 
alapján fogadja az érdeklődőket. A művész életébe az emlékszobán 

kívül a fotókról jól ismert, szinte érintetlen, közel hat méter 

belmagasságú műterem ad betekintést. A ház további két helyiségében 
(mintegy 40 négyzetméteren) rendszeresek lesznek a neves kortárs 

képzőművészek műveiből összeállított időszaki kiállítások.

A Nemcsics család az emlékházban 

Nemcsics Ákos és Szaniszló Sándor leleplezik az emléktáblát

Fotók: Ványi Ákos
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ég Kinyitjuk a szemünket, és látunk. Mi sem 
természetesebb ennél, igaz? Éppen ezért 
hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, 
hogy szemünk és látásunk épségére éppúgy 
vigyáznunk kell – ha nem még sokkal job-
ban –, mint bármely más szervünkére. 

Október a látás hónapja. A Magyar Látszerész Szö-
vetség és az optikai szakma által 2005-ben közösen 
létrehozott kampány célja az, hogy felhívja a figyel-
met a rendszeres látásvizsgálatra. Az akcióban részt 
vevő üzletekben egész hónapban ingyenes látásellen -
őrzésen és szakmai tanácsadáson vehetnek részt az 
érdeklődők. A témával kapcsolatos legfontosabb tud-
nivalókat dr. Csaba Magdolna, a Zsebők Zoltán Szak-
rendelő szemészorvosa segítségével szedtük össze.

MIÉRT ÉS MIKOR JAVASOLT A SZEMSZŰRÉS? 
Még ha nem is érezzük szükségét, évente mini-
mum egyszer érdemes megvizsgáltatni a szemün-
ket. A rutinszemvizsgálat akár a látásunkat is meg-
mentheti, illetve fényt deríthet más betegségekre 
is, hiszen a vizsgálat nem csak a látás ellenőrzését 
jelenti. Következtetni lehet belőle cukor- és pajzs-
mirigybetegségre, magas vérnyomásra, keringési 
zavarra, sőt még daganatos megbetegedésekre is. 

SZEMÜVEG VAGY KONTAKTLENCSE? 
Optikai szempontból mindkettő jó választás, való-
jában ez ízlés és szokások kérdése. Például annak, 

aki rendszeresen sportol, mindenképp a kontakt-
lencse a jobb választás, persze mellette szükség 
van szemüvegre is. Higiéniai szempontból a kon-
taktlencsére több figyelmet kell fordítani, mint a 
szemüveglencsére, emellett fontos a lencse előírt 
cseréje. Amennyiben ez elmarad, komoly szaru-
hártya-károsodás alakulhat ki. 

ÖT TIPP A SZEM ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉRE
❶ Gyűjtsünk információt!
A genetika nagyban befolyásolja azt, hogy med-
dig marad éles a látásunk, és milyen betegségekre 
van hajlamunk. Térképezzük fel a családot, hogy 
tudjuk, milyen egészségi problémákkal szembe-
sülhetünk. 

❷ Védjük a szemünket!
A munkavédelmi előírások betartása nagyon fontos, 
ha meg akarjuk őrizni szemünk egészségét. Nemcsak 
az extrém terhelés árthat, hanem a folyamatos meg-
próbáltatások is ronthatják a szemet. Éppen ezért 
használjunk napszemüveget, ha nincsenek felhők az 
égen. A számítógépes munkához érdemes beszerez-
ni speciális szűrővel ellátott védőszemüveget.

➌ Figyeljünk a táplálkozásunkra!
Talán furcsán hangzik, de a táplálkozás, ahogy az 
egész testünk állapotára, úgy a látásunkra is ha-
tással van. Az antioxidánsok, mint a zöldség- és 
gyümölcsfélékben lévő C-vitamin, a zöld teában 
található polifenol vagy a csokoládéban lévő flavo-
noidok, csökkentik a  szürkehályog kialakulásának 
veszélyét. Az is fontos a szem számára, hogy ele-
gendő folyadékot fogyasszunk. A napi két liter víz-
zel nemcsak a bőrünket, hanem a szemgolyónkat is 
hidratált állapotban tarthatjuk.

❹  Védekezzünk a kék fény ellen!
A 21. század egyik, a látásunkra leginkább káros vív-
mánya a monitor. A képernyőből – legyen szó tévé-
ről, telefonról, tabletről vagy számítógépről – áradó 
kék fény. Ez nemcsak az alvást befolyásolja, hanem 
erősen hat a retina fényérzékeny sejtjeire is, és ma-
radandó károsodást okozhat. Nemcsak a munkához, 
de akár a böngészéshez is érdemes olyan szemüve-
get viselni, amelyik szűri ezeket a sugarakat.

❺  Éljünk egészségesen!
A vérkeringés karbantartásával az aktív életmód és 
a megfelelő pihenés is hozzájárul szemünk egész-
ségének a megőrzéséhez.

Domján Vivien

Még ha nem is érezzük 
szükségét, évente 

minimum egyszer érdemes 
megvizsgáltatni 

a szemünket. 
A rutinszemvizsgálat akár 

a látásunkat is megmentheti, 
illetve fényt deríthet más 

betegségekre is.

Nem csak a lélek tükre

A kerület oroszlánjai 

A Lions Clubok Nemzetközi Szövetségét 1917-ben 

alapították az Egyesült Államokban alapvetően a látás 

védelmére, a látáskárosodás megelőzésére. A Lions 

mozgalom ma már 206 országban van jelen, 46 ezer 

klubban mintegy 1,35 millió tagja van. A világ legnagyobb klubalapon 

szerveződő jótékonysági szervezete. – Klubunk fő célkitűzése a kerületi 

rászoruló gyerekek és fiatalok támogatása. Többek között a Gyöngyvirág 

utcai gyermekotthon lakóit és a XVIII. kerületi SOFI tanulóit támogatjuk 

céljaik elérésében – mondta Spissák István, a Pestszentlőrinc Lions 

Club elnöke. – A Lions mozgalom klubjainak az egész világon kiemelt 

tevékenysége a látássérültek segítése, így klubunk is részt vesz az őket 

támogató programokon, tevékenységekben. Sajnos ebben az év a vírus 

lehetetlenné tette ezeket a rendezvényeket.
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rt Magyarország évtizedeken át öttusa-nagyhata-

lomnak számított, ma már azonban nincs ez így. 

Már nem arról szól a sportág, mint az 1990-es évek 

előtt, amikor volt négy szovjet versenyző az ellen-

felek között. Azóta a lettek, litvánok, fehérorosz és 

kazah öttusázók mellett számolni kell az ukránok-

kal és több Európán kívüli sportolóval is.
– A kilencvenes évektől fokozatosan jöttek fel 

a dél-koreaiak, akiknél a sportágat 
Kancsal Tamásék honosították meg, 

és 2017-ben már az egyéni világbaj-
nok koreai volt. A kínaiak a 2000-es évek 

elején Dunavarsányban jártak és lesték 

el a sportág alapjait, és három-négy év 

múlva világbajnoki dobogós helyezéseket 

értek el, 2009-ben pedig a női világbaj-

nok is kínai volt. Nagyon felzárkóztak az 

egyiptomiak, kiváló utánpótlásbázissal 

rendelkeznek, mindig elő tudnak húzni 

egy-két fiatalt a cilinderből, és ez az, ami 

itthon jelenleg nincs. Már nem rólunk, hanem a 

fran  ciák ról, németekről, britekről beszélnek – vá-

zolta fel röviden az öttusa utóbbi két-három évti-

zedében történt változásokat Marosi Ádám.
A 2012-es londoni olimpia bronzérmese sze-

rint az sem közömbös, hogy milyen eredményeket 

támogat az állam. – Mert el lehet mondani, hogy csapatban, ami 

1992 óta már nem olimpiai szám, illetve váltóban, 

vegyes váltóban milyen szép eredményeket értünk 

el az elmúlt években is, csakhogy ez senkit nem 

érdekel. Ezek ugyanis nem olimpiai számok. Ez 

sajnálatos, mivel szakmailag sokkal nagyobb elis-

merést kellene érnie egy világbajnoki dobogónak, 

hiszen erősebb a mezőny az olimpiainál. 
Marosi tévesnek tartja azt a szemléletet is, 

hogy az eredményességi juttatásnál az Európa-baj-

nokságon csak az aranyérmet veszik figyelembe, és 

félti a sportág olimpiai jövőjét is. 
– Pedig a világ legjobbjainak 80-85 százaléka 

európai, az öttusában ők dominálnak. Nagyjából 

tíz meghatározó versenyzővel van kevesebb egy 

Eb-n, mint egy világbajnokságon. A következő, 

tehát az eredetileg 2024-re kiírt olimpián olyan 

szabályváltoztatást terveznek, amelynek alapján 

kieséses rendszerben zajlana a döntő. Ahhoz, hogy 

a legjobb nyolc közé jusson valaki, négyszer kell 

teljesíteni a 800 méteres futótávot. Nagyon előtér-

be kerülne a futás-lövészet, a laser run, ami azért 

veszélyes, mert onnan már csak egy lépés, hogy 

önálló sportágként jelenjen meg az olimpiai prog-

ramban, az öttusa pedig eltűnjön.
Marosi Ádám a nyáron triatlonversenyeken 

indult, és megfogta azok hangulata. Olyan pozitív 

példákat látott, amelyeket szerinte át lehetne ven-

ni, újra népszerűvé téve az öttusát.– Több száz versenyző, 
rengeteg gyerek, jó hangulat és fantasztikus 

körítés. Jóval profibb hozzáállást tapasztaltam, 
mint az öttusában.

Pedig a mi sportágunkat is hasonló mederbe le-

hetne terelni, meg lehetne fogni az embereket az 

öttusa számára is. Ha a triatlonban ezt lehet, akkor 

az öttusában miért nem? Rengeteg ötletem van 

arra, hogy a gyerekeket hogyan lehetne idecsábíta-

ni, vagy hogyan lehetne egy nemzetközi versenyt 

színesebbé, érdekesebbé tenni.A sportban eltöltött 29 évben – ebből 22 év öt-

tusában – szerzett tapasztalattal Marosi Ádám re-

méli, hogy lesz lehetősége megvalósítani a céljait.

– Nagyon sok függ a tokiói olimpiától. Eleve 

attól, hogy lesz-e egyáltalán, aminek azért márci-

usig el kell dőlnie. Az is lehet, hogy a koronavírus 

keresztülhúzza az egészet, és akkor el kell gondol-

kodnom, mert nem biztos, hogy a következőn, már 

negyvenévesen, fel tudom venni a versenyt érdem-

ben a fiatalokkal. Olimpiára csak úgy szabad men-

ni, ha elmondhatom, hogy nem leégetni megyek 

magam. Ha nem lesz olimpia, akkor az életemben 

az újratervezés következik.S hogy ez pontosan mit jelent? Minél többet 

tenni szeretett sportágáért és talán hazatérni a 

nyugodt kertvárosba.– Pestszentimrén születtem, itt nőttem fel, 

ha álmodozok, akkor a Ganzkertvárosban vagy a 

Szent Imre-kertvárosban egy családi házat képze-

lek el. Ehhez még sok kilométert kell leúsznom a 

medencében, és sok kilométert kell futnom, de ha 

hazajövök, akkor ide jövök haza.

Puskás Attila

Az olimpia jegyébenVilág- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes. Pestszent -

imrei srácnak vallja magát, hiszen itt született és nőtt fel, 

a XVIII. kerületből vezetett az útja Kispesten át a világ leg-

jobb öttusázói közé. Marosi Ádám a tokiói olimpiára készül, 

amit, reméli, a halasztást követően jövőre megrendeznek. 

Ami pedig a távolabbi jövőt illeti: aggódik a sportágáért.

Fotók: Kürti János
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Különleges körülmények között és nem minden-napi helyszínen tartották szeptember 24-én a testületi ülésüket a XVIII. kerületi önkormányzat képviselői. Az ülésterem ezúttal a Bókay-kertben felállított nagyobb sátor volt, amely a járvány idején biztonságosabb körülményeket teremtett a munkához.

MILYEN SORS JUTNA?
A napirenden a kerületet érintő olyan fontos kér-dések szerepeltek, mint az önkormányzat költség-vetési rendeletének módosítása, a Kondor Béla Kö-zösségi Ház és Intézményei vezetői pályázatának elbírálása, a kerület földútjainak szilárd burkolat-

tal való ellátása. Ez utóbbi kapcsán a Flór Ferenc utcában tervezett útépítés tárgyában vita alakult ki a kerület vezetői és az ellenzék között, aminek következtében az utóbbiak nemleges szavazatával fogadta el a testület a határozati javaslatot.Az ülés napirendjén szerepelt a Magyarorszá-gi Evangéliumi Testvérközösség által a kerületben működtetett Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium támogatásának kérdése is. Szanisz-ló Sándor elmondta, hogy egy olyan gyermekin-tézmény megsegítéséről van szó, amelyik bajba került. Az iskola a magas színvonalú pedagógiai munkája ellenére a kormányzati elvonások miatt gazdaságilag ellehetetlenült. A polgármester utalt 

arra, hogy az intézményt hosszú ideje támogatja az önkormányzat, attól függetlenül, hogy politikai szempontból milyen színezetű. 
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy 3 mil-lió 800 ezer forint egyedi támogatással hozzájárul az iskola terheinek csökkentéséhez, és a jövő évtől 1 millió 300 ezer forint támogatást nyújt az intéz-ménynek – mondta el a döntést követően Szaniszló Sándor. 

A polgármester hozzátette: rendkívül értékes az iskolában folyó munka, és ha az ellehetetlenül-ne, senki nem tudná, hogy az érintett gyermekek-nek milyen sors jutna, hiszen ők a hagyományos oktatási rendszerben nem állnák meg a helyüket. 

KÉZZELFOGHATÓ SEGÍTSÉG 
Iványi Gábor köszönetét fejezte ki azért, hogy a ke-rületben megértették a tevékenységükkel kapcso-latban, hogy az közös ügy. A Magyarországi Evan-géliumi Testvérközösség vezető lelkésze szerint egy jó együttműködést, kézzelfogható segítséget kaptak az önkormányzattól.

– Amikor mi ezt a nagyon leromlott állapotú ál-talános iskolát átvettük, az első pillanattól kezdve azon dolgoztunk, hogy középiskola is legyen, és ma ebben az intézményben már érettségizni is lehet.

LÁBON MARADNI
Iványi Gábor más lelkészekkel együtt 1973-ban politikai okokból kénytelen volt távozni a Meto-dista Egyházból. Akkor mintegy nyolc éven át tartó küzdelem kezdődött, amikor több társához hason-lóan ő is felfüggesztett börtönbüntetést kapott, s mintegy négy évig az utcán volt kénytelen prédi-kálni. 1981-ben alapító lelkésze volt a Magyaror-szági Evangéliumi Testvérközösségnek, amelyet elismert vallásfelekezetté nyilvánítottak, ám az új egyházi törvény 2011-ben elvette az egyházi stá-tuszukat. Az Alkotmánybíroság kimondta, hogy ez alkotmánysértően történt. 

– Csaknem tíz éve ebben a helyzetben próbá-lunk lábon maradni, miközben iskoláink és szo-ciális intézményeink költségvetéséből a kormány évről évre másfél milliárd forintot vesz el. Mintegy négymilliárdos költségvetésből ezer főállású dol-gozóval működtetjük az iskoláinkat, idősotthona-inkat, hajléktalanellátó intézményeinket, kórházi és járóbeteg-rendeléseinket, ami mind a vallásgya-korlásunk része – mondta Iványi Gábor, aki egyút-tal az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke is. 
B. Z. 

A Bókay-kertben sátorozotta képviselő-testület

Nem éppen a vénasszonyok nyara adta az ötletet ahhoz, hogy a szokásoktól eltérően szabad téren tartsák az ülésü-ket a XVIII. kerület városatyái.

Támogatják a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget

Az ülésterem ezúttal a Bókay-kertben felállított sátor volt

Iványi Gábor a képviselő-testület ülésén

Fotók: Totev Alexander
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Bábszínész szakon végzett a színművésze-

tin, de sosem bábozott. A diploma megszer-

zése után, 1999-ben az ország egyik legjobb 

prózai színházához, a budapesti Katona 

József Színházhoz szerződött, ahol azóta is 

társulati tag. Tizennyolc éve tanít a Szín-

ház- és Filmművészeti Egyetemen. Tizenkét 

éve költözött Pestszentlőrincre, ahol azóta 

is él, és ahol elmondása szerint békés ott-

honra lelt. Színházfüggésről, a politika és a 

húsgombóc viszonyáról, az egyetem helyze-

téről és egy lehetetlen küldetésről is beszél-

gettünk Kocsis Gergellyel.    

n A Katona József Színház egyik legfoglalkozta-

tottabb színésze vagy. Nagy változás lehetett az 

életedben, amikor leálltak a színházak.  

n Ne is mondd! Mielőtt kitört a járvány, 26-28 

előadásom volt havonta, szinte minden este játszot-

tam. Nem tudom, hogy lesz-e még ilyen valamikor.

n Ennyire pesszimista vagy ez ügyben?

n Inkább optimista szeretnék lenni. Megrémü-

lök, amikor olvasom, hogy a világ már sohasem 

lesz olyan, mint amilyen a vírus feltűnése előtt 

volt, hiszen azt akarom, hogy menjen rendesen to-

vább az élet, a színházak legyenek nyitva, én meg 

játszhassak sokat, mert kizárólag úgy érzem ma-

gam biztonságban. Ez ad értelmet a létezésemnek, 

hogy ilyen nagy szavakat használjak.   

n Magánemberként vagy színészként viselted 

rosszabbul a kényszerszünetet? 

n Sajnos ebben az időszakban kiderült, hogy ez 

a kettő nálam nem szétválasztható. Eddig ezt nem 

gondoltam magamról, mert szerintem én nem va-

gyok az a kifejezett színésztípus, aki az élete minden 

pillanatában színész. De most rájöttem, hogy színház 

nélkül nem tudok egy valóságos öndefiníciót sem 

megfogalmazni. Azon kívül persze, hogy apa vagyok.

n Gondolom, ez utóbbi minőséged legalább erő-

södhetett. 

n Kétségtelen, összeismerkedtem a fiaimmal. (ne-

vet) Úgy fog bekerülni a családi almanachba, hogy 

volt fél év, amikor mindennap találkozhattam a 

gyerekeimmel. Ezt a részét nyilván szerettem. Per-

sze nekik is meg kellett szokniuk, hogy esténként 

nincs előadásom. A karantén első két hetében min-

den este fél hat körül csodálkozva kérdezték, hogy 

mit keresek még otthon, de aztán megszokták. 

n Katonás kollégáiddal online karanténszínhá-

zat csináltatok. Ez sem enyhítette az elvonási tü-

neteidet?

n Igen, összehoztunk A márki árulása címmel 

egy sorozatot a netre, ami egy fiktív előadás on-

line próbafolyamatáról szólt. Jópofa volt, csinálni 

is jó volt, kicsit lekötötte a kreatív energiáinkat, és 

a visszajelzések is pozitívak voltak, de azért ne ne-

vezzük színháznak, mert nem az.

n Régóta tanítasz színészmesterséget a Színház- 

és Filmművészeti Egyetemen, úgyhogy elkerülhetet-

len, hogy beszélgessünk az ott kialakult helyzetről, 

pláne, hogy nem is rejted véka alá a véleményedet 

az egyetem modellváltása és annak módja kapcsán.

n Az a baj, hogy mindig akkor vagyunk érzéke-

nyek közéleti kérdésekben, ha minket érint egy-

egy igazságtalan döntés. Gusztustalan szokásunk 

ez, a szolidaritás teljes hiányát mutatja, hogy min-

denki csak akkor kiabál, ha az ő fenekébe rúgnak 

bele. Sajnos ez rám is jellemző. Ezen változtat-

nom, változtatnunk kell. De igen, eljutottam oda, 

hogy ha akarnám, sem tudnám a kispadról nézni 

ezt a meccset, mert ez az egész helyzet már bejött 

a nappalimba, ott ül a kanapémon. Amikor reggel 

a jótékonyan felejtő alvás után felébredek, nem az 

jut eszembe, hogy a gyerekek felöltöztek-e, hogy 

nem késünk-e el az iskolából vagy melyik jelene-

tet fogom ma próbálni, hanem a színművészeti 

ellehetetlenítése és más hatalmi ügyek. Nem elég 

a koronavírus, de itt ez az agresszív kormányzati 

kultúrharc is. Szomorú, hogy a politika minden 

beszélgetésünkbe befészkelte magát, már a para-

dicsomos húsgombócról is ez jut eszünkbe, az is 

politikai csatákat generálhat.

n Egy színésznek nem a színpadon, a szerepein ke-

resztül kellene elmondania gondolatait a világról?

n De. Viszont szerintem most már ez nem elég, 

nagyon nem. Sőt az a finoman visszafogott kul-

turált beszédmód sem elég, amiért mi, írástudók, 

veregetjük egymás vállát, hogy jaj, megint milyen 

elegánsan nyilvánítottunk véleményt. Szép, csak 

sajnos ennek már semmi értelme, mert a hatalom 

mindent leural, elfoglal.

n Nézzünk konkrétumokat. A színművészeti át-

alakításának szükségességét nemcsak azzal in-

dokolják, hogy strukturális változások kellenek, 

de azzal is, hogy a tanárok egyoldalú, „liberális” 

ideológiával tömik a hallgatók fejét, sőt a szakmai 

képzés színvonalát is gyengének titulálják a hata-

lom képviselői. Ezekről mit gondolsz?

n Vérig sértenek. Ugyanis ezt nem úgy kell elkép-

zelni, ahogy az SZFE-t kritizálók nyilatkozataiból 

kiolvasható, miszerint van az egyetemen egy dog-

matikus koordinátarendszer, ami minden tanár szá-

mára kötelező, mindenki valamiféle posztkommu-

nista módszert sulykol a hallgatóknak, na és persze a 

szakmai képzés is ugyanígy egységesített. Ez nem így 

van! Egyikünk sem tanít egyformán. És minden diák 

annyit vesz el a mestere tudásából, amennyit akar, a 

mesternek meg kutya kötelessége minél többet fel-

kínálnia ebből a tudásanyagból, hogy a hallgató vá-

laszthasson. Persze közös elvárásrendszer azért léte-

zik: például megköveteljük a hallgatóktól a munkát, 

és természetesen van számonkérés is. Mi, tanárok, 

pedig rengeteg felhalmozott tudást, munkát, dél-

utánokat és éjszakákat teszünk ebbe a dologba. Na, 

ezért vérlázító és sértő a vád, hogy nem folyik minő-

ségi képzés. A hazafias és keresztény oktatás hiányá-

nak vádja pedig számomra értelmezhetetlen. Soha 

nem firtattam egyik tanítványom vallási, politikai 

vagy akár nemi hovatartozását, és nem azért, mert 

ez liberálisan trendi, és modern nem firtatni, hanem 

Lehetetlen küldetés

minden diák annyit vesz el 

a mestere tudásából, 

amennyit akar, a mesternek 

meg kutya kötelessége 

minél többet felkínálnia 

ebből a tudásanyagból, 

hogy a hallgató 

választhasson.

Fotók: Ványi Ákos 
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A család jelenlétében avatták fel szeptem-
ber 2-án a tavaly elhunyt festőművész és 
egyetemi tanár, Nemcsics Antal, valamint 
felesége, Nemcsicsné Takács Magdolna em-
léktábláját a Szemeretelepen.

A festőművész, egyetemi tanár nevéhez fűződik a 
városképi együttesek, középületek színezésének 
megtervezését szolgáló, nemzetközileg is elismert 
Coloroid színrendszer kidolgozása. A kerület dísz-
polgára számos munkát készített középületekbe: 
mozaikokat, falképeket, színes üvegablakokat. A Ha-
vanna-lakótelep házai, a Zsebők Zoltán Szakrendelő, 
a Liszt Ferenc repülőtér, a Budai Várnegyed és met-
róállomások tanúskodnak munkásságáról, s már éle-
tében állandó kiállítása nyílt szülővárosában, Pápán.EMLÉKTÁBLÁT AVATTAKA szeptember 15-i emléktábla-avatás résztvevői a 

Nemcsics-házban kialakított emlékszoba és a fes-
tőművész képei mellett az első időszaki kiállítást is 
megtekinthették. Az emléktáblát az egyik család-
taggal, Nemcsics Ákossal Szaniszló Sándor polgár-
mester leplezte le, aki megköszönte a családnak és 
a Tomory Lajos Múzeum munkatársainak az örök-
ség gondozását. 

– Amellett, hogy Nemcsics Antal kerületünk dí-
szpolgára, kétszeres magyar köztársasági kitüntetett 
is, akinek munkásságára többek között azért is büsz-
kék lehetünk, mert 1986-ban, a 42. Velencei Nemzet-
közi Képzőművészeti Biennále központi kiállításán 
tizenkét méter magas Colorium című objektje kép-
viselte Magyarországot – tette hozzá a polgármester. KÖZKINCS AZ ÉLETMŰAz emlékház létrejöttének jelentőségét Feledy 

Balázs méltatta, aki szerint Nemcsics Antal több 

területen is kiemelkedőt alkotott. A művészeti 
író azért is nevezte fontosnak az eseményt, mert 
az emlékház az életmű nyilvánosság elé tárását is 
vállalja, közkinccsé téve az alkotó munkásságát.

– Mindezt az is erősíti, hogy az emlékház nem-
csak egy változatlan, konstans gyűjtemény meg-
tekintését teszi lehetővé, ami amúgy önmagában 
is komoly vállalás, hanem hosszú távon aktuális 
képzőművészeti eseményeket is rendeznek itt – 
mondta Feledy Balázs. 

