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■ Kondor 35! Havanna 100!
Kettős születésnap a Havannán
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ÁLLATPATIKA

PESTIMRÉN

vényköteles és szabad forgalmú
állatgyógyszerek
élősködők elleni készítmények,
féreghajtók

fiziológiás és diétás tápok
gyógyszerek haszonállatoknak,
galamboknak

házhoz szállítás - akár ingyen
ingyenes állatorvosi
szaktanácsadás

komplex állatorvosi háttér
és diagnosztika
1188 Budapest, Kisfaludy u. 55/A
Tel.: (06) 1 295-3085
www.galambpatika.hu
www.szentbernat.hu
www.petcare.hu

a szerk.

Menj csak
Menj csak nyugodtan, mondta anyám. Hatéves lehettem. Valami megbocsáthatatlan sérelem érhetett, nem emlékszem, mi, talán nem kaptam meg az általam
elvárhatónak vélt kilónyi csokimennyiséget, vagy csak nem voltam tejesen elégedett a körém teremtett jóléttel, és kegyelmet nem ismerve kĳelentettem: világgá
megyek. Erre mondta anyám, amit mondott, és szelíden hozzátette, hogy azért
előtte egyek még valamit. Cipő már a lábamon, kistáskámba becsomagolva a legfontosabb cuccaim, de azért elgondolkodtatott anyám javaslata. Ki tudja, hol van
az a világgá, messze lehet, legalábbis nagyon úgy hangzott, így hát nagy kegyesen
beadtam a derekam, és feláldoztam azonnali indulásomat a táplálkozás oltárán.
Ettem, jó volt, aztán valahogy már nem indultam el. Ennyit az elveimről. Anyám
meg, gondolom, elnéző mosollyal nyugtázta, hogy milyen könnyedén térített el
betonbiztos szándékomtól.
Menj csak nyugodtan, mondta anyám. Huszonéves lehettem. Külföldre készültem tanulni, pontosabban a tapasztalatszerzés vagy az élménygyűjtés kifejezés
közelebb áll az ösztöndíj valós tartalmához. Elbizonytalanodtam: nem könnyű
elmenni az ismeretlenbe, egyedül boldogulni, ez emésztett, inamba szállt a báFotó: Rózsa Erika
torság, gyáva voltam, mondjuk ki. Ugye, az ismert okok miatt nem volt birtokomban a világgá menés
tapasztalata sem, és jeleztem neki, talán nem megyek. Erre mondta anyám, amit mondott, és hozzátette,
csak vigyázz magadra, ha meg nagy a baj, legfeljebb hazajössz. Még étellel sem próbált marasztalni.
Csendesen pityeregtünk a reptéren indulás előtt, merthogy elmentem végül, és milyen jól tettem, életem
egyik legjobb döntése volt talán.
Menj csak nyugodtan, mondta anyám. Harminc felé járhattam már. Megrekedt az életem kissé, nem
haladtam semerre, előrefelé biztosan nem, váltanom kellett, otthagyni a vidéki szülőváros megszokott
nyugalmát, Budapestre költözni, nem látszott más kiút. Ismét bizonytalan voltam, sajátom ez az állapot,
nagyon úgy fest. Nyafogtam sokáig a család és a barátok elhagyásának dilemmája miatt, úgy éreztem,
az identitásomat határozza meg a városom, nem tudtam, mi legyen. Erre mondta anyám, amit mondott,
és nem tett hozzá semmit, nem is kellett, csak a megerősítés, de az nagyon.
Menj csak nyugodtan, mondja anyám, amikor véget érnek ritkuló látogatásaim, és visszaindulok
Budapestre, ami otthonommá vált azóta. Amikor a gyerek, a feleség és a dobozokba csomagolt élelemtömeg is az autóban van már, akkor mondja ezt anyám, és közben hősiesen visszatartja legördülni készülő
könnycseppjeit.
Maradj még sokáig, mondanám anyámnak most, anyák napján, ha nem lennénk annál szemérmesebbek, mint hogy ilyeneket mondjunk egymásnak, anyám is meg én is, de ha végre már találkozunk,
az ölelés pont ezt jelenti majd. Köszi, hogy jókor mondtad, amiket mondtál, mondd még sokszor.

