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Az önkormányzat képviselő-testülete 2020. szeptember 24-i 
ülésén úgy döntött, hogy csatlakozik a 2021. évi Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 

A/ Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állan-
dó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat. 

B/ A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén 
állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 

2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, 
illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkez-
hetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-
mény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

■ A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói regiszt-
ráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
■ A pályázat beadási határideje: 2020. november 5.
■ A Támogatáskezelő elérhetőségei: 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 
Telefon: 296-1300/1312-es vagy 1326-os mellék.

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata megindította „Budapest XVIII. kerület Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési 
Stratégia 2014-2020” című dokumentum felülvizsgálatát 
és a vizsgálat eredménye alapján történő módosítását.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejleszté-
si stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 7. § 
alapján Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 404/2019. (XII. 12.) 
számú határozatával úgy döntött, hogy felülvizsgálja és a vizsgá-
lat eredménye alapján módosítja „Budapest XVIII. kerület Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 2014-2020” (továbbiakban: ITS) című dokumentumát.

A 461/2015. (IX. 29.) számú önkormányzati határozattal el-
fogadott stratégia jóváhagyása óta eltelt idő alatt bekövetkezett 
társadalmi, gazdasági, illetve környezeti változások új célokat, 
megoldásokat igényelhetnek, új projekteknek adhatnak lehetősé-
get. Az ITS felülvizsgálatával célunk Budapest XVIII. kerület Pest-

szentlőrinc-Pestszentimre következő négy évre szóló víziójának 
meghatározása.

Az integrált településfejlesztési stratégia készítésének módjá-
ról, valamint egyeztetésének és elfogadásának eljárási szabályairól 
a Korm.rendeletben foglaltak szerint van mód. A Korm.rendelet 
30. §-a, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól szóló, 21/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet 
alapján az ITS módosítása kapcsán megindított eljárásban előzetes 
tájékoztatóra kerül sor, ahol a stratégiaalkotást megalapozó vizsgá-
latok eredményei és a stratégia alkotás menete kerül ismertetésre. 

Az ITS felülvizsgálatával és módosításával kapcsolatos előze-
tes tájékoztató 2020. november 16-án (hétfőn), 17.00 órakor kerül 
megrendezésre a Kondor Béla Művelődési Házban.

A témával, valamint a fórumon elhangzottakkal kapcsolatos 
véleményüket, észrevételeiket a településfejlesztéssel, település-
rendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partner-
ségi egyeztetés helyi szabályairól szóló, 21/2017. (IX.12.) önkor-
mányzati rendelet 8. § alapján a lakossági fórumon szóban tehetik 
meg, vagy azt követően 8 napon belül (2020. november 24-ig) írás-
ban a partnersegi@bp18.hu e-mail címre, vagy a 1184 Budapest, 
Üllői út 400. (a címzésben kérjük a Főépítészi Csoportot megjelöl-
ni) postai címre megküldve. Jankovits Vera s.k., főépítész
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a szerk.

Egyszer csak…

Juhász Mátyás

Fotó: Rózsa Erika

És egyszer csak, hosszú várakozás, sok visszanyelt mondat, megválaszolatlan kér-
dés, elkeseredett hallgatás, elrejtett könnycsepp, szégyenkező pillantás után, 1956. 
október 23-án, ki tudja, miért pont akkor, de egyszer csak dühösen lekapcsolta ott-
hon a rádiót a munkás, akinek elege lett a hazugságokból, összecsukta az iskolában 
a könyvet a tanár, akinek elege lett az ostobaságokból, eldobta az ecsetet a művész, 
akinek elege lett a hamis illúziókból, becsapta a bántóan üres kamra ajtaját a házi-
asszony, akinek elege lett a nélkülözésből, kivágta a zászló közepéből az elnyomó 
hatalom címerét az egyetemista, akinek elege lett az igazságtalanságból.

Egyszer csak különböző korú, nemű, világnézetű, vallású, műveltségű emberek 
együtt, nem törődve a gyászosnak ígérkező következményekkel, kimentek az utcá-
ra, vettek egy nagy levegőt, pedig mifelénk elég ritka az együtt lélegzés, és közösen 
végre ki tudták mondani, kiáltani - amit addig legfeljebb csak csendben mormoltak 
maguk elé -, hogy elég, hogy elegük van. 

A következmények persze nemcsak gyászosnak ígérkeztek, hanem azok is let-
tek, a tömegbe lövetéstől az utcai harcokig, a szovjet csapatok bevonulásától a vér-
bíróságokig, de néhány hétig azért elhihették a fáklyával kezükben utcára vonulók, 
majd a fáklyát gépfegyverre cserélő utcán harcolók, hogy elsöpörhetnek egy több éve tartó diktatúrát, 
hogy elzavarhatják az országból a világ egyik legerősebb hadseregét, hogy győzhetnek, kivívhatják a 
szabadságot. Aztán november 4-én az orosz tankok lánctalpai eltiportak minden reményt. 

Mégis, az a felszabadult mosoly, ami az október 23-án készült fényképeken látszik az együtt vonuló 
emberek arcán, azt üzeni, hogy ne gyászoljunk, hanem ünnepeljünk, ahogy ők is azt tették annak ide-
jén. Ünnepelték az együtt lélegzést, a közös kiáltást, a reményt. Ünnepeljük mi is azt az összefogást és 
bátorságot, hétköznapi emberek nem hétköznapi hősiességét, ünnepeljük a fi atalokat, akik akkor is bizo-
nyították, hogy soha nem lehet őket semmibe venni, lenézni és megfélemlíteni, és mindig emlékezzünk 
a lyukas zászlókat lengető munkás, tanár, művész, háziasszony, egyetemista mosolyára azokon a régi 
fekete-fehér fényképeken.
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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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n Mi van a mérleg serpenyőiben? Mire lehet büsz-ke a kerület, a polgármester?
n Örömteli számomra, hogy úgy tűnik, azokat az elképzeléseket, munkákat, feladatokat, amelyeket 2020-ra kitűztünk, az év végéig meg tudjuk valósítani.n Melyek ezek?

n Terveztük, hogy 15 kilométernyi járdát építünk, ez november végéig elkészül. Tudni kell, hogy eb-ben az évben négy hónapra megszűntek az építési munkálatok a pestszentimrei gyermekorvosi ren-delőben, ennek ellenére minimális késedelemmel, 

még az idén átadjuk, miként átadtuk a Havan-na-piacot is. Elvégeztünk minden, a városfenn-tartás szempontjából fontos munkát. Virágos volt a kerület, a zöldfelületeinket rendben tartottuk, ápoltuk a fasorainkat, parkolókat építettünk, és a kormány helyett a nyáron megszerveztük a szú-nyogirtást is.
n A koronavírus-járványnak lehet-e pozitív hoza-déka is?
n Abból a szempontból lehet pozitív, hogy a minden-napokban láthattuk, mennyire sokat ér, ha összezár 

Mérlegen 
Megtanultuk, hogy lehet egymásra számítani

egy település közössége. A XVIII. kerületiek fegyel-mezettek voltak, pedig közel négyezer ember vesztet-te el az állását. Az önkormányzat megtette az érde-kükben, amit tudott, hozzávetőleg 35 millió forintot adtunk segélyként azoknak, akiket megoldhatatlan helyzetbe sodort a családi jövedelem kiesése. Utólag visszatekintve is rokonszenves, hogy az emberek fe-gyelmezetten betartották a járványügyi szabályokat, még ha nehéz volt is a vásárlási időszak korlátozását követni. De a kerület kifejezetten jól vizsgázott. Meg-tanultuk, hogy lehet egymásra számítani.
n Mi van a másik serpenyőben?
n Az a legfájdalmasabb, hogy óriási elvonásoktól szenved a kerület. A gépjárműadó átcsoportosításá-val  első körben elvettek tőlünk több mint 80 millió forintot. Szintén 80 millió forint körüli a veszteség a kerületi hirdetőtáblák utáni adó kieséséből. A meg-növelt szolidaritási hozzájárulás 1,7 milliárd forintot tesz ki, és 2021-ben nagyon fájdalmas lesz az iparűzé-si adóbevétel csökkenése, hiszen ha rosszabbul megy a cégeknek, akkor sokkal kevesebb adót fizetnek.

2019. október 13-án Pestszentlőrinc- Pestszentimrén új pol-gármestert és képviselő-testületet választott a szavazók többsége. Ám a városrész új vezetői alig kezdtek munkához, amikor minden tervet felülírt a koronavírus. A kerület jól vizsgázott, de meg is szenvedte a járványt. Szaniszló  Sándor polgármestert arra kértük, értékelje az elmúlt esztendőt.

n Kudarc-e a Flór Ferenc utca és az önkormányzat vitájának kimenetele?
n Azt mondtuk, hogy bevonjuk a lakosokat az önkormányzati döntéshozatalba, és tiszteletben tartjuk a véleményüket. Fél éven át tárgyaltunk, s a végén egyértelművé vált, hogy az ott élők nem akarják, hogy az utcájuk sétány legyen. Nem lesz. Ezt tudomásul vettük, és a felszabaduló forrást két másik földút pormentesítésére csoportosítjuk át.

Terveztük, hogy 15 kilométernyi járdát építünk, ez november végéig elkészül. Tudni kell, hogy ebben az évben négy hónapra megszűntek az építési munkálatok a pestszentimrei gyermekorvosi rendelőben, ennek ellenére minimális késedelemmel, még az idén átadjuk.

Fotó: Ványi Ákos

A megkérdezettek 68 százaléka nyilatkozott úgy, hogy hasznos, ha a kerületi lakosok személyesen találkozhatnak a polgármesterrel
Fotó: Totev Alexander
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elővetette a koncepciós pereket, bezáratta a mun-

katáborokat, 750 ezer ember szabadult ki a börtö-

nökből, illetve táborokból. Eltörölte a kuláklistát, 

és lehetne még sorolni azokat az intézkedéseket, 

amelyeket az emberek életének javítására hozott, 

miközben Rákosi folyamatos aknamunkát folyta-

tott ellene  Moszkvában. Ma az 1945-tel kezdődő 

időszakot teljesen leegyszerűsítve, sommásan a 

kommunisták bűneivel jellemzik, mindenfajta 

megkülönböztetés nélkül. Pedig elgondolkod-

hatnának, hogy az a hatalmas tömeg, amely föl-

vonult  október 23-án, és megtöltötte a Kossuth 

teret, miért őt hívta, mi több, őt követelte. Miért 

egy kommunista vezetőt? Mert nem is azonosítot-

ta Nagy Imrét a bűnös vezetéssel, mert garanciát 

látott benne az 1953-ban megkezdett politikai és 

gazdasági reformok folytatására. 

n 1955-ben Rákosinak sikerült megbuktatnia őt, 

a pártból is kizárták, 1956 forradalmas őszi han-

gulatában sem tört politikai szerepre. Őt magát is 

meglepte, hogy a Parlament előtt tüntető hatalmas 

tömeg őt követelte.

n Ha egy forradalomnak nincs vezetője, rövid idő 

alatt elbukik. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a szov-

jet tankok három évvel korábban villámgyorsan 

vérbe fojtották a keletnémet felkelést, ma alig-alig 

emlékezünk  rá, nincs a köztudatban. Nagy Imre 

tisztában volt a reálpolitikai helyzettel, de tudta, 

nem utasíthatja vissza milliók hívását. Ha akkor 

elutasítja a pozíciót, ma talán csak egy levert utcai 

lázadásról beszélhetnénk.  

n Mi adhatott neki erőt? 

n A november, akárcsak a június, az ön számára 

évtizedeken át együtt járt a gyászos emlékekkel is. 

n Nem nagyon szeretnék a gyerekkori emlékek-

ben elmélyedni, több mint hatvan év telt el azóta. 

Felnőtt fejjel sokszor és alaposan végiggondoltam 

az eltelt időt. Igyekeztem megismerni, majd mi-

nél szélesebb körben megismertetni másokkal is a 

nagyapám életútját, benne a forradalom történetét 

és tanulságait, a megtorlás éveit, a rendszerváltás 

időszakát.

n A  felejtés, vagy tán így pontosabb: a  felejtetés 

évtizedei után 1989-ben úgy látszott, 1956 példája 

végre élő valóság lehet, beépülhet a mindennapja-

inkba. Aztán egy idő után ez halványulni kezdett, 

és már jó ideje egy leegyszerűsített és eltorzított 

képet lát a szemlélő, amelyen Nagy Imre legföljebb 

mellékszereplő, sőt olykor még az se. 

n Kádárt még csak megértem ez ügyben, hiszen ő 

végeztette ki, miért akarta volna, hogy egyáltalán 

beszéljenek róla… Számára ennek hatalmi tétje is 

volt, de ma nem találok magyarázatot a felejtésre, 

Nagy Imre és a forradalom elkülönítésére. Any-

nyi pozitívum van az ő munkásságában, amelyet 

bármely párt vagy civil szervezet büszkén vall-

hatna a magáénak! Ehelyett a szerepét lekicsinylő 

megjegyzéseket hallunk, és még az a borzalmas 

megfogalmazás is elhangzott, hogy mindössze 

a halála volt szép. Nem is értem, hogy Schmidt 

 Mária (történész, a Terror Háza Múzeum főigazga-

tója – a szerk.) hogyan jelenthet ki ilyet. Ma Nagy 

 Imrének az egész munkásságát irtják ki, hasonló-

képpen, mint ahogy a Kádár-rendszerben történt.  

n Sok visszaemlékezésből tudjuk, hogy már első 

kormányzása mély nyomot hagyott maga után.

n Az a két év 1953 és 1955 között megszakítot-

ta, megtörte a kommunista diktatúrát. Nagy Imre 

Magyarok
millióinak

adott erőt

Jánosi 
Katalin 

nagyapja 
szobránál 

a Nagy Imre-
emlékház 
udvarán

nég
ysz

em
köz

t
Jánosi Katalin képzőművész, Nagy Imre unokája, emlé-

kének tevékeny ápolója novemberi születésű. Beszélgeté-

sünk éppen a születésnapja táján jelenik meg. Ötévesen 

még együtt ünnepelhetett a mosolygós nagyapával, egy 

évvel később már idegen földön, fegyveres őrök társasá-

gában telt az a nap, aztán a következő évben már itthon, 

de a szüleitől még utána is jó ideig elszakítva.
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spo
rt A baseball Magyarországon nem számít vezető 

sportágnak, ismertsége meg sem közelíti más profi 
észak-amerikai sportokét, így az amerikai futballét 
sem, nem beszélve a jégkorongról. Amatőr szin-
ten, szervezett formában azonban már huszonöt 
éve létezik. Az első hivatalos mérkőzést 1991-ben 
játszották, míg a sportág szakszövetsége 1992-ben 
alakult meg.

A Pestszentlőrincen megalapított Budapest Red 
Wolves (akkor még csak Reds néven) 2012-ben ne-
vezett be először a hazai bajnokságba, majd 2014-
ben megszerezte első bajnoki címét. Ugyanabban 
az évben a csapat saját pályát is épített, amely 
önkormányzati és egyesületi, baráti összefogással 
három hónap alatt készült el. A felnőtt baseballpá-
lya egy gyermekpályát is tartalmaz.  A létesítmény 
Pesten az első baseballsporttelep volt. A Reds tavaly csatlakozott a hazai amerikai 

futballban kiváló Budapest Wolves egyesülethez, 
és immár Red Wolves néven játszotta a bajnoki 
döntőt, az Óbuda Rascals ellen. A címvédés ezút-
tal nem sikerült, az Óbuda 3-1-re nyerte a három 
győztes mérkőzésig tartó párharcot.– A Wolveshoz való csatlakozás egy újabb szint 

a csapat életében. Egy nagyobb klub részeként 
jobbak a lehetőségeink – mondta Piros Szabolcs, a 
Reds alapítója, alelnöke. – Erős utánpótlásbázissal 
rendelkezünk, korosztályos csapataink is domi-

Valami Amerika Lőrincen
Csapatjáték. Az amerikaiak állítólag hotdogevés közben is értik, de európai szemmel 

– és gondolkodásmóddal – szinte követhetetlen. Legalábbis televízión keresztül. Élőben 

más a helyzet, mert egy szakértővel együtt nézve néhány perc alatt megtanulható há-

rom-négy szabály, ami alapján már legalább az eredményjelzőn lévő számokat értjük, és 

egy-két sikeres ütés után az is sejthető, hogy ki miért és hova fut.

A négy sarok játéka1846. június 19-e jelentős dátum az Egyesült Államok 
sporttörténetében: e napon játszották ugyanis az első 
nyilvános baseballmérkőzést a New York városától 
320 kilométerre északra lévő Cooperstownban. A 
sportág néhány évvel korábban alakult ki, elsősorban 
az angolok által terjesztett krikettből, illetve az abból 
kifejlődött four corners és townball nevű játékokból. 
A baseball elnevezést 1839-ben egy húszéves diák, 
Abner Doubleday használta először, így ő tekinthető 
a sportág névadójának. A játék rendkívül hamar 
népszerű lett. Egy kis fricska azért járt a derék 
jenkiknek északról: bár a baseballt az amerikaiak 
teljesen a sajátjuknak tekintik, az első klubot New 
Yorkba bevándorolt kanadaiak alapították   1845-ben, 
Knickerbockers néven. Az első szabálykönyv is ebből 
az évből való, egy évvel később pedig véglegessé 
vált, hogy a jellegzetes gyémántalakú pályán 
megszületett a baseball.

nálnak a hazai mezőnyben. A felnőtt csapatban is 
többnyire saját nevelésű játékosok lépnek pályára, 
de mindig akad néhány valódi baseballnemzetből 
érkező, Magyarországon dolgozó amatőr játékos. 
Idén egy kiváló mexikói elkapó, Carlos Rúbio segí-
tette a „pirosakat”.

A női softballszakágban – kisebb pályán és na-
gyobb labdával játszanak a hölgyek – egyeduralko-
dó a Red Wolves. A női csapat idén az Érd Wildcats -
től hódította el a bajnoki trófeát.

A BAJUSZ HAGYOMÁNYA

A bajnoki alapszakaszból és rájátszásból álló ame-
rikai sportágakban sokszor jellemző, hogy a bajnoki 
címről döntő rájátszás során különböző babonákat, 
hagyományokat követnek a játékosok. Ez a base-
ballban sincs másképp. Az egyik ilyen babona az, 
hogy az alapszakaszt követően a bajnokság végéig 
nem borotválkoznak a játékosok, így a döntőben 
már gyakran az is vikingszakállat lobogtat, aki az 
év többi napját sima ábrázattal tölti. A Reds csapata 
is követte ezt a hagyományt, ám kisebb gondot oko-
zott az, hogy három játékos kivételével mindenki 
húsz éven aluli, ami bajusznövekedési szempontból 
hátrányos. A baseballozó azonban feltalálja magát, 
és az amúgy is vidám, családias hangulatban külön-
féle, például a múlt század húszas éveinek férfidi-
vatját idéző kackiás bajszokat rajzolva teljesítették 
a fiúk ezt a kihívást. 

Puskás Attila

A baseballban hagyományos bajusz a Reds játékosainál sem maradhat el a rájátszásban. Még az ifjúkori bajuszhiány sem lehet akadály

A női softballszakágban egyeduralkodó Red Wolves idén is bajnok lett

Fotók: Ványi Ákos
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Manapság szinte már úgy beszélünk a cu-

korbetegségről, mint a nátháról, pedig ko-

moly betegségről van szó, amely életkortól 

és nemtől függetlenül mindenkit veszélyez-

tet. De mi is az a diabétesz? A cukorbeteg-

ség világnapja kapcsán dr. Dajka Évával, a 

Zsebők Zoltán Szakrendelő diabetológusá-

val beszélgettünk. 

– A szénhidrát-anyagcsere zavara, mely az inzulin 

relatív vagy tényleges hiánya miatt alakul ki, s kö-

vetkezményesen érinti a fehérje- és zsíranyagcserét 

is. Ez a kórfolyamat számos szerv működését ká-

rosítja, heveny vagy idült szövődményei halálhoz 

is vezethetnek. Megfelelő életmóddal, terápiával 

mindez akár el is kerülhető – összegezte a doktornő.

GENETIKA VAGY ÉLETMÓD? 

A cukorbetegségnek több típusa ismert. A ritkán 

előforduló, de egyértelműen genetikai eltérés ki-

váltotta típus kialakulását nem lehet megelőzni, 

miként az autoimmun 1-es típusú cukorbetegséget 

sem. Az immunrendszer finom, összehangolt mű-

ködésébe valamilyen okból egy apró hiba csúszik, 

ami miatt már nem a kórokozókat, hanem a szer-

vezet saját sejtjeit támadja meg, jelen esetben a 

hasnyálmirigy inzulintermelő bétasejtjeit. 

A diabetológus elmondta, hogy a betegek ki-

lencven százaléka az úgynevezett 2-es típusú 

cukorbetegek közé tartozik. Kialakulásának hát-

terében számos élettani folyamat vesz részt: a 

hajlamot a szülőktől örökölhetjük, azonban valódi 

megjelenésében az életmódunknak van jelentős 

szerepe. Helyes életvitellel számottevően csök-

kenthető kifejlődésének az esélye.  

A LEGJOBB TAKTIKA A MEGELŐZÉS 

– A 2-es típusú cukorbetegség egy civilizációs 

népbetegség, ami világszerte körülbelül minden 

tizenötödik embert érint, s gyakorisága a nyugati 

életmód következtében folyamatosan növekszik. 

E  statisztika alól hazánk sem kivétel – hang-

súlyozta a diabetológus. – A könnyen elérhető 

szénhidrátdús, finomított élelmiszerek és a moz-

gásszegény életmód, az elhízás a szénhidrátanyag-

csere-betegség legjobb táptalaja. 

A cukorbetegség megelőzésének leghatásosabb 

módja az úgynevezett mediterrán diéta, amelynek 

fő alkotóelemei a zöldségek, a gyümölcsök, a zsír-

szegény húsok, valamint a rendszeres testmozgás. 

A doktornő elmondta, hogy egészséges szervezet 

esetében nincs olyan élelmiszer, amit teljesen ki 

kell zárni az étrendből, csupán a mértékek betartá-

sára, illetve a bevitt kalóriával arányos rendszeres 

testmozgásra kell odafigyelni. Mint általában más 

gyakori betegségekkel kapcsolatban, a diabétesz-

nél is javasolt a szűrővizsgálat, különösen 45 éves 

kor fölött, ha előfordult a családban cukorbeteg-

ség, illetve ha valaki túlsúllyal, magas vérnyomás-

sal, magas vérzsírszinttel él.

KLASSZIKUS TÜNETEK

A szűrésen túl a jellemző tünetek megjelenése is 

felhívhatja a figyelmet a betegségre. Idetartozik a 

fokozott szomjúság, a korábbiakhoz képest jelen-

tősen növekvő vizeletmennyiség, valamint a más 

okkal nem megmagyarázható fogyás. Ezek az in-

zulin relatív vagy abszolút hiányának jelei. Emel-

lett egyéb tünetek is előfordulhatnak, mint a nem 

gyógyuló vagy kifejezetten lassan gyógyuló sebek, 

a hajlatok gombásodása, potenciazavarok, vissza-

térő – főleg húgyúti – fertőzések.

TÁRSBETEGSÉGEK, SZÖVŐDMÉNYEK

A cukorbetegség legsúlyosabb szövődményei a 

szív- és érrendszeri megbetegedések: a szívinfark-

tus, a szívelégtelenség, az agyi infarktus, valamint 

az alsó végtagok érszűkülete vagy idegi károso-

dása, amely mindkét esetben nagy fájdalommal 

vagy éppen teljes érzéketlenséggel járhat. A nem 

traumás eredetű amputációk hátterében leggyak-

rabban a cukorbetegség áll. A kezeletlen vagy hely-

telenül kezelt diabétesznek vesekárosító hatása is 

van, aminek következménye dialízis is lehet. Emel-

lett a szemfenék megbetegedéséhez, látáskároso-

dáshoz, sőt vaksághoz is vezethet. 