ALKOTÁS, KUTATÁS, TANÍTÁSA művészeti író a feleség, Nemcsicsné Takács Mag-
dolna szerepére is felhívta a figyelmet, aki, miközben 
lehetővé tette, hogy a családfő fokozott intenzitással 
alkothasson, kutathasson, taníthasson, családanyai 

szerepe mellett rajztanárként is helytállt. Ezért ke-
rült fel az ő neve is az ház falán az emléktáblára.– Szakmai berkekben évtizedek óta téma volt, 

hogy Nemcsics Antalnak legyen a kerületben kiál-
lítási helye. Ez azonban csak a halála után jöhetett 
létre – hallhattuk Heilauf Zsuzsannától. A Tomory Lajos Múzeum vezetőjétől azt is 

megtudtuk, hogy Nemcsics Antal az első olyan 
művész a kerületben, akinek emlékháza nyílt. MINDENKI SZÍNORSZÁGAArról, hogy miként és kinek a fejében fogant meg 

az emlékház gondolata, egy családtag nyilatko-
zott. Nemcsics Endre szerint eredetileg az édes-
anyjuktól származott az emlékház létrehozásának 
gondolata. Mint elmondta, a megvalósításhoz sok 
helyről sokféle segítséget kaptak, s a megnyitást 
követően mindenkit várnak akár a környékről, akár 
távolabbról, azokat, akik ismerték a szüleiket, és 
azokat is, akiket az életmű érdekel.A Nemcsics-emlékház kezelése és gondozása a 

család feladata. Az emléktábla fölött elhelyezett szí-
nes felirat jelzi, hogy a Színország Galéria az Ungvár 
utca 42. szám alatt mindenkit vár, aki érdeklődik a 
művészeti hagyaték iránt.  Bodzay Zoltán

Kiállítással nyitott a Színország GalériaKözösségi célokat szolgál Nemcsics Antal emlékháza

A Nagykörúton túli Budapest művészeti központjaNemcsics Antal úgy végrendelkezett, hogy XVIII. kerületi családi 
házának, egyben műteremének közösségi célokat, életművét 

és a kortárs képzőművészet bemutatását kell szolgálnia. Kívánságának 

megfelelően az örökösök (Nemcsics Csongor, Ákos és Endre) a kerületi 
önkormányzat, a Tomory Lajos Múzeum és a Magyar Művészeti 

Akadémia támogatásával most kiállítóhellyé és a nagyközönség 

számára rendszeresen látogathatóvá tették a Nemcsics-házat, azzal 
a szándékkal, hogy ezzel a Nagykörúton túli Budapest egyik fontos 

művészeti központja jöjjön itt létre. A mintegy száz négyzetméteren 

kialakított Nemcsics Antal Emlékház és Színország Galéria szerdánként 

9-től 15 óráig, szombatonként 14-től 18 óráig, illetve előzetes egyeztetés 
alapján fogadja az érdeklődőket. A művész életébe az emlékszobán 

kívül a fotókról jól ismert, szinte érintetlen, közel hat méter 

belmagasságú műterem ad betekintést. A ház további két helyiségében 
(mintegy 40 négyzetméteren) rendszeresek lesznek a neves kortárs 

képzőművészek műveiből összeállított időszaki kiállítások.

A Nemcsics család az emlékházban 

Nemcsics Ákos és Szaniszló Sándor leleplezik az emléktáblát

Fotók: Ványi Ákos
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ég Kinyitjuk a szemünket, és látunk. Mi sem 
természetesebb ennél, igaz? Éppen ezért 
hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, 
hogy szemünk és látásunk épségére éppúgy 
vigyáznunk kell – ha nem még sokkal job-
ban –, mint bármely más szervünkére. 

Október a látás hónapja. A Magyar Látszerész Szö-
vetség és az optikai szakma által 2005-ben közösen 
létrehozott kampány célja az, hogy felhívja a figyel-
met a rendszeres látásvizsgálatra. Az akcióban részt 
vevő üzletekben egész hónapban ingyenes látásellen -
őrzésen és szakmai tanácsadáson vehetnek részt az 
érdeklődők. A témával kapcsolatos legfontosabb tud-
nivalókat dr. Csaba Magdolna, a Zsebők Zoltán Szak-
rendelő szemészorvosa segítségével szedtük össze.

MIÉRT ÉS MIKOR JAVASOLT A SZEMSZŰRÉS? 
Még ha nem is érezzük szükségét, évente mini-
mum egyszer érdemes megvizsgáltatni a szemün-
ket. A rutinszemvizsgálat akár a látásunkat is meg-
mentheti, illetve fényt deríthet más betegségekre 
is, hiszen a vizsgálat nem csak a látás ellenőrzését 
jelenti. Következtetni lehet belőle cukor- és pajzs-
mirigybetegségre, magas vérnyomásra, keringési 
zavarra, sőt még daganatos megbetegedésekre is. 

SZEMÜVEG VAGY KONTAKTLENCSE? 
Optikai szempontból mindkettő jó választás, való-
jában ez ízlés és szokások kérdése. Például annak, 

aki rendszeresen sportol, mindenképp a kontakt-
lencse a jobb választás, persze mellette szükség 
van szemüvegre is. Higiéniai szempontból a kon-
taktlencsére több figyelmet kell fordítani, mint a 
szemüveglencsére, emellett fontos a lencse előírt 
cseréje. Amennyiben ez elmarad, komoly szaru-
hártya-károsodás alakulhat ki. 

ÖT TIPP A SZEM ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉRE
❶ Gyűjtsünk információt!
A genetika nagyban befolyásolja azt, hogy med-
dig marad éles a látásunk, és milyen betegségekre 
van hajlamunk. Térképezzük fel a családot, hogy 
tudjuk, milyen egészségi problémákkal szembe-
sülhetünk. 

❷ Védjük a szemünket!
A munkavédelmi előírások betartása nagyon fontos, 
ha meg akarjuk őrizni szemünk egészségét. Nemcsak 
az extrém terhelés árthat, hanem a folyamatos meg-
próbáltatások is ronthatják a szemet. Éppen ezért 
használjunk napszemüveget, ha nincsenek felhők az 
égen. A számítógépes munkához érdemes beszerez-
ni speciális szűrővel ellátott védőszemüveget.

➌ Figyeljünk a táplálkozásunkra!
Talán furcsán hangzik, de a táplálkozás, ahogy az 
egész testünk állapotára, úgy a látásunkra is ha-
tással van. Az antioxidánsok, mint a zöldség- és 
gyümölcsfélékben lévő C-vitamin, a zöld teában 
található polifenol vagy a csokoládéban lévő flavo-
noidok, csökkentik a  szürkehályog kialakulásának 
veszélyét. Az is fontos a szem számára, hogy ele-
gendő folyadékot fogyasszunk. A napi két liter víz-
zel nemcsak a bőrünket, hanem a szemgolyónkat is 
hidratált állapotban tarthatjuk.

❹  Védekezzünk a kék fény ellen!
A 21. század egyik, a látásunkra leginkább káros vív-
mánya a monitor. A képernyőből – legyen szó tévé-
ről, telefonról, tabletről vagy számítógépről – áradó 
kék fény. Ez nemcsak az alvást befolyásolja, hanem 
erősen hat a retina fényérzékeny sejtjeire is, és ma-
radandó károsodást okozhat. Nemcsak a munkához, 
de akár a böngészéshez is érdemes olyan szemüve-
get viselni, amelyik szűri ezeket a sugarakat.

❺  Éljünk egészségesen!
A vérkeringés karbantartásával az aktív életmód és 
a megfelelő pihenés is hozzájárul szemünk egész-
ségének a megőrzéséhez.

Domján Vivien

Még ha nem is érezzük 
szükségét, évente 

minimum egyszer érdemes 
megvizsgáltatni 

a szemünket. 
A rutinszemvizsgálat akár 

a látásunkat is megmentheti, 
illetve fényt deríthet más 

betegségekre is.

Nem csak a lélek tükre

A kerület oroszlánjai 

A Lions Clubok Nemzetközi Szövetségét 1917-ben 

alapították az Egyesült Államokban alapvetően a látás 

védelmére, a látáskárosodás megelőzésére. A Lions 

mozgalom ma már 206 országban van jelen, 46 ezer 

klubban mintegy 1,35 millió tagja van. A világ legnagyobb klubalapon 

szerveződő jótékonysági szervezete. – Klubunk fő célkitűzése a kerületi 

rászoruló gyerekek és fiatalok támogatása. Többek között a Gyöngyvirág 

utcai gyermekotthon lakóit és a XVIII. kerületi SOFI tanulóit támogatjuk 

céljaik elérésében – mondta Spissák István, a Pestszentlőrinc Lions 

Club elnöke. – A Lions mozgalom klubjainak az egész világon kiemelt 

tevékenysége a látássérültek segítése, így klubunk is részt vesz az őket 

támogató programokon, tevékenységekben. Sajnos ebben az év a vírus 

lehetetlenné tette ezeket a rendezvényeket.
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rt Magyarország évtizedeken át öttusa-nagyhata-

lomnak számított, ma már azonban nincs ez így. 

Már nem arról szól a sportág, mint az 1990-es évek 

előtt, amikor volt négy szovjet versenyző az ellen-

felek között. Azóta a lettek, litvánok, fehérorosz és 

kazah öttusázók mellett számolni kell az ukránok-

kal és több Európán kívüli sportolóval is.
– A kilencvenes évektől fokozatosan jöttek fel 

a dél-koreaiak, akiknél a sportágat 
Kancsal Tamásék honosították meg, 

és 2017-ben már az egyéni világbaj-
nok koreai volt. A kínaiak a 2000-es évek 

elején Dunavarsányban jártak és lesték 

el a sportág alapjait, és három-négy év 

múlva világbajnoki dobogós helyezéseket 

értek el, 2009-ben pedig a női világbaj-

nok is kínai volt. Nagyon felzárkóztak az 

egyiptomiak, kiváló utánpótlásbázissal 

rendelkeznek, mindig elő tudnak húzni 

egy-két fiatalt a cilinderből, és ez az, ami 

itthon jelenleg nincs. Már nem rólunk, hanem a 

fran  ciák ról, németekről, britekről beszélnek – vá-

zolta fel röviden az öttusa utóbbi két-három évti-

zedében történt változásokat Marosi Ádám.
A 2012-es londoni olimpia bronzérmese sze-

rint az sem közömbös, hogy milyen eredményeket 

támogat az állam. – Mert el lehet mondani, hogy csapatban, ami 

1992 óta már nem olimpiai szám, illetve váltóban, 

vegyes váltóban milyen szép eredményeket értünk 

el az elmúlt években is, csakhogy ez senkit nem 

érdekel. Ezek ugyanis nem olimpiai számok. Ez 

sajnálatos, mivel szakmailag sokkal nagyobb elis-

merést kellene érnie egy világbajnoki dobogónak, 

hiszen erősebb a mezőny az olimpiainál. 
Marosi tévesnek tartja azt a szemléletet is, 

hogy az eredményességi juttatásnál az Európa-baj-

nokságon csak az aranyérmet veszik figyelembe, és 

félti a sportág olimpiai jövőjét is. 
– Pedig a világ legjobbjainak 80-85 százaléka 

európai, az öttusában ők dominálnak. Nagyjából 

tíz meghatározó versenyzővel van kevesebb egy 

Eb-n, mint egy világbajnokságon. A következő, 

tehát az eredetileg 2024-re kiírt olimpián olyan 

szabályváltoztatást terveznek, amelynek alapján 

kieséses rendszerben zajlana a döntő. Ahhoz, hogy 

a legjobb nyolc közé jusson valaki, négyszer kell 

teljesíteni a 800 méteres futótávot. Nagyon előtér-

be kerülne a futás-lövészet, a laser run, ami azért 

veszélyes, mert onnan már csak egy lépés, hogy 

önálló sportágként jelenjen meg az olimpiai prog-

ramban, az öttusa pedig eltűnjön.
Marosi Ádám a nyáron triatlonversenyeken 

indult, és megfogta azok hangulata. Olyan pozitív 

példákat látott, amelyeket szerinte át lehetne ven-

ni, újra népszerűvé téve az öttusát.– Több száz versenyző, 
rengeteg gyerek, jó hangulat és fantasztikus 

körítés. Jóval profibb hozzáállást tapasztaltam, 
mint az öttusában.

Pedig a mi sportágunkat is hasonló mederbe le-

hetne terelni, meg lehetne fogni az embereket az 

öttusa számára is. Ha a triatlonban ezt lehet, akkor 

az öttusában miért nem? Rengeteg ötletem van 

arra, hogy a gyerekeket hogyan lehetne idecsábíta-

ni, vagy hogyan lehetne egy nemzetközi versenyt 

színesebbé, érdekesebbé tenni.A sportban eltöltött 29 évben – ebből 22 év öt-

tusában – szerzett tapasztalattal Marosi Ádám re-

méli, hogy lesz lehetősége megvalósítani a céljait.

– Nagyon sok függ a tokiói olimpiától. Eleve 

attól, hogy lesz-e egyáltalán, aminek azért márci-

usig el kell dőlnie. Az is lehet, hogy a koronavírus 

keresztülhúzza az egészet, és akkor el kell gondol-

kodnom, mert nem biztos, hogy a következőn, már 

negyvenévesen, fel tudom venni a versenyt érdem-

ben a fiatalokkal. Olimpiára csak úgy szabad men-

ni, ha elmondhatom, hogy nem leégetni megyek 

magam. Ha nem lesz olimpia, akkor az életemben 

az újratervezés következik.S hogy ez pontosan mit jelent? Minél többet 

tenni szeretett sportágáért és talán hazatérni a 

nyugodt kertvárosba.– Pestszentimrén születtem, itt nőttem fel, 

ha álmodozok, akkor a Ganzkertvárosban vagy a 

Szent Imre-kertvárosban egy családi házat képze-

lek el. Ehhez még sok kilométert kell leúsznom a 

medencében, és sok kilométert kell futnom, de ha 

hazajövök, akkor ide jövök haza.

Puskás Attila

Az olimpia jegyébenVilág- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes. Pestszent -

imrei srácnak vallja magát, hiszen itt született és nőtt fel, 

a XVIII. kerületből vezetett az útja Kispesten át a világ leg-

jobb öttusázói közé. Marosi Ádám a tokiói olimpiára készül, 

amit, reméli, a halasztást követően jövőre megrendeznek. 

Ami pedig a távolabbi jövőt illeti: aggódik a sportágáért.

Fotók: Kürti János
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Különleges körülmények között és nem minden-
napi helyszínen tartották szeptember 24-én a 
testületi ülésüket a XVIII. kerületi önkormányzat 
képviselői. Az „ülésterem” ezúttal a Bókay-kert-
ben felállított nagyobb sátor volt, amely a járvány 
idején biztonságosabb körülményeket teremtett a 
munkához.

MILYEN SORS JUTNA?
A napirenden a kerületet érintő olyan fontos kér-
dések szerepeltek, mint az önkormányzat költség-
vetési rendeletének módosítása, a Kondor Béla Kö-
zösségi Ház és Intézményei vezetői pályázatának 
elbírálása, a kerület földútjainak szilárd burkolat-

tal való ellátása. Ez utóbbi kapcsán a Flór Ferenc 
utcában tervezett útépítés tárgyában vita alakult 
ki a kerület vezetői és az ellenzék között, aminek 
következtében az utóbbiak nemleges szavazatával 
fogadta el a testület a határozati javaslatot.

Az ülés napirendjén szerepelt a Magyarorszá-
gi Evangéliumi Testvérközösség által a kerületben 
működtetett Wesley Kincsei Általános Iskola és 
Gimnázium támogatásának kérdése is. Szanisz-
ló Sándor elmondta, hogy egy olyan gyermekin-
tézmény megsegítéséről van szó, amelyik bajba 
került. Az iskola a magas színvonalú pedagógiai 
munkája ellenére a kormányzati elvonások miatt 
gazdaságilag ellehetetlenült. A polgármester utalt 

A Bókay-kertben sátorozott
a képviselő-testület

Nem éppen a vénasszonyok nyara adta az ötletet ahhoz, 
hogy a szokásoktól eltérően szabad téren tartsák az ülésü-
ket a XVIII. kerület városatyái.

Támogatják a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget

Az „ülésterem” ezúttal a Bókay-kertben felállított sátor volt

7

hírek

arra, hogy az intézményt hosszú ideje támogatja 
az önkormányzat, attól függetlenül, hogy politikai 
szempontból milyen színezetű. 

– A képviselő-testület úgy döntött, hogy 3 mil-
lió 800 ezer forint egyedi támogatással hozzájárul 
az iskola terheinek csökkentéséhez, és a jövő évtől 
1 millió 300 ezer forint támogatást nyújt az intéz-
ménynek – mondta el a döntést követően Szaniszló 
Sándor. 

A polgármester hozzátette: rendkívül értékes 
az iskolában folyó munka, és ha az ellehetetlenül-
ne, senki nem tudná, hogy az érintett gyermekek-
nek milyen sors jutna, hiszen ők a hagyományos 
oktatási rendszerben nem állnák meg a helyüket. 

KÉZZELFOGHATÓ SEGÍTSÉG 
Iványi Gábor köszönetét fejezte ki azért, hogy a ke-
rületben megértették a tevékenységükkel kapcso-
latban, hogy az közös ügy. A Magyarországi Evan-
géliumi Testvérközösség vezető lelkésze szerint 
egy jó együttműködést, kézzelfogható segítséget 
kaptak az önkormányzattól.

– Amikor mi ezt a nagyon leromlott állapotú ál-
talános iskolát átvettük, az első pillanattól kezdve 
azon dolgoztunk, hogy középiskola is legyen, és ma 
ebben az intézményben már érettségizni is lehet.

LÁBON MARADNI
Iványi Gábor más lelkészekkel együtt 1973-ban 
politikai okokból kénytelen volt távozni a Metodis-
ta Egyházból. Akkor nyolc éven át tartó küzdelem 
kezdődött, amikor több társához hasonlóan ő is 
felfüggesztett börtönbüntetést kapott, s mint-
egy négy évig az utcán volt kénytelen prédikálni. 
 1981-ben alapító lelkésze volt a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösségnek, amelyet elis-
mert vallásfelekezetté nyilvánítottak, ám az új 
egyházi törvény 2011-ben elvette az egyházi stá-
tuszukat. Az Alkotmánybíroság kimondta, hogy ez 
alkotmánysértően történt. 

– Csaknem tíz éve ebben a helyzetben próbá -
lunk talpon maradni, miközben iskoláink és 
szo  ciá  lis intézményeink költségvetéséből a kor-
mány évről évre másfél milliárd forintot vesz 
el. Mintegy négymilliárdos költségvetésből ezer 
fő  állású dolgozóval működtetjük az iskoláinkat, 

idős  ott  ho  nain   kat, hajléktalanellátó intézmé-
nyeinket, kór  házi és járóbeteg-rendeléseinket, 
ami mind a vallásgyakorlásunk része – mondta 
Iványi  Gábor, aki egyúttal az Oltalom Karitatív 
Egye  sület elnöke is. 

 B. Z. 

Iványi Gábor a képviselő-testület ülésén

Gyermekek álma

Kunhalmi Ágnes, a kerület országgyűlési képviselője örömét fejezte ki 

azért, hogy a XVIII. kerületi önkormányzat is segítséget nyújt,

mert a Wesley Kincsei nagyon sok gyerek álmának beteljesedéséhez 

járul hozzá. Az országgyűlési képviselő szerint itt az ideje annak,

hogy különbséget tegyünk vallás és politikai vallás, kereszténység 

és politikai kereszténység között, mert ami ma van, az hadjárat civilek 

és egyházak ellen is.

Fotók: Totev Alexander
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Amint már eldőlt, sem aszfaltburkolatú úttest, sem 
átmenő gépkocsiforgalom nem lesz a felújításra 
váró Flór Ferenc utcában. A tervek szerint csak gya-
logosan vagy kerékpárral igénybe vehető út építé-
se megosztotta az utcában és a környéken élőket. 
Vannak, akik nem szeretnének változást, mások 
viszont úgy vélik, hogy szükséges a felújítás.

Utóbbiak közé tartozik Bere András is, aki gyerekként lakott 
a Flór Ferenc utcában, kisgyermekes családapaként pedig a 
közelben él, és gyakran eljár az utca végén lévő játszótérre.

– Az utca mögött egy fejlesztésekkel ellátott erdő van, 
ami alkalmas futásra, kerékpározásra is, így a felújítás 
szempontjából ezen lehetőségek kialakítása nem is biztos, 

hogy fontos tényező, de az egyértelmű, hogy jelen állapo-
tában nem maradhat meg ez az út. Már bő tíz évvel ezelőtt 
lépni kellett volna ez ügyben. A terület nyáron poros, nagy 
eső után pedig odafolyik és megáll rajta a víz. Ezért is örül-
nék a felújításnak, mert egy projekten belül az útépítéssel 
együtt a csapadékvíz elvezetését is meg lehetne oldani.

A jelenlegi tervek szerint az átmenő gépkocsiforgalom 
elől négy helyen lesz lezárva a Flór Ferenc utca, ami ál-
tal összesen hét zsákutcás szakasz és négy további forga-
lomlassító szűkítés alakul ki a területen. Az utca az erdőt 
karbantartó járművek, a zöldhulladék-szállítás, illetve a 
kizárólag a Flór Ferenc utcáról megközelíthető ingatlanok 
kiszolgálása érdekében továbbra is bejárható lesz gépkocsik 
számára. P. A. 

Sétány az erdő szélén

A Flór Ferenc utca jelen állapotában. Fotó: Totev Alexander

A Flór Ferenc utca a jövőben – látványterv
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Díjat nyert a KRESZ-park
Az év KRESZ-parkja pályázat 2020. évi győztese Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata. Az elis-
merést szeptember 10-én adták át a Váci utcai Újvá-
rosháza dísztermében.

A Teleki és az Aranyeső utca, valamint a Piac tér közötti te-
rületen immár egy éve működő KRESZ-parkot nagy örömmel 
használják a gyerekek. Az egykor parkolóként szolgáló helyen 
felépített pálya különlegessége, hogy felülete a kerület legjel-
lemzőbb útjait, tereit, közlekedési csomópontjait ábrázolja.

A pályázatot a Partnerség a Közlekedésbiztonságért Egye-
sület, a Közlekedéstudományi Intézet, a Budapesti és Pest 
Megyei Mérnöki Kamara, valamint a Közlekedéstudományi 
Egyesület írja ki 2018 óta. 

A díjat átvevő Komáromi Zoltán elmondta, hogy a városi 
közlekedés megváltozott az utóbbi időszakban, és egyre töb-
ben közlekednek kerékpárral. A városigazgató szerint a kerék-
párút-hálózat elengedhetetlen feltétele a biztonságos közle-
kedésnek, de ez nagy kihívás minden önkormányzat számára. 

– Miközben a gyalogosok és a biciklisek a közlekedés ak-
tív résztvevői, ők nem kapnak semmilyen KRESZ-oktatást. 
Már a 2000-es évek elején felvetődött az akkori kormány-
zatban, hogy ez ellen tenni kell, be kell vezetni az általános 
iskolákban a KRESZ-szabályok oktatását. Ez azóta megvaló-

sult, és a gyakorlati oktatásra kiváló helyszín a tavaly elké-
szült KRESZ-park – mondta Komáromi Zoltán.

A városigazgató hozzátette, hogy az értékelésen külön 
kiemelték a KRESZ-park egyediségét, azt, hogy megjelen-
nek a XVIII. kerületre jellemző közlekedési eszközök, példá-
ul egy 50-es villamos és egy repülő, utalva a kerület terüle-
tén lévő Liszt Ferenc repülőtérre, és hogy nem maradt ki a 
Gloriett-telepi körforgalom sem.

– Ez a siker is rávilágít arra, hogy az igazán jó dolgok fe-
lülkerekednek a politikán és a választási ciklusokon, hiszen 
a döntés, a kivitelezés és az átadás még 2019-ben történt, 
az akkori ellenzéknek, vagyis a kerület mostani vezetésének 
teljes támogatásával.  B. Z.

Komáromi Zoltán. Fotó: Ravasz Balázs
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Több hektáros, magánkézben lévő terüle-
ten burjánzó méteres gaz és parlagfű kese-
rítette meg a Ganzkertvárosban élők min-
dennapjait. Az önkormányzat felszólította 
a külföldön élő tulajdonost a terület rend-
betételére, ő azonban a kisujját sem mozdí-
totta az ügyben. 

Az egyre elviselhetetlenebb helyzet felszámolá-
sáért a terület önkormányzati képviselője, Banga 
Zoltán tette meg a szükséges intézkedéseket.

– A lakossági bejelentést követően beszéltem 
az önkormányzat környezetvédelmi osztályával, és 
helyszíni szemlét kértem tőlük. Ez július végén meg 
is történt. Ezután ők felszólították a tulajdonost, 
hogy tegye rendbe a területét, ő azonban erre sem-
mit sem reagált. Miután hetekig nem történt válto-
zás, augusztusban a jegyzőhöz fordultam – mondta 
Banga Zoltán. – A várakozási idő alatt a kerület több 
pontján (a MÁV területein, illetve a temetőnél) is 
akuttá vált a gazosodás és a parlagfű problémája, 
ezért a városvezetés úgy döntött, hogy a felszólítá-
sok helyett a Városgazda kényszerkaszálást végez. 

Banga Zoltán azt is elmondta, hogy az önkor-
mányzatnak nincsenek arra megfelelő gépei, hogy 
több hektárnyi gondozatlan területet tegyen rend-
be, kézi erővel az úttól 10-15 méterre eső részt tud-
ták lekaszálni. A Városgazda Zrt. csak a közparkok, 
az árok- és az útszélek kaszálására és gondozására 
alkalmas eszközökkel rendelkezik. 

– A problémát átmenetileg megoldottuk, de ta-
pasztalva, hogy a tulajdonos ennyire nem együtt-
működő, jövőre sokkal hamarabb fogom elkezdeni 
a területtel kapcsolatos intézkedéseket – hangsú-
lyozta az LMP-s képviselő, hozzátéve: a lehető leg-
rosszabb megoldás, hogy a közpénzen üzemeltett, 
szoros költségvetésből gazdálkodó Városgazda te-
remtsen elő anyagi forrásokat erre a célra. 

– Meg kell keresni a megoldást, hogy a felme-
rült költségeket a földterület tulajdonosára terhel-
jük, és komoly pénzbüntetést kell kiróni rá. 

D. V.

 Komoly szankciók kellenek

 Banga Zoltán: Stop a parlagfűnek! Fotó: Ruzsa István
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Tisztább lett a Havanna-lakótelep
Megszűnt a sokak által méltán kifogásolt 
szelektív hulladékgyűjtő sziget a Havanna- 
lakótelepen. A szelektív gyűjtés a lakóhá-
zakban történik, így szükségtelenné vált a 
központi gyűjtőhely. 

– A hulladéktároló környékén állandó volt a szeme-
telés, a műanyag konténerek befogadóképessége 
kicsi volt, és a nyílásuk mérete nem volt megfelelő, 
aminek az lett a következménye, hogy sokan a tároló 
mellett hagyták a hulladékot. Gond volt az is, hogy 
a gyűjtőszigetre nem csak a lakótelepről hordták a 
szemetet. A felszámolásával tisztább lett a környe-
zetünk – mondta el Dabasi Ottóné, a Demokratikus 
Koalíció körzeti önkormányzati képviselője.