Juhász Mátyás
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE
A Projekt18 Kft. pályázati felhívást tesz közzé az alábbi – Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
mint a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tulajdonát képező – üres helyiségek és telkek bérbevételére.
ÜZLETHELYISÉG, RAKTÁRAK
Cím

Helyrajzi szám

Méret

Rendeltetés

149832/0/A/4

63 m2

üzlet

Havanna utca 13. fszt. 451.

151126/4/A/451

2

24 m

üzlet

Sina Simon sétány 1. fszt. 131.

150228/54/A/131

20 m2

üzlet

152074/0/A/6

47 m2

működő üzlet (részletek
a www.varosgazda18.hu oldalon

150839

73 m2 + 58 m2

üzlet + kiegészítő helyiség

Üllői út 451. pince 14.

150812/A/14

2

25 m

pince

Üllői út 686. szuterén 1.

159841/0/A/1

30 m2

tároló

Üllői út 686. szuterén 2.

159841/0/A/2

29 m

tároló

Garay utca 11/b fszt.4.

Üllői út 365. fszt. 6.
Üllői út 425. fszt. 4. és fszt. 5.

2

TERÜLETHASZNÁLAT
Cím

Helyrajzi szám

Méret

Rendeltetés

152638/2

5.025 m2

területhasználat

157233

629 m

zöldövezeti telek

Helyrajzi szám

Méret

Rendeltetés

Méta utca 2/d 45.

150228/102/A/153

18 m2

garázs

Méta utca 2/a 23.

150228/102/A/23

18 m

garázs

150228/102

18 m2

Küllő utca (Alsó Erdősor utca)
Párkány utca

2

GARÁZS, PARKOLÓHELY
Cím

Méta utca 2.

2

parkolóhely (56 db)

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció ára 5000 Ft, mely összeg teljesíthető
átutalással, a Projekt18 Kft. (a továbbiakban: Társaság) K&H Zrt.-nél vezetett 10401024-00030751-00000002 sz. számlára vagy készpénzben befizethető a Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárába.
A dokumentáció átvehető a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 Budapest, Baross u. 7.) személyesen
vagy meghatalmazott útján az átutalási/befizetési bizonylat bemutatásával. A pályázat leadására ugyanitt van lehetőség. A pályázati
ajánlatot zárt borítékban szükséges benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 10. 16.00 óra
Pályázat elbírálásának várható időpontja: 2021. május 13.
Pályázók értesítése: A következő naptári héten telefonon vagy írásban.
Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461, +36 (70) 513-9455 (Kovács Renáta). A lista tájékoztató jellegű. További tájékoztatásért
kérem, érdeklődjön személyesen a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 Budapest, Baross u. 7.), vagy a fenti
telefonos elérhetőségeinken. Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/ vagy a fenti telefonos elérhetőségeinken.
Internetelérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/
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Kondor 35! Havanna 100!
Harmincöt éve nyílt meg
a közösségi ház
a százéves lakótelepen

Az első körben

Szaniszló Sándor
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csaknem 2200 középis
oltsanak. A szakren
ntetéséért, és több
kolása és tanáraik
delővel és a kerületi
mint 1600 CT-, illetve MR-pluszkapac
számára az
újranyitás idejére.
háziorvosi
rendelőkkel közösen
Szaniszló Sándor
itást szerzett, hogy
Szaniszló Sándor
ezt a mennyiséget
és
a betegeknek
ne kelljen heteket
polgármester
ezért tartja fontosn
alatt be lehetne
húsz nap
litáció18 Zrt. vezérigaBacsik György, a Városrehabi
várniuk az onkológ