TREND VAGY VALÓDI BETEGSÉG?

Az utóbbi időben egyre „divato-

sabb” – főleg a nők körében – az in-

zulinrezisztencia. Sokan sikertelen 

fogyásuk, sikertelen teherbe esésük 

miatt vizsgáltatják ki magukat. Az 

inzulinrezisztencia a zsír-, izom- és 

májsejtek inzulinnal szembeni ellen-

állása. A  vércukor normál tartomá-

nyon belül tartásához a normálisnál 

több inzulinra van szükség. A túlzott 

igénybevételtől a hasnyálmirigy inzu-

lintermelő sejtjei idővel elkezdenek 

kimerülni, az a továbbiakban nem 

képes visszaszorítani a vércukor-

szintet a normális tartományba, ami 

csökkent glükóztoleranciához, emelkedett éhomi 

vércukorszinthez és – a spektrumon továbbhaladva 

– valódi cukorbetegség kialakulásához vezet. 

Dajka Éva úgy véli, az inzulinrezisztencia mint 

önálló betegség nem létezik. 

– Az inzulinrezisztencia okozhat tüneteket, nő-

gyógyászati problémákat, nem állítom, hogy nem 

valós jelenség, de a teljes kép részeként kell kezelni, 

nem különálló betegségként. Domján Vivien

November 14-e 

– a diabétesz világnapja

Frederick Banting születésnapja, akinek 

Charles Besttel közös munkája vezetett az inzulin 

1922-es felfedezéséig. Ekkor még állatokból 

kivont inzulinnal egy 14 éves, 29 kilósra fogyott 

cukorbeteg fiú életét mentették meg, s eredményeik 

óriási visszhangot keltettek a nemzetközi 

orvostársadalomban.

A csendes gyilkos

A cukorbetegség megelőzésének leghatásosabb módja a mediterrán diéta, amelynek fő alkotóelemei a zöldségek, a gyümölcsök, a zsírszegény húsok

Dr. Dajka Éva
Fotó: Váradi Levente

Fotó: Kürti János
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– A szertartások nagyon fontosak, a gyászszertar-
tásnak is hívott temetés pedig az egyik legjelentő-
sebb a hozzátartozók életében. A halál végérvénye-
sen lezár valamit, a búcsúnak ez a leginkább szem 
előtt levő része – mondta beszélgetésünk elején 
Barcs Krisztina. 

A kerületünkben rendelő pszichológus saj-
nálattal tapasztalja, hogy egyre inkább eltávolo-
dunk attól a hagyománytól, amely hosszú időn át 
szerves része volt a gyásznak, és segített megőrizni 
az ember lelki épségét a fájdalmas  veszteségben. 
Ilyen például a virrasztás rítusa vagy az, hogy a 
haldoklót körülveszik a hozzátartozók, és bensősé-
ges búcsút vesznek tőle. – A halotti tor is egyre ritkább, pedig, mond-

hatni, még nemrég is általános gyakorlat volt. Ma 
már sokan megfeledkeznek róla, pedig a búcsúhoz 
hozzátartozik, hogy meghitt körben felidézzük az 

elhunyt életének megannyi mozzanatát, mintegy 
megelevenítve  őt, ami enyhítheti a még friss fáj-
dalmat. 

A pszichológus nem ért egyet azokkal, akik a 
gyerekeket kizárják az ünnepélyes elbocsátás fo-
lyamatából, beleértve magát a temetést is, mond-
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Kerekes András

Az egyik ember vigasztalhatatlanul 
sír, a másik egyáltalán nem, hogy csak két példát hozzak. Fájdalmuk mértékéről ez semmit sem 

árul el. 

November hagyományosan a temető-
látogatás, a friss vagy már hosszabb 
ideje velünk élő gyász hónapja. Szeret-
teink elvesztése mindnyájunkat  meg-
visel, de a gyászmunka lefolyása és ide-
je egyénenként különböző. A veszteség 
feldolgozását nem érdemes megspó-
rolni – figyelmeztet a pszichológus.

A lélek
ideje
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■ Mi van a mérleg serpenyőiben? Mire lehet büsz-
ke a kerület, a polgármester?
■ Örömteli számomra, hogy úgy tűnik, azokat az 
elképzeléseket, munkákat, feladatokat, amelyeket 
2020-ra kitűztünk, az év végéig meg tudjuk valósítani.
■ Melyek ezek?
■ Terveztük, hogy 15 kilométernyi járdát építünk, 
ez november végéig elkészül. Tudni kell, hogy eb-
ben az évben négy hónapra megszűntek az építési 
munkálatok a pestszentimrei gyermekorvosi ren-
delőben, ennek ellenére minimális késedelemmel, 

még az idén átadjuk, miként átadtuk a Havan-
na-piacot is. Elvégeztünk minden, a városfenn-
tartás szempontjából fontos munkát. Virágos volt 
a kerület, a zöldfelületeinket rendben tartottuk, 
ápoltuk a fasorainkat, parkolókat építettünk, és a 
kormány helyett a nyáron megszerveztük a szú-
nyogirtást is.
■ A koronavírus-járványnak lehet-e pozitív hoza-
déka is?
■ Abból a szempontból lehet pozitív, hogy a minden-
napokban láthattuk, mennyire sokat ér, ha összezár 

Mérlegen 
Megtanultuk, hogy lehet egymásra számítani

2019. október 13-án Pestszentlőrinc- Pestszentimrén új pol-
gármestert és képviselő-testületet választott a szavazók 
többsége. Ám a városrész új vezetői alig kezdtek munkához, 
amikor minden tervet felülírt a koronavírus. A kerület jól 
vizsgázott, de meg is szenvedte a járványt. Szaniszló  Sándor 
polgármestert arra kértük, értékelje az elmúlt esztendőt.

Fotó: Ványi Ákos
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egy település közössége. A XVIII. kerületiek fegyel-
mezettek voltak, pedig közel négyezer ember vesztet-
te el az állását. Az önkormányzat megtette az érde-
kükben, amit tudott, hozzávetőleg 35 millió forintot 
adtunk segélyként azoknak, akiket megoldhatatlan 
helyzetbe sodort a családi jövedelem kiesése. Utólag 
visszatekintve is rokonszenves, hogy az emberek fe-
gyelmezetten betartották a járványügyi szabályokat, 
még ha nehéz volt is a vásárlási időszak korlátozását 
követni. De a kerület kifejezetten jól vizsgázott. Meg-
tanultuk, hogy lehet egymásra számítani.
■ Mi van a másik serpenyőben?
■ Az a legfájdalmasabb, hogy óriási elvonásoktól 
szenved a kerület. A gépjárműadó átcsoportosításá-
val  első körben elvettek tőlünk több mint 800 millió 
forintot. Szintén 80 millió forint körüli a veszteség a 
kerületi hirdetőtáblák utáni adó kieséséből. A meg-
növelt szolidaritási hozzájárulás 1,9 milliárd forintot 
tesz ki, és 2021-ben nagyon fájdalmas lesz az iparűzé-
si adóbevétel csökkenése, hiszen ha rosszabbul megy 
a cégeknek, akkor sokkal kevesebb adót fi zetnek.

■ Kudarc-e a Flór Ferenc utca és az önkormányzat 
vitájának kimenetele?
■ Azt mondtuk, hogy bevonjuk a lakosokat az 
önkormányzati döntéshozatalba, és tiszteletben 
tartjuk a véleményüket. Fél éven át tárgyaltunk, s 
a végén egyértelművé vált, hogy az ott élők nem 
akarják, hogy az utcájuk sétány legyen. Nem lesz. 
Ezt tudomásul vettük, és a felszabaduló forrást két 
másik földút pormentesítésére csoportosítjuk át.

Terveztük, hogy 15 kilométernyi 
járdát építünk, ez november végéig 
elkészül. Tudni kell, hogy ebben 
az évben négy hónapra megszűntek 
az építési munkálatok a pestszentimrei 
gyermekorvosi rendelőben, ennek 
ellenére minimális késedelemmel, 
még az idén átadjuk.

Fotó: Ványi Ákos
A megkérdezettek 68 százaléka nyilatkozott úgy, hogy hasznos, ha a kerületi lakosok személyesen találkozhatnak a polgármesterrel

Fotó: Totev Alexander
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■ Ez személyes kudarc?
■ Egyáltalán nem. Volt egy elképzelésünk, de nyil-
vánvalóvá vált, hogy azt nem akarják az ott élők, és 
ezt tudomásul kell venni. Más kérdésben is kikérjük 
a lakosság véleményét. Helyi szavazást tervezünk 

az új karácsonyi fényekről. Amelyik változatnak a 
legnagyobb támogatása lesz, azt fogjuk megvásá-
rolni és az adventi ünnepek alatt azt fogjuk látni 
Pestszentimre központjában meg az Üllői úton.

FELELŐS ELLENZÉK
■ Hogyan alakult az önkormányzaton belüli poli-
tikai kapcsolatok rendszere? A többség és az ellen-
zék viszonyára gondolok.
■ Nagyon tisztességes volt az ellenzék velünk, 
egyetlen ügyben sem gáncsoskodtak. Több esetben 
tartottunk a Fidesz-frakció számára polgármesteri 
tájékoztatót. Azt kell mondanom, hogy az ellenzék 
felelősen viselkedett.
■ Milyen a hajlandóság az ellenzéki felvetések be-
fogadására?
■ Több esetben volt ilyen is. Dőreség volna azt állí-
tani, hogy mindig csak annak van jó elképzelése, aki 
éppen kormányon van. Mi ettől szenvedtünk a meg-
előző kilenc év alatt. Ebben is változás történt, mert 
a jó ötleteket befogadja a kerületet vezető többség.
■ És miként látja a Fővárosi Közgyűlésben: Ughy 
Attila hogyan képviseli a kerületet?
■ Többször hozzászólt kerületi ügyekhez. Azt gon-
dolom, hogy ami közös érdek, azt külön-külön és 
együtt is tudtuk képviselni.
■ És hogyan alakult a kormány, a Fővárosi Önkor-
mányzat és a kerület viszonya?
■ Sajnos a kormány nem segít igazán az ellenzéki 
településeken. Tudok konkrét példát is mondani: 
a fővárosi útépítési alapból átcsoportosítottak öt-
milliárd forintot, amit Gulyás Gergely miniszter-
hez rendeltek. Kértük, hogy a Halomi és a Nagykő-
rösi utat ebből újítsák fel, de első körben elutasító 
választ kaptunk. Most kértük, hogy a miniszter 
fogadjon bennünket személyesen.
■ A gyorsforgalmi úttal mi a helyzet? Egy éve nem 
nagyon lehet róla hallani.
■ Több körben tárgyaltunk az illetékesekkel. Úgy 
tűnik, hogy mind a Gyömrői út fejlesztésének, 
mind a kerületet átszelő vasút korszerűsítésének 
ügyében döntött a kormány, sőt a gyorsforgalmi 
út tervezésére már kiírták a közbeszerzést. Remél-
jük, hogy két-három éven belül valóban korszerű 
lesz mind a Gyömrői út, mind a Ferihegy állomást 
a Nyugati pályaudvarral összekötő vasúti szakasz.

Dőreség volna azt állítani, 
hogy mindig csak annak van 

jó elképzelése, aki éppen kormányon 
van. Mi ettől szenvedtünk a megelőző 

kilenc év alatt. Ebben is változás 
történt, mert a jó ötleteket 

befogadja a kerületet vezető többség.

Fotó: Totev Alexander
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KARÁCSONYKOR NEM MARAD EL A SEGÍTSÉG
■ Milyen érzés ma pestszentlőrinci és pestszent -
imrei polgárnak lenni? Azért kérdezem, mert a 
programjain sok emberrel személyesen találkozik. 
A megszólítható vezetők közé tartozik. Milyen él-
ményeket, tapasztalatokat gyűjtött?
■ Hálás vagyok, amiért sok alkalmam van arra, 
hogy személyesen is meghallgassam az emberek 
véleményét, ötleteit. Amit érdemes, azt meg is 
fogadjuk. Korábban nem volt ennyire közvetlen a 
kerület vezetése. Talán az a nemrég készült felmé-
rés a legbeszédesebb, amely megerősíti, hogy jó 
irány a miénk. A megkérdezettek 68 százaléka nyi-
latkozott úgy, hogy hasznos, ha a kerületi lakosok 
személyesen találkozhatnak a polgármesterrel. 
Megszólítanak, amikor a gyerekemért megyek az 
iskolába, vagy ha bevásárlás közben találkozunk.
■ Mások büszkén mondják, hogy újpestiek, óbuda-
iak vagy kispestiek. Mondják azt is hasonlóképpen, 
hogy imrei vagy lőrinci vagyok?
■ A XVIII. kerületben erős a lokálpatriotizmus. 
Amikor lehet rendezvényeket szervezni, azokon 
nagy számban vesznek részt a helyiek. Azt min-
denki tudja, hogy az elvonások meg az államosítás 
ellenére még mindig a fővárosi átlag élvonalába 
tartoznak a kerület iskolái, s ugyanez igaz az óvo-
dákra és a szociális intézményekre is. Tehát meg-

van az a terület, ahol sok ember ismerheti meg 
egymást, ahol át tudják érezni, hogy pestszentim-
reiek vagy pestszentlőrinciek. Ezt az érzést a nehe-
zítő körülmények ellenére is fenn tudtuk tartani.
■ Húsvétkor a koronavírus miatt le kellett monda-
ni az időseknek való hagyományos csomagosztás-
ról. Mi lesz karácsonykor?
■ Azt a döntést hoztuk, hogy lesz karácsonyi 
csomag. Levelet küldünk minden érintettnek. 
A  járványveszély miatt nem tudunk nagy élelmi-
szerosztó helyeket kialakítani, de a képviselők 
kiszállítják a csomagokat azoknak, akik ezt kérik, 
esetleg időben elnyújtva több kisebb csomagosztó 
ponton fogjuk átadni azokat. De a lényeg az, hogy 
lesz karácsonyi csomag a 65 évnél idősebb lakótár-
saink számára.
■ Önnek az elmúlt évben mi jelentett személyes 
élményt?
■ Több igazi lokálpatriótával is alkalmam volt ta-
lálkozni. Például a nyugdíjba vonuló postással, aki 
egész életét itt élte le, és ugyanazon a munkahe-
lyen dolgozott esőben, hóban, hőségben. Az ilyen 
példa ma már nagyon ritka. Az ilyen élményekért 
jó polgármesternek lenni. Meg azért is, mert sok 
eseményen van módom személyesen is megkö-
szönni és elismerni az érintettek teljesítményét.

Gyuricza Péter

Az idén átadott Havanna-hetivásár helye. Fotó: Ruzsa István
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egész életét itt élte le, és ugyanazon a munkahe-
lyen dolgozott esőben, hóban, hőségben. Az ilyen 
példa ma már nagyon ritka. Az ilyen élményekért 
jó polgármesternek lenni. Meg azért is, mert sok 
eseményen van módom személyesen is megkö-
szönni és elismerni az érintettek teljesítményét.

Gyuricza Péter

Az idén átadott Havanna-hetivásár helye. Fotó: Ruzsa István
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Karácsony Gergely főpolgármester és Bolla Tibor, a 
BKV Zrt. vezérigazgatója adta át október 22-én a hár-
mas metró felújított déli szakaszát. A főpolgármes-
ter köszönetet mondott a rekonstrukció valamennyi 
résztvevőjének, közöttük Tarlós István korábbi főpol-
gármesternek is, aki annak idején a beruházást előké-
szítette. Miközben a járványügyi helyzetben 2020 első 
felében országszerte rengeteg építkezés állt le, az M3-
as metróvonal felújítása a szigorú előírások betartá-
sával folytatódott, hogy a Budapesten közlekedők 
mielőbb újra utazhassanak a vonal déli szakaszán is. 

A rekonstrukció nemcsak a metróvonal látható 
részeit érintette, hanem – ami a korszerű közösségi 

Mintegy másfél évnyi felújítási munkát követően október 
22-én délutántól az M3-as metró újra a teljes vonalon, Új-
pest-központ és Kőbánya-Kispest között közlekedik, ami a 
XVIII. kerületieknek is jó hír.

közlekedési szolgáltatás szempontjából még fon-
tosabb – a teljes vonal infrastruktúrája megújult, a 
pályahálózat, az alagúti terek, a vágányok, a vasúti 
és a biztonsági berendezések, a gépészeti és a szel-
lőzőberendezések, az elektronikai hálózat. Az utas-
tájékoztatási elemeket ugyancsak frissítették.

A Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér közötti 
felújított szakaszon a leglátványosabb változás a 
négy átépített állomás letisztult látványvilága, az, 
hogy az utasterekben szimbólumok, fi nom gesztu-
sok jelennek meg. 

Fokozatosan megtörténik azoknak a korábban 
felújított állomásoknak az akadálymentesítése 
is, amelyeké nem szerepelt az eredeti tervekben. 
A  Határ úti és a Népliget állomáson már beépí-
tették a felvonókat, és azokat hamarosan hasz-
nálatba veheti az utazóközönség. A Pöttyös utcai 
és az Ecseri úti állomáson pedig jelenleg is tarta-
nak az előkészítő munkálatok.

Az átadás nyomán az M3-as metró a teljes vo-
nalon közlekedik, de a középső szakaszon koráb-
ban lezárt állomásokon (Arany János utca, Feren-
ciek tere, Corvin-negyed és Semmelweis Klinikák) 
a továbbiakban sem áll meg. Ezek a helyek válto-
zatlanul a felszíni járatokkal, illetve a Népliget és 
a Kálvin tér között közlekedő M30-as pótlóbusszal 
közelíthetők meg.  B. Z.

Újra közlekedhetünk
az M3-as metró déli szakaszán

Megmaradó buszjáratok
Sikeresen tárgyalt a XVIII. kerületi városvezetés: kérésükre a 194M, 

a 254M és a 217E buszjáratok az M3-as metró déli szakaszának átadása 

után is tovább közlekednek. 

Fotó: Gettó Márton
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A következő hónapokban milliárdos nagy-
ságrendű egészségügyi fejlesztési források-
hoz juthatnak hozzá a budapesti kerületek. 
A lehetséges beruházások tartalmáról és az 
ezekhez szükséges összegekről tárgyaltak 
október 21-én a XVIII. kerület vezetői és a 
Fővárosi Önkormányzat források elosztásá-
val megbízott szakemberei.

Az előzményekhez tartozik, hogy egy évvel ez-
előtt született egy megállapodás a kormányzat és 
a főváros között arról, hogy az atlétikai stadion IX. 
kerületben történő megépítéséhez való hozzájá-
rulásért cserébe az állam 50 milliárd forintot ad a 
budapesti kerületek háziorvosi ellátásának és járó-
beteg-szakellátásának javítására. 

A fejlesztési forrásokról folytatott tárgyalásról 
Havasi Gábor elmondta, hogy a kerületek 2024-ig 
használhatják fel az 50 milliárd forintot, amelyből 
nagyjából lakosságarányosan részesülnek. A Fővá-
rosi Önkormányzat egészségügyi tanácsnokának 
tájékoztatása szerint a CT- és az MR-várólista rövi-
dítése érdekében Pestszentlőrinc-Pestszentimre a 
rá jutó pénz egy részét már az idén megkapja.

Havasi Gábor hozzátette: az 50 milliárdból 
évente 10 milliárd használható fel, ebből évi 2 mil-
liárd jut CT- és MR-berendezésekre, 8 milliárdot 
pedig az egészségügyi infrastruktúrára és orvos -
szakmai programokra lehet fordítani. A pénzt egy 
szakmai képlet alapján osztják el a kerületek kö-
zött, melyben meghatározó a lakosság, illetve a 
daganatos megbetegedések, az új megbetegedések 
és a halálozások száma.

Mint azt Kőrös Péter alpolgármestertől meg-
tudtuk, a XVIII. kerület már ebben az évben 
104 millió forint értékben csökkenthette a CT- és 
MR-várólistákat. A nagyobb összeget igénylő beru-
házás a Zsebők Zoltán Szakrendelő korszerűsítése 

és bővítése lesz. A szakrendelő átépítésére részle-
tes tervdokumentáció készült, amelynek alapján új 
radiológiai szárny épül a diagnosztikai berende-
zések elhelyezésére. Az épület teljes energetikai, 
informatikai és gépészeti korszerűsítésére a tervek 
készen vannak, a szakrendelő beruházása a jövő 
évben indulhat, és másfél-két évig tart majd.

A Fővárosi Önkormányzat és a kormány közötti 
koordinációs fórum, azaz a Fővárosi Közfejleszté-
sek Tanácsa decemberben dönt a 2021. évi Egész-
séges Budapestért pályázat keretében elnyerhető 
forrásokról. A kerületi önkormányzatoknak ezért 
a megvalósítani szándékozott egészségügyi fej-
lesztéseikről szóló pályázati anyagokat november 
közepéig kell benyújtaniuk a fővároshoz.  B. Z.

Milliárdos
egészségügyi fejlesztések
várhatók

a XVIII. kerület már ebben az évben 
104 millió forint értékben 
csökkenthette
a CT- és MR-várólistákat.

Az egészségügyi fejlesztési források elosztásáról tárgyaltak a kerület 
vezetői és a Fővárosi Önkormányzat szakemberei Fotó: Totev Alexander
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– A közbiztonság érdekében fontos a közterületi jelenlét, ezt több 
járőr segítségével igyekszünk biztosítani. A feladatok ellátásához 
szükséges járműveket, a számítástechnikai és egyéb műszaki hát-
teret, az előírt egyenruhákat és a tervezett 30–50 fős állomány 24 
órás szolgálatának bérköltségét az önkormányzat önként vállalt fel-
adatként saját költségvetési forrásból fedezi – tájékoztatott Ferencz 
István alpolgármester. – A városrendészet éjjel-nappali jelenléte 
azért fontos, mert a közbiztonságot nemcsak a betörések, rablások, 
autólopások veszélyeztetik, hanem ide kell sorolni a köztéri italozást, 
az éjszakai rendbontásokat és az illegális szemétlerakást is. Ezek a 
cselekmények pedig javarészt nem munkaidőben, hanem éjszaka 
történnek. Peremkerület lévén az agglomerációból érkező bűnözés is 
érint minket, és ugyancsak idetartozik a hajléktalankérdés kezelése. 

A városrendészet közös járőrözést folytat majd a rendőrséggel, 
és bevonja a munkájába a helyi polgárőrcsoportokat is. A rendészet 
járőrautóinak és a szolgálatban lévő munkatársaknak a mozgása nyo-
mon követhető lesz a diszpécserközpontban, ami a gyorsabb reagá-
lás mellett a rendészek személyes biztonságát is szolgálja, és adott 
esetben az eseményhez legközelebbi egység riasztása elősegítheti a 
tettenérést. P. A.

A homlokzat, a festés és mázolás, a padló -
burkolás, valamint a vizes blokkok sze-
relvényeinek beszerelése van hátra  a 
Kondor Béla sétányon lévő orvosi ren-
delő felújításából. A  mintegy 120 millió 
forintos beruházás munkálatai ezzel a 
befejezéshez közelednek.

Erről győződött meg az október 16-i bejáráson 
Kőrös Péter alpolgármester is, aki a közösségi 
oldalán látványtervek segítségével kérte a kerü-
leti lakosokat, hogy válasszák ki, milyen külsőt 
kapjon a felújított rendelő. 

Az intézmény átadását decemberre tervezi a 
XVIII. kerületi önkormányzat. 