A lakótelepen az elmúlt időszakban számos 
más változás is történt, például elkészült és mű-
ködni kezdett a Havanna-hetivásár.

– Ezt a munkát még a kerület előző vezetése 
kezdte el, de a befejezés és a piac beindításának a 
feladata már az újonnan választott testület felada-
ta lett. A Havanna-hetivásár szombatonként tart 
nyitva, és elmondható, hogy találkozott a vásárlók 
igényeivel. Kezdjük megszokni, hogy ide járhatunk 
vásárolni, és egyre jobban találkozik a termékkíná-
lat a kereslettel. Az is elmondható már, hogy nem 
csak a helyiek vagy a kerületünk más részeiből ér-
kezők alkotják a vásárlóközönséget, hanem más 
kerületekből is eljönnek a piacra.

A képviselő örömtelinek nevezte, hogy a parko-
lási gondokat is igyekszik enyhíteni a lakótelepen az 
önkormányzat. Elkezdődött ugyanis a házak között 
a parkolóhelyek felfestése, ami megkönnyíti a sza-
bályos megállást, így a korábbinál több autó fér el.

– Szemmel látható a parkolási morál javulása 
ott, ahol már elkészült a felfestés, így ezt min-
denképpen folytatni fogjuk – tette hozzá Dabasi 
Ottóné, aki a körzetével kapcsolatban örömtelinek 
nevezte az orvosi rendelő folyamatban lévő felújí-
tását is. A közbiztonságról szólva azt is elmondta: 
szeretné, ha bővülne a térfi gyelő kamerahálózat, a 
közlekedésbiztonságra kitérve pedig megemlítet-
te, hogy bár a fővároshoz tartozik, de reméli, hogy 
idővel sikerül biztonságosabbá tenni a Barta Lajos 
és a Kinizsi utca rendkívül balesetveszélyes keresz-
teződését. P. A.
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Dabasi Ottóné
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nyitva, és elmondható, hogy találkozott a vásárlók 
igényeivel. Kezdjük megszokni, hogy ide járhatunk 
vásárolni, és egyre jobban találkozik a termékkíná-
lat a kereslettel. Az is elmondható már, hogy nem 
csak a helyiek vagy a kerületünk más részeiből ér-
kezők alkotják a vásárlóközönséget, hanem más 
kerületekből is eljönnek a piacra.

A képviselő örömtelinek nevezte, hogy a parko-
lási gondokat is igyekszik enyhíteni a lakótelepen az 
önkormányzat. Elkezdődött ugyanis a házak között 
a parkolóhelyek felfestése, ami megkönnyíti a sza-
bályos megállást, így a korábbinál több autó fér el.

– Szemmel látható a parkolási morál javulása 
ott, ahol már elkészült a felfestés, így ezt min-
denképpen folytatni fogjuk – tette hozzá Dabasi 
Ottóné, aki a körzetével kapcsolatban örömtelinek 
nevezte az orvosi rendelő folyamatban lévő felújí-
tását is. A közbiztonságról szólva azt is elmondta: 
szeretné, ha bővülne a térfi gyelő kamerahálózat, a 
közlekedésbiztonságra kitérve pedig megemlítet-
te, hogy bár a fővároshoz tartozik, de reméli, hogy 
idővel sikerül biztonságosabbá tenni a Barta Lajos 
és a Kinizsi utca rendkívül balesetveszélyes keresz-
teződését. P. A.
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Nyolc nap leforgása alatt két bringás regge-
li is volt a kerületben annak betudhatóan, 
hogy a koronavírus-járvány fölforgatta a 
korábbi „menetrendet”. A Magyar Kerék-
páros Klub tavasszal és ősszel szokta meg-
hirdetni a rendezvényt, a Föld Napjához, 
illetve az autómentes naphoz kapcsolódva.

 Ha úgy vesszük, a szeptember 9-i 
Kossuth téri rendezvény a tava-
szi pótlása volt, a nyolc nappal 
későbbi a Havanna-hetivásár 
helyszínén pedig az amúgy ké-
sőbb esedékes kiváltása, az „ad-
dig, amíg lehet” jelszóval.   – Jó 
alkalom ez arra, hogy a Havanná-
hoz is kapcsolódó Tér_Köz pályázati 
pénzt egy olyan rendezvény keretében 
használjuk fel, amely az embereket az egészsége-
sebb, egyúttal környezetbarát közlekedésre sarkall-
ja – mondta Kőrös Péter alpolgármester, hozzátéve, 
hogy jelenleg is folyik több kerékpárút-fejlesztési 
terv előkészítése. – Az Üllői út felújításának része 
egy önálló kerékpársáv  kiépítése, amely ebben az   
önkormányzati ciklusban biztosan meglesz. Kor-
mányzati beruházásként tervezik a Gyömrői út tel-

jes átépítését, ott is lesz kerékpárút. Harmadikként 
említe m azt a tervet, amelyik több kerület együtt-
működésében valósulhat meg, reményeink szerint 
belátható időn belül: ezen a kerékpáros gyűrűn a 
XVI. kerületből egészen a Csepel-szigetig lehet 
majd eljutni. A mi kerületünket az egykori iparvas-
út nyomvonalán szeli át az út.

A Havanna-piac közösségi célú megújítá-
sa elnevezésű projekt részeként megtar-

tott rendezvényen a korán kelő brin-
gások  a hagyományhoz illően  nem 
maradtak éhen: péksüteményt, ka-
kaót, tejdesszertet és almát kaptak, 
és ajándékot is választhattak: kula-

csot, környezetbarát textil bevásár-
lószatyrot, gyümölcsös zsákot. A ke-

rületi  rendőrkapitányság a  BikeSafe 
program keretében ezúttal is ingyenesen 

regisztrálta a kerékpárokat, a Decathlon Soroksár 
áruház kétfős brigádja pedig segített a rászoruló bi-
cajosoknak az apróbb hibák kĳ avításában. 

Varga Judit Veronika, az önkormányzat sportfe-
lelőse elmondta, hogy a rendezvénynek kilencven 
látogatója volt. Az előző héten a Kossuth téri prog-
ramba 140-en kapcsolódtak be, de az új helyszín így 
is a vártnál sikeresebben mutatkozott be.  K. A.  

Bringás reggeli a Havannán
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Telepgondnok Erzsébet- és Bélatelepen

Szeptember eleje óta várja az autó-
sokat a 96 férőhelyes új P+R parkoló 
Pestszentimrén. A címben jelzett „ki-
csit másképp” azt jelenti, hogy a ha-
gyományos P+R parkolóktól eltérően a 
vasútállomás mögött kialakított terü-
leten nem kell fi zetni a várakozásért.

– Nem ez az első parkolófejlesztés 
az utóbbi időkben Pestszentimrén. 
Nemrég készült el a Krepuska Géza 
sétány és a Nemes utca sarkánál egy 
új parkoló, és az Alacskán is kiala-
kítottunk néhány új parkolóhelyet, 
mivel az ott lakók kérték, hogy fi gyel-
jünk oda ezek fejlesztésére. A parko-
lóbővítések folytatódnak a jövőben 
is, hiszen számos olyan pontja van 
a kerületnek, ahol nem megoldott a 
megállás a gépkocsikkal – mondta 
Ferencz István alpolgármester, pest-
szentimrei képviselő. 

Farkas Irén – így hívják Erzsébet- és Bélatelep 
új telepgondnokát, aki a napokban állt munká-
ba a területen. A Városgazdánál dolgozó fi atal 
anyukát munkabírása, elhivatottsága és megbíz-

hatósága miatt választották ki erre a 
feladatra. 

Hogy mi is pontosan ez a feladat, 
arról Somody László alpolgármester, 
a körzet képviselője így tájékoztatta 
a BP18 Városkép olvasóit: – Ahogy a 
választások előtt megígértem, önálló 
gondokot kap a kerület Gyömrői úttól 
északra eső része. A  gondnokot min-
den olyan kérdéssel, észrevétellel meg 
lehet keresni, ami a mindennapi éle-
tünket érinti. Ettől azt is remélem, hogy a fölmerü-
lő problémák minél gyorsabban eljutnak hozzám, 
és mind képviselőként, mind alpolgármesterként 
gyorsan és hatékonyan tudok ezekre reagálni.

P+R parkoló kicsit másképp
Fotó: Ruzsa István

Farkas Irén. Fotó: Totev Alexander Somody László
Fotó: Ványi Ákos
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Felülmúlta a szervezők várakozásait a 
Bókay- kerti pénteki piac sikere: a premi-
erre huszonhét sátort béreltek ki, és az 
árusok szinte kivétel nélkül jelezték, hogy 
kellő vásárlói érdeklődés esetén minden 
pénteken szívesen kitelepülnek. A szeptem-
ber 4-én két órára meghirdetett nyitás előtt 
öt perccel a kertben fölállított sátrakból 
csak három volt üres, és nem sokkal később 
azok is gazdára találtak. 

– Már egy órakor jött egy vásárló. Jó előjel – mond-
ta Hámori László, a Városgazda XVIII. kerület Non-
profi t Zrt. média- és rendezvényszervezési igazga-
tója. – Kezdetben azzal számoltunk, hogy talán ha 
tíz helyre jelentkeznek, de már az első alkalom-
mal huszonhét árussal állapodtunk meg. Az ötlet 
tulajdonképpen a Havanna-hetivásáron fogant 
meg: amikor tavasszal átadtuk a megújult piacot, 
sokan érdeklődtek, hogy lesz-e esetleg szerdán is 

piacnap. Erre sajnos nincs lehetőség, a hetivásár 
engedélye a nevéhez híven heti egy alkalomra, a 
szombati napra szól. Viszont úgy gondoltuk, hogy 
az emberek – különösen az elmúlt hónapok meg-
próbáltatásai után, amikor a pandémiás zárás ide-
jén beszorultak a saját kis világukba – kapnak majd 
az alkalmon, ha ismét lehetőségük lesz rendezvé-
nyeken részt venni, hiszen korábban szép számmal 
voltak ilyenek. Mert ez egyszerre rendezvény és 
piac, össze akartuk kötni a kellemest a hasznossal, 
ezt a célt szolgálják a középütt elhelyezett asztalok 
és padok, beszélgethetnek, fogyaszthatnak, öt órá-
tól este kilencig pedig műsor is van, zenekar szóra-
koztatja a látogatókat. 

ELFOGADHATÓ ÁRAK
A helypénzt igyekezett úgy meghatározni a Város-
gazda Zrt., hogy az árusok anélkül is megtalálják a 
számításukat, hogy az egekbe emelnék az árakat. 
Valóban, a füstölt hús, a termelői méz, a lekvár, a 

 Egyszerre piac és rendezvény

A Bókay-piac madártávlatból. Fotó: Ruzsa István
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pékáru, a lángos, a hekk vagy a többféle rétes nagy-
jából annyiért kapható, mint másutt, tehát nagy 
meglepetés nem érheti az embert, és a mosha-
tó-vasalható maszkot is elfogadható áron kínálják. 

A nyitónapon a szervezők egyetlen szívfáj-
dalma az volt, hogy a zöldségesek nem  mutattak 
érdeklődést, gyümölcs sem volt, a második és 
harmadik pénteken azonban, amikor új eladók is 
megjelentek, már körtét, szilvát, almát is lehetett 
kapni, nem drágábban, mint másutt.   

A Városgazda azt tervezi, hogy a sátrakat idővel 
faházakkal váltja fel, hogy kulturáltabb körülmé-
nyek között árusíthassanak az eladók. A bérleti díj 
így persze valamivel magasabb lesz. 

Sok múlik azon, hogyan fogadják a kerületiek 
ezt a péntek délutáni-esti lehetőséget, a szórako-
zással, társasági élettel egybekötött vásárt. 

KÜLÖNLEGESSÉGEK IS 
Az árusok java része gyakorlott vásározó, így van 
összehasonlítási alapjuk. A glutén-, laktóz- és cu-
kormentes édességeket kínáló Tóth Lajos tíz éve 
jár eladóként vásárokba. Úgy látja, egyre nagyobb 
az igény az egészséges édességekre. Kolber Judit a 

tiszakécskei tanyavilágból jön a Bókay-kertbe, egy 
hektáron gazdálkodnak a párjával. Sokféle csatni 
és néhány különleges ecet sorakozott az asztalu-
kon, köztük egy több mint hétéves szamócaborból 
készült ecet, amelyet már nem is önteni szokás, 
hanem ecetszóróval ráfújni a salátára. Az első al-
kalommal az asztalon volt pár doboz szilvaparadi-
csom is, de hamar gazdára talált. 

– Az kivétel volt, a termést mi inkább feldol-
gozzuk – mondták, amikor a harmadik alkalommal 
rákérdeztem, hol hagyták. Majd türelmesen elma-
gyarázták, mennyit használjak föl a zöldségmixük-
ből az egybesültnek szánt másfél kilós tarja bepá-
colásához.

Közben, ahogy rövidülnek a napok, a Czinege 
Banda sem ötkor kezd zenélni, hanem már kora 
délután hangolnak, hogy szórakoztassák azokat, 
akik nemcsak a vásárlás kedvéért sétálnak ki a Bó-
kay-kertbe, hanem a társaság miatt is. Sokan jön-
nek gyerekekkel, így már egy ugrálóváras csúszdá-
val is megérte kitelepülni. Az üzemeltető örült az 
érdeklődésnek, de azt még nem tudta megmonda-
ni, mikor jön legközelebb. 

Kerekes András

Egy sátor sem maradt üresen. Fotó: Totev Alexander
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– Jelenleg ez az ország legjobban felszerelt mérőál-
lomása. Főobszervatórium- jellegét az adja, hogy 
több olyan mérőeszköz is működik itt, amilyen 
máshol nincs – mondta Tóth Róbert, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat Adatellenőrzési Osztá-
lyának vezetője. – Időjárási radarból négy van az 
országban, de a többi olyan helyen, ahol nincs 
emberi felügyelet, hanem teljesen automatikusan 
üzemelve küldik az adatokat. Rádiószondázást is 
csak itt és Szegeden végzünk.

Az új automata rádiószondázó berendezést 
augusztus 25-én adták át. Az átlagostól eltérő idő-
járási jelenségek, anomáliák felismeréséhez elen-

gedhetetlenek a rendszeres magaslégköri mérések. 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat szakemberei 
évtizedek óta naponta kétszer bocsátják fel a szon-
dákat Budapestről és Szegedről. 

– Az új berendezéssel az eddigi kézi felbocsátás 
helyett automatikusan lehet indítani a magasabb 
légrétegek megfi gyelésére szolgáló szondákat. A 
nagyra fújt léggömbhöz kötött mérőműszer 30-35 
kilométeres magasságba száll, és közben folya-
matosan méri a hőmérsékletet, a nedvességet, s a 
helyzetéből a szél sebessége, iránya és a légnyomás 
is meghatározató – mondta el Tóth Róbert.

A Gilice térről irányítják a teljes hazai időjárási 
megfi gyelőrendszert, itt található a műszerek köz-
ponti kalibráló laboratóriuma.

– Ezenkívül mintegy tíz éve hozzánk került a le -
ve  gő  minőségi referenciaközpont is, ami a leve  gő -
minőség-mérések szakmai irányítását és adatköz -
pontját foglalja magában.

A központ területén egy tanösvény várja az ér-
deklődőket. Az egyes állomásokon tablók ismerte-
tik a különböző megfi gyelőműszereket. A modern, 
jelenleg is működő mérőberendezések mellett 
testközelből lehet megismerni régi, már haszná-

A Gilice téren tudják,
honnan fúj a szél

A második világháborút követően a polgári és a katonai 
repülés fejlődése szükségessé tette a légkör magasabb ré-
tegeinek pontosabb ismeretét, a légköri folyamatok előre-
jelzését. Ezért a rendszeres rádiószondázáshoz megfelelő 
állandó obszervatóriumra volt szükség. A légi forgalom 
1950-ben települt át Budaörsről Ferihegyre, a repülésmete-
orológiai szolgálattal együtt. A repülőtér viszonylagos kö-
zelsége is hozzájárult ahhoz, hogy 1952-ben a Gilice téren 
megkezdte működését az 1956 óta Marczell György nevét 
viselő főobszervatórium. 

Az új automata rádiószondázó berendezés

Fotók: Totev Alexander
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laton kívüli műszereket is, képet alkotva arról is, 
hogyan nézett ki a múltban egy meteorológiai ál-
lomás. 

Az átlagember számára a meteorológiai elő-
rejelzés annyit jelent, hogy a tévében megnézi az 
időjárás-jelentést, de azon, hogy ennek a pár perc-
nek a tartalma összeszedett és pontos legyen, egy 
nagy szervezet dolgozik.

– Az adatok a két rádiószondázó állomásról, 
négy időjárási radartól, egyéb távérzékelési, mű-
holdak vételére alkalmas eszközökről és a több 
mint négyszáz csapadékmérő állomásról áramla-
nak a központba. Az ügyeletes adatelemző a hi-
balehetőségeket kiszűrve – a méréspontosságot 
leronthatja áramszünet, villámcsapás vagy éppen 
madárpiszok okozta zavar is – továbbítja az infor-
mációkat az előrejelzőkhöz.

A meteorológusé összetett és érdekes szakma, 
aki ezzel szeretne foglalkozni, annak jónak kell 
lennie matematikában, fi zikában és kémiában is.

– A szakma jelentősen elmozdult a matematika 
irányába, erős tudás szükséges, de ez attól is függ, 
hogy milyen területen kíván elhelyezkedni az ifjú 
meteorológus. A megfi gyeléseknél a műszerek is-
merete, a fi zika iránti érdeklődés a legfontosabb, 

Marczell György
(1871, Pozsony – 1943, Budapest)

A hazai és a nemzetközi meteorológia neves alakja. 1912-ben 

megszervezte hazánk részvételét a nemzetközi aerológiai 

kutatásokban, aminek nyomán 1913. január elsején Budapesten 

felszállt az első szélmérő ballon, majd január 3-án levegőbe emelkedett 

az első műszeres léggömb. Ezzel kezdetét vette Magyarországon 

a sztratoszféra-kutatás.

egy éghajlatkutatónak matematikai statisztikában 
kell erősnek lennie, a légszennyezés-mérések kap-
csán a levegőkémia ismerete az elsődleges – be-
szélt a különféle szakterületekről Tóth Róbert, aki 
az utánpótlás-képzésről szólva elmondta: az ELTE 
1978 óta rendelkezik meteorológus végzettséget 
adó fő szakiránnyal, és mostanra már vidéki egye-
temek is bekapcsolódtak az alapképzésbe, így pél-
dául környezetvédelmi fi zikusként is érkezhetnek 
vidéki hallgatók a fővárosi egyetemre. 

Puskás Attila

Eddig kézzel engedték fel a léggömbhöz kötött szondákat
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Gyarmati András életének eddigi hat és fél évtize-
de a kerületben telt el, itt született, itt végezte el 
az általános iskolát, itt tanult ki fodrásznak, és a 
Béke téren kezdett el dolgozni. 

– Két év tanulás, újabb két év munka, aztán 
hirtelen közbeszólt az ekcéma: orvosi tanácsra 
fel kellett hagynom a fodrászattal. Nem tudtam, 
hogyan tovább, de egy véletlennek köszönhetően 
azonnal jött a megoldás. Nagymamám meglátta, 
hogy a pestszentimrei postahivatal táviratost ke-
res. Jól ismerte Terikét, a hivatalvezetőt, s meg-
kérdezte, hogy felvennék-e az unokáját. Küldd be, 
aztán meglátjuk, hangzott a válasz. Így adódott – 
kezdi a visszaemlékezést a magas, szálfaegyenes 
termetű férfi . 

Néhány évig a táviratok gyors eljuttatása volt a 
feladata, az e-mailek, mobiltelefonok előtti idők-
ben ez mindennapos tevékenységnek volt mond-

ható. Amikor valaki a levélhordók közül szabad-
ságra ment, vagy megbetegedett, helyettesként 
be-beugrott, de „igazi” postássá akkor vált, amikor 
megüresedett a négyes járat. 

Végigcsinálta a nagy változásokat. Az első idő-
ben volt, hogy már hajnal négykor kezdte, behívták 
hírlapozni, s a postások feladata volt a tévé- és rá-
dió-előfi zetési díjak beszedése is. Az idő tájt még 
autórádió-számla is létezett: havonta húsz forintot 
kellett fi zetnie annak, akinek az autójában volt rádió. 

– A Vasút utcát jártam végig, egészen Gyálig, 
több mint nyolcszáz címem volt, majd később fel is 
ment ez a szám. A kilencvenes évek közepétől in-
dult be az utcában a mozgás, eladási hullám, bon-
tások, építkezések, egy helyébe kettő, szóval a vé-
gén biztosan volt már ezer címem vagy még több. 

MÉG SORSJEGY ÉS SZÓRÓLAP IS 
Természetesen az ő feladata volt a területén ta-
lálható levélszekrények ürítése is. Valamikor tíz is 
volt belőlük Pestszentimrén, ma már csak a posta 
előtt, illetve bent van egy. A kilencvenes években 
kitalálták, hogy a postásoknak értékesítéssel is kell 
foglalkozniuk. 

A Vasút utcán véges-végig
Negyvenhat év után nyugdíjba ment a pestszentimrei né-
gyes postajárat gazdája,  Gyarmati András. Most még kicsit 
szokatlan neki az új helyzet, de máris sok terve van: bízik 
abban, hogy újra átélheti néhány korábbi úti  élményét, és 
hogy még több ideje jut kedvenc postagalambjaira. 
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– Sorsjegy-árusítás, biztosítás, eff élék. Ez sokak-
nak nem tetszett, több kolléga távozott emiatt. Én 
ezt is végigcsináltam, amennyire tudtam. Néha még 
szórólap is hozzájött mindehhez, az tényleg meg-
terhelő volt, minden házba be kellett dobnunk be-
lőlük. Szerencsére egy idő után felhagyhattunk vele. 

A tanulóévekkel együtt ötven év munkaviszony 
után Gyarmati András úgy ment nyugdíjba, hogy 
összesen három munkanapja nem volt igazolva: a 
fodrászat ugyanis nem akarta elengedni, kénytelen 
volt kilépni. 

OLIMPIKON GALAMB 
– Most, hogy lezárult életemnek az a szakasza, 
hogy reggelente pontosan hatkor kilépek a Címer 
utcai házunk kapuján, és elindulok a postára, jö-
het egy kis lazítás. Nem úgy mondom, hogy végre 
pihenni szeretnék, mert szerencsére nem vagyok 
fáradt. Sok-sok tervem van, szeretnék felkeresni 
néhány olyan helyet, ahol korábban jártam, kí-

váncsi vagyok, mi változott – mondja, s a Mátrát, 
a Kékestetőt, a Bükk hegységet és Kőszeget említi. 
Külföldön nem járt, nem is vágyik rá, bár Japánnal 
talán kivételt tenne, mert nagyra tartja a kertjei-
ket, általában a kultúrájukat. Legkedvesebb hobbi-
jának alanyai viszont meglehetősen világlátottak: 
eleinte édesapjával foglalkozott postagalambok-

kal, tizennégy éves kora óta pedig önállóan. Negy-
ven-ötven van belőlük most is, kerületi bajnok, 
és olimpikont is nevelt: egy galambja kĳ utott az 
1999-es blackpooli galambolimpiára. 

– Náluk is úgy van, mint a sportolóknál: a ga-
lamb is csak a teljesítménye alapján vehet részt az 
olimpián. A mai napig versenyzek, de már egyre 
inkább a részvétel és nem az eredményhajkurászás 
a lényeg – jegyzi meg nevetve.

Főnökeivel mindig jól kĳ ött, a kölcsönös meg-
becsülés jellemezte a viszonyukat. A munkáját 
hivatalosan is elismerték. Vezérigazgatói dicsé-
retben részesült, nyugdíjba vonulása alkalmából 
pedig Szaniszló Sándor polgármester személyesen 
köszönte meg neki negyvenhat évi lelkiismeretes 
helytállását. 

Felesége szintén postás. Két gyermekük van, 
egy lány és egy fi ú, unoka nincs még. Édesanyja 88 
éves, ő is Imrén született, sőt a nagyszülők is. 

– Hűségesek voltunk és maradunk Pestszent -
imréhez – mondja búcsúzóul, és kéri, hogy la-
punk közvetítésével is hadd köszönje meg kedves 
ügyfelei ajándékát és azt a rengeteg jókívánságot, 
amellyel búcsúzóul elhalmozták őt. 

Kerekes András

A Vasút utcát jártam végig, egészen 
Gyálig, több mint nyolcszáz címem 

volt, majd később fel is ment ez a szám. 
A kilencvenes évek közepétől indult be 

az utcában a mozgás, eladási hullám, 
bontások, építkezések, egy helyébe 

kettő, szóval a végén biztosan volt 
már ezer címem vagy még több.

Fotók: Kürti János
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A szeptember 5-i kiállítás helyszíne önmagában is 
érdekes, hiszen a feltehetően az 1940-es években 
épített, négyszintes föld feletti óvóhely a 270 cen-
timéteres falvastagságával gáz-, szilánk- és atom-
biztos. Az épület egy féltonnás rombolóbomba 
erejétől is megvédené a bent levőket.

– Ebben az épületben tartották 1966-ban Magyar-
ország polgári légvédelmi gyakorlatát, ami Hóvirág 
hadművelet néven vált ismertté – mondta Jákó Kriszti-

na, a CAMP egyik vezetője. – Az egykori textilgyár terü-
letén lévő óvóhely a hidegháború idején szükség esetén 
mintegy kétezer ember befogadására lett volna képes.

A bunker szobáiban más-más hadsereget mu-
tattak be, és egy kisebb tárlat a hidegháború idő-
szakát is felidézte. A kiállított tárgyak magángyűj-
teményekből származtak.