ak hangsúlyozni,
adni a lakosságnak.
iai vizsgálatokra. A közelmúltban
hogy az önkorlátványterveit tanulmázgatója a Zsebők szakrendelő
Ezzel a XVIII.
mányzat a járvány
kerület az elsők
felújított Havann
nyozzák. Fotó:
veszély kezdeté
között lenne teljesen
a-lakótelepi háRuzsa István
ziorvosi rendelő
től együttműködik a pedagógusokkal
beoltva a koronavírus ellen.
után hamarosan
és próbál az oktatás
átadják
Pestszentimrén
a gyermekorvosi
i intézményekben olyan
rendelőt, majd ősszel
körülményeket
Beszélgetésünk
lmi
teremteni, hogy
idején még nem
a Zsebők
elkezdik
gos társada
keletkezzenek ott
Zoltán
A
látszóla
HÁZIO
a
ne
valósul
Szakren
RVOSO
pedagó
éppen
t
meg a
delő teljes átépítés
újabb fertőzési
gusok teljes átoltott
K SEGÍTÉ
gócok.
hogy ez az egész
önmagá
ét, amely
sága.
Az oltási program én SE
séért van. ban több mint 2 milliárd
– Mi is osztjuk
és a kerületb
forintba kerül.
fotózás, mal
a pedagógusok
különbségek enyhíté
en is nagy teher
Volt egy
TESZTELIK A
t a humorista lévéleményét ar- semmit sem tudtam.hárul
az egészséAgügybe
ról, hogy akkor
GYEREKEKET
paródia túlmuta
n Á,
lett volna ideális
hatod… színn dolgozókra. Az
A HANGE
n Egy igazán jó
gondol
A polgármester
mányza
RŐ
a
dtem,
tanév
önkorOKA
.
t mindent megtes
megnyi
sa, amikor már
elmondta, hogy
sel kötözkö
táa Bödőcc
előfordult, z a megsegítésüké ten. Színészi vénát is igényel
minden tanárt
ennek megfele
is van.
A járvány elleni
en hozták meg
munkájsokszor
olyanom
kétszer beoltot
lő- és el lehetne
rt, a
semmi közöm,
védekezés alapvet
ukat megköszöni,
nekem
volt
a döntést, amely
hogy
tak,
sem
om,
mondani, hogy
padhoz
ően állami felés anyagilag is
gondol
tosan
adat, s nem mindig
szerint az iskolanyitás előtti
legalább ők védette
Abeszéltem.
elismerni. Azt
koronavírus ellen
em magam folyama
talál szíves
hétvégén az önkorm
k a nem is a mikrofonba közelmúltban
úgy döntött
Ki , hogy
e, igyeksz
hogy
– mondta Szanisz
egy-egy önkorm
ányzat a saját
a többiekkel?
A viccet félretév
és nagyon fogadtatásra az, ha
praxisonként
költségén tesztelt
hangot
járok,
ezer forintos
ló Sándor.
ányzat
ltad a100
A polgármester
hozzátesz ahhoz.
eti a gyermekintézm
színitanodába
támogatásban
n Hamar megtalá
hozzátette: ezért
A polgárter
részesíti a házior-képezni, jelenleg is mester válasza erre
dolgozókat, a
ényekben kormán
lettél?
vosokat
tervezi az önúgy, hogy az eddigi
az volt, hogy a
pedagógusokat
ás is. Szóval vannak
először jóban
yzat, hogy megism
kerületben élők
és a gyerekeket
őt, nagyonkedvezmények mellettérdekel a forgatókönyvír
visszajelzései jókDomján Vivien
étlik a teljes kerületr volt az, akivel
Ebben az első körben
az elődönt
Fotók:
is. natkozó tesztelé
akkor egészéb
az önkormányzat
en elengedi aű
e vo- Felméri Peti vezette teljes
rendkívüli összefo
st a május 10-i
eddigi intézkeszakren
n
déseivel kapcsol
Ákos fize-veim bőven.
gás volt ta- nyílnak
delőnek
teljesen zöldfül
pasztalható, több
Ványi
héten, amikor megtendőhogy
atosan.
rezsi-ho
látta,
zzájárulásukat
mint 1200 óvodást
a felső tagozatosok
becsü, és az adminis
sokat segített nekem, ós feladato
és kisiskolást
–
és
nagyon
Az
sikerült teszteln
a
is
középis
én
ilag
ztráciesküm
kolások előtt
is a tantermek,
szakma k egy részének
a kerületiek közszol
i. Ez az április
s remélik, hogy
. Emberileg és szik
átvállalásával is
19-én az intézmé
szól. A Pestsze
gálatáról
hamar jóban
nyekbe visszaté
arra az előző alka-vagyok
igyekmegkön
ntlőrinc-Pestsz
- lomhoz hasonló
is nagyon
rő gyerekek csaknem
nyíteni
mással
ki
a háziorv
entimrén élők
an jó arányban