– Már kívülről is jól látható a változás, ezért 
nagyon remélem, hogy a tervezett időben újra 
fogadhatja a betegeket a rendelő – mondta 
Dabasi Ottóné, a körzet önkormányzati képvi-
selője, aki a lakótelepen élőkkel együtt gyakor-
latilag napról napra tapasztalja, hogyan halad 
a felújítás.

A rendelő épületének külső és belső szige-
telése mellett megújulnak a vizesblokkok, a 
teljes elektromos hálózat és a fűtésrendszer is. 
A kicserélt bejárati portálon szélfogó állja útját 
a huzatnak, a váróterem pedig klimatizált lesz.

PA

 Alakulóban
a város rendészet

Célegyenesben
az orvosi rendelő
felújítása

A közbiztonság megőrzésével, javításával kapcsolatos fel-
adatok összefogása vezette a XVIII. kerületi önkormányza-
tot a városrendészet megalakításakor. A tervek szerint ja-
nuártól működő rendészetnek a közterület-felügyeleténél 
erősebb hatósági jogköre lesz.

Ferencz István és Kovács Tamás, a XVIII. kerületi Közterület-felügyeleti 
Osztály vezetője. Fotó: Kürti János

 Fotó: Totev Alexander
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A lomkikészítés időpontjai és a veszélyes hulladék átvételének helyszínei

Ke
rü

le
t

Kö
rz

et Lomkikészítés 
időpontja

A veszélyes hulladék lomkikészítés utáni 
napon történő gyűjtésének címe

2020. évi cím

X
V

II
I.

1. XI. 11. szerda Lakatos u. 65-tel szemben lévő közterületen

2. XI. 12. csütörtök Lakatos u. 65-tel szemben lévő közterületen

3. XI. 15. vasárnap Martinovics tér 4. előtti közterületen

4. XI. 16. hétfő Gerely u.–Gárdonyi Géza u. közterületen

5. XI. 17. kedd Május 1. tér 4-gyel szembeni közterületen Borics P. u. (Pataki volt) – Nagyszalonta u. 
előtti közterületen

6. XI. 18. szerda Barcsai u.–Irányi u. sarkán lévő parkoló

7. XI. 19. csütörtök Kele u. 9-cel szemben lévő közterületen

8. XI. 22. vasárnap Dráva u.–Fiume u. előtti közterületen

9. XI. 23. hétfő Alacsaki út 12-vel szemben lévő közterületen

10. XI. 24. kedd Szálfa utca–Vasút utca sarkán lévő közterületen Vasút u. 54-gyel szemben lévő közterületen

11. XI. 25. szerda Szálfa utca–Vasút utca sarkán lévő közterületen Vasút u. 54-gyel szemben lévő közterületen

Pestszentlőrinc-Pestszentimre azok közé a kerüle-
tek közé tartozik, amelyekben idén sem marad el a 
lomtalanítás. Ugyanis a járvány első hulláma miatt 
nem mindenütt tudta megszervezni az éves akciót 
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. A november 
12. és 26. között esedékes lomtalanítással kapcso-
latban Petrovai László alpolgármestert kérdeztük.

– Ahogy eddig, idén is tíz körzetre lesz osztva a kerület, és 
minden körzetben más-más napokon lesz a lomtalanítás. A 
pontos időpontról legalább tíz nappal korábban a Fővárosi 
Közterület-fenntartó körzetenként értesíti a lakókat, de az 
önkormányzat honlapján és más médiafelületein mi is köz-
zétesszük azt. Általános szabály, hogy a lomokat csak az el-
szállítás napja előtti napon lehet kihelyezni a közterületekre. 
A családi házas övezetekben ez a saját ingatlan előtti járda 
vagy az út és a járda közötti sáv, a lakótelepeken pedig az erre 
külön kĳ elölt terület. Ezt a közterület-felügyelet és a Fővárosi 
Rendészeti Igazgatóság munkatársai ellenőrizni fogják. 

– Mit tehetünk ki, és mit nem?
– Nem rövid a sor, de ebben nincs semmi új. Ugyanis a 

lomtalanítás most sem terjed ki a mindennapos háztartási 
hulladékra, az építési és bontási hulladékra, gumiabroncs -

ra, szénporra, földre, gépjárműroncsra, az ipari, mező-
gazdasági vagy szolgáltatási tevékenység  során képződött 
hulladékra, a veszélyes hulladékra, a rendszeres begyűj-
téssel támogatott, elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag 
és fémhulladékra, valamint a kerti biohulladékra. Gyakorla-
tilag minden más kitehető.  

– Ebből a veszélyes hulladék szokta a legtöbb problémát 
okozni.

– A veszélyes hulladék begyűjtése, ahogy  korábban is, 
elkülönítetten történik, ugyanebben az időpontban, de 
meghatározott helyszíneken, ellenőrzött feltételek  között. 
Idén ősszel is tíz helyszín lesz, ezeket jórészt már ismerik a 
kerület lakói, de lesznek változások is.

A Borics Pál és a Nagyszalonta utca sarka helyett idén 
a Május 1. téren, a Vasút utca 54. előtti közterület helyett 
pedig a Szálfa és a Vasút utca sarkán lesz a gyűjtőpont. 

Változást jelent az is, hogy a veszélyeshulladék-átvevő 
helyeket az önkormányzat kordonnal és 24 órás őrzéssel 
fogja biztosítani, megelőzendő az ipari mennyiségű hulla-
dék lerakását. Erre a tavaly a Vasút utcai és a Lakatos úti 
helyszínen kialakult áldatlan állapotok megelőzése érdeké-
ben van szükség.

(kerekes)

Lomtalanítás novemberben
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Három év haladékot kaptak az óriásplaká-
tok üzemeltetői, a korábbi feltételek azon-
ban változatlanok – tájékoztatta lapunkat 
Petrovai László alpolgármester. A kormány 
döntése országos érvényű, tehát nem csak a 
kerületünket  csúfító, vizuálisan szennyező  
szerelvényekre és a rajtuk elhelyezett hir-
detményekre vonatkozik. 

– A kötelezettségek ugyanazok: amelyik hirdető-
helynek  folyamatos engedélye van, és időközben 
nem jár le a bérleti joga, 2023. december 31-ig ma-
radhat. A lejárt engedély nem hosszabbítható meg, 
és természetesen újat sem adunk ki. 

Az alpolgármester arról is tájékoztatott, hogy 
ugyancsak három évvel meghosszabbították a ku-
tak bejelentési kötelezettségének határidejét is.  

– Ez a döntés minden talajvízkútra vonatkozik, 
de emlékeztetnem kell az érdekelteket, hogy más-
más  az eljárás az ásott, illetve a fúrt kutak esetében. 
Előbbinél a tulajdonos eljárhat  egyedül: beszerzi 

az önkormányzat ügyfélszolgálatán, vagy letölti az 
internetről a bejelentésre szolgáló űrlapot, kitölti, 
aláírja és beadja. Kötelezettségét ezzel teljesítette. 
Ha a kút nem ásott, gyűrűs vagy téglakút, hanem 
fúrt létesítmény, akkor ezt a papírt a tulajdonos 
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 Haladék a plakátoknak 
és a kutaknak

Petrovai László
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Országos aláírásgyűjtési akcióba kezdtek 
az LMP politikusai annak érdekében, hogy 
az alapvető élelmiszerek jelenleg 27 száza-
lékos áfáját 5 százalékra csökkentse a kor-
mány. Ennek jegyében a lőrinci piac mellett 
szeptember utolsó szombatján érdekes játé-
kot is szerveztek, középpontjában egy nagy 
kosár élelmiszerrel, amelyet az az aláíró 
nyert el, aki a benne lévő termékek árát a 
legjobban tippelte meg.

A piac sarkán álló standnál néhány vásárlót és 
politikust is megkérdeztünk, mi a véleményük az 
árakról és a lehetséges csökkentésükről. A pultnál 
beszélgető, vásárlásból jövő Szalai Rozália is alá-
írta a véleménynyilvánító ívet. Szerinte igencsak 
felmentek az utóbbi időben az árak, ezért indokolt-
nak találta a kezdeményezést.

Volt olyan is, akinek markáns véleménye volt 
az árakról, a bérekről és a nyugdíjakról egyaránt. 
Kárpáti Pál véleménye alapján az árak és a nyugdí-
jasok jövedelme elkerülték egymást. Szerinte a bé-
rek az elmúlt öt évben 50 százalékkal nőttek, míg a 
nyugdíjak csak 11 százalékkal, az árak pedig átlag-
ban 28 százalékkal. Hozzátette: ennek következté-
ben a nyugdíjasok számára megfi zethetetlenek az 
alapvető élelmiszerek.

Megkérdeztük az LMP helyszínen tartózkodó 
kerületi önkormányzati képviselőjét is, mi kész-
tette őket az aláírásgyűjtési akcióra. Banga Zoltán 
szerint nem a gépkocsi és a benzin ára érdekes a 
megélhetés szempontjából, hanem az alapvető 
élelmiszereké. 

– Mindenki a saját bőrén tapasztalhatja a ma-
gas árakat a hétköznapi vagy hétvégi bevásárlás-
kor. A piacon szembesülnek ezzel az emberek, s kö-
zülük emiatt sokan már nehéz helyzetbe kerültek 
– mondta a képviselő.

A lőrinci piac melletti sajtótájékoztatón jelen 
volt az LMP országgyűlési képviselője is. Demeter 

Márta azt mondta akciójuk lényegéről: azért fog-
lalkoznak ilyen, az embereket közvetlenül érintő 
kérdésekkel, mert a zöldségek és gyümölcsök az 
elmúlt egy évben 46 százalékkal is drágultak. 

– Ezek nagy terhek, ezért szükséges az alapvető 
élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentése.

Ugyanakkor láttunk már olyan áfacsökkentést, 
amely rövid ideig visszafogta az árakat, de a ke-
reskedők egy idő után visszatértek az eredeti ár-
szinthez. 

– Tény, hogy egy korábbi kormányzati intéz-
kedés, a hús áfájának csökkentése után megint 
felmentek az árak. Éppen ezért biztosítékokat kell 
beépíteni a rendszerbe, hiszen vannak olyan sza-
bályozó lehetőségek, amelyekkel ez megoldható – 
mondta Demeter Márta. 

Az akciót nem hagyták abba a kezdeményezők 
az első szombati nap után, mert október 10-én a 
Havanna-hetivásárban találkozhattunk velük ha-
sonló játék és aláírásgyűjtés közben.

-bodzay-

Tippelhettünk, mennyit ér 
az LMP vásárlói kosara

Fotó:
Ványi 
Ákos
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Trianon menekültjeinek állít emléket majd az a kopjafa, amelyet a tragédia 101. 
évfordulójára állítanak fel a Margó Tivadar, a Baross és a Szélmalom utca sarkán 
található kis parkban. 

– Fontos tudni, hogy a Havanna-lakótelep helyén volt az az állami telep, ahova Trianont követően 
az elszakított országrészekből ide menekülő szegényebbek letelepedhettek. Ez körülbelül hatezer 
ember volt, ami az akkori lakosság 12-14 százalékát jelentette – mesélte Makai Tibor képviselő, az 
emlékhely kezdeményezője. – Egy külön városrész alakult ki, saját templomokkal, víztoronnyal, 
iskolarendszerrel. Az otthonaikból elüldözött, megalázott emberek nagyon jelentős szerepet ját-
szottak a város fejlődésében, ezért szeretnénk nekik és ennek az időszaknak emléket állítani. 

A képviselő azt is elmondta, hogy a kopjafát egy székelyudvarhelyi művész készíti, és minden 
elcsatolt országrész külön helyet kap rajta. A tervezett emlékhely kialakítását a XVIII. kerületi Ér-
téktár Bizottság is támogatja. 

DV

 Méltó megemlékezés

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának megemlékezésén Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő, kerületi vezetők, 
önkormányzati képviselők, a kerületi nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek képviselői koszorúzták meg a Béke téri kopjafát 

az  1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére. Fotó: Totev Alexander
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Az 1848–49-es szabadságharcot követően 
Aradon kivégzett vértanúkra emlékeztek 
október 6-án a XVIII. kerületi önkormány-
zat és a helyi örmény nemzetiség képviselői 
a vértanú tábornok, Kiss Ernő emléktáblá-
jánál a nevét viselő utcában. 

– Kevesen tudják a mai fi atalok közül, hogy a sza-
badságharc erdélyi és magyarországi csatáiban 
több mint ezerötszáz örmény származású honvéd 
vett részt. Ezek a katonák úgy gondolták, hogy bár 
örmények, Magyarországon születtek, itt van a ha-
zájuk. A vértanúk között is voltak örmények. Kiss 
Ernő altábornagy és Lázár Vilmos ezredes. Ők is, 
mint minden nemzet fi ai, akik a magyarok oldalán 
harcoltak, azért tették, hogy ez az ország szabad 
legyen – mondta a koszorúzást követően Nazarjan 
Hamlet, a XVIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat vezetője.

A koronavírus járványhelyzetre való tekintettel 
csendes és rövid, a megemlékező beszédet nélkülöző 
koszorúzás után Somodi László alpolgármester úgy 
fogalmazott, hogy nem csak az aradi vértanúk emlé-
kezete miatt különleges nap az idei október 6-a.

– Kerületünkben egy olyan örmény nemzetiség 
él, amelyik színessé teszi a helyi kulturális életet, 
hűen ápolja a hagyományait. Ugyanakkor azokra 
az örményekre is gondolunk most, akik érintettek 
a Hegyi-Karabahban zajló fegyveres konfl iktusban. 
Ezzel a megemlékezéssel most az örmény néppel 
való szolidaritásunkat is kifejeztük, remélve, hogy 
ez a háború mielőbb befejeződik.

P. A. 

Az aradi vértanúk emlékezete

 Fotó: Ruzsa István

Negyvenhat ellenzéki város, falu és budapesti ke-
rület – köztük Pestszentlőrinc-Pestszentimre – ve-
zetése állt ki közös nyilatkozatban az önkormány-
zatiság mellett.

Idén október 23-án a magyar önkormányzatiság 30. születés-
napjára is emlékezünk, az önkormányzatiság pedig 1956-os 
örökség is, megőrzése különösen fontos a járvány és a nyo-
mában érkező gazdasági válság idején – olvasható a Fővárosi 
Főpolgármesteri Hivatal által kiadott közös deklarációban. 
A nyilatkozatot aláíró polgármesterek szerint az önkormány-
zatok bevonása jelenti a garanciát arra, hogy a válságkezelés-
re szánt uniós pénzek eljussanak a rászorulókhoz.

„Mi, önkormányzatok, nem akarunk mást, csak ami lé-
nyegünk: a helyi közösségeket támogatni. Segíteni az eg-

zisztenciájukat féltő polgároknak, támogatni a bajba jutott 
vállalkozásokat a településeinken. A segítséghez szükséges 
támogatás ismét csak az Európai Uniótól érkezik. Ám a kor-
mány akadályozza ezt a folyamatot azzal, hogy nem hajlandó 
elfogadni a jogállami kritériumokat, azokat az európai szabá-
lyokat, amelyek biztosítanák, hogy az uniós támogatások a 
kiváltságos kevesek további gazdagodása helyett a többség ja-
vát szolgálják. Mi, szabad városok és falvak, készek és képesek 
vagyunk betartani ezeket a jogállami kritériumokat. Mert ez 
fakad hitünkből, mert ez a településeink és az egész ország ér-
deke. Hogy az uniós válságkezelő támogatás eljusson azokhoz, 
akiket illet, vagyis a magyar emberekhez, ennek garanciáját az 
önkormányzatok bevonása jelenti” – írják a közleményben.

A nyilatkozat teljes szövege és az aláírók névsora Kará-
csony Gergely főpolgármester közösségi oldalán is olvasható.

Közös közlemény
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Két szomszédos kerület vallhatja  magáénak Vég-
hely Tamásnét: 1973-tól 2003-ig tanított szűkebb 
pátriájában, a rákoskerti iskolában, 1992-től igaz-
gatóként. Képesítés nélküli tanítóként kezdte, de 
nemcsak tanított, hanem folyamatosan  tanult is: 
a tanítóképzőt kitüntetéssel végezte, majd további 
négy diplomát szerzett. Amikor több mint három 
évtized után újabb feladatokat keresett, úgy dön-
tött, hogy körülnéz a szomszédban is. Hosszas ke-
resgélés után jutott el a Kastélydombiba. 

– A Kastélydombiban azonnal megéreztem, 
hogy akárcsak jómagam, a tantestület is valami 
újra vár, s nosza, akkor csináljuk együtt – emléke-
zik vissza az első időkre. 

Hálával gondol arra, hogy a XVIII. kerület 
„iskolabarát” vezetése minden törekvésében se-
gítette. Három ciklust töltött az iskola élén, 2019-
ben ment nyugdíjba, negyvenhat év tanítás után. 
Ének-zene szakos tanárként természetesen a zene 
mindig jelen volt a mindennapjaiban, több mint 
három évtizeden át énekelt is egy „félprofi ” kó-
rusban. 

– Fantasztikus hagyományrendszert és tantes-
tületet örököltem ebben az iskolában, amit nem kí-
vántam megváltoztatni. Azt mondtam, ami itt van, 
abból nőjenek ki új, másfajta programok. A környe-
zetvédelmi nevelés lett a fő irányunk. Fontosnak 
tartottuk azt is, hogy a kiemelkedő tehetségnek és 
az átlagosan fejlődő tanulónak egyaránt a képes-
ségeinek megfelelő képzési programot kínáljunk. 

Sok matematikai, kémiai versenyen szerepeltünk 
eredményesen, általában a természettudományi 
tárgyakban tudtunk nagyokat lépni előre, de pél-
dául angolból is volt egy mindennap angolt tanuló 
osztályunk, és egy olyan is, ahol csak heti három 
óra volt. A tanuló aktívabb, és szívesebben szólal 
meg olyan, a tudásszintjének  megfelelő környe-
zetben, ahol nem fél kérdezni, és persze válaszolni 
sem. Nyilván a szülői bizalom is hozzájárult ahhoz, 
hogy érkezésemkor 390 tanulója volt az iskolának, 
távozásomkor 640.

Véghely Tamásné kiemelkedő szakmai-nevelői 
munkájáért és társadalmi szerepvállalásáért ko-
rábban megkapta a Rákoskertért díjat, a Pestszent -
imréért díjat, az oktatásban igen rangos Németh 
László-díjat, és néhány évvel ezelőtt a főváros 
kitüntette a Bárczy István-díjjal. Mostantól pedig 
az egyik legmagasabb állami kitüntetés, a Magyar 
Ezüst Érdemkereszt tulajdonosának mondhatja 
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Két kerület 
tanára 

Fotó: Kürti János
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elismerést.
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Több évtizedes kiemelkedő pedagógusi te-
vékenységének elismeréseként Bárczy Ist-
ván-díjat vehetett át szeptemberben Tas-
nádi Péter, a Brassó Utcai Általános Iskola 
nyugalmazott igazgatója. A díjat 2009-ben 
alapította a Fővárosi Közgyűlés, s 2010-ben 
adták át első alkalommal. 

A kitüntetés a fővárosban működő közoktatási és 
gyermekvédelmi intézmények azon munkatársa-
inak adományozható, akik hosszú éveken át ki-
emelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő 
generációjának neveléséhez, oktatásához, képzé-
séhez és ezzel a főváros fejlődéséhez. 

– Kellemes érzéssel töltött el, hogy negyvenhat 
évi pedagógusi tevékenységemet elismerésre méltó-
nak találták a kerületben és a fővárosban is – mondta 
Tasnádi András, aki a méltatás szerint példaértékű 
oktató-nevelő munkájáért, a kerületi diáksportélet-
ben, illetve a nyári napközis táboroztatásban végzett 
értékteremtő tevékenységéért kapta meg a díjat.

Fiatal testnevelő tanárként 1974-ben kezdett 
Pestszentimrén a Kapocs utcai iskolában. Úgy érzi, 
az ezt követő bő négy és fél évtizedben sikerült 
megvalósítania azt, amiért tanár, pedagógus lett.

– Célom volt a gyerekekkel való kiemelt foglal-
kozás, az egészséges életmódra nevelés és a sport 
megszerettetése. Ezenkívül mindig is volt elég 
ambícióm az irányításra, ami a napközis táborok 
vezetésében, a kerületi sportesemények megszer-
vezésében és az iskola vezetőségében való tevé-
kenységemben is megmutatkozott. 

A Brassó iskolában 1979-ben kezdett taníta-
ni. Az azóta eltelt időben sokat fejlődött az isko-
la, amiben Tasnádi András szerint mindenképpen 
szerepe volt Gurdon József, majd 1980-tól Kurdi 
Gyula igazgatónak. Az ő személetük megegyezett 
Tasnádi Andráséval, aki végül tizenhárom évi igaz-
gatóhelyettesi tevékenységet követően 2005-ben 
vette át az igazgatói posztot Kurdi Gyulától.

– Nagyszerű elődeim voltak, szívügyük volt az 
iskola, és vigyáztak arra, hogy az megőrizze az ér-
tékeit, a hagyományait, és ezt vittem tovább én is. 
Ezenfelül mindig kiemelten kezeltem az informa-
tikai fejlődést. A tizenöt év alatt minden tantermet 
felszereltünk interaktív táblával, és az egyéb mo-
dern pedagógiai eszközök alkalmazásában is part-
ner volt a tantestület. Az informatikai eszközök 
beszerzése mellett a tárgyi fejlesztésekhez tartozik 
az udvar kialakítása, a sportpályák megépítése és a 
tantermek bútorzatának cseréje is. 

Az iskola egy kertvárosi közösséget fog össze. 
Többgenerációs családi házak veszik körül, és sok 
egykori diáknak a gyermekei – sőt van, ahonnan 
már az unokák – járnak ide. Az iskola immár Köd-
men Attila igazgató vezetésével ezt a családias, 
meleg, baráti hangulatú közösséget szolgálja to-
vább. 

Puskás Attila

Tasnádi András Bárczy István-díja: 
negyvenhat év elismerése

Fotó: Kürti János
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Fekete Ádám kapta a 2019–2020-as szezon legjobb 
utánpótlás-játékosának járó Dobos Imre-emlékdíjat a 
PLER-Budapest kézilabdacsapatánál. 

Az indoklás szerint Fekete Ádám amellett, hogy kitartó és cél-
tudatos játékos, kiváló csapatember is. 2019-ben a legjobb férfi  
ifjúsági strandkézilabdázónak választották, és a sportág kor-
osztályos Európa-bajnokságán ezüstérmes válogatott megha-
tározó tagja volt. Dinamikus fejlődésének köszönhetően nem-
rég bemutatkozhatott a felnőtt NB I/B-s csapatban.

– Egy jóleső, pozitív megerősítés, hogy amit csinálok, az jól 
megy, és megéri a befektetett edzésmunkát – mondta a kitünte-
tett, aki a Leövey Klára Gimnázium harmadéves diákja, és a kézi-
labda mellett a tanulást is komolyan veszi, például emelt szinten 
tanulja a történelmet.

Dr. Dobos Imre családja és a PLER Kézilabdasport Kft. az-
zal a céllal alapította meg 2018-ban a kerület első kézilabdás 
kiválóságának nevét viselő elismerést, hogy méltó emléket 
állítsanak a többszörös magyar bajnok, 25-szörös válogatott, 
világbajnoki bronzérmes (1938) kézilabdázónak, kis- és nagy-
pályás szövetségi kapitánynak. A hagyományteremtő céllal 
létrehozott, pénzjutalommal járó emlékdíjat minden évben egy 
kiemelkedő és példamutató teljesítményt nyújtó utánpótlásko-
rú játékos kapja meg. -puskás-

Díjazták
a tehetséget

Egyre népszerűbb a szabadtéri sportolás, 
most, a  vírushelyzet idején pedig kifejezet-
ten javasolt is a zárt térhez képest. Az elmúlt 
időszakban a XVIII. kerületben egyre több 
futópálya épült és újult meg. Tavasszal már 
a Havanna-lakótelepen élők is egy teljesen 
új rekortánpályán róhatják majd a köröket. 