– A hagyományőrzők egyénileg gyűjtik a relik-
viákat, de sokszor egy-egy gyűjtemény értéke el-

Bunkerben
a második világháború
résztvevőivel
A második világháború az 1945. szeptember 2-i japán fegyverletétellel ért véget. Ame-
rikai, német, szovjet, valamint magyar egyenruhák, fegyverek és számos más háborús 
relikvia és dokumentum alkotta annak a katonai hagyományőrző kiállításnak az anyagát, 
amelyet a háború befejezésének 75. évfordulója alkalmából rendezett a  CAMP katonai 
hagyományőrző szervezet a Bunkergame Gyömrői úti épületében.
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éri a több tízmillió forintot. Akik komolyan veszik 
ezt a hobbit, azoknak a háttértudása is megvan 
ahhoz, hogy méltó módon tudják bemutatni a kü-
lönböző tárgyakat, illetve a második világháború 
korszakát. Ez azért is fontos, mert 2016 óta élő 
történelemórákkal járjuk az iskolákat. Ahol kérik, 
oda elvisszük kicsiben a kiállítást, és vetítéssel, 
beszélgetéssel, interaktív módon ismertetjük meg 
a gyerekekkel a világháború eseményeit, hiszen a 
mai fi atalok már nem mondhatják el magukról azt, 
a nagypapa megjárta a háborút, és mesélt is róla. 
Sokszor tévesen, számítógépes játékokból, fi lmek-
ből szerzik az információkat erről a korszakról, és 
azok nem mindig korrektek.

A CAMP tervezi egy állandó második világhá-
borús interaktív kiállítás létrehozását, illetve egy 
úgynevezett hadi kulturális tér kialakítását is a 
Bunkergame épületében.

– Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a III. eme-
leten a második világháborúval, az 1940-es évek 
katonai kultúrájával, illetve a honvédelemmel 
kapcsolatos kiállítások rendezésére, fi lmvetítések-
re lenne lehetőség. A legfelső szinten pedig egy 
Magyarországon egyedülálló, állandó második vi-
lágháborús interaktív kiállítást tervezünk oktatási, 
illetve idegenforgalmi céllal – beszélt a közeljövő 
terveiről Jákó Krisztina.

-puskás-
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A Fővárosi Közgyűlés minden egyes ülé-
sén egy sor fejlesztési kérdésben döntenek 
a képviselők. Az egyik ilyen alkalommal 
Dorosz Dávidot, a klímavédelemért és fej-
lesztésért felelős főpolgármester-helyettest 
kérdeztük a területéről.

n A 2-es villamos rekonstrukciójának tervezésében mi 
változott, miért volt szükség a közgyűlés döntésére? 
n A 2-es villamoshoz kapcsolódó tervezésnek 
több része volt, amelyek már részben elkészültek, 
sőt a Haller utca és a Soroksári út kereszteződésé-
ben már a kivitelezés is folyik, hogy novembertől 
a 3-as metró középső szakaszának pótlását egy új 
villamosvonal segíthesse a Nagyvárad tér és a Bo-
ráros tér vagy akár a Jászai Mari tér között.

ÉRTÉKES ÉPÍTMÉNY
n A tervezés egy részének befejezéséhez kellett 
módosítani dokumentumot, ez lényegében egy 
technikai módosítás volt. A közlekedési szakmán 
kívül kevéssé köztudott, hogy a 2-es villamosnak 
az Erzsébet híd és a Lánchíd, pontosabban a Petőfi  
tér és Eötvös tér közötti szakaszán a pesti viadukt 
egy műemléki szempontból értékes építmény, ahol 
jelenleg csak a keskenyebb, régebbi Ganz-villamo-
sok férnek el egymás mellett. Ezt úgy kell felújíta-
ni, hogy a későbbiekben modernebb, alacsonypad-
lós villamosok közlekedhessenek rajta.
n Érinti-e mindez a Lánchíd tervezett rekonstruk-
cióját?
n A Lánchíd esetében korábban egy összetett 
felújítási programról volt szó, de most csak a híd 
testére vonatkozik a kiírt közbeszerzési eljárás. 
Egymás mellett van tehát a kettő, de jelen pilla-
natban e két projekt nem ér össze, mert a kormány 
csak hatmilliárd forintot biztosít a híd felújítására, 
amiről még a kormányrendeletet sem voltak haj-
landók meghozni, így csak a hídra magára tudunk 
koncentrálni. Ez a legfontosabb, mert a Lánchíd 
közös örökségünk, Budapest és az ország egyik ék-
köve. Nagyon sajnáljuk, hogy nem valósulhat meg 
a komplex belvárosi fejlesztési projekt, amely érin-
tette volna a környező területeket is. Ez annak a 
következménye, hogy a kormányzat folyamatosan 
támadja Budapestet.

ERŐSEBB VÁROSDIPLOMÁCIA 
n Döntés született a közvetlen uniós és egyéb fi -
nanszírozású pályázatokkal kapcsolatban is. Mi-
lyen pályázatokról van itt szó?

Fejlesztések
a budapestiek

érdekében 
Kaput nyitnak a tudásnak,
a nemzetközi tapasztalatnak és a forrásoknak

Dorosz Dávid
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n Leginkább szakmai együttműködésről, inno-
vációs pályázatokról szól az előterjesztés. Fontos, 
hogy ilyen módon is megismerhessük a legjobb eu-
rópai gyakorlatokat, és pilotprojekteket indíthas-
sunk el a modern város megteremtése érdekében.
n Mind a főváros, mind az egyes kerületek látha-
tóan minden uniós pályázati lehetőséget igyekez-
nek megragadni…
n A kormány Budapestet és a kerületeket is 
érintő kivéreztető és megszorító politikája arra 
ösztönöz bennünket, hogy minden lehetőséget 
felkutassunk. Ezért is erősítettük meg a Főváro-
si Önkormányzat városdiplomáciai csoportját és 
a brüsszeli képviseletet, amelyet Jávor Benedek 
vezet. Azon dolgozunk, hogy kinyissuk azokat a 
kapukat, amelyeken keresztül tudás, nemzetközi 
tapasztalat és forrás érkezhet, hogy mindezt a bu-
dapestiek érdekében használjuk fel. 

LŐRINCET IS ÉRINTI
n Napirenden van a fővárosi hulladékgazdálko-
dási rendszer keretében az elkülönített hulladék-
gyűjtési, -szállítási és -előkezelő rendszer fejleszté-
se. Ez a projekt mit takar?
n A kicsit bonyolultan megfogalmazott projekt-
név mögött igazából új szemétszállító gépjárművek 
beszerzésének szándéka van. A több éve folytatott 
projekt keretében idén már sok új jármű érkezik 
be az FKF Zrt.-hez. Ezzel a társaság járműfl ottájá-
nak egy jelentős része megújulhat. Ez a beszerzés 
a fenntarthatóság szempontjából is fontos lépés, 
hiszen a szelektív hulladékgyűjtést is segítik ezek 
a zömében alacsonypadlós, modern kukásautók.
n Egyes közszolgáltatások fejlesztéséről is tárgyalt 
a Fővárosi Közgyűlés. Milyen fejlesztésekről van szó?
n A Fővárosi Vízművek Zrt. kisebb-nagyobb fej-
lesztéseiről. A többi fővárosi közszolgáltatóhoz 

hasonlóan nehéz anyagi helyzete ellenére azon 
dolgozik a cég, hogy a vízi közmű állapota javuljon. 
Nyolc-kilenc helyen lesz ennek érdekében beavat-
kozás, többek között a XVIII. kerületi Szélmalom 
és Rimaszombat utca vonatkozásában is elkezdő-
dik a fejlesztéshez szükséges tervezés. 

HŐHULLÁM IDEJÉN
n A klímavédelemben mennyiben sikerült előre-
lépnie a fővárosnak? 
n Büszkék vagyunk arra, hogy a járvány okozta 
nehézségek ellenére már ezen a nyáron el tudtuk 
indítani azt a klímaadaptációs tevékenységet, ame-
lyet korábban a programjainkban megígértünk. 
A  hőhullámok elleni védekezés jegyében adtunk 
át több tucat ivókutat. Nemzetközi példák alapján 
felállítottunk három úgynevezett hűsítőszigetet 
a város különböző pontjain, a Blaha Lujza téren, a 
Városháza parkban és a Széll Kálmán téren. Ezek 
közül csak a Blaha Lujza téren naponta több tízezer 
ember pihenhet meg, juthat enyhüléshez és árnyék-
hoz. A 3-as metró vonalán 14 új ivókutat adtunk át. 
Azon dolgozunk, hogy ennek a programnak a ta-
pasztalatait kiértékelve jövőre még nagyobb, még 
szélesebb körű programmal segítsük a budapestie-
ket a hőhullám idején. Amikor a klímakatasztrófá-
ról beszélünk, akkor nemcsak távoli dolgokra kell 
gondolni, hanem a napi valóságra is, hiszen ez ter-
helést rak a városra és az emberekre, s a hőhullámos 
napokon akár 12-13 százalékkal is megnövekedhet 
a halálesetek száma. Büszkék vagyunk arra, hogy a 
XIII. kerületi Béke téren egy többmilliárdos projekt 
keretében olyan főgyűjtő csatorna fejlesztését tud-
juk elindítani, amelyik több ezer ember életét segíti 
majd. Mindezen túl szeptemberben feláll a Fővárosi 
Önkormányzat klímavédelmi irodája is.

Bodzay Zoltán

A Lánchíd esetében korábban egy összetett felújítási programról volt szó, de most csak a híd testére vonatkozik a kiírt közbeszerzési eljárás
Fotó: Ruzsa István
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A Fővárosi Közgyűlés szeptember 14-i ülé-
sén csupán három napirendi pontot tár-
gyaltak a képviselők. A rendkívüli ülés 
összehívására az új típusú koronavírus ter-
jedése elleni védekezés miatt volt szükség. 
Ugyanakkor a városházi ellenzéknek is volt 
egy javaslata a főváros gazdasági szereplői-
nek támogatására.

A járvány kiújulása miatt szigorította a Fővárosi 
Közgyűlés a maszkviselés szabályait a tömegköz-
lekedésben és az üzletekben, valamint lehetővé 
tették, hogy a szabály megsértőit akár 50 ezer fo-
rintos bírsággal sújtsák a közterület-felügyelők. 
Döntöttek a fővárosi fenntartású idősotthonokban 
dolgozók rendszeres ingyenes szűréséről is.

MASZKOK ÉS FERTŐTLENÍTŐK
Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a jár-
vány első időszakában a Fővárosi Közgyűlés saját 
hatáskörében írta elő a maszkviselést a közösségi 
közlekedési eszközökön és az üzletekben. A főpol-
gármester hozzátette, hogy volt ugyan egy rövid 
ideig szakmai vita arról, hogy a maszk viselése ha-
tékony védekezési mód-e, de ma már ezt senki nem 
kérdőjelezi meg. 

– Ezért bővítjük azoknak az intézményeknek 
a körét, ahol a maszkviselés kötelező, valamint a 
szankciókat is szigorítjuk a jogszabályok betartása 
érdekében – mondta Karácsony Gergely. 

Hassay Zsófi a, támogatva a maszkviselés szigo-
rítását, azt javasolta, hogy a BKV járműveit szerel-
jék fel kézfertőtlenítő eszközökkel. A fi deszes kép-

A Fővárosi Közgyűlés vitái
Szigorították a maszkviselést 

A kormányzati elvonások Pestszentlőrinc-Pestszentimrét 2,3 milliárd forint értékben terhelik. Fotó: Ruzsa István

az önkormányzatnak miért lenne 
kötelessége ellátni egy állami 
feladatot, hiszen a gazdaságélénkítés 
az állam dolga?
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viselő ígéretet kapott a napirend előterjesztőjétől 
javaslata megvizsgálására, de a testület azt végül 
nem fogadta el.

KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELTEN
Heves vita alakult ki arról az ellenzéki előterjesz-
tésről, amely szerint a fővárosnak mintegy 50 mil-
liárd forint értékben támogatnia kellene a koro-
navírus-járvány által leginkább sújtott budapesti 
gazdasági társaságokat. Ezt az ötletet a városveze-
tés már az ülést megelőző sajtótájékoztatón bírálta. 

Horváth Csaba felháborítónak tartotta az ellen-
zék azon állítását, hogy a fővárosnak van pénze erre 
célra. Az MSZP budapesti frakcióvezetője hangsú-
lyozta, hogy a főváros számláján levő minden egyes 
forint le van terhelve kétforintnyi kötelezettséggel. 

– Minden forintra kétforintnyi el nem végzett, 
de már tervbe vett feladat jut. Éppen ezért az el-
múlt hónapokban a kormányzatnak arról kellett 
volna tárgyalnia, hogy milyen segítséget nyújt 
Budapestnek, többek között a fővárosi turisztikai 
vállalkozások megsegítése érdekében.

ELLENZÉKI JAVASLAT
A városházi ellenzék ragaszkodott a turizmusban 
érintett társaságok támogatásához. Láng Zsolt, a 
Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint a Fővárosi 
Önkormányzat nem tett érdemleges lépést a buda-
pesti szállodások, taxisok, vendéglátósok, idegen-
vezetők és buszosok érdekében.

Karácsony Gergely sajnálatát fejezte ki azért, 
hogy az ellenzék egy ilyen politikai blöff el állt elő. 
A főpolgármester véleménye szerint arról kellene 
inkább beszélni, hogy az ellenzéki polgármesterek 
is csaknem belegebedtek a járványveszély idején 
azoknak a feladatoknak az ellátásába, amelyek túl-
terjeszkedtek azon, amit feltétlenül meg kell ten-
niük. A javaslattal kapcsolatban feltette a kérdést: 
az önkormányzatnak miért lenne kötelessége el-
látni egy állami feladatot, hiszen a gazdaságélén-
kítés az állam dolga?

PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE
A XVIII. kerületet is rosszul érintette volna ez a ja-
vaslat, ugyanis a helyi fejlesztésektől is elvont vol-
na forrásokat. Szaniszló Sándor elmondta, hogy a 

kormányzati elvonások Pestszentlőrinc-Pestszent  -
imrét 2,3 milliárd forint értékben terhelik. A XVIII. 
kerület polgármestere hozzátette: miközben ma-
gát a fővárost hasonlóan érintik az elvonások, a 
Fidesz–KDNP képviselői azt kérték, hogy a város 
olyan összegeket csoportosítson át a turisztikai 
ágazat megsegítésére, amelyek valójában nem lé-
teznek. 

– A XVIII. kerületnek rendkívül fontos, hogy 
a fővárosi költségvetésből megvalósuljon az Üllői 
út rendbetétele. Lobbizunk egy sor olyan fejlesz-
tés érdekében, amelyek már több mint egy évtize-
de halasztást szenvednek. Ilyen az 50-es villamos 
korszerűsítése és a 42-es villamos vonalának meg-
hosszabbítása is – mondta Szaniszló Sándor.

A polgármester hozzátette: ha ezt az előterjesz-
tést elfogadják, a XVIII. kerület egészen biztosan 
nem kaphatott volna egyetlen forintnyi fejlesztési 
támogatást sem, mert nem lett volna rá lehetőség. 

Miközben az ellenzéknek a gazdasági szerep-
lők támogatására tett előterjesztését nem fogadta 
el a közgyűlés, a főpolgármester javaslatára igent 
mondott. Ennek értelmében a főváros a nehéz 
helyzetre való tekintettel kér 50 milliárd forin-
tot a kormánytól, amelynek alapja az a több mint 
100 milliárd forintos támogatás, amelyet az Euró -
pai Unió ad Magyarországnak a járványhelyzet 
utáni helyreállításra. 

Bodzay Zoltán

A XVIII. kerületnek rendkívül fontos, hogy megvalósuljon az Üllői út 
rendbetétele és az 50-es villamos korszerűsítése

Fotó: Ványi Ákos
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Az Eötvösben természetesen szelektíven gyűjtik a hulladékot
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Két oldalon is alig fér el, annyi mindent tar-
talmaz az Eötvös Loránd Általános Iskola 
környezettudatos nevelési programja. A La-
katos úti tanintézet egyike a kerület örökös 
ökoiskoláinak. Vállalásaik közt a környeze-
ti nevelés, a madárvédelem, a szelektív hul-
ladékgyűjtés éppúgy megtalálható, mint a 
komposztálás, a légszennyezettség mérése 
vagy a zöld diákönkormányzat felállítása. 
Az iskola igazgatójával, Kuba Gáborral be-
szélgettünk.

– A feladatok között tulajdonképpen semmi olyan 
nincs, ami ne lett volna jelen az iskola életében 
már azt megelőzően is, hogy kilenc évvel ezelőtt 
megpályáztuk az Ökoiskola címet – mondta Kuba 
Gábor. – Az ökotudatosság, hogy a divatszót hasz-
náljam, nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy 
élhető, fenntartható világ maradjon utódainkra. 
Ezt a szemléletet pedig egyebek közt az iskolákban 
lehet kialakítani.

A Lakatos úti intézmény 2011-ben pályázta 
meg és nyerte el az Ökoiskola címet, amelyet négy-
évenként meg kell újítani. Ez sikerült is, 2018-ban 
pedig, miután bemutatták, mi mindent értek el a 
korábbi években, az ökoiskola szó elé odailleszt-
hették az örökös jelzőt. Kuba Gábor utalt arra, 
hogy az Örökös Ökoiskola cím nem jár pénzzel 
vagy kiváltságokkal, mégis büszkék rá, mint ahogy 
arra is, hogy nagyon jó társaságban vannak: számí-
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tásai szerint már a magyar iskolák negyven száza-
léka viseli a címet, de ami még fontosabb: tesznek 
is a megőrzéséért.

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMOK
– Kezdettől fogva igyekeztünk a szülőket is be-
vonni, amibe csak lehetett. Rendszeresen tartunk 
ökonapokat, vannak ilyen szakkörök is, fontosak 
a  hagyományőrző rendezvényeink, az évfordulók, 
a tematikus napok, például Az év fája, Az év mada-
rai, a népi kultúra jeles napjai. A gyerekek gyakran 
műsort is adnak, és amibe csak lehet, belecsem-
pésszük a fő üzenetet, természeti környezetünk 
ápolásának a fontosságát. Van iskolai egészségne-
velési programunk, egészségfejlesztő foglalkozá-
sokat tartunk meghívott előadókkal, beszélünk a 
madárvédelem vagy a kutyatartás sajátosságairól, 
és terveink szerint a vércukormérést is felkínáljuk 
majd rendezvényeink látogatóinak. 

Az Eötvös iskola a Lakatos-lakótelep közepén 
van, a tágabb környezet része. A tanárok azt ta-
pasztalják, hogy a példájuk jó hatással van az ott 
élőkre: valamivel tisztább lett a telep, és a lakók 
mintha jobban törődnének az őket körülvevő ter-
mészettel. 

A környezetvédelem, az ökoszemlélet a tábori 
programokat éppúgy áthatja, mint az iskolai órákat.

MESSZEBBRE IS NÉZNEK
Kuba Gábor két osztályban tanít természetismere-
tet és földrajzot. Szóba került Brazília, közelebbről 
az Amazonas-medence, földünk egyik nagy, szen-
vedő tüdeje.

– Már a kilencvenes évek közepén a főiskolán 
olvastam azokat a tanulmányokat, amelyek fi gyel-
meztettek, mekkora erdőségek tűnnek el egy-egy 
irtás nyomán. Szerencsére azonban a természet 
regenerációs képessége igen jó, ha egy picit békén 
hagynánk, sok minden helyrejöhetne. A gyerekek 
fi gyelmét is felhívjuk erre: segít ebben például 
az általuk is nagyon kedvelt Rio című rajzfi lm, 
amelynek második része éppen arról szól, hogy 
egy ketrecben tartott papagájt visszaszoktatnak a 
természetbe, ahol aztán meg kell küzdeni az er-
dőirtókkal is. 

Kerekes András

Fotó: Kürti János

Pro Urbe

Kuba Gábor 45 éve dolgozik a kerületben, amelynek 

33 éve a lakója is. Angyalföldről került ide 18 évesen. 

Képesítés nélküli pedagógust kerestek Lőrincen, 

élt a lehetőséggel, és itt ragadt. Később tanítói, 

majd általános iskolai földrajztanári oklevelet 

szerzett, és közoktatási vezetői képesítése is van. 

Most szeptemberben már a 38. tanévét kezdte meg 

az Eötvös iskolában, ahol folyamatosan lépett előre, 

1985-ben lett igazgatóhelyettes,

és  2008-tól az intézmény vezetője. Évtizedek 

óta a kerületi nyári napközis táboroztatás egyik 

irányítója, ahogy mondta, a „szoftver” megalkotása 

a feladata. Ennek is köszönhetően a kerület mind 

a húsz iskolájában jól ismerik, szombatonként pedig 

nem tud úgy végigmenni a piacon, hogy tizenöt-

húszan ne köszöntenék. Kuba Gábort idén a Pro Urbe 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre díjjal tüntették ki. 
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t Bábszínész szakon végzett a színművésze-
tin, de sosem bábozott. A diploma megszer-
zése után, 1999-ben az ország egyik legjobb 
prózai színházához, a budapesti Katona 
József Színházhoz szerződött, ahol azóta is 
társulati tag. Tizennyolc éve tanít a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetemen. Tizenkét 
éve költözött Pestszentlőrincre, ahol azóta 
is él, és ahol elmondása szerint békés ott-
honra lelt. Színházfüggésről, a politika és 
a húsgombóc viszonyáról, az egyetem hely-
zetéről és egy lehetetlen küldetésről is be-
szélgettünk Kocsis Gergellyel.    

n A Katona József Színház egyik legfoglalkozta-
tottabb színésze vagy. Nagy változás lehetett az 
életedben, amikor leálltak a színházak.  
n Ne is mondd! Mielőtt kitört a járvány, 26-28 
előadásom volt havonta, szinte minden este ját-
szottam. Nem tudom, hogy lesz-e még ilyen vala-
mikor.
n Ennyire pesszimista vagy ez ügyben?
n Inkább optimista szeretnék lenni. Megrémü-
lök, amikor olvasom, hogy a világ már sohasem 
lesz olyan, mint amilyen a vírus feltűnése előtt 
volt, hiszen azt akarom, hogy menjen rendesen to-
vább az élet, a színházak legyenek nyitva, én meg 
játszhassak sokat, mert kizárólag úgy érzem ma-
gam biztonságban. Ez ad értelmet a létezésemnek, 
hogy ilyen nagy szavakat használjak.   
n Magánemberként vagy színészként viselted 
rosszabbul a kényszerszünetet? 
n Sajnos ebben az időszakban kiderült, hogy ez 
a kettő nálam nem szétválasztható. Eddig ezt nem 
gondoltam magamról, mert szerintem én nem va-
gyok az a kifejezett színésztípus, aki az élete min-
den pillanatában színész. De most rájöttem, hogy 
színház nélkül nem tudok egy valóságos öndefi ní-
ciót sem megfogalmazni. Azon kívül persze, hogy 
apa vagyok.
n Gondolom, ez utóbbi minőséged legalább erő-
södhetett. 

n Kétségtelen, összeismerkedtem a fi aimmal. (ne-
vet) Úgy fog bekerülni a családi almanachba, hogy 
volt fél év, amikor mindennap találkozhattam a 
gyerekeimmel. Ezt a részét nyilván szerettem. Per-
sze nekik is meg kellett szokniuk, hogy esténként 
nincs előadásom. A karantén első két hetében min-
den este fél hat körül csodálkozva kérdezték, hogy 
mit keresek még otthon, de aztán megszokták. 
n Katonás kollégáiddal online karanténszínhá-
zat csináltatok. Ez sem enyhítette az elvonási tü-
neteidet?
n Igen, összehoztunk A márki árulása címmel 
egy sorozatot a netre, ami egy fi ktív előadás on-
line próbafolyamatáról szólt. Jópofa volt, csinálni 
is jó volt, kicsit lekötötte a kreatív energiáinkat, és 
a visszajelzések is pozitívak voltak, de azért ne ne-
vezzük színháznak, mert nem az.

n Régóta tanítasz színészmesterséget a Színház- 
és Filmművészeti Egyetemen, úgyhogy elkerülhetet-
len, hogy beszélgessünk az ott kialakult helyzetről, 
pláne, hogy nem is rejted véka alá a véleményedet 
az egyetem modellváltása és annak módja kapcsán.
n Az a baj, hogy mindig akkor vagyunk érzéke-
nyek közéleti kérdésekben, ha minket érint egy-
egy igazságtalan döntés. Gusztustalan szokásunk 
ez, a szolidaritás teljes hiányát mutatja, hogy min-
denki csak akkor kiabál, ha az ő fenekébe rúgnak 
bele. Sajnos ez rám is jellemző. Ezen változtat-
nom, változtatnunk kell. De igen, eljutottam oda, 
hogy ha akarnám, sem tudnám a kispadról nézni 
ezt a meccset, mert ez az egész helyzet már bejött 

Lehetetlen küldetés

minden diák annyit vesz el 
a mestere tudásából, 

amennyit akar, a mesternek 
meg kutya kötelessége minél 

többet felkínálnia ebből 
a tudásanyagból.
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a nappalimba, ott ül a kanapémon. Amikor reggel 
a jótékonyan felejtő alvás után felébredek, nem az 
jut eszembe, hogy a gyerekek felöltöztek-e, hogy 
nem késünk-e el az iskolából vagy melyik jelene-
tet fogom ma próbálni, hanem a színművészeti 
ellehetetlenítése és más hatalmi ügyek. Nem elég 
a koronavírus, de itt ez az agresszív kormányzati 
kultúrharc is. Szomorú, hogy a politika minden 
beszélgetésünkbe befészkelte magát, már a para-
dicsomos húsgombócról is ez jut eszünkbe, az is 
politikai csatákat generálhat.
n Egy színésznek nem a színpadon, a szerepein ke-
resztül kellene elmondania gondolatait a világról?
n De. Viszont szerintem most már ez nem elég, 
nagyon nem. Sőt az a fi noman visszafogott kul-
turált beszédmód sem elég, amiért mi, írástudók, 
veregetjük egymás vállát, hogy jaj, megint milyen 
elegánsan nyilvánítottunk véleményt. Szép, csak 
sajnos ennek már semmi értelme, mert a hatalom 
mindent leural, elfoglal.
n Nézzünk konkrétumokat. A színművészeti át-
alakításának szükségességét nemcsak azzal in-
dokolják, hogy strukturális változások kellenek, 
de azzal is, hogy a tanárok egyoldalú, „liberális” 
ideológiával tömik a hallgatók fejét, sőt a szakmai 
képzés színvonalát is gyengének titulálják a hata-
lom képviselői. Ezekről mit gondolsz?
n Vérig sértenek. Ugyanis ezt nem úgy kell elkép-
zelni, ahogy az SZFE-t kritizálók nyilatkozataiból 
kiolvasható, miszerint van az egyetemen egy dog-

matikus koordinátarendszer, ami minden tanár 
számára kötelező, mindenki valamiféle posztkom-
munista módszert sulykol a hallgatóknak, na és 
persze a szakmai képzés is ugyanígy egységesített. 
Ez nem így van! Egyikünk sem tanít egyformán. És 
minden diák annyit vesz el a mestere tudásából, 
amennyit akar, a mesternek meg kutya kötelessé-
ge minél többet felkínálnia ebből a tudásanyagból, 
hogy a hallgató választhasson. Persze közös elvá-
rásrendszer azért létezik: például megköveteljük 
a hallgatóktól a munkát, és természetesen van 
számonkérés is. Mi, tanárok, pedig rengeteg fel-
halmozott tudást, munkát, délutánokat és éjsza-
kákat teszünk ebbe a dologba. Na, ezért vérlázító 
és sértő a vád, hogy nem folyik minőségi képzés. 
A hazafi as és keresztény oktatás hiányának vádja 
pedig számomra értelmezhetetlen. Soha nem fi r-
tattam egyik tanítványom vallási, politikai vagy 
akár nemi hovatartozását, és nem azért, mert ez 
liberálisan trendi, és modern nem fi rtatni, hanem 
azért, mert egész egyszerűen nem érdekel. Amúgy 
a vádak hatására önvizsgálatot tar tottam, hogy 
tanítás közben mondhattam-e bármikor bármit a 
hallgatóknak, ami politikai vagy világnézeti presz-
szió lehetett. De nem, nem történt ilyen. Olyan 
viszont volt, hogy lebeszéltem őket aktuálpolitikai 
utalásról egy vizsgaelőadásban, mert nem tartot-
tam elegánsnak. Azt már nem is kellene említe-
nem, hogy sokszor foglalkozunk magyar művekkel 
is az órákon, mert szerintem ez magától értetődik. 