tívan igazolják
50 százalékát
pozijelentette, s az
an a származásosok munkáját.
mennek el a tanulók löm őt. Minden
vissza az ő érdekük
első tesztelést
.
sére a Dumaszínházb
ben folytatott
május elején követi
ni,
lobbitevékenysé
lettem, szerenc
a második, a felsősök
is rajta viccelőd
günket, amely
HÚSZ NAP ALATT
és a középiskolások
téma, szoktunk
a kormány vagy
TELJESEN?
más hatóság számár
egyáltalán nem
Összesen tizenöt
számára. A kerületb
a Musimbe Den
a néha kétségt
en voltak, akik
en élők oltási
én mint cigány,
elenül hangospozitív eredmé
nak tűnhet – véli
hajlandósága ugyano
mutattak. Ez
hogy ott vagyok
ázsiai kéne a
nyt jó, mint
Szaniszló Sándor.
a szám csekély
lyan
csak egy meleg
országosan, ezért
nek tűnhet, mégis
A hangerőnek
mint néger, már
nem igazak azok
igazolta a tesztelé
ens em
lítások, hogy a
a polgármester
az ál- nis
s létjogosultságá
színházban intellig
XVIII. kerület
szerint talán
az is lehet az oka,
t, mert ha fela. Szerencsére a
szorozzuk mindaz
kkel.
brigádb
oltásell
kérdése
enes lenne
– és például az
hogy a XVIII. kerület
okkal a kontakt
foglalkoznak faji
önkormányzat
bi harmincegynéh
okkal, akikkel
az utóbgyerekek az intézmé
oltás melletti plakátberek vannak, nem
a és médiakampány
vett a szárnyai
ány évben a hátrány
nyekbe visszaté
Hadházi László
a miatt sem azok.
os helyzetű
kerületek közé
rve találkoztak
volna, valamin
n Nem titok, hogy
A jobb átoltotttartozott. Peremv
közös fellépéságnak a kevés
t a családtagokkal,
árosi lemaradásávakcina az egyetlen
most is éppen egy
ból adódóan ide
az edzőtársakkal, illetve azokkal
akadálya, ezért
alá, ha jól tudom,
sokkal több forrást
polgármester levélben
, akikkel a közleke
a
kellett volna
hozni, mint amenny
fordult a kormán
désben vagy
az üzletekben érintkez
sen dolgoztok.
yhoz, hogy
a mintegy 40 ezer
i jutott.
és a Dennisben
hettek volna, máris
vakcinát, amelyet
, hogy ő bennem
– Azt, hogy a
res fertőzöttségi
többez- szánnak
Csehországnak
n Igen, azt mondta
másfél évvel ezelőtti
lánc jöhetett volna
jelenti, hogy el
azt
, ne engedjék
nem
választáson
minket választo
át, mert arra többek
Ez persze
létre.
ttak a kerületiek,
obb kri
érzett ambíciót.
Pestszentlőrinc
között
annak is köszönh
öreg” a legnagy
-Pestszentimre
jük, hogy megígér
napigt „az
Köszöne
etis igényt tart.
az egészségügyi
tük a felzárkózást
fogult, sőt a mai
nem vagyok
ha azt érzi,dolgozók
a belső kerülete
nak! (Szaniszló
éstud
Ferencz
átlagos szintjéh
szólni,
István
k
Sándor
alpolgármester)
ez. Ehhez idő és
tikusom. Úgy le
a lábamon
sokmilliárd forintos
elég alázat, hogy
forrás kell, de látjuk
Fotó: Kürti János
az irányt, és a kezdeti
jó, vagy nincs bennem
k rá. Már csak azért
jók – mondta Szanisz
lépéseink
Nagyon felnéze
ló Sándor.
szoktam
nem állok meg.
Bodzay Zoltán
n volt cigány vajda,
sváriba
Tiszava
ci
is, mert
om rá, mert még
i, hogy haragsz
is neki mondan
(nevet)
vitte, mint én.
7
gányként is többre
”? Vagy mindig
veled „az öregnek
n zenész”, de
n Sok dolga van
m volna „szinté
nagyra
balomtanár. Lehette
felkészült vagy?
az. Ha három
agyott szakkedtem. Nem voltak
meg, hogy ne legyek
tudtam, ellinkes
gyerekkor, félbeh
,
annyit sze
n Nem tehetem
egyszer amit
Práter utcai
megnevettessem
sen például csak
s, taxizás, majd
jegyet azért, hogy
törő terveim. Hatéve
ost. Aztán
száz ember vesz
ma, vagyonőrködé
ettetni őket.
s Lászlót öt
kijárjam az általán
megnev
Lakato
hogy
”.
ségem
a
volna,
zínpad
- rettem
ni, felvételiztem
akkor nekem köteles
csak a „nagys
zínház közön
a nevettetés a célod,
tika kezdett érdekel