– Az önkormányzat egy pályázat során ötvenszá-
zalékos támogatást nyert ennek az egy kilomé-
ter hosszú rekortán futópályának a kialakítására 
– mondta Kőrös Péter alpolgármester, a terület 
önkormányzati képviselője. – A Havanna- lakó-

telepen belül kialakított pálya szélessége 1,2 mé-
ter lesz, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 
nyomvonala úgy van kialakítva, hogy a megvaló-
sításhoz egyetlen bokrot vagy fát sem kell kivágni, 
járdát is csupán két helyen keresztez majd. Kőrös 
Péter kiemelte, hogy mivel a Havannán több nép-
szerű sportpark is van, bíznak abban, hogy ezt a fu-
tópályát is sokan fogják használni. Hozzátette: az 
elmúlt időszakban egyre több fi atal költözött ide, 
így a sportolásra és az aktív életmódra való igény 
folyamatosan nő, arról nem is beszélve, hogy egy 
kulturált, sokféle kikapcsolódási lehetőséget nyúj-
tó környezet az ingatlanok értékét is jelentősen 
növeli.  D. V. 

 Fitt lakótelep

Kőrös Péter Fotó: Totev Alexander
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Kecsesség, fegyelmezettség, vízálló smink 
és frizura. Elsőre ezek jutnak eszünkbe, ha 
a szinkronúszásról van szó. A kerületben 
működő H2O Synchro SE sportolói most 
országos bajnokságra és magyar kupára is 
készülnek. 

– A látszati könnyedség ellenére egy igen ke-
mény és embert próbáló sportról van szó. A gye-
rekek hetente ötször napi négy órában edzenek, 
a szakedzőjük Rózsa Szandra, aki 2002 és 2011 
között folyamatosan versenyzett a sportágban – 
mesélte Hámori Zsuzsanna, az egyesület elnöke. 

Kiemelte, hogy növendékeik folyamatosan jó ered-
ményekkel szerepelnek, így a novemberi országos 
bajnokságon és a magyar kupán is első helyezése-
ket várnak tőlük.

Az egyesület huszonhárom éve létezik, fő 
profi ljuk a szinkronúszás, de már úszó-, vízilab-
da- és motorsportszakosztályuk is van. Tagjai a 
Magyar Szinkronúszó Szövetségnek és a Magyar 
Úszó Szövetségnek is. Az elnök azt is hozzátette: 
egyik fő céljuk a tehetségek felfedezése, kiemelése, 
s nagy súlyt fektetnek az utánpótlás- nevelésre és a 
sportág népszerűsítésére is. Szinkronúszóik között 
öt válogatott sportoló is van.  D. V. 

 A sportok szépségkirálynője

Fotó: 
H2O
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Mintegy negyven gyönyörűen karbantartott Ikarus 
autóbusszal találkozhattak azok, akik október első 
hétvégéjén ellátogattak a ferihegyi Aeroparkba. 
A  második alkalom  mal megrendezett Ikarus-talál-
kozónak nagy  szerű helyszínéül szolgált az egykori 
Malév- repülőgépek múzeuma. 

Ikarus-találkozó

Ikarus
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és nosztalgiarepülés

Ikarus

A Légiközlekedési Kulturális Központ, a Közleke-
dési Múzeum, a Volánbusz Zrt. és számos partne-
re a magyar járműgyártás és közlekedéstörténet 
meghatározó autóbuszait vonultatta fel. Látható 
volt többek között az Ikarus 66-os, Ikarus 55-ös, 
azaz a „faros”, az Ikarus 250-es, 350-es, az 1972 és 
1990 között gyártott, talán legnépszerűbb Ikarus 
266-os, valamint egy brit exportra készült jobbkor-
mányos 480-as is.

Az autóbuszgyár és a magyar polgári repülés 
kapcsolata legendásnak mondható. Amint azt So-
mogyi-Tóth Dániel, az Aeropark alapító ügyveze-
tője elmondta, a repülőtér mindennapjaihoz soká-
ig elválaszthatatlanul hozzátartoztak a különféle 
Ikarus-buszok.

– Sok prototípust a Ferihegyi repülőtéren pró-
báltak ki először, de a Malév mindig az első Ika-
rus-vásárlók közé tartozott, amikor az utasok ki-
szolgálásához új buszokra volt szüksége. Ezért is 
tartottuk fontosnak az Aeropark alapításakor, hogy 
programkínálatunkban, a repülőtéri túrák során 
szerepet kapjanak ezek az egykori Malév-járművek. 
Jelenleg hat ilyen saját busszal rendelkezik a park.

A találkozó a koronavírus-járvány ellenére is 
telt házas volt, szabadtéri rendezvényként köny-
nyebb volt a távolságtartás, amire egyébként a 
szervezők gondosan ügyeltek. A kiállított repü-
lőgépekbe és autóbuszokba csak szájmaszkkal 

lehetett belépni, és egyszerre egy családnál több 
nem tartózkodhatott a járműveken. 

Nem maradhatott el a látványos felvonulás 
sem. A szebbnél szebb buszokból álló konvoj az 
Aeroparkból indulva oda-vissza végighaladt a 
Vecsés–Ecser összekötő úton, az utazás mellett iz-
galmas fotótémát is kínálva a rajongóknak.

Sokak által várt program volt a Li–2-es repü-
lőgéppel való sétarepülés, amely az Aeropark leg-
látványosabb programja. Évente néhány alkalom-
mal előzetes regisztráció alapján van lehetőség 
sétarepülésre a világ egyetlen működőképes Li–2-
esén. Az Ikarus-találkozó alatt kétszer is felszállt a 
hetvenéves gép.

– Ez egy valódi időutazás – fogalmazott Somogyi- 
Tóth Dániel. – Az utasok most először gyülekeztek 
a régi Ferihegy 1-es terminál épületében, koráb-
ban ugyanis mindig az Aeropark területéről indult 
a kirándulás, és a terminált csak kívülről láthatták. 
Ezúttal belülről is megnézhették, majd a korhű fes-
tésű Ikarus 55-ös kivitte őket a repülőgéphez, ahol 
régi Malév-egyenruhás utaskísérőkkel indultak a 
15 perces sétarepülésre.

Az útvonal is látványos volt, hiszen a Duna vo-
nalán repültek, mindössze 300 méteres magasság-
ból megcsodálva többek között a Duna-hidakat, a 
Parlament épületét, a Margit-szigetet és a Gellért-
hegyet is. Puskás Attila
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RÖGÖS VOLT AZ ÚT
A 20. század elején Pestszentlőrincen több fonó- és 
szövőipari üzem is működött: a Kistext, a Magyar Sza-
lagszövőgyár, valamint a Magyar–Amerikai Northrop 
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A Lőrinci Fonó
Most induló sorozatunkban a Tomory  Lajos 
Múzeum munkatársainak segítségével 
olyan helyeket keresünk fel és mutatunk 
be, amelyek régebben nagyon fontos sze-
repet játszottak a XVIII. kerület életében. 
Elsőként a méltán híres Lőrinci Fonó még 
megmaradt épületeibe látogatunk, ahol 
több mint ötven éven keresztül folyt a ter-
melés, és ahol életre szóló kapcsolatok köt-
tettek.
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BIZTONSÁG ÉS ÉLETRE SZÓLÓ KAPCSOLATOK 
– Mindenki mindenkit ismert, és mindenki min-
denkinek segített, amiben csak tudott – válaszolta 
Torma Imréné Gizus néni, amikor a Lőrinci Fonónál 
eltöltött éveiről kérdeztem. – Nagyon megnyugtató 
és biztonságot nyújtó volt hosszú évtizedekig egy 
ilyen közösséghez tartozni. Az üzemmel szemben 
volt a művelődési ház, ahol ünnepi megemlékezé-
seket és névnapi ünnepségeket tartottunk. Ott bú-
csúztattuk az óévet és köszöntöttük az újat. Akkor 
is keményen dolgoztunk, de megbecsülték a mun-
kánkat, és mivel tisztességesen végeztük a felada-
tainkat, a főnökeink rugalmasak voltak. Ha példá-
ul túlóráztam, akkor a következő nap ebédidőben 
minden további nélkül elengedtek fodrászhoz. 

Gizus néni azt is elmesélte, hogy amikor a fő-
nöke egyszer észrevette, hogy haza akarja vinni a 
papírmunkát, jobban megdorgálta, mint ha meg 
sem csinálta volna. Sokan voltak, akiknek a fonó 
volt az első munkahelyük és onnan is mentek 
nyugdíjba, sőt vannak, akik életre szóló szerelmet 
és házasságot is köszönhetnek neki. 

LEGFONTOSABB A FRIZURA
A szocialista nagyvállalatok, így a fonó is, igye-
keztek minden feltételt biztosítani a dolgozók 
életszínvonalának, jóllétének emelkedéséhez. 
A  gyárnak saját bölcsődéje, óvodája és könyvtára 
volt, ahol igen kedvezményesen meg is lehetett vá-
sárolni a könyveket. 

Mivel a Lőrinci Fonó egyike volt a legtöbb női 
munkást foglalkoztató üzemeknek, egy akkor kü-
lönlegesnek számító újítást is bevezettek. A mun-
kakörülmények miatt gyakran kellett a női alkal-
mazottaknak hajat mosniuk, ezért – mint ahogy 
egy 1956-os híradóból kiderült: „Az üzem korszerű 
mosdójában ötletes és hasznos újítást vezettek be. 
Forró légárammal működő hajszárító búrákat sze-
reltek fel, amelyek néhány percre csökkentették le 
a haj száradásának idejét.” 

Domján Vivien

Sorozatunk következő részében a régi szovjet lakta-
nya területére látogatunk. Tartsanak velünk!

Vizuális időutazás – a Lőrinci Fonó főbejárata a Gyömrői úti felüljáróról. Fotó: Váradi Levente
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– Van olyan tanulónk, akit elküldtek a régi iskolájá-
ból, a másik önként jött el, a harmadiknak a tanára 
javasolta, hogy váltson, és jöjjön ide hozzánk, mert 
látja, hogy ott csak szenved, és szaporíthatnám a 
példákat. Mi igyekszünk olyan programot összeál-
lítani, hogy az lehetőleg mindenkinek megfeleljen. 

Jelenleg nyolc általános iskolai és egy gimnázi-
umi osztályuk van, s ebben a tanévben lesz először 
érettségi. Esti tagozaton is tanítanak, az egyik ta-
nulójuk most járja a második általánost.

– Itt dolgozik a kerületben, tavaly került hoz-
zánk elsősként. Se írni, se olvasni nem tudott, most 
már szépen halad. Van olyan tanítványunk, akinek 
a számolás okoz gondot: úgy jár vásárolni, hogy a 
boltos markába önti a pénzt, aztán rákérdez, hogy 
jól kapott-e vissza, mert bizony ő maga nem tudja 
azt megállapítani. 

Ez idő szerint 120-130 tanulója van az iskolá-
nak, a felnőtteket is beleszámítva. Az igazgató hoz-
zátette, hogy több gyerek hivatalosan is kettőnek, 
háromnak számít, mert a diszlexiásokra, autisták-
ra és más hasonló problémákkal, illetve  pszichés 
zavarokkal küzdőkre külön szorzók érvényesek.

– Nem kell elkülöníteni őket, vegyesen foglal-
kozunk velük, úgy, hogy közben igyekszünk tisztá-
ban lenni a családi hátterükkel is. A családok nagy 
része szegény, divatos kifejezéssel élve hátrányos 
helyzetű, mindennapos megélhetési gondjaik van-
nak. A gyerekek talán negyedének van csak biztos 
háttere, a többieket támogatnunk kell. 

Gazdig Róbert kiemelte, hogy nagy segítséget 
fog jelenteni számukra a kerületi önkormányzat 
nemrégiben bejelentett anyagi támogatása. Több 
jut majd belőle oktatási és szociális célokra egya-

Hogy egyetlen gyerek 
se kallódjon el
Mindig úgy képzelték el az intézményt, mint egy lakatlan szigetet, amit majd be kell népesíte-
ni. Jönnek a hajótöröttek, igazi nemzetközi, multikulti társaság, egyik innen, a másik onnan, 
más-más nyelven beszélnek, de szép lassan közös nevezőre jutnak – így kezdte a pestszentim-
rei Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium bemutatását Gazdig Róbert igazgató. 
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ránt. Vannak, akiknek teljesen ingyenes étkezést 
biztosítanak, és a családok is kapnak adományo-
kat, ruhát, cipőt, tisztítószereket. 

A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlá-
tozások idején különösen nehéz dolga volt a Wes-
leynek. Akivel csak papíralapon lehetett tartani a 
kapcsolatot, annak az iskola szociális asszisztense 
vitte ki a tanárok által összeállított anyagot, s hoz-
ta vissza a megoldott feladatokat. Ebben segített 
nekik a Vöröskereszt helyi szervezete is. 

– Két tanulónknak  kellett csak javítóvizsgát 
tennie, s végül mindketten továbbléphettek. 

Több tanterembe is benéztünk az igazgatóval. 
Az egyikben éppen kompetenciamérés folyt, a 
másikban Kosztolányi-verset elemeztek, és talál-
koztunk olyanokkal is, akik már a közeli jövőjüket 
tervezik. Nagy Barbara birkózik a szavak megfor-
málásával, de a rajzkészsége kitűnő, képzőművész 
szeretne lenni. Tanára, Szabó Tamás tehetséges-
nek tartja, biztatja. Szerinte Molnár Zsolt Zsombor 
is megállná a helyét a képzőművészeti felvételin, 
de ő elsősorban tolmácsnak készül, angolból és né-
metből egyaránt kiemelkedik.

– Szeretnénk még egy tantermet, errefelé bő-
víthetnénk az iskolát egy mozgó konténerrel, most 
égető szükségünk van rá – mutatta Gazdig Róbert, 
amikor kiléptünk az iskola nagy udvarára. – A vil-
lanyt és a fűtést könnyű volna bevezetni oda, de 
félő, hogy az árát nem tudjuk kipengetni.

Önkormányzati segítség
Mint arról a szeptemberi számunkban beszámoltunk, az önkormányzat 
3,8 millió forintos egyedi támogatással enyhíti a Wesley iskola terheit, 

a jövő évtől pedig 1,3 millió forintot utal át az intézménynek.  
– Nagy segítség ez a kiválóan működő iskolának, amely sokat tesz 

a közös cél érdekében: jó színvonalú oktatást nyújt a szegény gyerekek 
számára. Budapesten két ilyen iskolánk van, az országban velük 

együtt csaknem húsz, elsősorban a kifejezetten szegény térségekben, 
a többi között Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod megyében, 

valamint Orosházán. Mintegy háromezer tanulót jelent ez. A főváros 
VIII. kerületében pedig van egy óvodánk is, ahova csak hajléktalanok 

gyerekeit vesszük föl – mondta Iványi Gábor, a Magyarországi 
Evangéliumi Testvé rközösség vezető lelkésze,  az Oltalom Karitatív 

Egyesület elnöke. Nem titkolta, hogy súlyos gondokat okoz nekik 
feladataik teljesítésében a pénzhiány, amelynek fő oka az, 

hogy az állam körülbelül hatmilliárd forinttal tartozik nekik.

Végül eldicsekedett a kiskerttel, amelyet rend-
ben gondoztak, és idejében leszüretelték a termést. 
A kialakításában segített nekik Bálint György, min-
denki Bálint gazdája is. 

– Gyuri bácsi többször volt a vendégünk, még 
nem sokkal a századik születésnapja előtt is járt 
nálunk, emlékét ez a kert és a vele együtt ültetett 
két tuja is őrzi.

Kerekes András

Fotó: Ványi Ákos
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Jánosi Katalin képzőművész, Nagy Imre unokája, emlé-
kének tevékeny ápolója novemberi születésű. Beszélgeté-
sünk éppen a születésnapja táján jelenik meg. Ötévesen 
még együtt ünnepelhetett a mosolygós nagyapával, egy 
évvel később már idegen földön, fegyveres őrök társasá-
gában telt az a nap, aztán a következő évben már itthon, 
de a szüleitől még utána is jó ideig elszakítva.
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elővetette a koncepciós pereket, bezáratta a mun-
katáborokat, 750 ezer ember szabadult ki a börtö-
nökből, illetve táborokból. Eltörölte a kuláklistát, 
és lehetne még sorolni azokat az intézkedéseket, 
amelyeket az emberek életének javítására hozott, 
miközben Rákosi folyamatos aknamunkát folyta-
tott ellene  Moszkvában. Ma az 1945-tel kezdődő 
időszakot teljesen leegyszerűsítve, sommásan a 
kommunisták bűneivel jellemzik, mindenfajta 
megkülönböztetés nélkül. Pedig elgondolko d-
hatnának, hogy az a hatalmas tömeg, amely föl-
vonult  október 23-án, és megtöltötte a Kossuth 
teret, miért őt hívta, mi több, őt követelte. Miért 
egy kommunista vezetőt? Mert nem is azonosítot-
ta Nagy Imrét a bűnös vezetéssel, mert garanciát 
látott benne az 1953-ban megkezdett politikai és 
gazdasági reformok folytatására. 
■ 1955-ben Rákosinak sikerült megbuktatnia őt, 
a pártból is kizárták, 1956 forradalmas őszi han-
gulatában sem tört politikai szerepre. Őt magát is 
meglepte, hogy a Parlament előtt tüntető hatalmas 
tömeg őt követelte.
■ Ha egy forradalomnak nincs vezetője, rövid idő 
alatt elbukik. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a szov-
jet tankok három évvel korábban villámgyorsan 
vérbe fojtották a keletnémet felkelést, ma alig-alig 
emlékezünk  rá, nincs a köztudatban. Nagy Imre 
tisztában volt a reálpolitikai helyzettel, de tudta, 
nem utasíthatja vissza milliók hívását. Ha akkor 
elutasítja a pozíciót, ma talán csak egy levert utcai 
lázadásról beszélhetnénk.  
■ Mi adhatott neki erőt? 

■ A november, akárcsak a június, az ön számára 
évtizedeken át együtt járt a gyászos emlékekkel is. 
■ Nem nagyon szeretnék a gyerekkori emlékek-
ben elmélyedni, több mint hatvan év telt el azóta. 
Felnőtt fejjel sokszor és alaposan végiggondoltam 
az eltelt időt. Igyekeztem megismerni, majd mi-
nél szélesebb körben megismertetni másokkal is a 
nagyapám életútját, benne a forradalom történetét 
és tanulságait, a megtorlás éveit, a rendszerváltás 
időszakát.
■ A  felejtés, vagy tán így pontosabb: a  felejtetés 
évtizedei után 1989-ben úgy látszott, 1956 példája 
végre élő valóság lehet, beépülhet a mindennapja-
inkba. Aztán egy idő után ez halványulni kezdett, 
és már jó ideje egy leegyszerűsített és eltorzított 
képet lát a szemlélő, amelyen Nagy Imre legföljebb 
mellékszereplő, sőt olykor még az se. 
■ Kádárt még csak megértem ez ügyben, hiszen ő 
végeztette ki, miért akarta volna, hogy egyáltalán 
beszéljenek róla… Számára ennek hatalmi tétje is 
volt, de ma nem találok magyarázatot a felejtésre, 
Nagy Imre és a forradalom elkülönítésére. Any-
nyi pozitívum van az ő munkásságában, amelyet 
bármely párt vagy civil szervezet büszkén vall-
hatna a magáénak! Ehelyett a szerepét lekicsinylő 
megjegyzéseket hallunk, és még az a borzalmas 
megfogalmazás is elhangzott, hogy mindössze 
a halála volt szép. Nem is értem, hogy Schmidt 
 Mária (történész, a Terror Háza Múzeum főigazga-
tója – a szerk.) hogyan jelenthet ki ilyet. Ma Nagy 
 Imrének az egész munkásságát irtják ki, hasonló-
képpen, mint ahogy a Kádár-rendszerben történt.  
■ Sok visszaemlékezésből tudjuk, hogy már első 
kormányzása mély nyomot hagyott maga után.
■ Az a két év 1953 és 1955 között megszakítot-
ta, megtörte a kommunista diktatúrát. Nagy Imre 
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■ A  forradalom melletti kiállásával az egész vi-
lág számára megjelent egy látható példa, egy arc: 
tudható volt róla, hogy 1953 és 1955 között mi-
niszterelnökként antisztálinista intézkedéseket 
hozott, és megbuktatták, mert nem volt hajlandó 
visszavenni a reformokból. A  Kossuth téren kvá-
zi választottak egy embert, aki törvényessé tette, 
legalizálta, hitelesítette a forradalom történéseit. 
Magyarok millióinak hívása adott neki erőt.
■ Október 6-án beszélgetünk, amikor az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc vértanúira emlé-
kezünk. Gyásznap éppúgy, mint november 4-e, az 
1956-os forradalmat leverő szovjet támadás napja. 
Ön a nyilatkozataiban többször megjegyezte, nem 
jó, ha csak a gyász uralja el az emlékezést, hiszen 
mindkét forradalom fölemelő és maradandó törté-
nelmi emlék. 

■ Az ember harminc évig folyamatosan gyászolt, 
aztán 1989-ben olyan jó volt megélni, hogy nem-
zeti ünnep lehetett október 23-a! Bár a forradal-
mat leverték, és iszonyú megtorlás követte, iga-
zából még sincs okunk gyászolni:  fölemeltük a 
fejünket, megmutattuk az egész világnak, hogy 
méltók vagyunk a szabadságra. Mindkét alkalom-
mal nemzetközi rokonszenv kísérte a magyar nép 
küzdelmét. Mindig megragadom az alkalmat, hogy 
kiemeljem a létező  párhuzamot, benne a két mi-
niszterelnök mártíriumát. Batthyány Lajos és Nagy 
Imre egyaránt a hazáért  adta az életét, a nemzet 
főhajtása illeti őket. A többi között ez volt az egyik 
oka annak, hogy Nagy Imre szobra éppen a Kossuth 
tér szélére került, mert ott van a közelben a Bat-
thyány-örökmécses, az első felelős magyar minisz-
terelnök mártírhalálának helyszíne. 
■ Ön szerint miért mozdították el a helyéről az 
ötvenhatos miniszterelnök szobrát éppen azok az 
egykori joghallgatók, Bibó-kollégisták, akik vala-
mikor új kezdetet ígértek? Orbán Viktor a mártírok 
1989. június 16-i temetésén még méltatta példás 
áldozatukat, és békés nyugalmat kívánt nekik. 
■ Sokatmondó, hogy a szobrot az egykori 
 MSZMP-székház szomszédságába helyezték át, 
ahol még korábban az ÁVH székháza volt. Ők in-
kább ezt a párhuzamot  hangsúlyozzák,  a teljesen 
kritikátlan antikommunizmus jegyében.  A Nagy 
Imre-szobor eredeti helyén most  a kommunista 
terror áldozatainak szobra áll, amelyet még Horthy 
állíttatott a múlt század harmincas éveiben. Azt 
1945-ben eltávolították onnan, most visszakerült. 
Ez is egy párhuzam, számukra ez tiszteletre mél-
tóbb. De az is igaz, hogy nem ismerik Nagy Imre 

„Kitörhet még Kelet-Európában ennél nagyobb felkelés, 
több fegyverrel, harcossal és áldozattal, de aligha van annak 
valószínűsége, hogy a világpolitika napirendjére való tűzésnek ilyen 
hibátlan jogi, politikai és erkölcsi jogcímeit produkálja még egyszer 
egy ország: hogy elsöpri a gyűlölt, elnyomó és bürokratikus diktatúrát, 
törvényesen uralomra juttat egy meggyőződéses kommunistát, 
aki számot vetve a kommunista párt magyarországi erkölcsi 
és politikai hitelvesztésével, elfogadja a többpártrendszeren alapuló 
parlamenti demokráciát...”