Fotók: Ványi Ákos 
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A Platonov című előadásban Ónodi Eszterrel. Fotó: Horváth Judit

n Egy másik vád is érint téged, miszerint a szín-
házad uralja az egyetemet, leginkább a Katona ve-
zetői, rendezői, színészei és az ő „brancsuk” tanít a 
színművészetin.
n Nagyképűen azt tudnám felelni erre, hogy eb-
ben a csapatban van minőség. De persze vannak 
más színházakhoz kötődő tanárok is, sőt folyama-
tosan keresnek az egyetem vezetői új oktatókat, 
de nem olyan egyszerű ám ez. Én például több vi-
déken dolgozó színházi alkotót tudnék elképzelni 
kiváló tanárként a színművészetin, csak sajnos a 
mestertanárság folyamatos jelenlétet kíván. 
n Minőség ide vagy oda, nem unalmas húsz évig 
ugyanabban a színházban dolgozni? 
n Az a helyzet, hogy nagyon nem unom, sőt meg 
sem fordult soha a fejemben, hogy elszerződjek 
máshova. Nem hálából vagy kötelességtudatból, 
hanem mert egész egyszerűen nagyon jól érzem 
magam ott. És talán még ennyi idő után is tart az 
az öröm vagy eufória, hogy teljesítettem azt a le-
hetetlen küldetést, hogy bekerüljek a Katonába.
n Miért látszott lehetetlen küldetésnek?
n Keszthelyi középiskolásként riasztóan távoli do-
lognak tűnt. Harmadik osztály végén az osztályfő-
nököm mondta, hogy ne az iskolában bohóckodjak, 
inkább menjek el nyáron a zalaszentgróti színját-
szó táborba, ahol Máté Gábor (a Katona József Szín-
ház igazgatója – a szerk.) tartott színészmesterség- 
foglalkozásokat. Ezen amúgy én nagyon jókat 
nevettem, mert addig azt hittem, hogy a mesterség 

az az ács vagy az asztalos, nem a színész. Szóval azt 
láttam, hogy a tábor pesti résztvevői sokkal előrébb 
járnak nálam mindenben, főleg persze színészi-
leg, igazi bennfentesként viselkedtek, és – velem 
ellentétben - mindannyian színésznek készültek. 
Azt gondoltam, lehetetlen bekerülnöm ebbe a csa-
patba. De olyan jó társaság alakult ki, hogy szep-
temberben elmentünk együtt a Katona évadnyitó 
előadására, megnézni Máté Gábort, akit amúgy 
a tábor alatt nagyon megszerettem. Történetesen a 
legendás és meglehetősen zseniális Platonov ment 
aznap este, Balkay Gézával, Básti Julival, Udvaros 
Dorottyával, és még sorolhatnám a kiváló színé-
szeket. A háromórás előadás alatt eldőlt a sorsom. 
Úgy jöttem ki onnan, hogy színész akarok lenni. De 
még ennél is nagyobb volt a baj, mert elhatároztam, 
hogy márpedig én itt, ebben a színházban akarok 
színész lenni. Aztán, amikor többszöri sikertelen 
felvételi után bábszínész szakra vettek fel, nem a 
prózai színész osztályba, megint elég távol került 
a vágyott színház. De szerencsém volt, mert a ve-
lünk párhuzamos rendezőosztályba nagyon tehet-
séges srácok jártak, akik engem valamiért mindig 
hívtak játszani a vizsgaelőadásaikba, amiket szinte 
mindenki nézett a szakmából, a Katona rendezői 
is. Felfi gyeltek rám, aztán egyszer csak szerepeket 
kaptam ott, majd szerződést is. De tényleg a vélet-
lenek szerencsés láncolata hozta így.
n És most már te játszod ott Platonovot. Jó történet.
n Igen, elég jó. Főleg, hogy igaz.

Juhász Mátyás
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A Platonov című előadásban Ónodi Eszterrel. Fotó: Horváth Judit
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zetői, rendezői, színészei és az ő „brancsuk” tanít a 
színművészetin.
n Nagyképűen azt tudnám felelni erre, hogy eb-
ben a csapatban van minőség. De persze vannak 
más színházakhoz kötődő tanárok is, sőt folyama-
tosan keresnek az egyetem vezetői új oktatókat, 
de nem olyan egyszerű ám ez. Én például több vi-
déken dolgozó színházi alkotót tudnék elképzelni 
kiváló tanárként a színművészetin, csak sajnos a 
mestertanárság folyamatos jelenlétet kíván. 
n Minőség ide vagy oda, nem unalmas húsz évig 
ugyanabban a színházban dolgozni? 
n Az a helyzet, hogy nagyon nem unom, sőt meg 
sem fordult soha a fejemben, hogy elszerződjek 
máshova. Nem hálából vagy kötelességtudatból, 
hanem mert egész egyszerűen nagyon jól érzem 
magam ott. És talán még ennyi idő után is tart az 
az öröm vagy eufória, hogy teljesítettem azt a le-
hetetlen küldetést, hogy bekerüljek a Katonába.
n Miért látszott lehetetlen küldetésnek?
n Keszthelyi középiskolásként riasztóan távoli do-
lognak tűnt. Harmadik osztály végén az osztályfő-
nököm mondta, hogy ne az iskolában bohóckodjak, 
inkább menjek el nyáron a zalaszentgróti színját-
szó táborba, ahol Máté Gábor (a Katona József Szín-
ház igazgatója – a szerk.) tartott színészmesterség- 
foglalkozásokat. Ezen amúgy én nagyon jókat 
nevettem, mert addig azt hittem, hogy a mesterség 

az az ács vagy az asztalos, nem a színész. Szóval azt 
láttam, hogy a tábor pesti résztvevői sokkal előrébb 
járnak nálam mindenben, főleg persze színészi-
leg, igazi bennfentesként viselkedtek, és – velem 
ellentétben - mindannyian színésznek készültek. 
Azt gondoltam, lehetetlen bekerülnöm ebbe a csa-
patba. De olyan jó társaság alakult ki, hogy szep-
temberben elmentünk együtt a Katona évadnyitó 
előadására, megnézni Máté Gábort, akit amúgy 
a tábor alatt nagyon megszerettem. Történetesen a 
legendás és meglehetősen zseniális Platonov ment 
aznap este, Balkay Gézával, Básti Julival, Udvaros 
Dorottyával, és még sorolhatnám a kiváló színé-
szeket. A háromórás előadás alatt eldőlt a sorsom. 
Úgy jöttem ki onnan, hogy színész akarok lenni. De 
még ennél is nagyobb volt a baj, mert elhatároztam, 
hogy márpedig én itt, ebben a színházban akarok 
színész lenni. Aztán, amikor többszöri sikertelen 
felvételi után bábszínész szakra vettek fel, nem a 
prózai színész osztályba, megint elég távol került 
a vágyott színház. De szerencsém volt, mert a ve-
lünk párhuzamos rendezőosztályba nagyon tehet-
séges srácok jártak, akik engem valamiért mindig 
hívtak játszani a vizsgaelőadásaikba, amiket szinte 
mindenki nézett a szakmából, a Katona rendezői 
is. Felfi gyeltek rám, aztán egyszer csak szerepeket 
kaptam ott, majd szerződést is. De tényleg a vélet-
lenek szerencsés láncolata hozta így.
n És most már te játszod ott Platonovot. Jó történet.
n Igen, elég jó. Főleg, hogy igaz.

Juhász Mátyás
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Ebben a rovatban jeles kortárs írók, publicisták tollával ékeskedünk. Októberi szerzőnk:

Tallér Edina (Kiskunhalas, 1971. II. 24.)

Író, újságíró. Budapesten él. Számos közéleti lap újságírója, felelős és főszerkesztője volt. 2007 óta rendszeresen 

publikál irodalmi lapokban, többek közt az Élet és Irodalomban, a Kalligramban, az Alföldben, a Holmiban, 

a Műútban, a Bárkában és online művészeti portálokon. Színdarabjait kőszínházak és alternatív színházak is 

játsszák. Egy perccel tovább című drámája megnyerte az I. Vallai Péter Kortárs Előadóművészeti Fesztivál fődíját. 

Eddig négy regénye (A húsevő, Lehetek én is, Most akkor járunk?, Holnaptól minden rendben)

és egy drámakötete (A negyvenkettedik széken ülő nő) jelent meg.

Változó kor
Rekkenő hőséggel köszöntött be idén is az ősz, alig 
kapok levegőt, még jó, hogy most te nem vagy itt. 
Eszembe jutottál hajnalban, amikor a lépcsőház-
ból kiléptem az utcára, és alig volt oxigén a sűrű, 
mozdulatlan, benzingőzös hőségben, hogy de jó, 
hogy te most nem itt vagy! Utálod a meleget, nem 
bírnád a fullasztó klímát, ráadásul még párás is a 
levegő, mert azért mégiscsak szeptember közepe 
van, egész nap lóg az eső lába, de persze esni még-
sem esik. Ne sajnáld, hogy most nem tudsz velünk 
lenni. Nagy rohanás van, főleg, hogy itt az ősz, a 
gyerekek meg mi is százfelé, alig van időnk egy-
másra vagy bármire. 

Egész éjjel te jártál a fejemben. Nem tudtam alud-
ni, és azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne, ha 
most itt lennél, és te is fenn lennél, tudnánk nyugi-
ban beszélgetni, mindenki alszik, senki sem zavarna. 

Régen, kislánykoromban, azért keltem fel haj-
nalban sok-sok éven keresztül minden szombaton, 
hogy együtt mehessünk piacra, és tudjunk csak 
úgy ketten lenni, amíg a többiek otthon alszanak. 
Csípős, hűvös szeptemberi szombat hajnal, sár-
gára meg barnára színezi a fákról lehullott avar a 
szürke aszfaltot, álmosan rugdosom magam előtt 
a faleveleket, korog a gyomrom, kakaós csigára 
gondolok. Savanyúkáposzta- és tejszagú a piac. A 
káposztát Lakos néni árulta közvetlenül a bejárat-
nál, a tejszag meg a piaccsarnok közepén levő reg-

gelizőből jött. Tejcsárda. Friss kifl i, zsömle, fonott 
kalács, langyos tej meg kakaó, pazar választék reg-
gelire. Kakaós csigát kérek. Az iskolában az egyik 
hetedikes lányt is tejcsárdának csúfolták. Sokat 
szomorkodott emiatt, én meg azt tervezgettem, 
hogy egyszer összeszedem a bátorságomat, oda-
megyek hozzá, és megmondom, ne búslakodjon, 
a tejcsárdának nagyon jó illata van, és guszta ott 
minden. De egy elsős kislánynak még nincs ennyi 
bátorsága. Nekem nem volt. 

Tegnap megbántottak, és én azt mondtam, 
hogy semmi baj. Nem nagy ügy, csak munka. Egy 
munkaterv, amin fél évet dolgoztam. Nyár köze-
pén kész lett, azóta várom, hogy a projektvezetőm 
elolvassa és eldöntse, ér-e annyit ez a terv, hogy 
belevágjunk. Mostanában kellett volna elkezdeni, 
mert ez egy szeptemberi projekt. A főnököm elfe-
lejtette elolvasni, tegnap reggel rákérdeztem, és 
kiderült, hogy valahogy elkeveredett az e-mail, 
amit küldtem neki. Sorry, mondta, fú, ez az én sa-
ram, totál el voltam keveredve az elmúlt hetekben, 
ne haragudj! Átküldenéd még egyszer, átfutom, 
aztán megbeszéljük, jó? Hát jó, mondtam. Mi mást 
mondhattam volna? Aztán délután elhívott kávéz-
ni. Biztos azért nem tudtam éjjel aludni, mert dél-
után is kávéztam. Figyelj, mondta. Ne bolygassuk 
ezt az ügyet most. Tudod, hogy nagyon kedvellek, 
a korábbi dolgaidat nagyon bírtam, de erre most 
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nincs energiám, belenéztem, és nem tetszik. Ezt 
most engedjük el, jó? Amúgy is kifutottunk már 
az időből, sorry. Semmi baj, válaszoltam. Mi mást 
válaszolhattam volna? Úgy látszik, idén a sorry a 
projektvezetőm kedvenc szava.

Nem voltam piacon vagy tíz éve. Még az is le-
het, hogy veled voltam utoljára piacon. Nem em-
lékszem, nem jegyeztem meg. Bosszantó, hogy 
az ember sosem tudhatja, mikor történik meg 
utoljára egy addig szokványos, hétköznapi, sok-
szor ismételt, szinte szóra sem érdemes esemény. 
Minden szombaton hajnali ötkor kelek, elmegyek 
a piacra. Aztán az egyik vasárnapra virradóra ez 
már múlt idő, de nem emlékszem, melyik volt az a 

szombat. Arra sem emlékszem, mikor volt utoljára 
hűvös az ősz.

Pár hónapja futásról úszásra váltottam, fáj a 
térdem, hiába, na, én sem leszek már fi atalabb. 
Bár most, hogy leírtam, úgy látom, ez egy olyan 
mondat, amit szerintem majd úgy tíz év múlva 
kéne mondanom. Furcsán játszadozik velem mos-
tanában az idő. A lányom azt mondta múltkor, 
hogy kicsit nehéz velem, mert néha olyan vagyok, 
mintha a tizenhét éves nővére lennék, néha meg 
mintha a nagymamája. Tegnap éjjel megértettem, 
mit érezhet. Abban a kevés időben, amikor mégis 
tudtam picit aludni, azt álmodtam, hogy ott állsz 
a tükör előtt, ruhákat próbálgatsz, ahogy a való-
ságban a lányom szokta, fi atal vagy és mosolygós, 
amilyen gyerekkoromban voltál, próbálgatod a ru-
hákat, és tőlem kérdezed, melyik áll a legjobban. 
A piros miniszoknya fehér hosszú szárú csizmával. 
Az a legjobb. Arról legalább tudom, hogy az utolsó 
emlékképem a fi atalságodról. 

Most muszáj elköszönnöm, mert rohannom 
kell, de arra gondoltam, ha már találkozni nem tu-
dunk, most sajnos elég sokáig, akkor levelet írok 
neked. Minden hónapban egyet. Legalább így érte-
sülj arról, hogy mi van mivelünk, itthon. Jobb len-
ne persze személyesen, mondjuk, egy habos kávé 
mellett, és a példa kedvéért mondjuk, egy piacon. 
Titokban elszívnánk egy cigit is, nem? Csak a gye-
rekek meg ne tudják! De ez nem fog összejönni. Be 
kell látni. El kell fogadni. Ez van.

Tall ér Edina

Csípős, hűvös szeptemberi 
szombat hajnal, sárgára 

meg barnára színezi 
a fákról lehullott avar 

a szürke aszfaltot, 
álmosan rugdosom magam 

előtt a faleveleket, 
korog a gyomrom, 

kakaós csigára gondolok. 
Savanyúkáposzta- 
és tejszagú a piac. 

A káposztát Lakos néni 
árulta közvetlenül 

a bejáratnál, a tejszag meg 
a piaccsarnok közepén levő 

reggelizőből jött.

Fotó: Petőfi  Irodalmi Ügynökség – Bach Máté 
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A család jelenlétében avatták fel szeptem-
ber 2-án a tavaly elhunyt festőművész és 
egyetemi tanár, Nemcsics Antal, valamint 
felesége, Nemcsicsné Takács Magdolna em-
léktábláját a Szemeretelepen.

A festőművész, egyetemi tanár nevéhez fűződik a 
városképi együttesek, középületek színezésének 
megtervezését szolgáló, nemzetközileg is elismert 
Coloroid színrendszer kidolgozása. A kerület dísz-
polgára számos munkát készített középületekbe: 
mozaikokat, falképeket, színes üvegablakokat. A Ha-
vanna-lakótelep házai, a Zsebők Zoltán Szakrendelő, 
a Liszt Ferenc repülőtér, a Budai Várnegyed és met-
róállomások tanúskodnak munkásságáról, s már éle-
tében állandó kiállítása nyílt szülővárosában, Pápán.

EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK
A szeptember 15-i emléktábla-avatás résztvevői a 
Nemcsics-házban kialakított emlékszoba és a fes-
tőművész képei mellett az első időszaki kiállítást is 
megtekinthették. Az emléktáblát az egyik család-
taggal, Nemcsics Ákossal Szaniszló Sándor polgár-
mester leplezte le, aki megköszönte a családnak és 
a Tomory Lajos Múzeum munkatársainak az örök-
ség gondozását. 

– Amellett, hogy Nemcsics Antal kerületünk dísz  -
polgára, kétszeres magyar köztársasági kitüntetett is, 
akinek munkásságára többek között azért is büszkék 
lehetünk, mert 1986-ban, a 42. Velencei Nemzetközi 
Képzőművészeti Biennále központi kiállításán tizen-
két méter magas Colorium című objektje képviselte 
Magyarországot – tette hozzá a polgármester. 

KÖZKINCS AZ ÉLETMŰ
Az emlékház létrejöttének jelentőségét Feledy 
Balázs méltatta, aki szerint Nemcsics Antal több 

területen is kiemelkedőt alkotott. A művészeti 
író azért is nevezte fontosnak az eseményt, mert 
az emlékház az életmű nyilvánosság elé tárását is 
vállalja, közkinccsé téve az alkotó munkásságát.

– Mindezt az is erősíti, hogy az emlékház nem-
csak egy változatlan, konstans gyűjtemény meg-
tekintését teszi lehetővé, ami amúgy önmagában 
is komoly vállalás, hanem hosszú távon aktuális 
képzőművészeti eseményeket is rendeznek itt – 
mondta Feledy Balázs. 

ALKOTÁS, KUTATÁS, TANÍTÁS
A művészeti író a feleség, Nemcsicsné Takács Mag-
dolna szerepére is felhívta a fi gyelmet, aki, miközben 
lehetővé tette, hogy a családfő fokozott intenzitással 
alkothasson, kutathasson, taníthasson, családanyai 

Kiállítással nyitott 
a Színország Galéria
Közösségi célokat szolgál Nemcsics Antal emlékháza

A Nemcsics család az emlékházban 
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szerepe mellett rajztanárként is helytállt. Ezért ke-
rült fel az ő neve is az ház falán az emléktáblára.

– Szakmai berkekben évtizedek óta téma volt, 
hogy Nemcsics Antalnak legyen a kerületben kiál-
lítási helye. Ez azonban csak a halála után jöhetett 
létre – hallhattuk Heilauf Zsuzsannától. 

A Tomory Lajos Múzeum vezetőjétől azt is 
megtudtuk, hogy Nemcsics Antal az első olyan 
művész a kerületben, akinek emlékháza nyílt. 

MINDENKI SZÍNORSZÁGA
Arról, hogy miként és kinek a fejében fogant meg 
az emlékház gondolata, egy családtag nyilatko-
zott. Nemcsics Endre szerint eredetileg az édes-
anyjuktól származott az emlékház létrehozásának 
gondolata. Mint elmondta, a megvalósításhoz sok 
helyről sokféle segítséget kaptak, s a megnyitást 
követően mindenkit várnak akár a környékről, akár 
távolabbról, azokat, akik ismerték a szüleiket, és 
azokat is, akiket az életmű érdekel.

A Nemcsics-emlékház kezelése és gondozása a 
család feladata. Az emléktábla fölött elhelyezett szí-
nes felirat jelzi, hogy a Színország Galéria az Ungvár 
utca 42. szám alatt mindenkit vár, aki érdeklődik a 
művészeti hagyaték iránt.  Bodzay Zoltán A Nagykörúton túli Budapest

művészeti központja

Nemcsics Antal úgy végrendelkezett, hogy XVIII. kerületi családi 

házának, egyben műteremének közösségi célokat, életművét 

és a kortárs képzőművészet bemutatását kell szolgálnia. Kívánságának 

megfelelően az örökösök (Nemcsics Csongor, Ákos és Endre) a kerületi 

önkormányzat, a Tomory Lajos Múzeum és a Magyar Művészeti 

Akadémia támogatásával most kiállítóhellyé és a nagyközönség 

számára rendszeresen látogathatóvá tették a Nemcsics-házat, azzal 

a szándékkal, hogy ezzel a Nagykörúton túli Budapest egyik fontos 

művészeti központja jöjjön itt létre. A mintegy száz négyzetméteren 

kialakított Nemcsics Antal Emlékház és Színország Galéria szerdánként 

9-től 15 óráig, szombatonként 14-től 18 óráig, illetve előzetes egyeztetés 

alapján fogadja az érdeklődőket. A művész életébe az emlékszobán 

kívül a fotókról jól ismert, szinte érintetlen, közel hat méter 

belmagasságú műterem ad betekintést. A ház további két helyiségében 

(mintegy 40 négyzetméteren) rendszeresek lesznek a neves kortárs 

képzőművészek műveiből összeállított időszaki kiállítások.

Nemcsics Ákos és Szaniszló Sándor 
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Fotók: Váradi Levente
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szerepe mellett rajztanárként is helytállt. Ezért ke-
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Az Ars Sacra Fesztivál keretében Nemcsics Ákos ké-
peit láthattuk a Pestszentimrei Közösségi Házban. 

Az én létrám című kiállításon szereplő valamennyi munka 
szakrális témát dolgozott fel, és nem lehetett nem észre-
venni, hogy az akrillal és vegyes technikával készült képek 
mindegyike szimmetriát hordoz. Ahogy Nemcsics Ákos 
mondta: „Majdnem szimmetrikus, de soha nem tökélete-
sen, miképpen az a természetben is van. Amelyik pedig na-
gyon szimmetrikus lenne, azt mindig elrontom kissé.” 

A bibliai jelenetekből született asszociációk ábrázolása 
tele van ötletekkel, néhány alkotáson például a főalak feje 

körüli ikonszerű fényt CD-lemez adja. Hasonló részletekre 
és az alkotó életpályájára hívta fel a fi gyelmet kiállításmeg-
nyitó beszédében Prof. dr. Prokopp Mária is.

A művészettörténész Nemcsics Ákos logikus, in  tel  lek -
tuá  lis gondolkodásának az alkotásaiban megjelenő értel-
mére hívta fel a fi gyelmet. Mint elmondta, ez a fajta gon-
dolkodás a színekkel és a vonalakkal csodálatos harmóniát 
teremt a képeken. Hozzátette: Nemcsics Ákos ars poeticája, 
üzenete minden képben ott van, és a legjobb lenne, ha lel-
kében minden látogató hazavinne ebből legalább egyet, és 
va  lóban foglalkozna vele.

B. Z.

Majdnem szimmetrikus 
képek a PIK falán
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A kerületben élő, tavaly elhunyt Huller Ágoston fes-
tő- és grafi kusművész tiszteletére rendeztek kiállí-
tást a Kondor Bála Közösségi Házban. A szeptember 
3-i megnyitó egyben a kulturális és közművelődési 
évad kezdetét is jelentette. 

Évadnyitó beszédében Petrovai László alpolgármester a 
közművelődési intézményekhez fűződő élményeit osztot-
ta meg a közönséggel. Ezekkel a szavakkal indította útjára 
a 2020–2021-es kulturális és közművelődési évadot:

– Van még magasabb szintű, üzenetet hordozó, értéket 
közvetítő művészet, amelynek vannak még házai, és dol-
goznak bennük elhivatott közművelődési szakemberek, akik 
lehetővé teszik napról napra, évről évre, hogy mindez és a 
közönség egymásra találjon.

A kiállítást megnyitó Feledy Balázs felpanaszolta, hogy 
Huller Ágoston ezen az eseményen már nem vehetett részt. 
Nemcsak azért kifogásolta ezt, mert szerette az életet, ha-
nem azért is, mert még ma is alkothatna.

– A kiállított anyag is igazolja, hogy a legutolsó időkben 
készült printjeiben még óriási lehetőségek voltak, amelyeknek 
nagy kifutási pályájuk lehetett volna. A képzőművészek jelen-
tős része még kilencven év felett is dolgozik. Huller Ágoston-
nál félbeszakadt ez az ív, s mindenképpen hiányzik a folytatás 
– mondta a művészeti író, majd részletesen elemezte a kiállí-

tott műveket, valamint az alkotó pályájának egyes állomásait. 
Kiemelte Huller Ágoston indulásának éveit, a Képzőművészeti 
Főiskolának a hatvanas évekbeli izgalmas korszakát.

– Nagyon lőrinci volt, aki rendkívül szerette a városnak 
ezt a részét – tette hozzá. 

A kiállítás kurátora Árvay Zolta festőművész volt, akit a 
szakmai közösség, az 5KOR Képzőművész Csoport mellett ba-
rátság is fűzött Huller Ágostonhoz. Ez is inspirálta arra, hogy 
elvállalja a művész feleségének felkérését. Az alkotó korszakai-
nak megfelelően állította össze a kiállított anyagot a legrégebbi 
idők festészeti munkáitól kezdve a pasztellekig, majd végül a 
számítógépes grafi kákig, amely technikát a művész akkor fe-
dezett fel magának, amikor már a tüdeje nem bírta a pasztellt. 