neked nemcsak
meg a Dumas
a az informa
ába, azt elvégez
n Azt hiszem,
éve ismerhette
sz azzal, hogy
s rajongótábor
szakközépiskol
missziót is teljesíte
több tízezre
Neumann János
és
em meg. Va
hanem egyfajta
sége, azóta
a szokásaitokról
t végül nem szerezt
z a cigányokról,
zetet tanul.
tem, de a szakmá
am.
nyíltan beszéls
van, és színés
taxisként dolgozt
előítéletekről.
gyonőrként, majd
up?
a cigányságot érintő
c, de azért sem
zönség előtt, jámindebből stand
lsz már nagykö
kicsit szélmalomhar
De hogyan lett
ez
eztem.
n
szerepe
ci
óta
ni
Igen,
jelentk
n
Évek
n
cigány és nem
lehet kideríte
gkutató, amire
gondolom, hogy
Volt egy tehetsé
t, mégis elég keveset
ges vagy?
adom fel. Azt
itásban le
rod az országo
információ n
tehetsé
mental
pár
a
a
hogy
m
z
ad,
maximu
cikkben ugyana
n Miből gondolt
t
Mindig sokat be
gány ember között
rólad. Minden
ezt a két habitus
ki érzi. (nevet)
tenni, én pedig
n Hát, azt minden
hoz.
ha ez megy más
het különbséget
található meg.
ozom, de van
b hozni egymás
úgy voltam vele,
szívesen nyilatk
széltem, aztán
jobban is…
ém egy kicsit közeleb
ak
még
i?
szeretn
hogy
tartozn
n Ha megkeresnek,
támadn
nem
is. Lehet,
Kulcsfigurák
l úgy gondolom,
id miatt nem szoktak
nak, megy nekem
ettetlek, ha
ci
n A paródiá
nak dolgok, amikrő
családom, a
hallom, hogy a
om, akkor is megnev
az otthonom, a
Számtalanszor
Most úgy gondol
i.
n Dehogynem.
nagyon nem
senkire. Ilyen például
Nemcsak Vili
szeretnék beszéln
viccet, pedig ez
sem
k
akarod.
most
Ismercsinálo
nem
bácsi, de a fél
ról?
ból
gányok
kisfiam. Ezekről
ország izgult,
értelmes, az tudja,
fogalmad a szakmá
ha néhány dolgot
23
amikor Magdi
is ez a cél. Aki
ak szeretném,
lán álltál
n Volt akkor bármi
anyus leesett
így van, és nem
n Azért mégiscs
Ondruss Ilonazínházból? Egyálta
a lépcsőn
a díszletben.
tél valakit a Dumas
Fotó: Várad
elárunál.
i muzsikus ci
i Levente
előtte színpadon?
ű nyolcadik kerület
ás cim már
n Egy egyszer
fel. Apám diplom
nőttem
an
gány családb