(Bibó István, az 1956-os Nagy Imre-kormány tagja)

Nagy Imre szobra az új helyen, a Jászai Mari téren Tárló az emlék  házban Fotók: Váradi Levente
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munkásságát, nem tanulták az iskolában, és ké-
sőbb sem igyekeztek pótolni a hiányaikat. Nevet 
nem mondok, de volt közülük, aki elcsodálkozott, 
amikor azt mondtam neki, ugye, tudja, hogy Nagy 
Imre korábban is volt már miniszterelnök…
■ Legalább a baloldalon   méltón bánnak Nagy 
Imre örökségével? 
■ Számomra még szomorúbb, hogy ők sem foglal-
koznak vele. Pedig annyi előremutató üzenet van 
az életútjában, hogy csak egyet emeljek ki: amikor 
a forradalom napjaiban miniszterelnökként beje-
lentette, hogy az egypártrendszert megszüntetik, 
és a kormányában más pártok képviselői is helyet 
kapnak. De persze nem csak Nagy Imrével vannak 
így: a baloldal nem ismeri, nem vállalja, nem mu-
tatja fel saját múltját.
■ A több évtizedes kutatómunka után van-e olyas-
mi az életműben, amit még nem tártak föl?

■ Nagy Imre egész munkásságát másképp kellene 
néznünk, mint eddig. Sokkal erőteljesebb,   sokkal 
pozitívabb hatása volt akkoriban a magyar történe-
lem alakulására, mint ahogy ma bemutatják. De jó, 
hogy föltette ezt a kérdést, mert éppen itt áll mögöt-
tem egy új könyv megannyi példánya. A forradalom 
évfordulójának tiszteletére jelenik meg A  magyar 
nép védelmében címmel. Nagy Imre olyan írásai 
vannak benne egybegyűjtve, amelyeket külföldön 
már kiadtak, de itthon még nem. Amikor leváltot-
ták, s már csak az ÁVH által megfi gyelt nyugdíjas-
ként élt, 1955-től vetette papírra őket. Huszonnégy 
fejezetben olvasható a Rákosi-klikk és a sztáliniz-
mus első magyar nyelvű kritikája,  gazdasági, poli-
tikai, erkölcsi, etikai témakörben egyaránt. Nem is 
értem, hogy eddig miért nem fi gyeltünk föl ezekre 
az írásokra, de örülök, hogy végre napvilágot látnak.

Kerekes András

Nagy Imre szobra az emlék  ház udvarán
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Ebben a rovatban jeles kortárs írók, publicisták tollával ékeskedünk. Novemberi szerzőnk:
Péterfy Gergely (Budapest, 1966. X. 31.)

József Attila-díjas író, forgatókönyvíró, szerkesztő, egyetemi oktató. Művészcsaládból származik:

dédapja Áprily Lajos, nagyapja Jékely Zoltán költő, egyik testvére Péterfy Bori színész, énekes. 

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett latin–ógörög szakon, 2007-ben PhD-fokozatot szerzett. 

Évekig tanított a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Dolgozott rádiós és tévés kulturális műsorok 

szerkesztő-műsorvezetőjeként. Idén januárig vezette feleségével, a szintén író Péterfy-Novák Évával

az Ötös – Péterfyékkel című műsort a Klubrádióban. 1991 óta publikál novellákat, első novelláskötete 1994-ben, 

első regénye (A B oldal) 1998-ban jelent meg. Összesen tizenegy kötete olvasható, a Kitömött barbár 2015-ben 

Aegon-díjat kapott. Legutóbbi regénye, A golyó, amely megölte Puskint, tavaly jelent meg.

Már Umbriában akartam elkezdeni az őszt, de 
aztán a szeptember mégis itthon telt. A lakást, 
amelynek hirdetése rejtélyes módon Éva mail-
boxában landolt, holott az idealista.it (nem egy 
rossz név egy ingatlankereső oldalnak) az én 
e-mailemre volt beállítva, csak október közepétől 
lehetett megnézni. A hirdetés az első fotón egy 
olyan brutálisan jó teraszt tolt az arcunkba, hogy 
Éva hangosan felsikkantott mellettem a kanapén. 
A borostyánlugas alatt kovácsoltvas kerti étkező, 
kő mellvéden túl egy olyan hullámzó umber táj, 
amilyet csak utazási prospektusok címoldalán lát 
az ember. Túl szép, hogy igaz legyen, mondtam 
azonnal. És ami túl szép, hogy igaz legyen, az nem 
is igaz. De a dolog aztán nem hagyott nyugodni, 
ráírtam az ingatlanosra, és két levélváltás után már 
meg is állapodtunk a helyben és az időben: október 
9., Todi, a Sant’Ilario előtt.

Voltak már jó teraszaim és jó kilátásaim a há-
zakban, amelyekben laktam. Az első lakás, 1966-
tól 69-ig, a Tabánra nézett. Van ott az a falatnyi 
óváros a Virág Benedek-házzal és a tabáni temp-
lommal, nehéz megmondani, de úgy sejtem, ott 
fi xálódott valami alapvető igény a távlatra, ame-
lyet látni akarok az ablakomból. A második lakás-
ból az Egry József utcában egy parkra láttunk, a 
háttérben egy hatvanas évekbeli sorház függőfo-

lyosói. Távlat ott is volt, a középkorért el kellett 
sétálni az utca végére, a Műegyetem főbejárata 
előtti karcsú oroszlánokig.  A harmadik lakásból a 
Bartók Béla útra lehetett látni és a Feneketlen-tó-
ra, a hátsó szobákból a Bartók Mozi mögötti kis 
utcára. A középkor itt kimaradt. A Frankel Leó úti 
hatalmas bérházból viszont a Rózsadomb látszott, 
oldalában Gül Baba türbéjével, itt megvolt minden, 
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októberben már a kémények füstje lebegett, hosz-
szan el lehetett látni a Segesvár felé nyíló völgy 
dombjai felé, amelyek a távolban lassan hegyekké 
növekedtek. A  domboldalak legelőit erdősávok, 
facsoportok tarkították, a déli domboldalakon ma-
gasra futottak a szőlőültetvények. A dombtetőkön 
fenyveserdők taraja sötétlett. Ennek a tájnak volt 
a legtagoltabb ritmusa, ezt a látványt tudta legna-
gyobb élvezettel bejárni a szem.

De a terasz Todiban még akkor is csak fi k-
ció volt, amikor ott álltam a megadott időben a 
Sant’Ilario homlokzata előtt. Egész éjszaka alig 
aludtam, nem tudom, mi tartott ébren, talán az el-
határozás súlya, hogy holnap eldől, amit már évek 
óta tervezek: hogy elköltözünk Magyarországról. 
Hónapok óta azzal teltek a napjaim, hogy pörget-
tem az olasz lakáshirdetéseket, Siracusa, Messina, 
Palermo, Calabria és Puglia, falvak és kisvárosok, 
magányos tengerparti házikók, tetőteraszok, bú-
torozott és bútorozatlan szobák ezreiben laktam 
gondolatban, ami lassan összezavarta a tér- és 
időérzékemet, és belelökött egy sajátos virtuális 
emigrációba. A maradék időmben, ami maradt még 
a munka és a lakásnézegetés mellett, olasztudáso-
mat bányásztam elő a mélyből, órákat töltöttem 
a Netfl ixen olasz sorozatokat nézve, és dühroha-
mot kaptam, ha nem jutott eszembe egy-egy szó. 
Minden idegszálammal arra összpontosítottam, 
hogy megerősítsem magamban, hogy igen, tényleg 
el kell menni innen, méltóságon aluli továbbra is 
asszisztálni ahhoz, ami itt folyik, és mindaz, ami 
megtehető volt, már megtettem, és nincs olyan, 
amit ne tudnék megtenni továbbra is akkor is, ha 
nem Magyarországon, hanem Olaszországban la-
kunk. Tovább erősítette ezt a különös állapotot a 
covid után rögzült újfajta munkaszerkezet, hogy 
minden, amit csinálok, átköltözött az online tér-
be, nincs szükség arra, hogy fi zikailag is ott legyek, 
ahol lenni akarok. A képmásom jár el helyettem. 

Aztán megérkezett a Sant’Ilario-templom elé 
Paola, az ingatlanos, és miközben megvitattuk a 
covid-helyzetet, és sajnálkozott egy sort azon, hogy 
nekem, szegény magyarnak, milyen hideg ország-
ban kellett eddig élnem, na de most, most meg-
érkeztem a Kánaánba, már ott is voltunk egy két-
ségbeejtően középkori homlokzat előtt, amelyen 

be- és átépített boltívek egymásba metsző gerezdjei 
árulkodtak a temérdek évszázadról, amelyet ezek a 
falak megértek. Kinyílt a kiskapu, és én ott álltam a 
valószínűtlenül katalógusborítóra illőt szcénában, 
jó száz méter magasan a környező dombok hullá-
mai fölött. A dombtetőkön villák, szőlő és olaj és 
pálmák, cédrusok és ciprusok: a Tevere völgye. 

Nagyon igyekeznem kellett, hogy úgy tűnjön, 
rendes kukacoskodó bérlő vagyok. Belekötöttem a 
kazán karbantartási papírjába, méltatlankodtam, 
hogy nincs kandallófa és majd nekem kell a fuva-
rosokkal alkudoznom, hogy zörög a ventilátor mo-
torja a fürdőszobában, és illendőségből lealkudtam 
pár száz eurót, de közben azon reszkettem, hogy 
mikor írhatom végre alá azt a kurva papírt, mikor 
tessékelhetem ki Paolát az ajtón, és mikor vehetem 
birtokba a teraszt és a látványt, amely minden két-
séget kizáróan az eddigi legpompásabb, még akkor 
is, ha beleveszem a sanghaji felhőkarcolót, amely-
nek panorámaablakain a francia negyed platánfái-
ra láthattunk két hónapon át, vagy a hollywoodi 
villa teraszát, ahonnan Los Angeles fényeiben gyö-
nyörködtünk esténként, vagy Rio de Janeiro szál-
lodaerkélyét a cukorsüvegheggyel és a favellákkal. 

A látványban az a legszebb, hogy nem lehet bir-
tokolni, és minden pillanatban arra fi gyelmeztet, 
hogy a tekintet, amely befogad, nem azonos a táj-
jal, amelyet szemlélhet, magányos optikai eszköz, 
amelyet a végességbe zár a biológiai magány; de a 
lakásokban és teraszokon és tájakba tekintő szo-
bákban ugyanúgy elmesélhető egy ember története. 
Nem tudom, melyik fejezetbe lépek Umbria dombja 
fölött, de élesre állítom az optikát, és fi gyelek.

Péterfy Gergely
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■ Amikor a hetvenes-nyolcvanas években népze-
nével kezdett foglalkozni, volt remény arra, hogy 
ilyen népszerűséget érjenek el ezzel a műfajjal?
■ Akkoriban elsősorban az volt számunkra fontos, 
hogy egyáltalán megtanuljuk ezt a fajta zenélést, 
és akiknek játszunk, főleg a népzenét szerető tán-

cosoknak, legyen kedvük minket meghallgatni. 
Ennek érdekében táncházakat hoztunk létre, ahol 
elsőrendű szempont, hogy a táncháznak a tánc-
rendje és maga a mulatság jó legyen. A leghat éko-
nyabb munkára és arra törekedtünk, hogy hiteles 
legyen az, amit csinálunk. Mindig tudtuk, hogy 

Ha bírja szívvel
az ember,
akkor tegye meg

A Kondor Béla Közösségi Házban találkozhattak a kerü-
letiek októberben a zene világnapja alkalmából a Csík 
Zenekar vezetőjével, Csík Jánossal, aki amellett, hogy 
zenélt, Hajzlinszki Annamáriával is beszélgetett a szín-
padon. Mi a zenekar pályafutásának kezdeteiről és egyes 
állomásairól kérdeztük Csík Jánost. 

Fotó: Váradi Levente
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vannak nálunk sokkal jobbak, és soha nem verse-
nyeztünk, hogy jobbak legyünk bárkinél, hanem a 
cél az volt, hogy tényleg jó, élvezhető legyen az, 
amit csinálunk. 

RÉTEGMŰFAJ BŐVÍTVE
■ Az igazán átütő sikereket a népzene és a rock-
zene sajátos keresztezésével érték el. Mennyire volt 
tudatos e két műfaj ötvözése?
■ Kétoldalú dolog ez, mert mi is városi fi úk va-
gyunk, s miközben a népzene szeretetét kívántuk 
szélesíteni a közönség körében, szerettük a Hobo 
Blues Band, a Beatrice vagy az LGT zenéjét is. 
Nyilván tudtuk, hogy a népzene, ahogy akkoriban 
mondták, rétegműfaj. Szerettük volna a réteg-
műfajjellegét egy kicsit kibővíteni. Megismerve 
a falusi emberek zenéjét, a városi létünkből úgy 
akartunk kitörni, hogy minél több városi embernek 
mutassuk meg azt a lelkiséget, szépséget, amit a 
népzene tud adni. 

A SZÖKŐS LÜKTETÉSE
■ A Most múlik pontosan című dal feldolgozása 
sokak szerint jobb, mint az eredeti Quimby-szám. 
Mi a véleménye erről?
■ Köszönjük szépen, ez a dicséret a zeneszerző-
ket illeti. Mi mindig igyekeztünk az autentikus 
népzenei értékeket megőrizni. Az említett nótába 
például egy táncdallam, a szökős lüktetését hoztuk 
be, ami lehet, hogy jól sikerült. Ez adott neki olyan 
fajta sajátosságot, amely erőteljesebb sikert ho-
zott. Ez mindenkinek a hasznára volt. Soha nem is 
vetődött fel, hogy ki az ügyesebb, hanem egy igazi 
jó barátság született belőle. 

KORSZAKOT NYITOTTAK
■ A 2013-as Kossuth-díj meglepte? Vagy a nép-
zene akkori elfogadottsága már mutatott ilyen 
irányba? Gondolok itt például Sebő Ferenc vagy a 
Muzsikás munkásságára.
■ Amikor a Muzsikás együttes 1999-ben megkapta 
a Kossuth-díjat, az fontos pillanat volt. Nekünk ez 
nem nagyon jutott eszünkbe, bár korábban talán 
felvetődött, amikor átvehettük a Magyar Örökség 
és a Prima Primissima díjat, hogy akkor mi lehet 
ezután. A Kossuth-díj komoly elismerés, de nem 

gondolkodtunk rajta. Ám az kétségtelen, hogy a 
feldolgozásainknak olyan fajta hatása volt abban 
az időszakban, amely a népzenészek életében és 
a zenét kedvelők körében is egy korszakot nyitott, 
amikor a népzene ilyen megszólalása soha nem lá-
tott tömegeket mozdított meg. 
■ Különböző formációkban szeret részt venni, pél-
dául a Mezzo vagy az Esszencia zenekarral, és ön-
álló lemezeket is készít időnként. Miért hasznosak 
ezek a kalandozások?
■ Mindannyiunkban vannak olyan igények, kreatív 
gondolatok, amelyek esetleg nem kerülnek szóba, 
de nem szabad elfelejteni őket. Én úgy voltam ezzel, 
hogy a Csík zenekar megteszi a maga dolgát, fontos 
szerepe van, de szeretek más műfajokat is. Ezért 
alapítottam meg az Esszencia zenekart, amelyben 
klasszikus zenészek, jazz- és népzenészek muzsi-
kálnak együtt. Irodalmi műsorokat is létrehoztunk 
Őze Áron barátommal, Balogh Kálmán cimbalom-
művésszel és Dresch Mihállyal, a magyar jazz ki-
emelkedő személyiségével, mert kellenek a versek, 
valamilyen módon része kell hogy legyen az éle-
temnek. Vigyázni kell ezzel a sokszínűséggel, ne-
hogy az ember szétforgácsolódjék, de hála istennek 
mindig olyan segítő társaim adódtak, akikkel ezt jó 
színvonalon lehetett megcsinálni. 

HAJLÉKTALANOKNAK IS
■ Gyakran vesz részt a Csík Zenekar jótékonysági 
koncerteken. Miért tartja ezeket a fellépéseket fon-
tosnak? 
■ A népszerűség velejárója, hogy sokan meg-
keresik az embert ilyen-olyan kérésekkel. Van, 
amelyiket szívesen teljesítjük, és előfordul, hogy 
nemet mondunk. Olyan igényeket támogattunk 
például, amikor a művészeti oktatást segíthet-
tük, vagy a Mezzo nevű kecskeméti zenekarral a 
Wojtyla Házban a hajléktalanoknak évente adunk 
egy koncertet. Hozzájárultunk így már templom 
felújításához, esetleg csak egy kapu helyrehozata-
lához, vagy éppen a jövő héten megyek Erdélybe 
egy iskola megsegítése érdekében. Nem kell a jó-
tékonysághoz nagyon nagy erőfeszítéseket tenni, 
így, ha bírja egészséggel és szívvel az ember, akkor 
tegye meg.

Bodzay Zoltán
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A M.  É.  Z., vagyis a Meg nem Értett Zene-
kar adott nagy sikerű koncertet szeptem-
ber 26-án a Kondor Béla Közösségi Házban. 
Különleges alkalom volt ez az együttes 
életében, hiszen a koncert és az azt követő 
skót táncház mellett egy kiállítás is nyílt az 
együttes elmúlt 32 évének fotóiból, plakát-
jaiból.

A Kondor előterében nyílt kiállítás anyagát a zene-
kar gitárosa, Turzó Sándor válogatta, aki egyben a 
közösségi ház munkatársainak csapatát is erősíti, 
a kiállítás maga pedig az intézmény vezetőjének, 
Máté Zsuzsának az ötlete volt, aki régebben gyak-
ran vett részt M. É. Z.-koncerteken.

VÁLTOZÓ HANGZÁSSAL
– A zenekar 32 éves pályafutásának nyolc korszaka 
látható a kiállításon. Mindenki szerepel a bemuta-
tott plakátokon és fotókon, akikkel együtt zenél-
tünk a több mint három évtized alatt. Legalább 
húszan játszottunk a M. É. Z.-ben, de csak Kuklis 
Henrik volt mindvégig tag, aki az együttes vezetője 
– mondta Turzó Sándor.

Kuklis Henriktől megtudtuk, hogy a zenekar 
elmúlt 32 éve változatos volt, ami a gyakori tagcse-
rékből is adódott, de ezzel a hangzás is módosult 
valamelyest. Az együttes énekese és ütőhangszere-
se hozzátette: ha elment egy szólista, aki hegedűn 
játszott, és jött helyette egy harmonikás, az más-
ként szólt. Olyan időszak is volt, amikor elektro-

Ízlett a M. É. Z. 
a Kondor közönségének

Skót, ír és angol zene kiállítással és táncházzal
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nikusabb irányba mentek el, s a dalokat ilyenkor 
az adott felálláshoz kellett hangszerelni. Mindig 
születtek új dalok, és ez így van a mai napig. 

NAGY ÉLMÉNYEK
Rövidebb szünet után az alapító tagok 2011-ben 
újra találkoztak, s felvetődött egy nosztalgiakon-
cert ötlete. Csupán egy fellépésről volt szó, de ami-
kor ez megvalósult és sikeres lett, arra gondoltak, 
miért ne lépnének fel újra és újra. Ez pedig így 
megy már mintegy kilenc éve.

A zenekar vezetőjét emlékeztettük néhány na-
gyobb fellépésükre, többek között az egykori Diák-
szigeten tartott koncertjeikre is, ahol mindig nagy 
volt a por a színpad előtt, mert annyian táncoltak 
a zenéjükre. 

– Az akkori szigeti rendezvények nagyon jó 
hangulatúak voltak. Nagy élmény volt ott egyszer 
csak a nagyszínpadon szerepelni úgy, hogy utá-
nunk a Mándokiék léptek fel, csupa világsztárral. 
Hasonlóan nagy élmény volt az egykori Petőfi  
Csarnokban a Jethro Tull előzenekaraként szere-
pelni, amire szintén büszkék vagyunk – idézte fel 
Kuklis Henrik. 

IRODALMI MŰSORRAL
A zenekarvezető szerint mindez sokat emelt az 
együttes renoméján, amit jó értelemben véve ki is 
használták, hiszen az ezt követő időszakban akadt 
olyan évük, amikor 250 koncertet adtak. 

– A mai M. É. Z. már nem játszik olyan sok fesz-
tiválon, mint egykor. Ennek oka az, hogy a fi atalok 
is más irányba fordultak, nem feltétlenül minket 
választanak, ennek megfelelően mi is változtat-
tunk a koncepciónkon. Ettől függetlenül bárho-
va elmegyünk, ahova hívnak, a Szigetre évek óta 
nem hívtak, így oda nem megyünk – hangsúlyozta 
Kuklis Henrik.

A jövőre vonatkozó terveikről szólva hozzá-
tette: a művelődési házakban való zenélés mellett 
színházi produkciókban is szívesen részt vesznek. 
Most készítettek el éppen egy irodalmi műsort, 
amelyet az év végétől kezdenek el játszani.

KILTBEN TÁNCOLVA
A M. É. Z. fellépésének érdekes színfoltja volt a 
koncert utáni táncház, amelyen egy skót vise-
letbe öltözött táncos tanított. Az úgynevezett 
skótszoknyába, de inkább kiltnek nevezett ru-
hadarabba öltözött Martin Hajdu Györgytől ar-
ról érdeklődtünk, miként adja valaki a fejét skót 
táncokra.

A Budapesti Skót Tánc Egyesület alapító tagja 
egyetemista korában tanulta a táncot egy angol-
tanárnőtől. Aztán, amikor egy évet ösztöndíjjal 
Angliában töltött, ott jobban elmélyedt a tánc-
tanulásban. Hazatérvén 1988-ban találkozott a 
M. É. Z. zenekarral, és onnantól nagyon sok helyen 
rengeteg táncházat tartottak együtt. 

SZÉPEN CSAK KEVESEN
– Sokan azt gondolják, hogy a skótok tánca nép-
tánc, de ez nem így van, hanem udvari tánc volt 
eredetileg, amely a nép közé került – mondta Mar-
tin Hajdu György. 

A parázs hangulatú estet követően nem bú-
csúzik a Kondor Béla Közösségi Ház a M. É. Z.-től 
hosszú időre, mert később is lesz fellépésük itt, s 
talán a skót tánccal is megismerkedhetnek még 
azok, akik erről most lemaradtak.

Bodzay Zoltán
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Heilauf Zsuzsanna intézményvezető szerint azért 
fontos számukra ez a cím, mert a kezdetek óta vall-
ják, hogy a Tomory minden korosztálynak szóló 
otthonos, jó hely, ahol sokféle különleges program 
keretében minőségi időtöltésben lehet részük az 
oda látogató kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

A múzeum hagyományos feladatain túl dol-
goztak már kiállításon hajléktalanokkal együtt-
működve, és tartottak egyedi tárlatvezetést pizza-
futárnak is. Jelenleg pedig egy izgalmas sorozat, 
a Múzeum-klub keretében különféle művészek 
bevonásával színesítik a programpalettájukat. 
Kiállításaikkal, kiadványaikkal találkozhatnak az 
érdeklődők az interneten, valamint a kerület több 
pontján, akár a Havanna-hetivásárban is. Ebben a 
nehéz évben már több mint hatszáz gyermek-

nek tartottak múzeumpedagógiai 
programot.

A remények szerint két csa-
ládbarát kiállítóhelyükön, a 
Herrich-Kiss villában és a Ha-
vanna Kiállítóhelyen hamaro-
san befejeződő felújítási mun-
kálatok újabb lehetőségeket 
teremtenek a programok mél-
tó szervezéséhez.