Huller Ágoston kiállítását szeptember 24-ig láthatták 
az érdeklődők a Kondor Béla Közösségi Házban. Ez szeren-
csés módon a járványhelyzet enyhébb időszakára esett, bár 
az intézményvezetőtől megtudtuk, hogy már akkor is több 
programot le kellett mondaniuk. 

– Mégis bízunk abban, hogy a legtöbb rendezvényt meg 
tudjuk tartani, de a járványhelyzet napról napra változik. 
Voltak olyan események, amelyek a házban nem valósul-
hattak meg, mint például az általános és középiskolásoknak 
szánt különleges rendezvényeink. Erre a válaszunk az volt, 
hogy online közvetítésekkel leptük meg az iskolásokat – 
mondta Máté Zsuzsa. B. Z.

Emlékkiállítás Huller Ágostonnak
Nem teljesedhetett ki a pálya íve
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A Jazz’hog Band lényegében házi zenekara 
lesz a Kondor Béla Közösségi Háznak azzal, 
hogy szeptember 11-től minden hónap má-
sodik péntek estéjén játszanak a Kondor 
Jazz Club színpadán. Az első ilyen alkalom-
mal a sztárvendégük rögtön egy világhírű 
hegedűs, Roby Lakatos volt az együttesével. 

A Kondor Jazz Club elindításának előzményeként 
Jazzpiknik címmel a Pestszentimrei Közösségi Ház 
négy koncertet szervezett a nyáron. Mi a Hot Club 
of Hungary koncertjén jártunk, amely alkalommal 
a fi atal zenészek kellemes estét szereztek a PIK ud-
varán összejött közönségnek. 

SZTÁRFELLÉPŐ ÉS ÖRÖMZENE
A Kondor Béla Közösségi Ház koncertsorozatát a 
többnyire fi atal zenészekből álló Jazz’hog Band 
nyitotta. A zenekar tagjait fellépésük előtt a felké-
szülésükről és a klub jövőbeli működéséről kérdez-
tük. A nagybőgőn játszó Gyüdi Sándor elmondta, 
hogy házigazdaként mindent megtesznek azért, 
hogy a vendégzenészekkel együtt érdekes esté-
ket szerezzenek a klubba látogatóknak. Reményei 
szerint kialakul majd egy törzsközönség, amely jól 
érzi itt magát.

A Kondor zenei programjait is irányító Horváth 
Zsolt ezen az estén gitáron és szaxofonon játszott. 
A zenész elmondta, hogy a jazzklub most induló 

Jazzklub fi atalokkal 
és sztárokkal

Roby Lakatos & zenekara volt a vendég a Kondor színpadán

Roby Lakatos és zenekara a Kondor színpadán
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sorozatának műsora menet közben még változhat, 
talán annak megfelelően is, hogy a közönségnek 
mi tetszik majd jobban. Azt a gyakorlatot azonban 
tartani kívánják, hogy a műsorukat követően egy 
sztárfellépő lép a színpadra, utána pedig örömze-
nélés veszi kezdetét, amikor mindenki beszállhat a 
közönség soraiból is, aki visz magával hangszert. 

KÖZÖSSÉG A KLUBBAN
A járványhelyzet ellenére már az első alkalommal 
is be-bekapcsolódtak a környékbeliek a program-
ba, de a jövőben állandó közönségre számít a ház.

– Egy közösséget szeretnénk kialakítani a klub-
ban. Azokat kívánjuk idevonzani, akik szeretik a 
műfajt. Viszonylag alacsony áron olyan művészek 
játékát hallgathatják, mint amilyen ennek a nap-
nak a sztárfellépője is – mondta Horváth Zsolt. 

ARANYVONÓVAL
A jazzklub első rendezvényének vendégét nem-
csak a hazai jazz- és világzenei életben ismerik jól, 
hanem ő Európában és azon kívül is sztár. Roby 

Lakatos idén nyáron a Meiringeni Zenei Fesztivál 
nyitókoncertjén vehette át a Der Goldene Bogen 
(Aranyvonó) elnevezésű elismerést, amely egy 
aranyozott szereléssel készült ébenfa vonó. A he-
gedűművészt azzal a kérdéssel leptük meg, hogy 
megvan-e még a vonó.

– Természetesen, és itt van ma este is nálam. 
Ez egy híres svájci vonókészítő munkája, amelyet 
minden évben más művésznek ítélnek oda a Mei  -
ringeni Zenei Fesztiválon. Tavaly Gidon Kremer, 
előtte Maxim Vengerov vehette át, 2020-ban pedig 
én voltam a szerencsés, aki megkaphatta – mondta 
Roby Lakatos.

A hegedűművész hozzátette: a svájci feszti-
vált ő nyitotta meg ebben az évben, s ez a koncert 
volt az első a járványveszély után, de azóta sajnos 
megint nem lehet Baselben ilyen eseményt ren-
dezni. Miközben Roby Lakatos ismerkedett a hely-
színnel, arról is beszélt, hogy zenekarával milyen 
programmal készültek az estére.

FIATAL ZENÉSZEKKEL
Mint elmondta, az új jazzklub megnyitóján meg-
próbálnak olyan koncertet adni, amely a közönség-
nek is kedvet csinál a folytatáshoz.

– Kiváló Django-gitárosok jöttek össze erre az 
estére, ezért játszunk Django Reinhardt- és Sté -
phane Grappelli-szerzeményeket, bebopot és nem 
tudom még, hogy mit, de hát a jazz ilyen.

Roby Lakatos nemcsak a saját, megszokott ze-
nészeivel lépett fel, hanem fi atalokkal is frissítette 
a csapatát. Mint mondta, szeret fi atalokkal együtt 
játszani, ami be is bizonyosodott az est folyamán, 
amikor a játéké, a zenéé volt a főszerep, amit iga-
zán élvezett a közönség is.

Ahogy ígérték a szervezők, a közös örömze-
nélésbe beszállhatott bárki, aki magával vitt egy 
hangszert, így lett egy újabb gitárosa és egy női 
bőgőse is a Jazz’hog Bandnek. Volt, aki az ének-
hangját adta, ő is színpadra léphetett, és remél-
hetően így lesz ez minden hónap második péntek 
estéjén, kellemes estét szerezve a közönségnek.

Bodzay Zoltán

Egy közösséget szeretnénk 
kialakítani a klubban. 
Azokat kívánjuk idevonzani, 
akik szeretik a műfajt.

Fotók: Ványi Ákos

A  koncertsorozatot a Jazz’hog Band nyitotta
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játszani, ami be is bizonyosodott az est folyamán, 
amikor a játéké, a zenéé volt a főszerep, amit iga-
zán élvezett a közönség is.

Ahogy ígérték a szervezők, a közös örömze-
nélésbe beszállhatott bárki, aki magával vitt egy 
hangszert, így lett egy újabb gitárosa és egy női 
bőgőse is a Jazz’hog Bandnek. Volt, aki az ének-
hangját adta, ő is színpadra léphetett, és remél-
hetően így lesz ez minden hónap második péntek 
estéjén, kellemes estét szerezve a közönségnek.

Bodzay Zoltán

Egy közösséget szeretnénk 
kialakítani a klubban. 
Azokat kívánjuk idevonzani, 
akik szeretik a műfajt.

Fotók: Ványi Ákos

A  koncertsorozatot a Jazz’hog Band nyitotta
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HEDRY MÁRIA: SZENVEDÉLY ÉS HŰSÉG 
Zrínyi Ilona - színmű egy hangra

A darab tömören ragadja meg Zrínyi Ilona életé-
nek fontos pontjait, s ezekből rajzolja meg egy 
rendkívüli személyiség portréját. Belépő: 300,- Ft

OKT
03

16:00

A XVIII. KERÜLETI MŰVÉSZETI EGYESÜLET
ŐSZI TÁRLATA

A kiállítás megtekinthető 2020. november 13-ig
a Kondor Béla Közösségi Ház nyitvatartási idejében.

OKT
26.

17:00

A Magyar Festészet Napja a Városháza 
Galéria helyett ONLINE

Október 12–25-ig a KULT18 honlapján online 
elérhető tárlat az alkotónapon készült munkákból. 
„VIZITÁCIÓ” kiállításmegnyitó: okt. 16. 17:00

OKT
16.

17:00

„AZ ANYÓSOM OLYAN ÁM…”
Fráter Loránd Nótakör műsora
Művészeti vezető: Fényes György
Belépő: 1.500,- Ft

OKT
24.

14:00

KONDOR JAZZ KLUB II.
Meghívott vendég: Gyárfás István, Molnár Enikő duó
Házigazda a Jazz’hog Band zenekar: Adamecz 
József (dob), Gyüdi Sándor (bőgő),  Kállai Dezső 
(gitár), Horváth Zsolt (szaxofon)  Belépő: 800,- Ft

OKT
09

19:00

Kondor Béla Közösségi Ház

A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA 2020
ALKOTÓNAP a Kondor Béla Közösségi Házban 
a kerületi képzőművészek közreműködésével
A téma: M. S. Mester Vizitáció című festménye
„VIZITÁCIÓ” kiállításmegnyitó: okt. 16. 17:00

OKT
03

09:00

ÖRÖKÖLT SORS – CSALÁDI SEBEK ÉS A 
GYÓGYULÁS ÚTJAI
Orvos-Tóth Noémi előadása
Az előadás után könyvárusítás, dedikálás.
Belépő: 2.000,- Ft

NOV
03

18:00

BABA-MAMA HOLMIK BÖRZÉJE 
Használt ruha csere-bere

Helypénz az intézmény által biztosított asztallal: 
1.500,-Ft. 

OKT 10
08:00

NOV 14
08:00

ZUMBA

Péntek: 16:30-17:15 ovis, díja: 5.000,- Ft / hó
Sulis modern tánc17:30-18:30, díja: 5.000,- Ft /hó
Zumba fitness18:30-19:30, díja: 1.300,- Ft/ óra 
Oktató: Panda Nikolett edző / tánctanár

KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ

Állandó nyitvatartás: H-P: 08:00 - 20:00
Telefon: +36-1-291-6564; +36-1-297-0366
Mobil: +36-20-338-7939
Web: www.kult18.hu

ROCK KLUB

SZTÁRVENDÉG A GESAROL EGYÜTTES.
november 27. péntek 19:00 – 22:00
Belépő: 1000,- Ft

NOV
27

19:00

„FOLTOMIGLAN” FOLTVARRÓ KÖR
Bemutatkozó kiállítás
Megnyitó: november 24., kedd 17 óra
A kiállítás megtekinthető 2020. december 30-ig
a Kondor Béla Közösségi Ház nyitvatartási idejében.

NOV
24

17:00

SINHA RÓBERT GITÁRMŰVÉSZ ÉS
BARÁTAI KONCERT V. RÉSZ

VENDÉGEK: DANICS DÓRA, MAZÁN ATTILA, 
SZONTAGH MÁRTON
Belépő: 1.000,- Ft; diákoknak, nyugdíjasoknak 500,- Ft

NOV
26

19:00

A HUNGÁRIA EGYÜTTES
Fotótörténeti kiállítása

Megnyitó: november 14. szombat 19 óra
A kiállítás megtekinthető 2020. november 14-ig
a Kondor Béla Közösségi Ház nyitvatartási idejében.

NOV
14

19:00

NOV
13

19:00

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA
Tébláb táncház és kézműves foglalkozás
gyerekeknek.
A rendezvény ingyenesen látogatható, várunk 
mindekit szeretettel!

NOV
29

10:00

KONDOR PÓDIUM BESZÉLGETÉSEK
„A ZENE VILÁGNAPJA” ALKALMÁBÓL

Meghívott vendég CSÍK JÁNOS népzenész a CSÍK 
zenekar frontembere. Műsorvezető: Hajzlinszki 
Annamária. Belépő: 1.000,- Ft, diákoknak: 500,- Ft

OKT
02

18:00
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KONDOR JAZZ KLUB III.
Meghívott vendég: Canarro zenekar
Házigazda a Jazz’hog Band zenekar: Adamecz 
József (dob), Gyüdi Sándor (bőgő),  Kállai Dezső 
(gitár), Horváth Zsolt (szaxofon)  Belépő: 800,- Ft

ORSZÁGOS RAJZFILMÜNNEP 2020

Magyar rajzfilmválogatás, retro magyar mesék! Az 
eseményt online szervezzük, ahol lehetőség lesz a 
mesék megtekintésére a rajzfilmünnep ideje alatt!
További információk hamarosan a kult18.hu oldalon.

NOV
15

09:00

2020
ŐSZ

GERINCTORNA

Kedd: 16:30 – 17:30
Részvételi díj: 700,- Ft/alkalom
Oktató: Czéh Beáta gyógytestnevelő

„ÖREG CIGÁNY HEGEDŰJÉN”
Fráter Loránd Nótakör műsora
Művészeti vezető: Fényes György
Belépő: 1.500,- Ft

NOV
21

14:00



Pestszentimrei Közösségi Ház

JEGYINFORMÁCIÓ
Jegyek elérhetőek mindhárom helyszínen, a Ticket Express Jegyirodákban, 
valamint online a Kult18.hu portálon, illetve az Eventim jegyrendszerében.
A programváltozás jogát fenntartjuk!

A ZENE VILÁGNAPJA
Szirtes Edina „Mókus” - LoopRevolution
A művésznő a magyar költészet nagyjait idézi meg, 
szóló koncertje során hegedűjével és énekhangjá-
val varázsolja el a hallgatóságot. Belépő: 1.000,- Ft

OKT
03

18:00

APA AKADÉMIA - NEM CSAK APÁKNAK
Léder László pszichológus előadássorozata.
Apa hol vagy? - az apaságról tabuk nélkül.
Válásmegelőzés apa szemmel, avagy ne rontsd 
el, amit nem muszáj. Belépő: 1.000,- Ft

OKT
09

18:00

CSALÁDI NAP AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA JEGYÉBEN
10:00 - Gyerekkoncert és meseelőadás -  Danny mesél: Állatos mesék; 11:00 - Babos Eszter interaktív bábos-mesés tárlatveze-
tése Hettinger Ágnes “A LIDÉRCEK NYOMÁBAN” című kiállításán; 15:00 - Mélytengeri szörnyek - tudományos workshop a 
BölcsKavics kreatív csapatával. Ezen felül lesz még: bohócműsor, „állatsimogató”, lufihajtogatás, kézműves foglalkozás, arcfes-
tés, babasarok, versenyjátékok apró nyereményekért. A rendezvény ingyenesen látogatható, várunk mindekit szeretettel!

OKT
11

10:00

MAGYAR FESTÉSZET NAPJA – ALKOTÓNAP
Egy izgalmas találkozás, ahol a közönség testközel-
ből láthatja a fiatal kortárs alkotók munkafolyamatát.
Művészeink különböző technikákat mutatnak be.
A hangulatról Fercsik Viktor ’Jimmy’ gondoskodik.

OKT
03

09:00

HORÁNYI JULI & IVÁN SZANDRA DUO
A két énekesnő 2018-ban kezdett el együtt zenélni. 
Vadonatúj duóként olyan dívák dalait dolgozzák 
fel, mint Lady Gaga, Beyonce vagy Alicia Keys.
Belépő: 800 Ft/fő, családi belépő: 2500 Ft

OKT
11

17:00

LEGO - KockaPark Kiállítás
A Kockajáték LEGO® Klub beköltözik a 
Pestszentimrei Közösségi Házba, hogy kicsiket 
és nagyokat elbűvölje a LEGO® építményeivel.
LEGO® rajongóknak kötelező!

Nov  21
10:00

Nov 22
10:00

KARÁDY SHANZON EST
A Pótszék Társulat előadása
Karády Katalin kétségtelenül a 20. század egyik 
legizgalmasabb személyisége. Halálának 30. évfor-
dulóján emlékezünk a dívára. Belépő: 1.500,- Ft

NOV
14

17:00

ÉN, TE, MI – HALADUNK A KORRAL
Párkapcsolati komédia
Előadja: a Láthatáron Csoport. Az előadás célja, 
hogy komplex közösségi színházi élményt nyújt-
son a résztvevők számára. Belépő: 2.000,- Ft

OKT
16

18:00

MOLLY ÉS MILO, A SZELEBURDI MANÓK
A Babos Bábos Társulat bábelőadása
Egy szép mese a barátságról, a hibáink kijavításá-
ról, és a gyermeki jószándék megértéséről.
Belépő: 500,- Ft. Rajzpályázat díjátadó: 17.00 óra.

OKT
17

16:00

BESZÉDES TÖRTÉNELEM
Az ismeretlen Szendrey Júlia
Ajkay Alinka előadása után a résztvevők kérdése-
ket tehetnek fel.
Belépő 1.000,- Ft

NOV
24

18:00

BESZÉDES TÖRTÉNELEM - A magyar Szent 
Korona országai és ideiglenes államala-
kulatok (1917-1924)
Nagy Miklós Mihály előadása után a résztvevők 
kérdéseket tehetnek fel. Belépő 1.000,- Ft

OKT
27

18:00

’VETÜLETEK’ – KIÁLLÍTÁS A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL
Fiatal kortárs alkotók mutatják be festményeiken keresztül, hogy milyen lenyomatot hagy a valóság egy művész lelkében.
Kiállító művészek: Benkő Barnabás, Nádas Eszter, Peternák Anna, Varga Bertalan, Ronga Eszter, Tóth Anna, Kovács Brigitta, 
Bereczki Kata. Megnyitja: Gulyás Gábor esztéta. Vendégeket köszönti: Máté Zsuzsanna. Zenei kíséret: Horváth Zsolt.
A belépés INGYENES! A kiállítási anyag megtekinthető október 29-ig, az intézmény nyitvatartási idejében.

OKT
14

10:00

PÁLYÁZATI KIÍRÁS: „A MANÓJÁT” - Rajzpályázat gyerekeknek
A két szeleburdi manó, Molly és Milo világa tele van vidámsággal! Te is kedveled a két kismanót? Készíts egy szép rajzot róluk 
vagy a kalandjaikról, és mi kiállítjuk a művedet egy kiállítás formájában! Nincs más teendőd, mint elolvasni Babos Eszter: Molly 
és Miló A trollok titka vagy A lidércek nyomában című mesekönyveket, a többi már csak a fantáziádra van bízva! 
A műveket A/3 és A/4 méretben várjuk. Leadási határidő: 2020. október 14. (szerda). További részletek: kult18.hu/pik

OKT
14

20:00

GRYLLUS DÁNIEL - Budapesti
tücsökmuzsika című előadóestje
Az est folyamán énekelt versek szerepelnek, lesznek 
közöttük klasszikusok és mai költők egyaránt. A 
belépés díjtalan, regisztrációhoz kötött.

NOV
27

18:00

KARÁDY - VARÁZS
A Pótszék Társulat előadása
Karády Katalin életét a mai napig csupa titok, 
csupa homály fedi. Kétségtelenül a 20. század legiz-
galmasabb személyisége volt. Belépő: 2.000,- Ft

NOV
28

18:00

2020
ŐSZ

TANFOLYAMOK / KLUBOK
Továbbra is várjuk kedves Közönségünket tanfolyama-
inkon és klubjainkban!
A hagyományos és új foglalkozásainkról, kérjük tájéko-
zódjanak programfüzetünkből és online felületeinken.

PESTSZENTIMREI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Állandó nyitvatartás: H-P: 09:00 - 21:00
Telefon: +36-1-291-9202
Ingyenes programok jelentkezés: regisztracio@pikhaz.hu
Web: www.kult18.hu
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Könyvvel a lakás egyik sarkába
Szeptemberi nyár ide vagy oda, az október bizony már olyan „szívesen behúzódok egy könyvvel a la-
kás egyik sarkába” időszak. Úgy adódott, hogy e havi könyvajánlónkban két hazai szerző vesz közre 
egy külhonit, de mint majd látni fogjuk, az a kettő hazai inkább három. Bodzay Zoltán összeállítása.

JEGYINFORMÁCIÓ
Jegyek elérhetőek mindhárom helyszínen, a Ticket Express Jegyirodákban, 
valamint online a Kult18.hu portálon, illetve az Eventim jegyrendszerében.
A programváltozás jogát fenntartjuk!

PILATES TORNA

Hétfőn és szerdán, 9:30 – 10:30
Oktató: Nagy Melinda
Részvételi díj: 1.300,- Ft/alkalom,
11.700,- Ft/10 alkalom

2020
ŐSZ

MIT ÉNEKELJ OTTHON?
Hazay Ancsa foglalkozása
Kodály Zoltán szemléletén alapuló zenefoglalkozás 
kisgyermekes (0-3 éves) családoknak.
Keddenként 10:15 – 10:45 és 11:00 – 11:30
Részvételi díj: 1.300,- Ft /alkalom, vagy 5.500,- Ft/5 alkalom

2020
ŐSZ

Rózsa Művelődési Ház

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Állandó nyitvatartás: H-P: 09:00 - 19:00
Telefon: +36-1-291-28-96; +36-1-290-94-98
Mobil: +36 20 317-3137
Web: www.kult18.hu

GERINCTORNA

Kedden és csütörtökön 10:00 – 11:00
Oktató: Czéh Beáta gyógy-testnevelő
Részvételi díj: 700,- Ft/alkalom

2020
ŐSZ

ZUMBA

Kedden és csütörtökön 18:00 – 19:00
Oktató: Czéh Beáta gyógy-testnevelő
Részvételi díj: 800,- Ft / alkalom

2020
ŐSZ

CALLANETICA - Női zsírégető torna 

Kedden és csütörtökön 19:00 – 20:30 
Oktató: Székely Ferencné Klári
Részvételi díj: 900,- Ft/alkalom
Bérlet: 5.600,- Ft/8 alkalom

2020
ŐSZ

„ÉLJ 100 ÉVET EGÉSZSÉGESEN A 3-1-2 
MERIDIÁNGYAKORLATOKKAL” ®
Meridián torna minden szerdán 14:30 – 15:30 
Vezeti: Tapsonyi Zsuzsanna
A részvétel ingyenes!

2020
ŐSZ

BÁBOS MESEKUCKÓ – JULCSIVAL

Mese, mozgás, báb és kézműveskedés, babákra 
hangolva. Minden csütörtökön, 9:30 – 10:30 
Bővebb információ és jelentkezés Fejér Julianna 
foglalkozásvezetőnél: 06 20 386 2235

2020
ŐSZ

MAGYAR FESTÉSZET NAPJA

M.S. Mester emlékezete – Workshop Kolláth 
Mariann művésztanárral 
Vetítés, műelemzés, akril festés. Téma: M.S. Mester Vi-
zitáció című festménye. Előzetes regisztrációt kérünk!

OKT
03

09:00

MAGYAR FESTÉSZET NAPJA 
„Vizitáció” – Női szemmel az anyaság c. kiállítás 
megnyitója. 
A részvétel ingyenes!

OKT
15

17:00

AMI KÉSIK, NEM MÚLIK!
Zenés vígjáték két felvonásban, a Gergely Theáter 
előadásában. Rendező: Gergely Róbert
Főszerepben: Katz Zsófi, Körmendi Richárd
Belépő: 2.700,- Ft, diák/nyugdíjas: 2.000,- Ft

OKT
18

15:00

„TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT!”
József Attila verseit előadja: Földes László HOBO
„Mindig kisajátítottam József Attila verseit, úgy éreztem, 
sorai rólam szólnak. Ez az előadás nagyobb alázattal 
készült, a Költőt szeretné bemutatni” Belépő: 1.500,- Ft

OKT
25

17:00

„HANGFÜRDŐ” - vezetett gongmeditáció 
Minya Andrással                  A részvétel ingyenes.
A vezetett gongmeditáció, vagy hangfürdő alkalmas a 
stressz kezelésére, a mindennapi rohanás utáni relaxáció-
ra. A program során különleges élményben lehet részük!

OKT
29

16:30

MAGYAR TÁNCHÁZ

Gyermek táncház 16:00 – 18:00 Belépő: 300,- Ft
Kézműves foglalkozás 17:30 órától,
Gattyán Ágnes vezetésével
Felnőtt táncház 19:00 – 24:00 Belépő: 500,- Ft

OKT 31
16:00
19:00

KISVAKOND 2. RÉSZ - KISVAKOND
SZÜLINAPJA - Zenés bábelőadás
Az előadás előtt, és után, 10:00 – 13:00 óráig a 
Móra Könyvkiadó kiadványaiból lehet vásárolni 
az előtérben! Belépő: 990,- Ft

NOV
08

11:00

VIDÁM KÍSÉRTET
Szellemes kísértés két részben, a Pódium Színház 
előadásában. Főszerepben: Várfi Sándor, Zsiga 
László, Ternai Krisztina. Rendező: Bednai Natália
Belépő: 2.700,- Ft, diák/nyugdíjas: 2.000,- Ft

NOV
08

15:00

„Az én FA-ntáziám”
Kiállítás megnyitó

Feketéné Krázi Tímea intarziakészítő
kiállításának megnyitója.
A részvétel ingyenes!

NOV
13

17:00

DR. ZACHER GÁBOR:
„BETÉPETT ÁLMODOZÓK”
Dr. Zacher Gábor, ezúttal a popkultúra ikonjainak 
életén és addikcióin át mutatja be a tudatmódosí-
tók veszélyes világát! Belépő: 1.900,- Ft

NOV
17

18:00

MAGYAR TÁNCHÁZ

Gyermek táncház 16:00 – 18:00 Belépő: 300,- Ft
Kézműves foglalkozás 17:30 órától,
Gattyán Ágnes vezetésével
Felnőtt táncház 19:00 – 24:00 Belépő: 500,- Ft

NOV 28
16:00
19:00

KALÁKA EGYÜTTES: SZABAD-E BEJÖNNI 
IDE BETLEHEMMEL?            Belépő: 1.500,- Ft
A műsorban elhangzanak magyar és más 
nemzetiségű karácsonyi népdalok, régi egyházi 
énekek, karácsonyi versekre írott Kaláka dalok.

NOV
29

18:30



Könyvvel a lakás egyik sarkába
Szeptemberi nyár ide vagy oda, az október bizony már olyan „szívesen behúzódok egy könyvvel a la-
kás egyik sarkába” időszak. Úgy adódott, hogy e havi könyvajánlónkban két hazai szerző vesz közre 
egy külhonit, de mint majd látni fogjuk, az a kettő hazai inkább három. Bodzay Zoltán összeállítása.

Amiről lehet, minden olyanról be-
szélget egymással két fi atal, akik-
nek egyike író-fotográfus, másika 
költő-író, és olyanokról is, amikről 
nemigen szoktak beszélgetni az 
emberek. Bensőséges dolgokról 
szól többnyire Bartis Attila és Ke-
mény István beszélgetése, szak-
máról, családról, hazáról, történe-
lemről és a máról. Azt mondtam, 
fi atalok. Ahogy az lenni szokott a 
hazai irodalmi életben, ezek a fi -
atal mesterek már ötven körüliek, 
akik túl vannak legfontosabb kö-
teteiken, noha ne vegyük el a le-
hetőséget tőlük, hogy egyúttal ha-
sonlóan nagyszerű alkotások előtt 
is állnak. Évtizedek óta barátok ők, 
akik okosan és láthatóan őszintén 
tárják olvasóik elé a gondolatai-
kat. Mindez nem kis teljesítmény a 
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ég Kinyitjuk a szemünket, és látunk. Mi sem 
természetesebb ennél, igaz? Éppen ezért 
hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, 
hogy szemünk és látásunk épségére éppúgy 
vigyáznunk kell – ha nem még sokkal job-
ban –, mint bármely más szervünkére. 

Október a látás hónapja. A Magyar Látszerész Szö-
vetség és az optikai szakma által 2005-ben közösen 
létrehozott kampány célja az, hogy felhívja a fi gyel-
met a rendszeres látásvizsgálatra. Az akcióban részt 
vevő üzletekben egész hónapban ingyenes látásellen -
őrzésen és szakmai tanácsadáson vehetnek részt az 
érdeklődők. A témával kapcsolatos legfontosabb tud-
nivalókat dr. Csaba Magdolna, a Zsebők Zoltán Szak-
rendelő szemészorvosa segítségével szedtük össze.

MIÉRT ÉS MIKOR JAVASOLT A SZEMSZŰRÉS? 
Még ha nem is érezzük szükségét, évente mini-
mum egyszer érdemes megvizsgáltatni a szemün-
ket. A rutinszemvizsgálat akár a látásunkat is meg-
mentheti, illetve fényt deríthet más betegségekre 
is, hiszen a vizsgálat nem csak a látás ellenőrzését 
jelenti. Következtetni lehet belőle cukor- és pajzs-
mirigybetegségre, magas vérnyomásra, keringési 
zavarra, sőt még daganatos megbetegedésekre is. 

SZEMÜVEG VAGY KONTAKTLENCSE? 
Optikai szempontból mindkettő jó választás, való-
jában ez ízlés és szokások kérdése. Például annak, 

aki rendszeresen sportol, mindenképp a kontakt-
lencse a jobb választás, persze mellette szükség 
van szemüvegre is. Higiéniai szempontból a kon-
taktlencsére több fi gyelmet kell fordítani, mint a 
szemüveglencsére, emellett fontos a lencse előírt 
cseréje. Amennyiben ez elmarad, komoly szaru-
hártya-károsodás alakulhat ki. 

ÖT TIPP A SZEM ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉRE
❶ Gyűjtsünk információt!
A genetika nagyban befolyásolja azt, hogy med-
dig marad éles a látásunk, és milyen betegségekre 
van hajlamunk. Térképezzük fel a családot, hogy 
tudjuk, milyen egészségi problémákkal szembe-
sülhetünk. 
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Nem csak
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❷ Védjük a szemünket!
A munkavédelmi előírások betartása nagyon fontos, 
ha meg akarjuk őrizni szemünk egészségét. Nemcsak 
az extrém terhelés árthat, hanem a folyamatos meg-
próbáltatások is ronthatják a szemet. Éppen ezért 
használjunk napszemüveget, ha nincsenek felhők az 
égen. A számítógépes munkához érdemes beszerez-
ni speciális szűrővel ellátott védőszemüveget.

➌ Figyeljünk a táplálkozásunkra!
Talán furcsán hangzik, de a táplálkozás, ahogy az 
egész testünk állapotára, úgy a látásunkra is ha-
tással van. Az antioxidánsok, mint a zöldség- és 
gyümölcsfélékben lévő C-vitamin, a zöld teában 
található polifenol vagy a csokoládéban lévő fl avo-
noidok, csökkentik a  szürkehályog kialakulásának 
veszélyét. Az is fontos a szem számára, hogy ele-
gendő folyadékot fogyasszunk. A napi két liter víz-
zel nemcsak a bőrünket, hanem a szemgolyónkat is 
hidratált állapotban tarthatjuk.

❹  Védekezzünk a kék fény ellen!
A 21. század egyik, a látásunkra leginkább káros vív-
mánya a monitor. A képernyőből – legyen szó tévé-
ről, telefonról, tabletről vagy számítógépről – áradó 
kék fény. Ez nemcsak az alvást befolyásolja, hanem 
erősen hat a retina fényérzékeny sejtjeire is, és ma-
radandó károsodást okozhat. Nemcsak a munkához, 
de akár a böngészéshez is érdemes olyan szemüve-
get viselni, amelyik szűri ezeket a sugarakat.

❺  Éljünk egészségesen!
A vérkeringés karbantartásával az aktív életmód és 
a megfelelő pihenés is hozzájárul szemünk egész-
ségének a megőrzéséhez.

Domján Vivien

a lélek tükre

A kerület oroszlánjai 

A Lions Clubok Nemzetközi Szövetségét 1917-ben 

alapították az Egyesült Államokban alapvetően a látás 

védelmére , a látáskárosodás megelőzésére. A Lions 

mozgalom ma már 206 országban van jelen, 46 ezer 

klubban mintegy 1,35 millió tagja van. A világ legnagyobb klubalapon 

szerveződő jótékonysági szervezete. – Klubunk fő célkitűzése a kerületi 

rászoruló gyerekek és fi atalok támogatása. Többek között a Gyöngyvirág 

utcai gyermekotthon lakóit és a XVIII. kerületi SOFI tanulóit támogatjuk 

céljaik elérésében – mondta Spissák István, a Pestszentlőrinc Lions 

Club elnöke. – A Lions mozgalom klubjainak az egész világon kiemelt 

tevékenysége a látássérültek segítése, így klubunk is részt vesz az őket 

támogató programokon, tevékenységekben. Sajnos ebben az év a vírus 

lehetetlenné tette ezeket a rendezvényeket.
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Magyarország évtizedeken át öttusa-nagyhata-
lomnak számított, ma már azonban nincs ez így. 
Már nem arról szól a sportág, mint az 1990-es évek 
előtt, amikor volt négy szovjet versenyző az ellen-
felek között. Azóta a lettek, litvánok, fehérorosz és 
kazah öttusázók mellett számolni kell az ukránok-
kal és több Európán kívüli sportolóval is.

– A kilencvenes évektől fokozatosan jöttek fel 
a dél-koreaiak, akiknél a sportágat 
Kancsal Tamásék honosították meg, 

és 2017-ben már az egyéni világbaj-
nok koreai volt. A kínaiak a 2000-es évek 
elején Dunavarsányban jártak és lesték 
el a sportág alapjait, és három-négy év 

múlva világbajnoki dobogós helyezéseket 
értek el, 2009-ben pedig a női világbaj-
nok is kínai volt. Nagyon felzárkóztak az 
egyiptomiak, kiváló utánpótlásbázissal 
rendelkeznek, mindig elő tudnak húzni 
egy-két fi atalt a cilinderből, és ez az, ami 

itthon jelenleg nincs. Már nem rólunk, hanem a 
fran  ciák ról, németekről, britekről beszélnek – vá-
zolta fel röviden az öttusa utóbbi két-három évti-
zedében történt változásokat Marosi Ádám.

A 2012-es londoni olimpia bronzérmese sze-
rint az sem közömbös, hogy milyen eredményeket 
támogat az állam. 

– Mert el lehet mondani, hogy csapatban, ami 
1992 óta már nem olimpiai szám, illetve váltóban, 
vegyes váltóban milyen szép eredményeket értünk 
el az elmúlt években is, csakhogy ez senkit nem 
érdekel. Ezek ugyanis nem olimpiai számok. Ez 
sajnálatos, mivel szakmailag sokkal nagyobb elis-

Az olimpia jegyében
Világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes. Pestszent -
imrei srácnak vallja magát, hiszen itt született és nőtt fel, 
a XVIII. kerületből vezetett az útja Kispesten át a világ leg-
jobb öttusázói közé. Marosi Ádám a tokiói olimpiára készül, 
amit, reméli, a halasztást követően jövőre megrendeznek. 
Ami pedig a távolabbi jövőt illeti: aggódik a sportágáért.
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merést kellene érnie egy világbajnoki dobogónak, 
hiszen erősebb a mezőny az olimpiainál. 

Marosi tévesnek tartja azt a szemléletet is, 
hogy az eredményességi juttatásnál az Európa-baj-
nokságon csak az aranyérmet veszik fi gyelembe, és 
félti a sportág olimpiai jövőjét is. 

– Pedig a világ legjobbjainak 80-85 százaléka 
európai, az öttusában ők dominálnak. Nagyjából 
tíz meghatározó versenyzővel van kevesebb egy 
Eb-n, mint egy világbajnokságon. A következő, 
tehát az eredetileg 2024-re kiírt olimpián olyan 
szabályváltoztatást terveznek, amelynek alapján 
kieséses rendszerben zajlana a döntő. Ahhoz, hogy 
a legjobb nyolc közé jusson valaki, négyszer kell 
teljesíteni a 800 méteres futótávot. Nagyon előtér-
be kerülne a futás-lövészet, a laser run, ami azért 
veszélyes, mert onnan már csak egy lépés, hogy 
önálló sportágként jelenjen meg az olimpiai prog-
ramban, az öttusa pedig eltűnjön.

Marosi Ádám a nyáron triatlonversenyeken 
indult, és megfogta azok hangulata. Olyan pozitív 
példákat látott, amelyeket szerinte át lehetne ven-
ni, újra népszerűvé téve az öttusát.

– Több száz versenyző, 
rengeteg gyerek, 
jó hangulat és fantasztikus 
körítés. Jóval profibb 
hozzáállást tapasztaltam, 
mint az öttusában.

Pedig a mi sportágunkat is hasonló mederbe le-
hetne terelni, meg lehetne fogni az embereket az 
öttusa számára is. Ha a triatlonban ezt lehet, akkor 
az öttusában miért nem? Rengeteg ötletem van 
arra, hogy a gyerekeket hogyan lehetne idecsábíta-
ni, vagy hogyan lehetne egy nemzetközi versenyt 
színesebbé, érdekesebbé tenni.

A sportban eltöltött 29 évben – ebből 22 év öt-
tusában – szerzett tapasztalattal Marosi Ádám re-
méli, hogy lesz lehetősége megvalósítani a céljait.

– Nagyon sok függ a tokiói olimpiától. Eleve 
attól, hogy lesz-e egyáltalán, aminek azért márci-

usig el kell dőlnie. Az is lehet, hogy a koronavírus 
keresztülhúzza az egészet, és akkor el kell gondol-
kodnom, mert nem biztos, hogy a következőn, már 
negyvenévesen, fel tudom venni a versenyt érdem-
ben a fi atalokkal. Olimpiára csak úgy szabad men-
ni, ha elmondhatom, hogy nem leégetni megyek 
magam. Ha nem lesz olimpia, akkor az életemben 
az újratervezés következik.

S hogy ez pontosan mit jelent? Minél többet 
tenni szeretett sportágáért és talán hazatérni a 
nyugodt kertvárosba.

– Pestszentimrén születtem, itt nőttem fel, 
ha álmodozok, akkor a Ganzkertvárosban vagy a 
Szent Imre-kertvárosban egy családi házat képze-
lek el. Ehhez még sok kilométert kell leúsznom a 
medencében, és sok kilométert kell futnom, de ha 
hazajövök, akkor ide jövök haza.

Puskás Attila

Fotók: Kürti János
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ben MIKOR BESZÉLÜNK VITAMINHIÁNYRÓL?
A vitaminok (is) felelnek az immunrendszerünk 
működéséért, a szemünk egészségéért, sejtjeink 
regenerálódásáért, a véralvadásért, csontjaink és 
fogaink tartósságáért. Van olyan vitamin – a B6 
–, amelyik több mint száz feladatot lát el, ezért, 
ha nem jutunk hozzá a kellő mennyiséghez, hi-
ánytüneteket tapasztalhatunk. Ha ezeket időben 
felismerjük, a megfelelő élelmiszerek fogyasztásá-
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az immunrendszer jó műkö-
déséhez, a daganatok meg-

előzéséhez is szükséges, 
valóságos hormonszerű 
hatással van az emberi 
szervezetre. Igényének 
egy része fedezhető táplá-

lékkal: a vaj, a tojássárgája, 
bizonyos halfajták zsiradéka 

gaz  dag D-vitaminban. Túlada-
golásakor vesekárosodással, cson-

tosodási zavarral, aortaszűkülettel, ma-
gas vérnyomással, szemkárosodással számolhatunk.

Az E-vitamin antioxidáns hatású, fontos szere-
pe van a sejtfal, a hajszálerek és az izmok egészsé-
ges szerkezetének és működésének megőrzésében. 
Hiányában izomgyengeség, vérszegénység, érfal-
károsodás és vérzékenység következik be. Forrása 
az anyatejen kívül az olajos magvak, a zöldségek 
és a tejzsiradék.

A K-vitamin a véralvadásban, a vérzékenység 
megelőzésében játszik fontos szerepet, főleg új-

szülött- és kisgyermekkorban. Hiányában vér-
zékenység és spontán agyvérzés is felléphet. 
Túladagolásával sárgaság, agyi károsodás je-
lentkezhet a vörös vérsejtek fokozott szétesése 

következtében.
A B-vitaminok nagy csoportot képeznek. 
A legismertebb a B1, a B2, a B3, a B5, a 

B6 és a B12 vitamin. Hiányuk főként 
bőr-, idegrendszeri, szív- és érrend-
szeri, valamint vérképzési problé-

mákkal jár.
A folsav, más néven B9- 

vagy M-vitamin hiánya al-
vászavarhoz, vérszegény-
séghez vezet. A várandós 

nőknél velőcső-záródási ren-
dellenességet okozhat, vagyis 

az újszülött nyitott gerinccel 
születhet, illetve súlyos központi 
idegrendszeri károsodásai lehet-
nek. A máj, a spenót, az élesztő és 
a gombák gazdagok folsavban.

A C-vitamin a vitaminok sztár-
ja, és bár számtalan reklámban 

szerepel, külön pótlására az egészséges, helyesen 
táplálkozó ember nem szorul, mert a nyers gyü-
mölcsök, zöldségek, a citrusfélék fogyasztása fe-
dezi a mindennapi szükségletet. Kivételt képeznek 
a sorozatban ismétlődő vagy az átlagnál súlyosabb 
lázas megbetegedések. Hiánya étvágytalansághoz, 
sápadtsághoz vezet, végtagi fájdalmak, sőt spon-
tán bevérzések is előfordulhatnak a csonthártya 
alatt vagy a nyálkahártyákon. A  C-vitamin tartós 
túlzott bevitele a vizelet savanyítása által vesekő-
képződéssel járhat. 

A H-vitamin vagy biotin a zsírok és a szénhid-
rátok anyagcseréjéhez nélkülözhetetlen. Hiánya 
bőrtüneteket, immunrendszeri betegségeket és 
fejlődésbeli elmaradást okoz. Forrása a tej, a tojás-
sárgája, a húsok, az élesztő, a rizs és a dió.

A P-vitaminnak a hajszálerek épségének, rugal-
masságának megőrzésében van fontos szerepe, így 
megelőzhet bizonyos vérzékenységeket. Forrása a 
friss zöldségek és gyümölcsök szinte mindegyike. 

Domján Vivien

Tudta?

n  A B6-vitamin az egyik legszorgalmasabb vitamin, legalább 

100 különféle feladatot lát el, hiányában pedig fáradtság,

levertség és ideggyengeség lép fel.

n  A B12-vitamin az egyetlen B-vitamin, amelyik nagyobb 

mennyiségben raktározódik a szervezetben, ezért B12-vitamin-hiány 

ritkán fordul elő.

n  Egy kisebb méretű fodros kel több K-vitamint tartalmaz,

mint négy-öt darab 100 mikrogrammos K-vitamin tabletta.

n  A C-vitamin segíti a vas felszívódását, ezért vaspótlásnál elégséges 

C-vitamin-bevitelre is szükség van.

n  A D-vitamin elősegíti a kalcium felszívódását. A napi ajánlott bevitel 

2000 NE, ezzel szemben nyáron 10 perc napozás alatt több mint 

10 000 NE D-vitamin keletkezik a bőrünkben. 

n  Hajunk színét és növekedését a többek között a húsokban,

teljes kiőrlésű gabonafélékben, hüvelyesekben megtalálható 

pantoténsav is befolyásolja.
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HÁROM AZ EGYBEN  
– Sokáig úgy volt, hogy a COVID–19 nyomán elren-
delt korlátozások miatt le kell tennünk az augusz  tu -
si táborról. Örülünk, hogy mégis összejött – mondta 
Győri Gábor. – Három fő témánk volt: a számítás-
technika világában jártas fi ataljainkat János Sámuel 
bátyám és Szunyoghy Zsolt másodfelügyelőnk köz-
reműködésével igyekeztünk fölkészíteni arra, hogy 
ha a szükség úgy kívánja, segíthessenek az online 
istentiszteletek lebonyolításában. Gimnáziumi 
nyelvtanáraink irányításával nyelvi programokat 
szerveztünk, az angolt Németh Krisztina, a fi nnt 

A megújulás készsége

Egy jól sikerült augusztusi tábor emlékével 
a tarsolyában készül a reformáció október 
végi emléknapjára a kerületi evangélikus 
gyülekezet. Győri Gábor parókus lelkész 
közben már távolabbra is gondol, és reméli, 
hogy decemberre enyhül a járvány, így meg 
tudják tartani az adventi gyertyagyújtást és 
a karácsonyi betlehemi játékot.
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Fotó: Ványi Ákos

Akárcsak a fa: idővel vastagodik, 
kérgesedik a törzse, de tavaszonként 

friss hajtások jelennek meg rajta.

Kerepeszi Anikó vezette. A fi nn téma esetleg meg-
lepetésként hat, számunkra azonban természetes, 
hiszen elődöm jóvoltából élő fi nn egyházi kapcsola-
tunk van. Helsinkiben működik egy magyar csoport 
is, a nyelvünket ugyan nem tanulják, de gyakran 
főznek magyar ételeket, időnként írnak nekünk, és 
néha jelképes támogatást is kapunk tőlük. Szeret-
nénk, ha nálunk is volna egy fi nn csoport, természe-
tesen elsősorban a gyerekekre gondolunk. Egy úgy-
nevezett északi csoport már működik, ez annak a két 
évvel ezelőtti fi nnországi látogatásnak a hozadéka, 
amelynek során konfi rmációra készülő tizenéves 
gyerekek a szüleik kíséretében meglátogatták Hel-
sinkit és más fi nn városokat. A harmadik fő témakör 
a biblikum volt: dr. Korányi András, aki lelkészként 
is dolgozik, az egyházi, vallástörténeti részbe avatta 
be a nagyobbakat, én pedig a kisebbeket kalauzol-
tam a Biblia világában.  

A nagyjából százezer lakosú XVIII. kerületben 
mintegy háromezer evangélikus él. A háromszá-
zalékos arány épp olyan, mint országosan. Győri 
Gábor szerint közülük minden második tart va-
lamilyen kapcsolatot a parókiával, aktívan hét-
száz-nyolcszázan, és háromszázra tehető azok 
száma, akik anyagi teherviselést is vállalnak.

FOLYAMATOS MEGÚJULÁS 
A protestánsok számára kiemelten fontos dátum 
október 31-e, a reformáció emléknapja, idén már 
503. évfordulója annak a napnak, amikor Luther 
Márton kiszögezte a wittenbergi vártemplom ka-
pujára híres 95 tételét. A katolikus szerzetes arra 
akarta felhívni a fi gyelmet, hogy az egyházvezetés 
tevékenysége miben tér el az eredeti tanítástól.  

Győri Gábor utalt rá, hogy Luther kezdetben 
nem egyházújító szándékkal lépett fel, inkább csak 
a korrekció igényével, később azonban, pápai és 
birodalmi átokkal a nyakában, következetesen ha-
ladt tovább a megkezdett úton. 

– Évről évre ennek a történeti összetevőit idéz-
zük fel, és mai tanulságokat igyekszünk levonni. 
A legfontosabb, amit Klaus Douglas német lelkész 
és teológus is hangsúlyoz az Új reformáció című 
könyvében, a folyamatos megújulás képessége. 
Akárcsak a fa: idővel vastagodik, kérgesedik a tör-
zse, de tavaszonként friss hajtások jelennek meg 

rajta. Három éve sem az volt a jelszó, hogy íme, 
itt van az ötszázadik évforduló, hanem hogy már 
ötszáz éve tart a reformáció. Ez egy permanens 
folyamat. 

Az evangélikus gyülekezet, másokkal együtt, 
aktívan részt vesz a Tér_Köz pályázat Kossuth 
téri programjában. Ennek egyik kötelme az, hogy 
olyan rendezvényeket is szervezzenek, amelyek 
az ott élő egyházakat is érintik. Ilyen például az 
adventi vásár, böjti időben pedig a passiójáték, 
amelyet a reformátusokkal együtt tartottak meg 
néhányszor. Modern zenével játsszák el a passió-
történetet, kezdve a parkban, Jézus bevonulásával 
Jeruzsálembe. Aztán a Gecsemáné-kerti tusakodás 
következik, a főpapi tanács az evangélikus temp-
lom lépcsőjén ítéli el Jézust, Pilátus a szomszédos 
református templom lépcsőjén hallgatja ki Jézust, 
és a református templomban ér véget a történet.

NINCS TABUTÉMA
A két protestáns felekezet együttműködése ter-
mészetes. Egymás templomában is tarthatnak is-
tentiszteletet, így például, amíg nem épült meg a 
pestszentimrei Luther-kápolna, az ottani evangé-
likusok a református templomban tartották az is-
tentiszteletet. Más felekezetekkel is jó a kapcsolat: 
amikor az adventisták imaházát renoválták a tél 
végén, három szombaton a Kossuth téri evangéli-
kus templomot használták.

– Közel tizenöt éve működik egy ökumenikus 
pásztorkör is a kerületben – tette hozzá Győri Gá-
bor. – Évente tíz alkalommal találkozunk, protes-
táns és katolikus lelkészek, beleértve a baptista, az 
adventista és az Agapé közösség vezetőit is. Mindig 
más a vendéglátó, két órán át beszélgetünk, nin-
csenek tabutémák, tudomásul vesszük, amiben a 
hittételeink különböznek, de sokkal fontosabb az, 
hogy Krisztus-hitünkben egységesek lehetünk.  

Kerekes András
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tisztásukon, tőlük is előszeretettel kunyerálta el az 
elemózsiájukat. 

– Csak egy incuri harit kérek – könyörgött bá-
natos szemmel, mint aki napok óta 

éhezik, így aztán mindig megesett rajta vala-
kinek a szíve. Főleg Rozi, az érzékeny fl amingó, és 
Krisztina, a jólelkű dromedár készletei csappantak 
meg gyorsan. Egyikük sem sajnálta tőle a falatokat, 
de azt azért ők is észrevették egy idő után, hogy 
Matyi egyre nagyobb pocakot növeszt. 

Amikor Matyi születésnapja közeledett, a ba-
rátoknak nem kellett sokat gondolkodniuk, milyen 
ajándékkal kedveskedjenek neki.

Matyi, 
a falánk 
kenguru

Piszke papa meséi

– Mindenképpen ennivalóval lepjük meg – 
mondta Krisztina –, annak nagyon fog örülni.

– Szívesen elrepülök messzire, hogy olyan nö-
vényeket hozzak neki, amilyenek itt nincsenek – 
csatlakozott a dromedár ötletéhez Rozi fl amingó.

– Ha itt nincsenek, honnan tudod, hogy máshol 
vannak? – kérdezte Biti lajhár. 

Zoli pók türelmesen kezdett magyarázni. 
– Biti, attól, hogy itt nincs valami, máshol még 

lehet. Nagy a világ! Például: az erdőben nem élnek 
halak. De a tengerben élhetnek, ugye? Mondhatjuk 
tehát azt, hogy nem léteznek halak, csak mert itt 
nincsenek?

Biti lajhárnak sem a mozgása, sem az észjárása 
nem volt túl gyors, így aztán még bőven tűnődött, 
miközben Krisztina és Rozi tovább törte a fejét. 

– Van egy kis baj – mondta a dromedár. 
– Jaj, mi? – ĳ edt meg a fl amingó.

Gyerekszoba
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– Miféle baj? – emelte fel a fejét Zoli pók.
Biti a körmét rágta nagy izgalmában. Neki még a halas 

kérdés járt a fejében.
– Ha ételt adunk neki – magyarázta Krisztina  –, az 

nem lesz igazi megle-
petés. Márpedig akkor 
jó egy szülinap, ha az 
ajándék váratlanul éri 
az ünnepeltet. Ehhez ra-
gaszkodni kell. Én ragasz-
kodom! Találjunk ki neki 
valami meglepőbbet!

Sorjáztak az ötletek: Pepi 
kecske azt javasolta, kösse-
nek csokorba salátaleveleket. 
Bucek hangya egy szép tükörre 
gondolt, hogy Matyi ellenőrizhesse 
benne a hasa méretét. Zoli pók egy 

helyes táplálkozásról szóló könyvet tartott volna megfelelő 
ajándéknak. Vivien, a szöcskelány kenguru-szöcske-bolha 
ugróversenyt rendezett volna úgy, hogy bárki nyer is, Matyi 
kapja a fődíjat. Artúr kullancs a Miért ne féljünk a vérszívók-

tól nevű társasjátékot javasolta, ami-
lyen társasjáték azonban nem létezett. 

– Végül maradtak az eredeti ötletnél. 
Rozi három hegyen és négy folyón túlról 

hozott fi nom füveket, Krisztina pedig egy 
halom kekszet szerzett be, amit aztán a ba-

rátok együtt adtak át az ünnepeltnek. 
– Egészséges, zabpelyhes kekszek – mondta 

Krisztina a boldog Matyinak. – Ehetsz, amennyi beléd 
fér! A törökmogyorósat, az étcsokisat és a banánosat vi-

szont mértékkel fogyaszd! 
– Azt mondják – szólalt meg Biti –, létezik olyan, hogy 

kardhal. Márpedig itt nincs se
kard, se hal. Máshol viszont lehet. Hm. Ez igaz. De 

egy kard hogy tudna úszni? Tovább kell gondolkod-
nom.