Heilauf Zsuzsanna köszö-
netet mondott a pályázati 
anyag összeállításában vég-
zett munkájáért Mayer Adél 
múzeumpedagógusnak és 
Szilárd Gabriellának, aki 

Családbarát Múzeum 
elismerő cím a Tomorynak

ebben az időszakban kulturális közösségi munkás-
ként segített, valamint a Civil Zöldítők Egyesület-
nek és Burka Erikának, a Bókay Árpád Általános 
Iskola pedagógusának. Ugyancsak nagyban hozzá-
járultak a cím elnyeréséhez a múzeum fenntartóin, 
partnerein és munkatársain kívül a diákmunkások 
és az önkéntesek, akik szívvel-lélekkel dolgoztak 
azért, hogy Családbarát Múzeummá válhasson a 
Tomory. 

A döntés értelmében a Tomory Lajos Múzeum 
mellett 2020-tól a következő intézmények viselhe-
tik a Családbarát Múzeum címet: Ludwig Múzeum, 
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Gödöl-
lői Királyi Kastély, Deák17 Galéria, százhalombat-
tai Matrica Múzeum, Magyar Természettudományi 
Múzeum, Reptár – Szolnoki Repülőmúzeum. 

B. Z.

A 18. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó rendezvényen 
adták át első ízben a Családbarát Múzeum oklevelet nyolc 
intézménynek. A Magyar Nemzeti Galériában online közve-
títés keretében szeptember 28-án tartott eseményen az el-
ismerésben részesülők között volt a XVIII. kerületi Tomory 
Lajos Múzeum is. 

Fotó: Tomory Lajos Múzeum
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Nem csupán a hivatalos koszorúzási ünnep-
ségeken lehetett megemlékezni a kerület-
ben október 6-ról. Jó alkalomnak bizonyult 
erre a Tomory Lajos Múzeum programja is, 
amelyen Baksa András Hitből, szívből, szen-
vedélyből című előadása a hazaszeretetről 
szólt versben, dalban és prózában.

Baksa Andrást többek között a We Will Rock You 
című musicalből ismerhetik a színházkedvelők. A 
műsor megkezdése előtt ezért is utaltam arra, hogy 
az aznapi előadása alapvetően más műfaj. Amint 
azt a színész elmondta, mostanában főként mu-
sicalekben dolgozik, de nem újdonság számára az 
ilyen típusú műsor sem, mert hasonló előadásokban 
tizennégy éve lép fel a Talán Teátrum társulatával.

– A Tomory Lajos Múzeumba elhozott össze-
állítás a Köszönjük, Magyarország! című program 
keretében született meg. Kárpátaljai születésű 
magyarként számomra különösen fontos a nem-
zeti identitástudat terjesztése, amihez jó alkalom 

az október 6-ról való megemlékezés – mondta el 
Baksa András. 

Az előadást azzal az alcímmel hirdették meg, 
hogy Hazaszeretet versben, dalban, prózában a 
fi atal színész, énekes, történész tolmácsolásában. 
Ennek magyarázata az, hogy Baksa András ugyan 
már gyerekkorában kötődött a színházhoz, de első 
alkalommal nem vették fel a Színművészeti Egye-
temre, ezért Debrecenben történelem szakot vég-
zett. Aztán rájött, hogy mégis a színház az élete, 
így elvégezte a színművészetit is. 

A műsorban többek között a honvéd táborno-
kok kivégzésének epizódjai hangzottak el. Egy egy-
kori szemtanú naturális beszámolója a mai lélekre 
láthatóan megrázó hatással volt, a kivégzések ke-
gyetlensége elborzasztotta a történet hallgatóit. 

Noha itt nem voltak koszorúk és virágok, az 
aradi vértanúkról ezúttal is méltóan emlékezett 
meg a Tomory Lajos Múzeum, illetve azok, akik a 
Hitből, szívből, szenvedélyből című műsort meg-
nézték, meghallgatták. B. Z. 

Hitből, szívből, 
szenvedélyből 

Fotó: Váradi Levente
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– Az Ott/Hon kalanddrámával az Odüsszeia min-
tájára egy olyan előadást képzeltünk el, amelyben 
több nemzetiség is bemutatkozhat egyszerre, de 
nem erőltetett módon, hanem egy „magyar ván-
dor” közreműködésével – mondta Keller Linda, az 
előadás produkciós vezetője, az Artashat színház 
alapító igazgatója. 

A főhős hosszú útra indul, állomásai az örmény, 
a görög, a szerb, a német és a lengyel nemzetiség 
szűkebb pátriája.

– Az ő irodalmukból kerestünk egy-egy jellem-
ző darabot, aztán a dramaturg segítségével maguk 

a nemzetiségi színészek válogattak ki karakteres 
jeleneteket. Az volt a célunk, hogy úgy meséljünk 
a szóban forgó nemzetiségről, hogy az a vándorút 
állomásain magától értetődő legyen. 

Az előadás magyar nyelven folyt, csak olykor 
szakította meg rövid prózai rész az adott nemze-
tiség nyelvén (a cselekmény menetéből fakadóan 
azonban így is érthető volt), a dalokat viszont ki-
vétel nélkül eredeti nyelven adták elő. 

– Kezdettől fogva sokat töprengtünk  azon, 
hogy milyen nyelven játsszunk. Ha csak örményül 
adnánk elő valamit, a nézők nagy része nem érte-
né, és a többségi társadalmat nem tudnánk meg-
szólítani. Ezért úgy igyekszünk megmutatni ha-
gyományainkat és dallamainkat, hogy az mindenki 
számára érthető legyen. 

Keller Linda édesanyja százszázalékos ör-
mény, sokáig a pápai örmény nemzetiségi ön-
kormányzat elnöke és az országos örmény ön-
kormányzat  tagja volt. Lánya így egy-kettőre 
belecsöppent az örmény kultúrába, és ez döntő 
hatással volt az életére. Linda színészként vég-
zett, hét évig a dunaújvárosi Bartók Színház tár-
sulatának tagja volt, majd játszott Budaörsön és 
más színházakban  is, miközben a Veszprémi 
Egyetemen bölcsész diplomát is szerzett. Alapító 
tagja és alelnöke a Magyarországi Nemzetiségek 
Színházi Társulatának. 

– Egy ilyen társulat létrehozásának ötlete a né-
hai Gergely László rendező fejében fogant meg, ő 
állította színre azt a Csárdáskirálynő-változatot, 
amelyet először a Rózsa Művelődési Házban, ké-
sőbb  a Kondor Béla Közösségi Házban mutattunk 
be, majd a Bethlen Téri Színházban adtunk elő 
többször is. Gergely László halála után határoz-
tuk el tizenketten, hogy – emlékének megőrzésére 
is –kulturális egyesület formájában létrehozzuk a 
társulatot. 

Előadásaik koprodukcióban születnek, mert ez 
a  kulturális együttes nem regisztrált színház, így 
nem pályázhat, ezért a szükséges anyagiakat azok 

Ott/Hon Artashatban 
Vastapssal fogadták a nézők október 9-én a Nemzeti Szín-
ház Kaszás Attila Termében az Ott/Hon  című előadást, 
amely az idei Jelen/Lét Fesztivál keretében a Magyarorszá-
gi Nemzetiségek Színházi Társulata, a Magyarországi Szerb 
Színház és a XVIII. kerületi Artashat Örmény Nemzetiségi 
Színház koprodukciójában került színre. 

Jelenet az Ott/Hon című előadásból
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Keller Linda

kult18

a színházak állják, amelyeknek már van előadómű-
vészeti irodai regisztrációjuk. 

Az Artashat Örmény Nemzetiségi Színház 
2013-ban alakult Urartu néven, kulturális egyesü-
letként. 

– A kezdeményezést felkarolta a XVIII. kerületi 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Na-
zarjan Hamlet. Az ő javaslatára változtattuk meg 
a nevünket 2015-ben Artashatra: ez annak az ör-
mény városnak a neve, amely a kerület egyik test-
vérvárosa.

Nazarjan Hamlet 
jóvoltából az Artashat 
azóta is sok segítséget 
kapott: egyebek közt 
anyaországi darabhoz 
jutottunk, amelyet először 
Magyarországon mutattak 
be, Szarkiszjan Ovszanna 
személyében örmény 
rendező érkezett hozzánk, 
és tábort is terveztünk, 
de a koronavírus-járvány 
miatt arról le kellett 
tennünk. 

Ugyancsak a járvány miatt maradt el annak a tánc-
játéknak a bemutatója, amely Genocídium címmel 
az 1915-ös örmény népirtásnak állít emléket. 

– Nagyon izgalmasnak gondoljuk, hogy moz-
gással, tánccal és zenével próbáljuk  bemutatni 
a történéseket, azt az érzelmi állapotot, amely 
minden örményt elfog, amikor arra a tragikus ese-
ményre gondol. Az összpróbák küszöbén kellett 
felfüggeszteni az előkészületeket, de mihelyt le-
het, folytatjuk. 

Kerekes András 
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DEC
18

18:00

PROGRAMAJÁNLÓ
NOVEMBER - DECEMBER
www.kult18.hu

KONDOR JAZZ KLUB III-IV.
Meghívott vendég (nov. 13.): Canarro zenekar
Sztárfellépő (dec. 11.): Nyári Gyula zongorán
Házigazda a Jazz’hog Band zenekar
Belépő: 800,- Ft

NOV 13
19:00

DEC 11
19:00

FRÁTER LÓRÁND NÓTAKÖR MŰSORA
„Öreg cigány hegedűjén” (nov. 21.)
„Akkor volt szép a Karácsony” (dec. 05.)
Művészeti vezető: Fényes György
Belépő: 1.500,- Ft

NOV 21
14:00

DEC  05
14:00

ORSZÁGOS RAJZFILMÜNNEP 2020

Kézműves foglalkozással egybekötött rajzfilmvetítés 
ONLINE magyar rajzfilmválogatásokból.
További információk hamarosan a kult18.hu oldalon.

NOV
15

09:00

KONDOR PÓDIUM BESZÉLGETÉSEK
Meghívott vendég Dr. Beer Miklós - pap, író, a Váci 
egyházmegye nyugalmazott püspöke.
Műsorvezető: Hajzlinszki Annamária
A belépés díjtalan!

NOV
20.

18:00

BABA-MAMA HOLMIK BÖRZÉJE 
Használt ruha csere-bere

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

NOV 14
08:00

DEC  12
08:00

Kondor Béla Közösségi Ház

ÉJSZAKAI ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG
Férfi, női és ifjúsági kategóriában.
A helyezettek érmét és oklevelet kapnak.
Nevezési díj: 300,- Ft
Regisztráció: kondorkh@kondorkh.hu

NOV
06

19:00

SINHA RÓBERT GITÁRMŰVÉSZ ÉS
BARÁTAI KONCERT V. RÉSZ

VENDÉGEK: Danics Dóra , Tengerszem zenekar
Belépő: 1.000,- Ft
Diákoknak, nyugdíjasoknak: 500,- Ft

NOV
26

19:00

A HUNGÁRIA EGYÜTTES
Fotótörténeti kiállítása és ankét

Megnyitó: november 14. szombat 19 óra
A kiállítás megtekinthető 2020. november 24-ig
a Kondor Béla Közösségi Ház nyitvatartási idejében.

NOV
14

19:00

REPUBLIK KARÁCSONYI KONCERT
Exkluzív karácsonyi koncert
Belépő: 2.000,- Ft
Jegyek válthatóak a helyszínen és a
www.kult18.hu oldalon.

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

SZIKRA LÁSZLÓ ÖNÁLLÓ HUMORESTJE
2x45 percben
UGYANOLYAN MOCSOK VAGY TE IS,
MINT A GIZI!
Belépő: 1.900,- Ft

DEC
09

18:00

ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA
Találkozás a Mikulással és kézműves foglalkozás 
gyerekeknek.
A rendezvény ingyenesen látogatható, várunk 
mindekit szeretettel!

DEC
06

10:00

RUMI RÓZSA JÓTÉKONYSÁGI KIÁLLÍTÁSA 

A „Jónak lenni jó” adománygyűjtő programhoz 
kapcsolódva a megvásárolt képek árát a művésznő 
a kampány számlájukra juttatja el. 

DEC
07

17:00

KONDOR ROCK KLUB

SZTÁRFELLÉPŐ: GESAROL EGYÜTTES (nov. 27.)
Belépő: 1.000,- Ft
SZTÁRFELLÉPŐ: GRIFF EGYÜTTES (dec. 19.)
Belépő: elővételben 1.600,- Ft; helyszínen: 2.000,- Ft

NOV 27
19:00

DEC  19
19:00

NOV
27

17:00

ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA
LUCA SZÉKE – szokások, kézművesség, dal- és 
verstanulás az ünnep előtt
A rendezvény ingyenesen látogatható, várunk 
mindekit szeretettel!

DEC
13

10:00

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

„FOLTOMIGLAN” FOLTVARRÓ KÖR
Bemutatkozó kiállítása
A Kondor Béla Közösségi Házban működő kör éves be-
mutatkozó kiállítása. A közeledő ünnephez ajándékötlete-
ket ad az érdeklődőknek. Megtekinthető december 30-ig.

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

Tébláb táncház és kézműves foglalkozás
gyerekeknek.
Belépő: családi jegy (5 fő): 1.000,- Ft

NOV
29

19:00

MIKULÁS PROGRAMOK
HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS - december 4-5-6.
További információ: +36 1 291 6564.
MIKULÁS VONAT - 16:00-19:00
MIKULÁS AJÁNDÉKA - a Fabula Bábszínház
előadása 17:00; Belépő: családi jegy (5 fő): 1.000,- Ft

DEC
04

16:00

ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
KOVÁCSOVICS FRUZSINA KONCERTJE
GYEREKEKNEK
A koncert után kézműves foglalkozás.
Belépő: családi jegy (5 fő): 1 000 Ft

DEC
19

10:00



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!

KARÁCSONYI KONCERT
A Dohnányi Ernő Zeneiskola harmonika- valamint 
gitárzenekarának, kórusának és énekes szólistáinak 
hagyományos koncertje
Belépő 600,- Ft

DEC
19

18:00

LEGO - KockaPark Kiállítás
A Kockajáték LEGO® Klub beköltözik a Pestszen-
timrei Közösségi Házba, hogy kicsiket és nagyokat 
elbűvölje a LEGO® építményeivel. LEGO® rajon-
góknak kötelező! Belépő: 1.000,-1.200,- Ft

Nov  21
10:00

Nov 22
10:00

IMRE NAPI OPERETT- ÉS NÓTADÉLUTÁN
Imrék köszöntése a kerület névadó Szentjének tisz-
teletére. Régi idők ismerős dallamai a színpadon 
Pethő-Tóth Brigittával és Gencsev Gáborral.
A belépés ingyenes!

NOV
06

15:00

GEDEON IRÉN KIÁLLÍTÁSA
Az ünnepélyes megnyitón a vendégeket köszönti: 
Máté Zsuzsanna, a Kondor Béla Közösségi Ház 
és Intézményei vezetője. A kiállítás megtekinthető 
november 24-ig a PIK Ház nyitvatartási idejében.

NOV
04

18:00

KARÁDY SANZON 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
13

17:00

MIKULÁS PROGRAM - 
KÉT VIDÁM RÉNSZARVAS
Előadja: a Szeleburdi Meseszínház
Várjuk szeretettel a gyerekeket, akik ajándékot 
kapnak a Mikulástól. Belépő: 980,- Ft

DEC
06

16:00

ADVENTI VÁSÁR A PIK-BEN - Adventi kézműves workshop (10:00-16:00)
Elkészíthetjük saját Adventi koszorúnkat, kopogtató díszünket, vagy egy csodaszép egyedi ajándékot Karácsonyra!  Amíg a 
picik kreatívkodnak, a szülők iparművészek útmutatásával készíthetik el egyedi ajándékukat. Az elkészített munkák anyagkölt-
ségére egy jelképes összeget kérünk. Kézműves alkotók és iparművészek kiállítása és vásár Itt mindenki számára találsz egy 
kis csodát Karácsonyra! Az Ünnepi hangulatról szép muzsika és büfé gondoskodik.

NOV
29

10:00

AZ EZÜST-TÓ KILINCSE
DOLÁK-SALY RÓBERT ÖNÁLLÓ ESTJE
Abszurd figurák, jelenetek / Dolák-dalok /
Diafilmek
Belépő 2.000,- Ft

DEC
11

18:00

DR SCHÖNEK ZOLTÁN: ANGYAL FEKETÉBEN - Könyvbemutató és dedikálás
Bemutatjuk az „Angyal feketében” c. könyvet. „Hogyan lehet megtanulni jól szeretni?” Ezt a Karácsonykor különösen aktuális kérdést 
járja körül ez az új, spirituális kisregény. Főhőse egy háziorvos, akinek életét egy különös végrendelet, egy tizennégy évvel ezelőtt 
kötött rejtélyes fogadás, no meg egy koromfekete tacskó forgatja fel, hogy a történet végre hősünk is megtalálja a választ erre a 
kérdésre. A dedikálással egybekötött bemutatóra várjuk kedves közönségünket! A renezvény ingyenesen látogatható!

NOV
29

15:00

THE WORLD SPEAKS ENGLISH.  AND YOU ? - Új tanfolyam indul! 
Beszédcentrikus Angol Oktatás kezdőtől középfokig. Hétfőnként: 10:00 – 11:30 óráig és szombatonként: 10 :00- 11:30 óráig.
A tanfolyam indulása előtt INGYENES szintfelmérés! Próbáld ki magad novembertől induló tanfolyamunkon!
Óradíj: 2.500 Ft /alkalom (2 x 45 perc) További információk, jelentkezés: Mód Ágnes 
E-mail: agi_mod@yahoo.com

2020
NOV

GRYLLUS DÁNIEL - Budapesti tücsökmuzsika című előadóestje
Gryllus Dániel a Kossuth-díjas Kaláka együttes vezetője. Az est folyamán természetesen énekelt versek szerepelnek, lesznek 
közöttük klasszikusok, mai költők egyaránt. Elhangzik néhány, Biblia alapján írott dal, és nem hiányozhat a sorból József
Attila-vers sem. A belépés díjtalan, de a helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztrációt kérünk a  291-9202
telefonszámon, vagy a regisztracio@pikhaz.hu e-mail címen!

NOV
27

18:00

DIÓTÖRŐ
Ünnepi családi színházi előadás
A Nektár Színház gyönyörű karácsonyi előadása 
klasszikus zenei és balett betétekkel.
Belépő 1.100,- Ft

DEC
12

15:00

„ISTEN BOLONDJA”
BERECZ ANDRÁS Adventi műsora
A Kossuth-díjas ének- és mesemondó, népmese-
gyűjtő, folklórkutató és előadóművész különleges 
adventi műsorát élvezhetjük. Belépő 2.000,- Ft

DEC
18

18:00

2020
ŐSZ-
TÉL

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

PÁL FERI ATYA ELŐADÁSA
Az egyik oldalon van az elköteleződés, az érzelmi 
összetartozás, a hűség. A másik oldalon mindeközben 
ott van bennünk a vágy a kalandra, a felfedezésre, a 
tűzre. Hogyan mehet a kettő együtt? Belépő: 2.000,- Ft

NOV
07

15:00
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KÖZÖNSÉGFELMÉRÉS
Kérjük, segítse munkánkat és töltse ki online kérdőívünket a Kult18.hu 
portálon. Amennyiben hírlevelünkre is regisztrál, részt vesz nyereményjáté-
kunban, ahol értékes vásárlási utalványokat nyerhet!

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-
TÉL

MIT ÉNEKELJ OTTHON?
Hazay Ancsa foglalkozása
Kodály Zoltán szemléletén alapuló zenefoglalkozás 
kisgyermekes (0-3 éves) családoknak.
Keddenként 10:15 – 10:50
Részvételi díj: 1.300,- Ft /alkalom, Tel.: 06-30-377-2693

2020
ŐSZ-
TÉL

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: 7.00,- Ft/alkalom

2020
ŐSZ-
TÉL

ZUMBA

Kedden és csütörtökön 18:00 – 19:00
Oktató: Czéh Beáta gyógy-testnevelő
Részvételi díj: 8.00,- Ft / alkalom

2020
ŐSZ-
TÉL

ETKA JÓGA 

Keddenként 15:30 – 17:00
Oktató: Baumgardtnerné Sulák Ágnes
Részvételi díj: 1.200,- Ft/alkalom

2020
ŐSZ-
TÉL

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

GROTESZK - a táncban, az irodalomban, 
a zenében
Öt rövid történet felhasználásával készült
(valamelyest) improvizációs előadás.
Belépő: 500,- Ft

NOV
20

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 – 23:00 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

„MIKULÁSVÁRÓ”

A Fabula Bábszínház Brumi és a téli álom című 
mesejátéka után megérkezik a Mikulás, akitől 
minden gyerek ajándékot kap. Belépő: 990,- Ft 
Jegyek korlátozott számban kaphatók!

DEC
06

11:00

HEGEDŰS ENDRE KOSSUTH- ÉS LISZT 
DÍJAS ZONGORAMŰVÉSZ ADVENTI 
HANGVERSENYE
Közreműködik: Hegedűs Katalin zongoraművész
Belépő: 1.700,- Ft

DEC
13

17:00

„HANGFÜRDŐ” - vezetett gongmeditáció 
Minya Andrással 
A vezetett gongmeditáció, vagy hangfürdő alkalmas a 
stressz kezelésére, a mindennapi rohanás utáni relaxáció-
ra. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció kérünk!

DEC
17

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 – 23:00 Belépő: 500,- Ft

DEC 19
16:00
19:00

„KARÁCSONYVÁRÓ”
A Fogi Színház – A szörny, aki elrabolta a 
karácsonyt című előadása után mézeskalács 
díszítésre várjuk a gyerekeket. Belépő: 500,- Ft 
Jegyek korlátozott számban kaphatók!

DEC
20

11:00

BUDAPEST GYPSY SWING –
KARÁCSONYI KONCERT

Exkluzív karácsonyi koncert
Belépő: 1.000,- Ft

DEC
20

18:00

SZILVESZTERI BÁL
Fellépnek az ABBAbák!
Tánczenéről a Főnix Együttes gondoskodik. 
Szilveszteri vacsora előre rendelhető.
Belépő: 6.900,- Ft

DEC
31

20:00
45
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A baseball Magyarországon nem számít vezető 
sportágnak, ismertsége meg sem közelíti más profi  
észak-amerikai sportokét, így az amerikai futballét 
sem, nem beszélve a jégkorongról. Amatőr szin-
ten, szervezett formában azonban már huszonöt 
éve létezik. Az első hivatalos mérkőzést 1991-ben 
játszották, míg a sportág szakszövetsége 1992-ben 
alakult meg.

A Pestszentlőrincen megalapított Budapest Red 
Wolves (akkor még csak Reds néven) 2012-ben ne-
vezett be először a hazai bajnokságba, majd 2014-
ben megszerezte első bajnoki címét. Ugyanabban 
az évben a csapat saját pályát is épített, amely 
önkormányzati és egyesületi, baráti összefogással 
három hónap alatt készült el. A felnőtt baseballpá-
lya egy gyermekpályát is tartalmaz.  A létesítmény 
Pesten az első baseballsporttelep volt. 

A Reds tavaly csatlakozott a hazai amerikai 
futballban kiváló Budapest Wolves egyesülethez, 
és immár Red Wolves néven játszotta a bajnoki 
döntőt, az Óbuda Rascals ellen. A címvédés ezút-
tal nem sikerült, az Óbuda 3-1-re nyerte a három 
győztes mérkőzésig tartó párharcot.

– A Wolveshoz való csatlakozás egy újabb szint 
a csapat életében. Egy nagyobb klub részeként 
jobbak a lehetőségeink – mondta Piros Szabolcs, a 
Reds alapítója, alelnöke. – Erős utánpótlásbázissal 
rendelkezünk, korosztályos csapataink is domi-

Valami Amerika 
Lőrincen
Csapatjáték. Az amerikaiak állítólag hotdogevés közben is értik, de európai szemmel 
– és gondolkodásmóddal – szinte követhetetlen. Legalábbis televízión keresztül. Élőben 
más a helyzet, mert egy szakértővel együtt nézve néhány perc alatt megtanulható há-
rom-négy szabály, ami alapján már legalább az eredményjelzőn lévő számokat értjük, és 
egy-két sikeres ütés után az is sejthető, hogy ki miért és hova fut.

A négy sarok játéka
1846. június 19-e jelentős dátum az Egyesült Államok 
sporttörténetében: e napon játszották ugyanis az első 
nyilvános baseballmérkőzést a New York városától 
320 kilométerre északra lévő Cooperstownban. A 
sportág néhány évvel korábban alakult ki, elsősorban 
az angolok által terjesztett krikettből, illetve az abból 
kifejlődött four corners és townball nevű játékokból. 
A baseball elnevezést 1839-ben egy húszéves diák, 
Abner Doubleday használta először, így ő tekinthető 
a sportág névadójának. A játék rendkívül hamar 
népszerű lett. Egy kis fricska azért járt a derék 
jenkiknek északról: bár a baseballt az amerikaiak 
teljesen a sajátjuknak tekintik, az első klubot New 
Yorkba bevándorolt kanadaiak alapították   1845-ben, 
Knickerbockers néven. Az első szabálykönyv is ebből 
az évből való, egy évvel később pedig véglegessé 
vált, hogy a jellegzetes gyémántalakú pályán 
megszületett a baseball.
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nálnak a hazai mezőnyben. A felnőtt csapatban is 
többnyire saját nevelésű játékosok lépnek pályára, 
de mindig akad néhány valódi baseballnemzetből 
érkező, Magyarországon dolgozó amatőr játékos. 
Idén egy kiváló mexikói elkapó, Carlos Rúbio segí-
tette a „pirosakat”.

A női softballszakágban – kisebb pályán és na-
gyobb labdával játszanak a hölgyek – egyeduralko-
dó a Red Wolves. A női csapat idén az Érd Wildcats -
től hódította el a bajnoki trófeát.

A BAJUSZ HAGYOMÁNYA

A bajnoki alapszakaszból és rájátszásból álló ame-
rikai sportágakban sokszor jellemző, hogy a bajnoki 
címről döntő rájátszás során különböző babonákat, 
hagyományokat követnek a játékosok. Ez a base-
ballban sincs másképp. Az egyik ilyen babona az, 
hogy az alapszakaszt követően a bajnokság végéig 
nem borotválkoznak a játékosok, így a döntőben 
már gyakran az is vikingszakállat lobogtat, aki az 
év többi napját sima ábrázattal tölti. A Reds csapata 
is követte ezt a hagyományt, ám kisebb gondot oko-
zott az, hogy három játékos kivételével mindenki 
húsz éven aluli, ami bajusznövekedési szempontból 
hátrányos. A baseballozó azonban feltalálja magát, 
és az amúgy is vidám, családias hangulatban külön-
féle, például a múlt század húszas éveinek férfi di-
vatját idéző kackiás bajszokat rajzolva teljesítették 
a fi úk ezt a kihívást. Puskás Attila

A baseballban 
hagyományos bajusz 
a Reds játékosainál 

sem maradhat el 
a rájátszásban. 
Még az ifjúkori 

bajuszhiány sem 
lehet akadály

A női softballszakágban egyeduralkodó Red Wolves idén is bajnok lett

Fotók: Ványi Ákos
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Manapság szinte már úgy beszélünk a cu-
korbetegségről, mint a nátháról, pedig ko-
moly betegségről van szó, amely életkortól 
és nemtől függetlenül mindenkit veszélyez-
tet. De mi is az a diabétesz? A cukorbeteg-
ség világnapja kapcsán dr. Dajka Évával, a 
Zsebők Zoltán Szakrendelő diabetológusá-
val beszélgettünk. 

– A szénhidrát-anyagcsere zavara, mely az inzulin 
relatív vagy tényleges hiánya miatt alakul ki, s kö-
vetkezményesen érinti a fehérje- és zsíranyagcserét 
is. Ez a kórfolyamat számos szerv működését ká-
rosítja, heveny vagy idült szövődményei halálhoz 
is vezethetnek. Megfelelő életmóddal, terápiával 
mindez akár el is kerülhető – összegezte a doktornő.

GENETIKA VAGY ÉLETMÓD? 
A cukorbetegségnek több típusa ismert. A ritkán 
előforduló, de egyértelműen genetikai eltérés ki-
váltotta típus kialakulását nem lehet megelőzni, 
miként az autoimmun 1-es típusú cukorbetegséget 
sem. Az immunrendszer fi nom, összehangolt mű-
ködésébe valamilyen okból egy apró hiba csúszik, 
ami miatt már nem a kórokozókat, hanem a szer-
vezet saját sejtjeit támadja meg, jelen esetben a 
hasnyálmirigy inzulintermelő bétasejtjeit. 

A diabetológus elmondta, hogy a betegek ki-
lencven százaléka az úgynevezett 2-es típusú 
cukorbetegek közé tartozik. Kialakulásának hát-
terében számos élettani folyamat vesz részt: a 
hajlamot a szülőktől örökölhetjük, azonban valódi 
megjelenésében az életmódunknak van jelentős 
szerepe. Helyes életvitellel számottevően csök-
kenthető kifejlődésének az esélye.  

A LEGJOBB TAKTIKA A MEGELŐZÉS 
– A 2-es típusú cukorbetegség egy civilizációs 
népbetegség, ami világszerte körülbelül minden 
tizenötödik embert érint, s gyakorisága a nyugati 
életmód következtében folyamatosan növekszik. 
E  statisztika alól hazánk sem kivétel – hang-

súlyozta a diabetológus. – A könnyen elérhető 
szénhidrátdús, fi nomított élelmiszerek és a moz-
gásszegény életmód, az elhízás a szénhidrátanyag-
csere-betegség legjobb táptalaja. 

A cukorbetegség megelőzésének leghatásosabb 
módja az úgynevezett mediterrán diéta, amelynek 
fő alkotóelemei a zöldségek, a gyümölcsök,  a zsír-
szegény húsok, valamint a rendszeres testmozgás. 
A doktornő elmondta, hogy egészséges szervezet 
esetében nincs olyan élelmiszer, amit teljesen ki 
kell zárni az étrendből, csupán a mértékek betartá-
sára, illetve a bevitt kalóriával arányos rendszeres 
testmozgásra kell odafi gyelni. Mint általában más 
gyakori betegségekkel kapcsolatban, a diabétesz-
nél is javasolt a szűrővizsgálat, különösen 45 éves 
kor fölött, ha előfordult a családban cukorbeteg-
ség, illetve ha valaki túlsúllyal, magas vérnyomás-
sal, magas vérzsírszinttel él.

November 14-e
– a diabétesz világnapja

Frederick Banting születésnapja, akinek 
Charles Besttel közös munkája vezetett az inzulin 

1922-es felfedezéséig. Ekkor még állatokból 
kivont inzulinnal egy 14 éves, 29 kilósra fogyott 

cukorbeteg fi ú életét mentették meg, s eredményeik 
óriási visszhangot keltettek a nemzetközi 

orvostársadalomban.

A csendes gyilkos

Fotó: Kürti János

egészség
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KLASSZIKUS TÜNETEK
A szűrésen túl a jellemző tünetek megjelenése is 
felhívhatja a fi gyelmet a betegségre. Idetartozik a 
fokozott szomjúság, a korábbiakhoz képest jelen-
tősen növekvő vizeletmennyiség, valamint a más 
okkal nem megmagyarázható fogyás. Ezek az in-
zulin relatív vagy abszolút hiányának jelei. Emel-
lett egyéb tünetek is előfordulhatnak, mint a nem 
gyógyuló vagy kifejezetten lassan gyógyuló sebek, 
a hajlatok gombásodása, potenciazavarok, vissza-
térő – főleg húgyúti – fertőzések.

TÁRSBETEGSÉGEK, SZÖVŐDMÉNYEK
A cukorbetegség legsúlyosabb szövődményei a 
szív- és érrendszeri megbetegedések: a szívinfark-
tus, a szívelégtelenség, az agyi infarktus, valamint 
az alsó végtagok érszűkülete vagy idegi károso-
dása, amely mindkét esetben nagy fájdalommal 
vagy éppen teljes érzéketlenséggel járhat. A nem 
traumás eredetű amputációk hátterében leggyak-
rabban a cukorbetegség áll. A kezeletlen vagy hely-
telenül kezelt diabétesznek vesekárosító hatása is 
van, aminek következménye dialízis is lehet. Emel-
lett a szemfenék megbetegedéséhez, látáskároso-
dáshoz, sőt vaksághoz is vezethet. 

TREND VAGY VALÓDI BETEGSÉG?
Az utóbbi időben egyre „divato-
sabb” – főleg a nők körében – az in-
zulinrezisztencia. Sokan sikertelen 
fogyásuk, sikertelen teherbe esésük 
miatt vizsgáltatják ki magukat. Az 
inzulinrezisztencia a zsír-, izom- és 
májsejtek inzulinnal szembeni ellen-
állása. A  vércukor normál tartomá-
nyon belül tartásához a normálisnál 
több inzulinra van szükség. A túlzott 
igénybevételtől a hasnyálmirigy inzu-
lintermelő sejtjei idővel elkezdenek 
kimerülni, az a továbbiakban nem 
képes visszaszorítani a vércukor-
szintet a normális tartományba, ami 

csökkent glükóztoleranciához, emelkedett éhomi 
vércukorszinthez és – a spektrumon továbbhaladva 
– valódi cukorbetegség kialakulásához vezet. 

Dajka Éva úgy véli, az inzulinrezisztencia mint 
önálló betegség nem létezik. 

– Az inzulinrezisztencia okozhat tüneteket, nő-
gyógyászati problémákat, nem állítom, hogy nem 
valós jelenség, de a teljes kép részeként kell kezelni, 
nem különálló betegségként. Domján Vivien

A cukorbetegség megelőzésének leghatásosabb módja a mediterrán diéta, amelynek fő alkotóelemei a zöldségek, a gyümölcsök, a zsírszegény húsok

Dr. Dajka Éva
Fotó: Váradi Levente
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Hogyan segíthet komoly betegségek leküz-
désében egy kis pár száz forintos növény? 
Miért válasszunk elsőként természetes 
gyógy  módokat, és kiktől fogadjunk el taná-
csot ez ügyben? Dr. Kindlovits Sára gyógynö-
vényszakértőnek, a Gyógynövény Szövetség 
és  Terméktanács titkárának segítségével 
az  immunrendszer természetes erősítésé-
nek lehetőségeit vesszük górcső alá. 

A MINDENNAPOKRA
Van néhány olyan enyhe hatású gyógynövény, 
amely korlátozások nélkül ajánlható akár minden-
napos fogyasztásra, folyadékpótlásra – olyankor 
is, amikor semmilyen megbetegedés, tünet nem 
áll fenn. Ilyen például a citromfű, a csipkebogyó, 
a kamilla, a menta, a bodzavirág.  Egyéb esetekben 
a gyógyteákat, teakeverékeket a konkrét panaszok, 
illetve az esetleges egyéni érzékenység alapján kell 
kiválasztani. Általánosságban elmondható, hogy a 
gyógynövények fogyasztásának a betegségmegelő-
zésben, illetve az enyhe lefolyású betegségek, tü-
netek kezelésében van jelentősége, például enyhe 
emésztési problémák, felső légúti fertőzések vagy 
alvászavar esetén. Ha súlyosabb tünetekről, króni-
kusan fennálló betegségekről van szó, természe-

tesen mindig orvosi diagnózis szükséges 
a terápia meghatározáshoz, amely adott 
esetben megoldható teljesen vagy részben 
gyógynövények alkalmazásával is.

LEGYÜNK RÉSEN
Gyógytea és egyéb gyógynövényes termék vá-
sárlásakor mindig fi gyeljünk arra, hogy az el-
lenőrzött minőségű legyen. Ha a csomagoláson 
szerepel, hogy „gyógyszerkönyvi minőségű”, akkor 
biztosak lehetünk benne, hogy tartalmazza az elő-
írt hatóanyag-mennyiséget, így valóban hatásos 
lesz. Vásárláskor részesítsük előnyben a piacon 
több évtizede jelen levő, jól ismert és megbízható 
hazai cégek gyógyszertárakban, gyógynövénybol-
tokban kapható termékeit. Az ismeretlen keres-
kedőtől való webshopos vásárlás kockázatos: a 
hangzatos reklámszövegek mögött sokszor még 
a valós értékesítő személye is követhetetlen, 
a termék összetételére, hatóanyagtartalmára 
semmi garanciát nem kapunk, sőt legrosszabb 
esetben az egészségünk is rámehet. Ha nem tu-
dunk eligazodni a gyógynövények világában, ak-
kor gyógyszerésztől, fi toterapeutától, fi toterápiás 
tanácsadótól kérjünk segítséget. 

A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács 
felelősen ajánlja például saját weboldalát és 

Gyógynövényben az erő 

Hungarikum-gyógynövényünk, 
a kamilla

A hazai kamilla minősége világszerte ismert 
és elismert – hangsúlyozta a gyógynövényszakértő. 

Az Alföld szikes területein a mai napig gyűjtik 
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Facebook- oldalát (www.gyszt.hu, facebook: 
gyógynövényszövetség), az MGYT Gyógynö-
vény Szakosztálya által életre hívott www.
gyogynovenylap.hu oldalt vagy az írott 
szakkönyvek közül dr. Csupor Dezső és 
dr. Szendrei Kálmán Gyógynövénytár című 

munkáját. 

VÉRTEZZÜK FEL A SZERVEZETÜNKET
– A vitamintartalmú immunerősítő, roboráló 

hatású gyógynövények, gyógynövényes készít-
mények fogyasztása az egyik legegyszerűbb és 
legbiztonságosabb módja immunrendszerünk 
erősítésének – magyarázza dr. Kindlovits Sára. – 
A  gyógynövények védőmechanizmusának alapja 
az, hogy az ember immunrendszerét nagymérték-
ben felerősítik, így maga a szervezet segít legyőzni 
a betegségeket. 

Ezenkívül sok gyógynövény segít a kialakult 
betegségek tüneteinek enyhítésében, jellemzően 
felső légúti panaszok esetén. Immunerősítő ha-
tású gyógynövény a bíbor kasvirág, amely 2020-
ban az év gyógynövénye is. A növényből készített 
présnedv, tea vagy alkoholos kivonat meghűléses 
megbetegedések, felső légúti és húgyúti fertő-
zések megelőzésére, kiegészítő kezelésére al-

kalmas. Más fajok – például a csipkebogyó vagy a 
homoktövis –vitamintartalmuknál fogva fejtenek 
ki pozitív hatást a szervezet védekezőrendszerére. 
A  csipkebogyóhús jelentős mennyiségben tartal-
maz C-vitamint. Mivel a hatóanyaga hőérzékeny, 
nem forrázatot, hanem hideg vizes kivonatot 
készítünk belőle, azt szobahőmérsékletű vízzel 
leöntjük, 5–10 órán át állni hagyjuk, majd szűrés 
után isszuk. Szintén nagy mennyiségben tartal-
maz C-vitamint a homoktövis érett termése. Vagy 
azt, vagy a terméshúsból készült présnedvet, gyü-
mölcslevet fogyasztjuk. 

Domján Vivien
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November hagyományosan a temető-
látogatás, a friss vagy már hosszabb 
ideje velünk élő gyász hónapja. Szeret-
teink elvesztése mindnyájunkat  meg-
visel, de a gyászmunka lefolyása és ide-
je egyénenként különböző. A veszteség 
feldolgozását nem érdemes megspó-
rolni – fi gyelmeztet a pszichológus.

A lélek
ideje 

A lélek
ideje 
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– A szertartások nagyon fontosak, a gyászszertar-
tásnak is hívott temetés pedig az egyik legjelentő-
sebb a hozzátartozók életében. A halál végérvénye-
sen lezár valamit, a búcsúnak ez a leginkább szem 
előtt levő része – mondta beszélgetésünk elején 
Barcs Krisztina. 

A kerületünkben rendelő pszichológus saj-
nálattal tapasztalja, hogy egyre inkább eltávolo-
dunk attól a hagyománytól, amely hosszú időn át 
szerves része volt a gyásznak, és segített megőrizni 
az ember lelki épségét a fájdalmas  veszteségben. 
Ilyen például a virrasztás rítusa vagy az, hogy a 
haldoklót körülveszik a hozzátartozók, és bensősé-
ges búcsút vesznek tőle. 

– A halotti tor is egyre ritkább, pedig, mond-
hatni, még nemrég is általános gyakorlat volt. Ma 
már sokan megfeledkeznek róla, pedig a búcsúhoz 
hozzátartozik, hogy meghitt körben felidézzük az 

elhunyt életének megannyi mozzanatát, mintegy 
megelevenítve  őt, ami enyhítheti a még friss fáj-
dalmat. 

A pszichológus nem ért egyet azokkal, akik a 
gyerekeket kizárják az ünnepélyes elbocsátás fo-
lyamatából, beleértve magát a temetést is, mond-
ván, érzelmileg még nem értek meg a lelki teher 
elviselésére. 

– Éppen a felnőtt hozzátartozók társaságában 
és oltalmában tapasztalhatják meg a legbiztonsá-
gosabban, hogy a halál bizony kortól függetlenül 
része valamennyiünk életének.   

Ezekben a hónapokban a koronavírus-járvány 
következtében sokan oly hirtelen veszítik el a hoz-
zátartozójukat, hogy nincs lehetőség méltó búcsút 
venni tőle. Barcs Krisztina szerint a megpróbálta-
tás ebben az esetben a betegben és a családjában 
egyaránt halmozottan jelentkezik: a halálfélelem, 

illetve a félelem a veszteségtől, s mindezt tetézi az 
izoláció. 

– A látogatási tilalom miatt nem tudnak elbú-
csúzni egymástól, s ez súlyos űrt hagy az itt mara-
dók lelkében, seb, amelyet gyógyítani kell. 

Arra a kérdésre, hogy gyógyír-e a temetés mél-
tóságteljes megszervezése, később a sír gyakori lá-
togatása, szeretetteljes gondozása, azt válaszolta: 
ahogy minden élet egyedi, minden gyász is az. 

– Ezt mi, szakemberek, is igyekszünk megérte-
ni és ennek fi gyelembevételével adni tanácsot, ha 
az egyáltalán szükséges. Van, aki érzelmileg zsib -
badt állapotba kerül, ami akár hosszabb ideig is el-
húzódhat. Az egyik ember vigasztalhatatlanul sír, 
a másik egyáltalán nem, hogy csak két példát hoz-
zak. Fájdalmuk mértékéről ez semmit sem árul el. 
Én magam kifejezetten károsnak tartom az a� éle 
kéretlen tanácsokat, hogy sírd ki magad, meg egy 
idő múltán, hogy engedd már el, mert egyik sem 
veszi fi gyelembe a lélek idejét. Ennek az időnek pe-
dig nemcsak mennyisége, hanem minősége is van. 
A pszichológusok megannyi eset alapján azt szok-
ták mondani, hogy legkevesebb egy év kell a vesz-
teség feldolgozásához. Túl kell jutni ünnepeken 
és évfordulókon, amelyeket legutóbb még együtt 
töltöttünk, és még inkább így van ez, ha egyik pil-
lanatról a másikra vesztettük el a szerettünket. 

Barcs Krisztina felhívta a fi gyelmet: ugyanak-
kor az már nem egészséges, ha valaki sok-sok év 
múltán sem képes elengedni a halottját: tíz-húsz 
év is eltelt már, de még mindig érintetlenül hagyja 
az általa lakott szobát, mozdíthatatlanul a tárgyait, 
és folytathatnám. Ilyenkor nem árt szakember se-
gítségét kérni, mert a feldolgozatlan gyász olyan, 
mint a folyamatos vérvesztés, csak ebben az eset-
ben a lelki energiánk csorog el, képtelenek leszünk 
az életet a maga teljességében megélni, az örömö-
ket újra felfedezni, mi több: új irányokat találni. 

– Akár foglalkozunk a halállal, akár elhesse-
getjük magunktól a gondolatot, így is, úgy is leg-
feljebb csatát nyerhetünk, háborút nem. Egyszer 
elérkezünk a kapuhoz, és azon át kell mennünk, 
méghozzá egyedül. Ez bizony félelemkeltő.  Igye-
kezzünk hát minden pillanatot a maga teljességé-
ben átélni és értékelni.

Kerekes András

Az egyik ember vigasztalhatatlanul 
sír, a másik egyáltalán nem,
hogy csak két példát hozzak. 
Fájdalmuk mértékéről ez semmit sem 
árul el. 

Fotó: Ruzsa István
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 1956
leállt. Egy olyan településen, ahol kilométeresek a 
távolságok, és naponta nyolc-tíz vagon élelmiszer-
re lett volna szükség. A kerület vezetője az 1945 
után még néhány évig önkormányzati szerepet 
vállaló, tapasztalt szakember, az 52 éves dr. Balogh 
György ügyvéd, helyettese pedig a 21 éves mérnök 
hallgató, Száyer Nándor lett.  

Az 1950-es években rendszeresen akadozott az 
ellátás. Itt, a kertvárosban a kiskertekből egészí-

tették ki a lakosok a szerény választékot, de nem 
csoda, hogy 1956-ban a főváros más részeihez 
hasonlóan akár az életük kockáztatásával is sorba 
álltak a pékségek előtt kenyérért. A legtöbb helyi 
áldozatot éppen a Fröhling-pékség előtti tragédia 
követelte, de az Üllői út teljes szakasza életveszé-
lyesnek számított. A kerületi halotti anyakönyvben 
39 erőszakos halált halt áldozatot jegyeztek fel, 
köztük a függetlenségért fegyverrel harcolókat és 
vétlen áldozatokat egyaránt találunk. Többen el-
jutottak a fővárosi kórházakig, és ott hunytak el. 
A forradalom leverése utáni megtorlás sokakat em-
igrációba kényszerített, többen a halálos ítélet elől 
menekültek. Molnár Károlyt, Szántó Farkas Bélát 
és Tutsch Józsefet ki is végezték, Balogh György a 
hosszú vizsgálati fogság következményeként hunyt 
el. Több mint ötven embert fogtak perbe, ítéltek el.  
Nagy árat fi zettek a szabadságért.

Ha többet szeretne megtudni a kerület 1956-os 
történetéről, keresse fel a 18ker1956.hu oldalt.

Heilauf Zsuzsanna, Tomory Lajos Múzeum

Mi egy független,
szabad jogállam nagykorú 

polgárai vagyunk...
I� . Mervel Ferenc

Lőrinci Újság, 1956. november 3.
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Fotó: Tary Imre

 1956hel
ytö

rtén
et Az 1956-os forradalom nemcsak a magyar 

történelem máig élő, meghatározó pillana-
ta, hanem az alig néhány éves XVIII. kerü-
let első igazi megmérettetése is volt, hiszen 
Pestszentlőrincet és Pestszentimrét csak 
1950-ben csatolták a fővároshoz.

A kerületben élők már október 24-én szembesültek 
a Budapest központja felé induló szovjet harcko-
csikkal: a lőrinciek az Üllői, akkori igen találó ne-
vén, a Vöröshadsereg útján és a Gyömrői úton, az 
imreiek a Nagykőrösi úton, amit egy ideig szintén 
Vöröshadsereg útjának hívtak. És nemcsak szem-
besültek, hanem természetes reakcióként bariká-
dokat is emeltek, hogy megállítsák a megszálló 
idegen hatalmat.