– Kóstold meg – kínálta meg Matyi törökmogyo-
rós keksszel a tépelődő lajhárt. – Élesíti az agyat! 
Én pedig mától nem fogom degeszre enni magam, 

ez a születésnapi fogadalmam!
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Az ősz színeivel varázsoljátok káp-rázatossá az erdőt. Vegyétek elő a fi lc  tollkészletet, és már hozzá is kezdhettek.
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Egy vidám hétvégi program-

ként sétáljatok ki a családo-

tokkal a Péterhalmi-erdőbe. 

Amíg séta közben nézelődtök, 

gyűjtsetek az erdő kincseiből. 

Ehhez a játékhoz botokra lesz 

szükség: sok-sok okoska bo-

tocskára. Hívjátok segítségül 

a fantáziátokat, és a botokból 

rakjatok ki különféle formákat. 

Segítségképpen kínálunk né-

hány ötletet.

Okoska botocska

Az erdő  ékessége

A sétátok alkalmával gyűjtsetek az erdő 
kincseiből. Soroljátok fel, szerintetek mi-
lyen kincsek rejtőzhetnek az erdő mé-
lyén. Az összegyűjtött kincsekből készít-
setek játékokat, és akár kitalálhattok 
belőlük egy őszi mesét is. A családot, 
a barátokat meglephetitek egy báb -
előadással, biztosan nagyon fognak örülni!
FONTOS! Ha éles, illetve szúrós szerszámra van 
szükség  a játékok elkészítéséhez, kérjétek a szü -
lei  tek segítségét!
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Egy kis huncut szélgyerek
falevelet kergetett.
Össze-vissza kavarta,
feldobálta magasra.
Rászórta a fejemre,
leráztam én nevetve.
Feldobáltam fel az égbe,
kapaszkodjon meg a szélbe.

Kovács Barbara:
Levél a szélben
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Ősszel, a csapadékos idő beálltával elözön-
lik az erdőket a gombagyűjtők. A „gomba-
vadászat” remek szórakozás, ráadásul a jó 
zsákmány a nagyszerű vacsora lehetőségét 
is magában rejti. Közismert ugyanakkor, 
hogy a gombagyűjtésnek vannak veszélyei 
is, ezek azonban néhány alapvető szabály 
betartásával könnyen kivédhetők. Makay 
Attila gombaszakellenőr volt a segítsé-
günkre abban, hogy az erdőbe indulókat jó 
tanácsokkal láthassuk el.

Az első és legfontosabb az, hogy minden begyűj-
tött példányt meg kell mutatni egy szakellenőrnek, 
aki ingyen vizsgálja meg azokat. Ő nemcsak azt ál-
lapítja meg, hogy ehető fajhoz tartozik-e a gom-
ba, hanem azt is, hogy nincs-e más olyan problé-
ma vele, ami miatt alkalmatlan fogyasztásra. Az 
avatott szem észreveszi az esetleges fertőzéseket, 
penészt , illetve azt, ha túl öreg már a fogyasztás-
hoz a termőtest. Az akkreditált szakellenőrök lis-
tája megtalálható a Nébih honlapján. Makay Attila 
hangsúlyozta: amióta létezik hazánkban a szakel-
lenőr-hálózat, bevizsgált gomba miatt még soha 
nem következett be halálos mérgezés.

Gombagyűjtés – 
veszélyek nélkül
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NE TÁROLJUK NEJLONZACSKÓBAN
A gombavizsgálókban a szakemberek amellett, hogy 
megvizsgálják és meghatározzák a gombákat, hasz-
nos tanácsokkal is ellátják a gyűjtőket. Például számos 
olyan faj van, amelynek példányait csak húszperces 
hőkezelés után lehet megenni, és olyanok is előfor-
dulnak, amelyeket alkohollal együtt – vagy alkohol-
fogyasztás előtt és után bizonyos ideig – nem szabad 
fogyasztani. De bármilyen ehető is a gombánk, nem 
dőlhetünk hátra a kirándulás után: a legjobb az, ha 
a frissen szedett zsákmányt még aznap feldolgozzuk, 
mert ezután már fokozottan kell fi gyelni az általános 
élelmiszerbiztonsági szabályok betartására.

A szakellenőr óva intett attól, hogy a frissen 
szedett gombát nejlonzacskóban vagy műanyag 
tasakban tároljuk, mert magas fehérjetartalma 
miatt nagyon hamar romlásnak indulhat. A helyes 
megoldás a kosár, a papírzacskó vagy a papírdoboz, 
ám jobb, ha a kosarat sem tömjük meg túlságosan, 
mert az alulra kerülő példányok megromolhatnak 
– akár már a kirándulás végére is. Ha egy-egy ter-
mőtestet nem fogyasztási, hanem meghatározási 
céllal gyűjtünk be, akkor érdemes azt külön papír-
zacskóba tenni, hogy ne keveredjen a többivel, hi-
szen például a gyilkos galóca esetében már a gom-
ba töredéke is veszélyes lehet, 20-30 gramm pedig 
már gyakorlatilag halálos adag.

Ezért, ha a vizsgálat 
során ennek a fajnak 
akár egyetlen példánya 
is előkerül a többi gomba 
közül, az összeset meg kell 
semmisíteni.

ÜGYELJÜNK A VÉDETT FAJOKRA
A hatályos jogszabályok értelmében Magyarorszá-
gon az erdőtulajdonos engedélye nélkül egy személy 
naponta legfeljebb 2 kiló gombát gyűjthet. Tanácsos 
betartani ezt a szabályt, miként az is, hogy fi gyeljünk 
a védett fajokra. Ez azért is fontos, mert az ilyen fajok 
gyűjtése szabálysértés, így egy helyszíni ellenőrzés 
során megfi zettethetik a leszedett példányok eszmei 

értékét. A véletlenül leszedett védett példányokért 
azonban nem szoktak büntetni, a szakellenőrök pe-
dig „nem ehető” minősítéssel veszik el azokat. Tehát 
nem kell elkerülni a gombavizsgálót attól való félel-
münkben, hogy védett gombát gyűjtöttünk be. A vé-
dett gombafajok listája pedig megtalálható a Magyar 
Mikológiai Társaság weboldalán.

– Talán ebben az esős időben jobban beindul 
majd a gombaüzem, vagy ahogy mondani szoktam, 
a „vargányagyár”, de az időjárásból ítélve más fa-
jokból is sokra lehet számítani, köztük nagyon sok 
gyilkos galócára. Félni azonban nem kell a gom-
báktól, meg kell őket ismerni, ha nem is az ösz-
szeset, de a gyűjtő környékén élő mérgező, ehető 
és nem ehető fajokat mindenképpen, a begyűjtött 
tételeket pedig mindig el kell vinni szakellenőrhöz 
– mondta Makay Attila.

A gombagyűjtés tehát jó mulatság és semmihez 
sem hasonlítható az az élmény, amikor a magunk 
által szedett zsákmányból falatozhatunk. Ezért pe-
dig érdemes végigállni a sort valamelyik piacon a 
gombavizsgálónál, és betartani azokat a szabályo-
kat, amelyek gyakorlatilag veszélytelenné teszik a 
gombavadászatot. Csanádi Dávid

A gyilkos galóca elfogyasztása után legalább 8, sőt esetenként 24–48 óra 
is eltelhet a mérgezési tünetek megjelenéséig
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Hazánkban az egyházi eseményeket (kereszte-
lés, esküvő, temetés) a 17. századtól jegyzik fel az 
anyakönyvekbe, de a különböző felekezetek eltérő 
időben és változó tartalommal kezdtek nyilván-
tartást vezetni a hívekről. A római katolikus anya-
könyvek például sokáig latin nyelvűek voltak, míg 
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tak a vegyes házasságokból származó gyermekek 
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125 éves az állami
anyakönyvezés

Százhuszonöt éve, 1895. október 1-jén in-
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könyvezés. Ettől kezdve a születési, házassá-
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Polgári esküvő 1968-ban

Anyakönyv aláírása 1968-ban
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helytörténet

Az első lőrinci pár – Axmann Etelka és Breit József honvéd százados – 
1895. október 23-án kötött házasságot állami anyakönyvvezető előtt

anyakönyvezés bevezetését. Ennek lehetőségét az 
1894. évi XXXIII. törvény teremtette meg. Az első 
állami anyakönyv első bejegyzését Budaörsön ej-
tették meg 1895. október 1-jén.

Pestszentlőrinc akkor még Kispesthez tarto-
zott, ezért ott írták be a lőrinci eseményeket is: az 
első Szentlőrincen született gyereket – Iván And-
rás kertész lányát – 1895. október 6-án vezették be 
az új anyakönyvbe, míg az első lőrinci pár – Breit 
József honvéd százados és Axmann Etelka – októ-
ber 23-án kötött házasságot az állami anyakönyv-
vezető előtt.

A pestszentlőrinci anyakönyv is évfordulós: 
110 éve, 1910. január 1-jén, a település önállóvá 
válásával egy időben kezdte vezetni Kuszenda La-
jos jegyző. Pestszentimrén – akkori néven Sorok-
sárpéterin – 1913. január 1-jétől volt anyaköny-
vezés, amikor Orbán Kálmán vezetésével jegyzői 
kirendeltséget állítottak fel. Ekkor elsőként Bartha 
Sámuel asztalos Irén nevű leányának születését, 
valamint Holczer Antal és Farkas Mária házasságát 
jegyezték be. 

1950. január 1-jén életbe lépett a tanácsrend-
szer, a két települést Budapesthez csatolták, és 

Pestszentlőrinci házaspár az 1930-as években

Anyakönyv aláírása 1968-ban

a XVIII. kerületben egyesítették, azonban ez az 
anyakönyvezésre nem volt hatással: Pestszentim-
rén egészen 1961. május 31-ig helyben regisztrál-
ták a népmozgalmi eseményeket. 

Magyarországon a kézzel írt matrikulát 2014. 
július 1-jén váltotta fel az elektronikus anyakönyv.

Pápai Tamás László
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Szaniszló Sándor

polgármester
Demokratikus Koalíció
Tel.: 296-1320, 296-1330
E-mail: polgarmester@bp18.hu
Facebook: 
https://www.facebook.com/SzaniszloSandorOffi  cial/
Minden hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgár-
mesteri Hivatalban (Üllői út 400.).
Bejelentkezés a 296-1320 vagy a 296-1330 telefonszámon.

Ferencz István
alpolgármester
Demokratikus Koalíció
Tel.: 296-1313
Mobil: +36-20-934-74-44
E-mail: ferencz.istvan@bp18.hu
Facebook: https://www. 
facebook.  com/Ferencz  Istvan18.ker/
Előzetes egyeztetés alapján minden 
hónap utolsó hétfőjén 14 és 18 óra 

között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelent-
kezés a 296-1313 telefonszámon. Minden hónap második 
keddjén 15–18 óra között a Demokratikus Koalíció képviselői 
irodájában (Üllői út 493.).

Kőrös Péter
alpolgármester
MSZP
Tel.: 296-1318
Mobil: +36-30-249-50-72
E-mail: koros.peter@bp18.hu
Facebook: https://www. 
facebook . com/Koros.Peter.18.
kerulet/
Előzetes egyeztetés alapján minden 

hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri Hi-
vatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés a 296-1318 telefonszá-
mon. Képviselői fogadóóra: minden hónap utolsó szombatján 
10 és 12 óra között a Kondor Béla Közösségi Házban (Kondor 
Béla sétány 8.).

Petrovai László
alpolgármester
Párbeszéd Magyarországért
Tel.: 296-1350
Mobil: +36-30-252-93-68
E-mail: petrovai.laszlo@bp18.hu
Facebook: https://www. 
facebook . com/petrovailaszlo/
Előzetes egyeztetés alapján minden 
hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra 

között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentke-
zés a 296-1350 telefonszámon.

Somody László
alpolgármester
Momentum
Tel.: 296-1315
Mobil: +36-30-248-76-50
E-mail: somody.laszlo@bp18.hu
Facebook: https://www. 
facebook . com/somodylaszlo18ker/
Előzetes egyeztetés alapján 
minden hónap utolsó hétfőjén 

16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői 
út 400.). Bejelentkezés a 296-1315 számon. Képviselői 
fogadóóra minden hónap első keddjén 17 és 17.45 kö-
zött a Kerekerdő Óvodában (Attila u. 9.).

kunhalmi ágnes

a kerület országgyűlési képviselője
MSZP
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óra kö-
zött az MSZP-székházban (Üllői u. 337.). Minden hónap máso-
dik csütörtökén 16–18 óra között az Ady Endre u. 83/B alatti 
képviselői irodában. Bejelentkezés a 205-3045 te le fonszámon 
hétköznapokon 14–18 óra között.
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Banga Zoltán
LMP
Mobil: +36-30-779-67-86
E-mail: banga.zoltan1@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 17 és 19 óra kö-
zött a Kandó Téri Általános Iskolában. Előzetes egyez-
tetés szükséges a 06-30-779-6786 telefonszámon.

Bauer Ferenc
Fidesz–KDNP
Mobil: 06-30-159-95-92
E-mail: bauerferi@t-onlinehu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Dabasi Ottóné
Demokratikus Koalíció
Mobil: +36-20-592-48-00
E-mail: evadabasi04@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén 17 és 18 
óra között a Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola 
ebédlőjében (Kondor Béla sétány 10.). Előzetes egyezte-
tés szükséges a 06-20-592-4800 telefonszámon.

Dámsa József Lajos
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-20-412-28-50
E-mail: jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó csütörtökén 18–19 óra között a 
Kandó téri iskolában.

Fehér Gábor
MSZP
Mobil: +36-20-335-17-08
E-mail: feherg4@gmail.com
Minden kedden 16–18 óra között a Darus utcai isko-
lában, minden pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon előzetes egyeztetés 
alapján.

Galgóczy Zoltán
Fidesz–KDNP
Mobil: 06-30-927-37-40
E-mail: gz777@freemail.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

Kassai Dániel
független
Mobil: +36-30-407-45-61
E-mail: kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján a Polgármesteri Hivatalban 
(Üllői út 400.). Bejelentkezés a 06-30-407-4561 telefon-
számon.

Kádár Tibor
Fidesz–KDNP
E-mail: kadar.tibor@fi desz.hu
Minden hónap első péntekjén 17–18.30 között a Vö-
rösmarty iskolában, minden hónap második péntekjén 
17–18.30 között a Piros Iskolában.

Kiss Róbert
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-20-572-66-81
E-mail: kisrob@freemail.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

Láng István
Demokratikus Koalíció
Mobil: +36-30-951-72-27
E-mail: lang.istvan01@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap második keddjén 18 és 19 
óra között az Eötvös Loránd Általános Iskolában (Laka-
tos út 30.). Előzetes egyeztetés szükséges a 06-30-951-
7227 telefonszámon.

Dr. Lévai István Zoltán
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-30-942-73-79
E-mail: levaiz79@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

Makai Tibor
Jobbik
Mobil: +36-70-409-71-80
E-mail: makai.tibor@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hónap első péntekjén 17–19 óra 
között a Jobbik Üllői út 489. alatt lévő irodájában vagy 
sürgős esetben telefonon.

Nagy Balázs
Momentum
Mobil: +36-20-206-73-55
E-mail: nagy.balazs.istvan@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

Nagy Károly
Momentum
E-mail: nagy.karoly@momentum.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

Pál Norbert
MSZP
Mobil: +36-20-458-25-51
Fogadóra: minden második csütörtökön 16 és 18 óra 
között, Ady Endre utca 83/B. Előzetes egyeztetés szük-
séges a 06-20-458-2551 telefonszámon.

Szarvas Attila Sándor
Fidesz–KDNP
Mobil: +36 30 455 7479
Előzetes egyeztetés alapján.

Tóth Kálmán
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-20-974-23-78
E-mail: bokay.kepviselo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

Közérdekű információk

és címek

Ingyenes jogi tanácsadás a Polgármesteri Hi-

vatal ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés  és időpontkérés a 296-1438-as te -

le    fonszámon.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

 Polgármesteri Hivatal

Üllői út 400. Tel.: 296-1300

Hatósági Főosztály:

Üllői út 400. Tel.: 296-1300

A személyes ügyfélfogadás szünetel!

XVIII. Kerületi Kormányhivatal

Városház u. 16. Tel.: 896-4319. Hivatalve-

zető: Hodruszky Csaba. Ügyfélfogadási idő: 

H.: 13–17, Sz.: 8–12 és 13–16, P.: 8–12

Kormányablak 

Üllői út 445. Tel.: 896-4098. Nyitvatartás: 

H.:  7–17 óráig, K.: 8–16 óráig, Sz.: 12–20 

óráig, Cs.: 8–16 óráig, P.: 8–14 óráig. Soron 

kívüli ügyintézéshez időpontfoglalásra a 

www.magyarorszag.hu és a www.1818.hu 

internetes oldalon, valamint a 1818-as tele-

fonszámon van lehetőség.

Pestszentimrei Ügyfélszolgálati Iroda

Nemes u. 14. Tel.: 290-8493, 297-5619

A személyes ügyfélfogadás szünetel!

Pestszentimrei referensi iroda

Tel.: 294-1685. Pestszentimrei Városrészi Ön -

kormányzat (www.bp18.hu)

Közjegyzők

Üllői út 423. I. em. Tel.: 296-0809

Bartók L. u. 5. III. 6. Tel.: 297-4110

Üllői út 365. I. 1. Tel.: 290-0809

Zsebők Zoltán Szakrendelő

Thököly út 3. Tel.: 297-1210

www.18euszolg.hu

Pintér Kálmán Szakrendelő

Nemes u. 18. Tel.: 297-1210

www.18euszolg.hu

Rendőrkapitányság

Üllői út 438. Tel.: 292-9212

Tűzoltó-parancsnokság

Üllői út 235. Tel.: 459-2319

Közbiztonsági Centrum

Kondor Béla. sétány 1. Tel.: 294-1011

kisokos
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hirdetés

Kisipari készítésű, franciaággyá nyitható, ágyne-
műtartós rekamié, zsenília huzattal, és kettő fotel 
eladó. Továbbá koloniál dohányzóasztal, és egy 
170x230 cm Samarkand gyártmányú „Belgium” 
szőnyeg. T.: 06/20-987-2603 

MZ Lakásszerviz, ezermesteri szolgáltatás. Vál-
lalom lakásokban, házakban felmerülő javítások, 
szerelések elvégzését. Valamint ház körüli munká-
kat, kertgondozást. T: 06/20-393-7111 

Thai box - testre szabva! Ha érdekel a harcművészet, 
szereted a sportot, mozgást, az összetartó közössé-
get... Gyerek edzés: H-SZ-P: 18:00-19:00, Felnőtt 
edzés: H-SZ-P: 19:15-20:30. T: 06/70-673-2222

Ha szeretnéd, hogy gyermeked jó közösségben ka-
ratézzon, ügyesedjen, erősödjön, kitartást, fegyel-
met tanuljon, mozgását fejlessze, várunk szeretet-
tel: XVIII. Kapocs u. 41., kedden és csütörtökön 
16.30-18.00-ig.

Peg-Perego Uno használt, jó állapotú több funkci-
ós babakocsi, napernyővel, esőtakaróval, illetve a 
hozzátartozó babahordozóval eladó. 15.000.- Ft T: 
06/20-421-5500





Név Rendelő E-mail-cím Telefonszám

Dr. Katonka Ágnes 1181 Bp. Kondor B. stny. 13. drkatonkaagnes@gmail.com 295-5521/12

Dr. Laki Zsuzsanna 1181 Bp. Kondor B. stny. 13. rendelo.laki@gmail.com 295-5521/16

Dr. Kispál György 1182 Bp. Kondor B. stny. 13. rendelo.kispal@gmail.com 295-5521/17

Dr. Márton Csaba Zsolt 1181 Bp. Kondor B. stny. 13. zsolt.csaba.marton@diabet.hu 295-5521/20

Dr. Jurás Erzsébet 1182 Bp. Kondor B. stny. 13. juraspraxis@gmail.com 295-5521/11

Dr. Vass Béla András 1181 Bp. Kondor B. stny. 13. vass.rendelo@gmail.com 295-5521/15

Dr. Vendrei Csilla 1182 Bp. Kondor B. stny. 13. vendreirendelo@gmail.com 295-5521/16

Dr. Balázs Enikő 1181 Bp. Vándor S. u. 1. lapoc.medkft@gmail.com 296-0041

Dr. Balogh Mária 1181 Bp. Vándor S. u. 1. balogh.maria@18euszolg.hu 296-0815

Dr. Dénes Gábor 1181 Bp. Vándor S. u. 1. denes.gabor@18euszolg.hu 296-0042

Dr. Mocsány Andrea 1181 Bp. Vándor S. u. 1. andrea.mocsany@gmail.com 296-0815

Dr. Sáfrány Anikó 1181 Bp. Vándor S. u. 1. safrany.med@gmail.com 296-0041

Dr. Schágh Katalin 1181 Bp. Vándor S. u. 1. dr.schagh.katalin@citromail.hu 296-0042

Dr. Bálint Zoltán 1182 Bp. Üllői út 761. zmed.bt@gmail.com 291-2295

Dr. Góbor Anikó 1182 Bp. Üllői út 761. bekehaziorvos@gmail.com 290-8930

Dr. Gyökeres Gyöngyi 1182 Bp. Üllői út 761. bekehaziorvos@gmail.com 295-4351

Dr. Kertesi Zsuzsanna 1182 Bp. Üllői út 761. dr.kertesi.zsuzsa@gmail.com 291-1088

Dr. László Szabolcs 1182 Bp. Üllői út 761. bekehaziorvos@gmail.com 294-3688

Dr. Nagy Zoltán 1182 Bp. Üllői út 761. nazzomed2@gmail.com 291-2295

Dr. Szabó Gabriella 1182 Bp. Üllői út 761. bekehaziorvos@gmail.com 295-4351

Dr. Varga Erika 1182 Bp. Üllői út 761. bekehaziorvos@gmail.com 294-1396

Dr. Varga Krisztina 1182 Bp. Üllői út 761. drvargakrisztina.beketer@gmail.com 291-4226

Dr. Fejes Csaba 1183 Bp. Thököly út 3. fejes.csaba@18euszolg.hu 297-1210/192

Dr. Kis Noémi Cintia 1183 Bp. Thököly út 3. dr.kis208@gmail.com 297-1210/144

Dr. Regős András 1183 Bp. Thököly út 3. recept.regmed@gmail.com 297-1210/139

Dr. Rózsa József 1183 Bp. Thököly út 3. rozsa.jozsef@18euszolg.hu 297-1210/182

Dr. Szebényi Attila 1183 Bp. Thököly út 3. timirecept@gmail.com 297-1210/103

Dr. Al-Mohamed H. Rita 1184 Bp. Dolgozó u. 12. felnotthaziorvosirendelo@gmail.com 291-6692

Dr. Bittmann Éva 1184 Bp. Dolgozó u. 12. hapcidoki@gmail.com 291-7757

Dr. Gulyás Andrea 1184 Bp. Dolgozó u. 12. drgulyasrendelo@gmail.com 291-7757

Dr. Sánta Gabriella 1184 Bp. Dolgozó u. 12. drsantarendelo@gmail.com 291-2752

Dr. Isvanca Carolina 1184 Bp. Dolgozó u. 12. drisvancarendelo@gmail.com 291-6692

Dr. Vida Sándor 1184 Bp. Dolgozó u. 12. vidasandor0007@gmail.com 291-2752

Dr. Anga Ilona 1185 Bp. Vajk u. 4. dr.anga.recept@gmail.com 295-2250

Dr. Fedák Mónika 1186 Bp. Vajk u. 4. fedak.med@gmail.com 295-2250

Dr. Kraszny Erika 1188 Bp. Bercsényi u. 73. krasznye@gmail.com 290-4023

Dr. Miriszlai Zsolt 1188 Bp. Bercsényi u. 73. 291-3210

Dr. Szilvási Ildikó 1188 Bp. Bercsényi u. 73. dr.szilvasi.ildiko@gmail.com 290-4023

Dr. Torjai Rozália Erzsébet 1188 Bp. Bercsényi u. 73. dr.torjai@gmail.com 269-1807

Dr. Takács Valéria 1188 Bp., Nemes u. 18-20. receptirasdrtakacsvaleria@gmail.com 297-1210/616

Dr. Lőrinci Sándor 1188 Bp. Nemes u. 18-20. lorinci.sandor@gmail.com 297-1210/617

Dr. Lovas Beatrix Márta 1188 Bp., Nemes u. 18-20. nemesrendelo@gmail.com 297-1210/617

Dr. Palotai István 1188 Bp. Nemes u. 18-20. szilviarecept@gmail.com 297-1210/616

Dr. Papp László 1188 Bp. Nemes u. 18-20. gyogyszerfeliras@gmail.com 291-2121/614

Dr. Penner Ildikó 1188 Bp. Nemes u. 18-20. drpennerildiko18@gmail.com 297-1210/615

Dr. Szűcs Tamás 1188 Bp. Nemes u. 18-20. drszucstamas@gmail.com 297-1210/615

Dr. Povázsay Zita 1182 Bp. Cziffra Gy. u. 53. recept.povazsay@gmail.com 291-6133

Dr. Zeák Zsuzsanna 1182 Bp. Cziffra Gy. u. 53. szeder.sallai@gmail.com 291-6133

Dr. Bálint Alice 1182 Bp. Cziffra Gy. u. 53. drbalintalice@gmail.com 291-6133

Tisztelt Lakosok!
A háziorvosok által megadott e-mail címek kizárólag a rendszeresen szedett gyógyszerek "eRecept"-re történő felírásának kérésére szolgálnak! Ez nem helyettesíti a telefonon 

történő távkonzultációt vagy a személyes betegvizsgálatot. Krónikus betegek esetében törvény írja elő a rendszeres kontrollvizsgálatokat.

n   Amennyiben Ön panaszmentes és a rendszeresen szedett gyógyszereinek felírását szeretné kérni, kérjük, hogy az e-mailben írja le nevét, születési dátumát, TAJ-számát, 
illetve a felírandó gyógyszerek nevét és mennyiségét (1/2/3 havi adag). 

n   A háziorvosok a beérkezett igényeket a rendelési idejükben fogják feldolgozni.  
n   Amennyiben Önnek panasza van és időpontot szeretne kérni vizsgálatra, vagy szakrendelésre kér beutalót, kérjük, hogy hívja a rendelőt rendelési időben.
n   A rendelőben személyesen csak előjegyzett betegek ellátása történik!

A megnövekedett forgalom miatt sokszor foglaltak a vonalak, kérjük szíves türelmüket! Megértésüket köszönjük!

A kerületben alapellátást végző felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvsok, felnőtt és gyermek fogorvosok