Mervel Ferenc mondata pontosan leírja azt, 
amire helyben nagyon sokan vágytak: független-

ség, szabadság, jogállam, önrendelkezés az ál-
lamhatalom teljes és agresszív kontrollja nélkül. 
Lőrinc és Imre lakosait a történelem nehéz feladat 
elé állította. A forradalom idején biztosítani kellett 
helyben a közbiztonságot, megszervezni a közellá-
tást, működtetni a legfontosabb szolgáltatásokat.

A kerület, annak két része jól vizsgázott. A jo-
gos harag mellett józan helyzetfelmérés, gyors és 
hatékony megoldások keresése a rendkívüli hely-
zetben. Az elnyomó hatalom szimbólumát, a vörös 
csillagot mindenhol leverték, a pártház elfoglalá-
sa nem járt áldozattal, és a rendőrséggel együtt-
működve szinte azonnal felállt a nemzetőrség. 
Egy héttel a forradalom első napja után, október 
30-án, kedden Pestlőrinc és Pestimre főterén is a 
helyi közösség már nagygyűlésen adott igazi fel-
hatalmazást az életet irányító és szervező ideigle-
nes forradalmi nemzeti bizottságoknak, amelyek 
folytatták a már megkezdett munkát, hiszen meg 
kellett oldani a kerületben élő több mint hatvan-
ezer ember élelmiszer- és egészségügyi ellátását 
úgy, hogy a vasúti és a villamosközlekedés teljesen 
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álltak a pékségek előtt kenyérért. A legtöbb helyi 
áldozatot éppen a Fröhling-pékség előtti tragédia 
követelte, de az Üllői út teljes szakasza életveszé-
lyesnek számított. A kerületi halotti anyakönyvben 
39 erőszakos halált halt áldozatot jegyeztek fel, 
köztük a függetlenségért fegyverrel harcolókat és 
vétlen áldozatokat egyaránt találunk. Többen el-
jutottak a fővárosi kórházakig, és ott hunytak el. 
A forradalom leverése utáni megtorlás sokakat em-
igrációba kényszerített, többen a halálos ítélet elől 
menekültek. Molnár Károlyt, Szántó Farkas Bélát 
és Tutsch Józsefet ki is végezték, Balogh György a 
hosszú vizsgálati fogság következményeként hunyt 
el. Több mint ötven embert fogtak perbe, ítéltek el.  
Nagy árat fi zettek a szabadságért.

Ha többet szeretne megtudni a kerület 1956-os 
történetéről, keresse fel a 18ker1956.hu oldalt.

Heilauf Zsuzsanna, Tomory Lajos Múzeum

Mi egy független,
szabad jogállam nagykorú 

polgárai vagyunk...
I� . Mervel Ferenc

Lőrinci Újság, 1956. november 3.
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Biti, az oktondi lajhár
gy

erek
szo

ba
Biti, a kis lajhár ezen a szép, napsütéses szom  bati 
napon is korán kelt. Hajnalok hajnalán ébresztet-
ték őt a szülei, hiszen jól tudták, milyen hosszú 
idő kell neki ahhoz, hogy eljusson a reggelizőasz-
talig. Igaz, apukája és anyukája sem volt éppen a 
sebesség bajnoka. A lajhárok tudvalevőleg lassan 
mozognak, ezért aztán Bitinek igyekeznie kellett, 
mert délelőtt a barátaival szeretett volna talál-
kozni.

– Indulok – mondta reggeli után a szüleinek. – 
Tíz órakor a tisztáson várnak a többiek.

A tisztás ötvenlépésnyire volt a lakástól. Biti 
fél 7-kor lépett ki az ajtón, de egy kicsit még így is 
elkésett. A barátai már javában beszélgettek. 

– Ha egy mackó egy nap egy csupor mézet eszik 
meg, akkor két mackó két nap alatt hányat? – kér-
dezte Zoli pók. 

Mindenki számolni kezdett. De mire jelentke-
zett volna valaki a megoldással, az éppen lehuppa-
nó Biti megszólalt.

– Én tudom – mondta.
A meglepetéstől meg sem tudtak szólalni a 

többiek. Ilyen gyorsan Biti még soha 
semmire nem reagált. Bucek, a 
hangyalány gyönyörű sze-
mei nagyra tágultak, Rozi 
fl amingó kecses nyakát 
nyújtogatta a lajhárfi ú 
felé, Pepi, aki mindegyi-
küknél kíváncsibb volt, 
közelebb lépett hozzá, 
Vivien örömében tapsi-
kolni kezdett szöcske -
mancsaival, Artúr 
kullancs befejezte 
a harmatcsepp -
ivást, Krisztina 
dromedár ámultan 
döntötte meg egyet-
len púpját, Matyi ken-
guru pedig egy-két má-
sodpercre abbahagyta a 

zabpelyhes keksz eszegetését. Feszülten fi gyelték 
Bitit. De ő nem szólalt meg.

– Na, mondd – biztatta Zoli pók –, csak bátran, 
hátha tudod a megoldást!

Miután a lajhárkölyök általában sok butaságot 
beszélt, azt gondolták, hogy most is valami sület-
lenséget fog mondani. De nem mondott semmit.

– Várjuk a választ! – sürgette őt Zoli pók.
Biti megmozdult, elkezdte felemelni a fejét. Két 

perc múlva a mozdulatsor végére ért.
– Az attól függ – mondta.
A barátai felkacagtak. Csak Zoli és az érzékeny 

lelkű Rozi nem, ő pityeregni kezdett, mert sajnálta 
Bitit, amiért kinevetik. 

– Ez meg miféle válasz? – kérdezte Bucek. – 
A  megoldás nagyon egyszerű, azt hittük, tényleg 
tudod. Ha egy mackó egy nap alatt egy csupor mé-
zet eszik meg, akkor két mackó két nap alatt négyet.

– Igen, igen! – helyeselt Pepi kecske. – Én is 
pontosan így számoltam ki. 

– Akkor most igyunk a medve bőrére – emelte 
meg Artúr a kulacsát.

– Nincs igazatok – szólalt meg halkan 
Biti.

– Maradjatok csendben! – tor-
kollta le Zoli pók a nevetgélőket. 
– Hallgassuk meg, mire gondol.

Mindenki feszülten fi gyelt. 
Krisztina sóhajtott egyet, amitől 
Vivien szöcske és Artúr kullancs 

kissé megbillent. De rá se hederí-
tettek, Bitire fi gyeltek ők is.

– Arra gondolok... – kezd-
te a lajhár, és szívesen ösz-
szedörzsölte volna a man-
csait, de még nem érték el 

egymást, pedig percekkel 
korábban elindította őket egy-

más felé. 
– Szóval, én azt hi-
szem... – megint 

csak eddig jutott.
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A barátok kezdték elveszíteni a türelmüket.
– Ha nem akarod, hogy reggelig itt üljünk, 

nyögd már ki, mit akarsz! – mondta Bucek.
– Erre nincs időnk – tette hozzá Matyi. – Engem 

például vár otthon az ebéd. Cserjefőzelék lesz pity-
pangfeltéttel. Mindjárt el is indulok.

A kenguru felállt, de Zoli pók leültette.
– Van, akinek kicsit nehezebben megy a beszéd, 

a gondolkodás, a járás – mondta –, de ettől még 
fontos lehet, amit mond.

– Ugyan már, Biti mindig bolondságokat be-
szél! – kiáltotta Vivien, miközben Krisztina újabb 

sóhajától megint megingott. Aztán visszanyerte az 
egyensúlyát. 

– Nekem az a véleményem, hogy ez attól függ, 
éhesek-e azok a mackók – jutott végre Biti a gon-
dolatmenete végére.

A többiek nevetgélni kezdtek, de aztán elcsen-
desedtek. Rájöttek, hogy Biti tulajdonképpen oko-
sat mondott. 

– Igazad van, fején találtad a szöget! – dicsérte 
meg Zoli pók. 

– Miféle szöget? Nem találtam én semmiféle 
szöget. És egyáltalán, kinek a fején? – kérdezte 
Biti, és tanácstalanul nézett körbe, mire megint ki-
tört a nevetés. Amelyhez ezúttal már Rozi fl amingó 
és Zoli pók is csatlakozott.
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Buta liba
Szegény liba körül jó nagy a galiba… Olyan éhes, 
hogy alig van ereje gágogni. Segíts neki, etesd meg, 
hogy végre visszanyerje különleges libahangját! 
Először is szükséged lesz egy alufólia- vagy folpack-
hengerre. (Apa, anya tud neked ebben segíteni, 
kérd meg őket.) Erősítsd egy falhoz, ajtóhoz vagy 
bútorhoz szalag vagy spárga segítségével úgy, hogy 
aláférjen még egy kis kosár vagy tálka. Ebbe potyog-
nak ki a kukoricaszemek, amelyekkel etetni fogod 
a libádat. Majd készíts kártyákat, írj rájuk számo-
kat, vagy rajzolj pöttyöket színes ceruza segítségé-
vel. Miután elkészültél, húzz egy kártyát, és ahány 
pöttyöt vagy amilyen számot mutat a kártya, annyi 
kukoricaszemmel etesd meg a libádat. Legyél kre-
atív: használhatsz az etetéshez csipeszt, fakanalat, 
villát. Vidám játékot kívánunk!

Réca Ruca a lagzĳ ára készül. Varrj neki szép, 
díszes ruhát egy tű és hímzőfonal 

segítségével. Egy kartonlapra raj-
zold le Réce Rucát, és egyenlő 

távolságban szurkáld ki a vonal 
mentén. Már csak egy tűre 

és  hímzőfonalra lesz szük-
ség,  és elkészülhet a leg-

szebb kacsaruha, amellyel 
nem lesz galiba.

Tudod: a tűvel óvatos 
légy, a vendégek pe-

dig „kést, kanált 
hozzanak, hogy 
éhen ne halja-
nak”.

Tökkelütö�  tökökKedves gyerekek, kérjétek meg a szüleiteket, 
hogy vásároljatok dísztököt. Lehet eltérő for-
májú, színű és méretű. Készíthettek töklámpást, 
de ki is díszíthetitek a tököt lakkfi lc, papír, olló 
és ragasztó segítségével.

Réce, ruca…
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Vidám csámpások… 

illetve lámpások

Keress e
gy tetszőleges üveget, é

s készíts 
lám-

pásokat sa
ját elképzelésed szerint. F

estheted, 

színezheted, papírra
l díszítheted. Helyezz bele 

egy mécsest, d
e a MEGGYÚJTÁSÁHOZ MINDEN 

ESETBEN KÉRD FELNŐTT SEGÍTSÉGÉT! Érezni 

fogod, ahogy a gyertya fénye nemcsak meleg-

séggel, h
anem szeretettel is

 elárasztja az ott-

honotokat. Szép őszi estét!

LóKÖTŐ tök
Kövesd a számokat növek-
vő sorrendben, és egy ceruza 
segítségével kösd össze őket. 
Legyél fi gyelmes és türelmes!

A feladatokat 
és a rajzokat készítette:

Évek óta hagyomány már, hogy október 31-én este töklámpások-kal telik meg a Hősök tere. Ez nem csupán egy fesztivál, hanem ado-mánygyűjtés is a Gyermekétkezte-tési Alapítvány javára. Mivel a  ví -rushelyzet miatt az idei rendezvény elmarad, az adományokat a   https://www.gyea.hu/adomanyok/ oldalon keresztül lehet eljuttatni.

Fesztivál és adomány  gyűjtés
Fesztivál és adomány  gyűjtés

Pestszentimrei 
Gyöngyszem Óvoda
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Szaniszló Sándor

polgármester
Demokratikus Koalíció
Tel.: 296-1320, 296-1330
E-mail: polgarmester@bp18.hu
Facebook: 
https://www.facebook.com/SzaniszloSandorO�  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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Banga Zoltán
LMP
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E-mail: banga.zoltan1@gmail.com
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Fidesz–KDNP
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MSZP
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Fidesz–KDNP
Mobil: 06-30-927-37-40
E-mail: gz777@freemail.hu
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független
Mobil: +36-30-407-45-61
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hirdetés
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Járvány idején is biztonság-
ban, az otthonában. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957

Masszázs és csontkovács kezelés. Ha fáj a háta, stresszes az élete, fejfájás kínozza, jöjjön el, 
megoldást találok a problémájára. Időpont egyeztetés: 0630-384-4933 Cím: XVIII. kerület, 
Üllői út 737. 

Szexuálterápia, beszélgetés-terápia, orgazmus-tanácsadás a tantrikus életmód hagyománya 
szerint. Telefon: +36-70 53-63-472. www.holisticmassage.webnode.hu. Tantrikus életmódot 
folytatok és egyben az érdeklődők számára tanítom is annak módszereit. 

Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kondenzációs kazánok telepítését teljes 
körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752 

Szőnyegtisztítás, kárpittisztítás a leggyorsabban! Melegvizes mélymosás, vegytisztítás, szegés, 
javítás, függöny, takaró. Kárpittisztítás otthonában. Telefon: 06-1-280-75-74, mobil: 06-30-94-
94-360, www.szonyegexpressz.hu

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

Víz-gáz, villanyszerelő burkoló, ács, parkettás munkát vállalunk. Tel: 06-20-324-6186

LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, keríté-
sek, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-1211

ASZTALOS JAVÍTÁST-GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL HÉTVÉ-
GÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-284-92-13

Graller Róbert klímaszerelő. Díjmentes felmérés! Modern, megbízható, energia hatékony ké-
szülékek telepítése, karbantartása hűtésre, fűtésre, páramentesítése. Telefon: 06-30-560-2931 

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

Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, térkövezés, kerítés építés. Reális 
áron!  www.telekrendezes.hu Tel: 06-20-259-6319  

KLÍMA HŰTÉSRE-FŰTÉSRE! COVID HELYZETBEN A TELEPÍTÉS BECSÜLETKASSZA ELVEN! 
ANNYIT FIZESSEN, AMENNYIT ÖNNEK ÉR A MUNKÁNK! 06-20-584-584-9 KLIMADOKI TEAM

Üdvözli a Katás Pince! Kisállat eledellel, papíráruval, A/4-es fénymásolással, valamint Xiaomi 
termékkínálattal várjuk vásárlóinkat. 1183 Bp., Felsőcsatári út 8. Tel: 0620-318-8193 

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással és azonnali elszállítással, készpénzért vásárol 
régi és új könyveket, teljes könyvtárakat, térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levele-
zőlapokat, festményeket, porcelánokat, egyéb régiségeket, teljes hagyatékot. Tel: 06(1)312-62-
94; 06-30-941-2484. 

Matematika korrepetálás, középiskolai felvételi és középfokú érettségi felkészítés több évtize-
des tanári gyakorlattal, online. Telefon: 06-20-340-9598 
 
Franciaággyá nyitható rekamie, kettő fotel, Coloniál dohányzóasztal, 170X230 cm Samarkand 
szőnyeg 20.000, hat személyes étkezőasztal 15.000 ,olajradiátor 18.000, hőáramlásos sütő, zsír-
mentesen főz, 20.000 ELADÓ! Tel:06-20-987-26-03

INGATLAN
Nyár utca, IV. kerület, 53 nm-es, 1+2 szobás, örök panorámás, erkélyes, frissen festett, azonnal 
költözhető belépőáras panel lakásra várunk érdeklődőket. Kiss Attila, DrNest, 20-241-0000

ALBÉRLET KIADÓ KISPESTEN 45nm 1+fél szobás, világos lakás. ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06-30-
644-78-50 HAVI DÍJ 125 e Ft + 2 havi kaució

Életjáradék szerződést kötnék olyan személlyel, aki betöltötte a 75. életévét és rendelkezik 1/1 
ingatlannal. Szerződéskötés esetén az Ön által kiválasztott Közjegyző közreműködésével. Pin-
tér Judit, 0630-921-2418

 Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri 

Hivatal Jogi, Testületi és Pályázati Főosztály
JOGÁSZ (JOGI REFERENS)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1184 Budapest, Üllői út 400.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal jogi ügyeinek ellátása: képviselő-testületi előterjesztések véleményezése, jogszabályfi -
gyelés, jogi tanácsadás, behajtások, közbeszerzések koordinálása és ezekhez kapcsolódó felada-
tok. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötendő szerződések előkészítése, véle-
ményezése. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal képviselete meghatározott ügyekben.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) A jogállásra, az 
illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,-Ft-os illetményalapot, valamint a 35 %-os il-
letménykiegészítést megállapító 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
■ Magyar állampolgárság,
■ Cselekvőképesség,
■ Büntetlen előélet,
■ Egyetem, jogi diploma,
■ Felhasználói szintű MS O�  ce (irodai alkalmazások),
■ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
■ 29/2012. (III.7.) Kormány rendelet 1. számú melléklet 22. pontjában meghatározott végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
■ Jogi szakvizsga, szakjogászi végzettség, közigazgatásban szerzett gyakorlat

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kóródi-Juhász Zsolt főosztályvezető 
nyújt, a (06-1) 296-1401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
■ Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a hr@bp18.hu e-mail címen keresztül

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.

ÁLLATPATIKA
PESTIMRÉN

1188 Budapest, Kisfaludy u. 55/A
Tel.: (06) 1 295-3085

vényköteles és szabad forgalmú 
állatgyógyszerek

házhoz szállítás - akár ingyen

komplex állatorvosi háttér 
és diagnosztika

fiziológiás és diétás tápok

élősködők elleni készítmények, 
féreghajtók

ingyenes állatorvosi 
szaktanácsadás

gyógyszerek haszonállatoknak, 
galamboknak

www.galambpatika.hu
www.szentbernat.hu

www.petcare.hu
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áron!  www.telekrendezes.hu Tel: 06-20-259-6319  

KLÍMA HŰTÉSRE-FŰTÉSRE! COVID HELYZETBEN A TELEPÍTÉS BECSÜLETKASSZA ELVEN! 
ANNYIT FIZESSEN, AMENNYIT ÖNNEK ÉR A MUNKÁNK! 06-20-584-584-9 KLIMADOKI TEAM

Üdvözli a Katás Pince! Kisállat eledellel, papíráruval, A/4-es fénymásolással, valamint Xiaomi 
termékkínálattal várjuk vásárlóinkat. 1183 Bp., Felsőcsatári út 8. Tel: 0620-318-8193 

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással és azonnali elszállítással, készpénzért vásárol 
régi és új könyveket, teljes könyvtárakat, térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levele-
zőlapokat, festményeket, porcelánokat, egyéb régiségeket, teljes hagyatékot. Tel: 06(1)312-62-
94; 06-30-941-2484. 

Matematika korrepetálás, középiskolai felvételi és középfokú érettségi felkészítés több évtize-
des tanári gyakorlattal, online. Telefon: 06-20-340-9598 
 
Franciaággyá nyitható rekamie, kettő fotel, Coloniál dohányzóasztal, 170X230 cm Samarkand 
szőnyeg 20.000, hat személyes étkezőasztal 15.000 ,olajradiátor 18.000, hőáramlásos sütő, zsír-
mentesen főz, 20.000 ELADÓ! Tel:06-20-987-26-03

INGATLAN
Nyár utca, IV. kerület, 53 nm-es, 1+2 szobás, örök panorámás, erkélyes, frissen festett, azonnal 
költözhető belépőáras panel lakásra várunk érdeklődőket. Kiss Attila, DrNest, 20-241-0000

ALBÉRLET KIADÓ KISPESTEN 45nm 1+fél szobás, világos lakás. ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06-30-
644-78-50 HAVI DÍJ 125 e Ft + 2 havi kaució

Életjáradék szerződést kötnék olyan személlyel, aki betöltötte a 75. életévét és rendelkezik 1/1 
ingatlannal. Szerződéskötés esetén az Ön által kiválasztott Közjegyző közreműködésével. Pin-
tér Judit, 0630-921-2418

 Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri 

Hivatal Jogi, Testületi és Pályázati Főosztály
JOGÁSZ (JOGI REFERENS)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1184 Budapest, Üllői út 400.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal jogi ügyeinek ellátása: képviselő-testületi előterjesztések véleményezése, jogszabályfi -
gyelés, jogi tanácsadás, behajtások, közbeszerzések koordinálása és ezekhez kapcsolódó felada-
tok. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötendő szerződések előkészítése, véle-
ményezése. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal képviselete meghatározott ügyekben.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) A jogállásra, az 
illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,-Ft-os illetményalapot, valamint a 35 %-os il-
letménykiegészítést megállapító 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
■ Magyar állampolgárság,
■ Cselekvőképesség,
■ Büntetlen előélet,
■ Egyetem, jogi diploma,
■ Felhasználói szintű MS O�  ce (irodai alkalmazások),
■ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
■ 29/2012. (III.7.) Kormány rendelet 1. számú melléklet 22. pontjában meghatározott végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
■ Jogi szakvizsga, szakjogászi végzettség, közigazgatásban szerzett gyakorlat

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kóródi-Juhász Zsolt főosztályvezető 
nyújt, a (06-1) 296-1401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
■ Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a hr@bp18.hu e-mail címen keresztül

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.

ÁLLATPATIKA
PESTIMRÉN

1188 Budapest, Kisfaludy u. 55/A
Tel.: (06) 1 295-3085

vényköteles és szabad forgalmú 
állatgyógyszerek

házhoz szállítás - akár ingyen

komplex állatorvosi háttér 
és diagnosztika

fiziológiás és diétás tápok

élősködők elleni készítmények, 
féreghajtók

ingyenes állatorvosi 
szaktanácsadás

gyógyszerek haszonállatoknak, 
galamboknak

www.galambpatika.hu
www.szentbernat.hu

www.petcare.hu

hirdetés

  A promóció 2020. szeptember 23-tól a visszavonásig érvényes. 
  A kedvezményt kizárólag magánszemélyek, a regisztrációt követő első vásárláskor vehetik igénybe.
  További információt az alkuguru.hu oldalon találhat.

alkuguru.hu

közvetlenül a nagykertől! 

SZUPER ÁRAK 
A LAKOSSÁGNAK IS 

Rendeljen kínálatunkból
már ma az alkuguru.hu-n Gyors kiszállítással

Most az első vásárlás után akár 7 % kedvezmény jár*

Egészségügyi eszközök
közvetlenül az importőrtől
egyszer használatos, KN95, N99 
maszk, kézfertőtlenítő, gumikesztyű

Alkudozzon a jobb árakért
licitáljon és szerezze meg a 
legnagyobb kedvezményeket 

Hatalmas választék

 *Az első vásárláskor 5%-ot írunk jóvá Vimpex Pont fromájában (ViP) .
  A 1 ViP 1ft-ot ér, amit a következő vásárlásokkor fog tudni felhasználni.
  Az első vásárláskor további +2%  ViP kedvezmény jár, ha az őt ajánló vevő email címét megadja.
  Az ajánló vevőnek 5% kedvezmény jár, ha az ajánlott vevő megadja az ajánló vevő email címét.



A CIVIL ZÖLDÍTŐK EGYESÜLETE 

KÖZÖSSÉGI FAÜLTETÉST SZERVEZ A TOMORY LAJOS

MÚZEUM KERTJÉBEN.  CSATLAKOZZ �OZZÁNK VAGY

TÁMOGASD A FÁK ELÜLTETÉSÉT!

11.00 Beporzó Barátaink. Dr. Vásárhelyi Tamás biológus interaktív

előadása rovarhotel készítéssel. Regisztráció szükséges.

D Á T U M :  2 0 2 0 .  N O V E M B E R  1 4 .  ( 1 0  Ó R A )

E SŐN A P :  2 0 2 0 . N O V E M B E R  2 1 .

H E L Y S Z Í N :  T O M O R Y  L A J O S  M Ú Z E U M

K E R T J E  

Ü L T E S S Ü N K  E G Y Ü T T  F Á T !

T O V Á B B I  I N F O R M Á C I Ó :  C I V I L Z O L D I T O K @ G M A I L . C O M