Négyszemközt
Akkor is megnevettetlek,
ha nem akarod
Interjú Lakatos Lászlóval

városháza

Az önkormányzat
teszteli az iskoláb
szatérő gyerek
a viszeket és tanáro
kat, anyagilag
is támogatja
a háziorvosi
praxisokat, valamint igényt
tartana a Csehor
szágba szánt
vakcinákra.

özt

négyszemk

„Akkor is
lek,
megnevettet arod”
ha nem ak

kult18

Lelkileg eg

y picit
bele fogo
k halni

35
0
0
1
Fontos jelene

t a korai időkbő

l

Ezt mondta
Ondruss Ilona
A 15. szület
tán a 23 éve
, a Barátok
ésnap
futó soroz
közt prod
ucere, miuat nyár köze
utolsó jelen
pén képe
eteit forga
rnyőre kerü
tta a stább
napi szap
lő,
al. Az RTL
panoperá
járól az
Klub legen
stúdióban
egyre ürese
dás
, a díszletek
bb és csend
n Azon gondo
közt beszé
esebb
lgettünk.
lkodom, hogy
fogásról van-e
nem puszt
a PR- n
szó. Vagyis
Egy ilyen lezárá
elterjesztik
ban, hogy
az országmegszűnik
st nagy érdek
a Barátok
pletyka is.
lődés kísér,
nézők elkezd
közt, és akkor
Százfős stábn
és sok
ik követelni,
a emberek
ál nehéz elérn
mire a csato
mondván, ha
ne mondjanak
i, hogy az
rna enged,
ennyien szeret
el valamit.
várgott egy-k
nék, akkor
n Az ötlet
Amikor kisziét történet,
folytassuk.
nem rossz,
akkor a nyom
lakótelep
bár kockázatos
jobbnak láttam
nel játszani.
Állami
Egykori stábfo
ozás melle
miként került
lenne ilyen, hogy az
Az viszont
tt
tó
létesült az
utolsó epizó
annak idején
jelenetéhez
egy végleges
az RTL Klub
100 éve
n jöheznek, hogy
dok néhán
alternatív végek
döntés, amit
hozott meg.
pítése, hogya
y
arról is kérde
et forgassunk
n De azért
épület megé
n Ha analó
be azVarga
már tudja,
.
Izabella az lep közepén.
giát keresünk,
bele a tervek
hogy
1000. epizód
az új lakóte
képer
melyi
a
ek
Dallasban
támasztott
nyőre?
k változat
ünnep
intézmény
lésén
Bobbyt „felatosan teszn
ák”, ugyan
kerül
tett létre az
akkor Kalam
n Természet
elejétől folyam
17 évig volt
eken
május
amely
ár
ett
esen.
kihagyni azoka videókat,
Tamás, aki
a Barátok közt
Emell
Egy ilyen soroz
gyon megh
producere,
ez lett a Dalla
oldalra olyant, akik ikonik
atnál vagy
nausKözös
ökkentő véget
úgy véli: épp
soroz
közösségi
Havan
szere
naa
s végzete.
atnak
fel
plői
nevén
,
biúgyhogy
voltak a
készít az embe
szívet melen
it.
n Mert elvett
őket beleatársa
atják a koráb
gető, mind
r, vagy
belecsemp
e a sorozat
megszólalt az utolsóKond
egykori munk
enki számára
hetek
orben.
ésszük
hozó befeje
ízét, azt, hogy
hiteles. Ez
megnyugvá
történetéilletve a
zést ír.
nem kíván
a történet
st
ségi Ház,
nek a ház
ságműsor.
n Ahol feltűn
ény
san tervez
n A másik
zamo
ik minden
DÍSZ
kérdés, ami
LETEK is, amelyet az intézm
Ezzel párhu
szereplő, mint
ban?
izgat, hogya
és
sorozat. Azt
e kiállítástKÖZT
egy
n ér véget
n Azt
régi fotókból
hallottam,
olvastam,
ről egy onlin
és fél év- fináléa n Egy
hogy erre többf
hogytató
könyv is létezi
ényeit bemu
a forgatás
23 éves immár három
esem
egy-e
éle forgatóna
végével a színés
k. Igaz, hogy
gy tárgyat össze.
kótelepensorozatnál nyilvá
történetét,
na-laszere
ény nHavan
nak megőrizhet
még a szerep
zek
Havanden
ják, hogy melyi
nem
intézm
állíta
A
i
plőt
lehet
kből
tek.
lődés
n
lők se tudKi mire vágyo
műve felvonultatni, tta meg a mink lesz végül
újságcikke Filmforgatásokr
hoztudő
tt?
ezért azt a
?
a vagy hossz
k, hogy elsőso
ban nyito
tizede műkö
gazdagabb
lemző az a
abb műsorokra
néven 1986rban a saját
t területnek
ulóját adöntést
OK
hagyomány
évford
ténetHáz
szereplőink
ét zárjuk i átadás 35.
lepként ismer
Közösségi
, hogy hogy
kapcso- jelÉS KIÁLLÍTÁS
mindenki
le, de termé
nna-lakóte
lep kialakítását
dta, egy-e–gy apró n
FELHÍVÁS
május elseje
válasz
elmon
A ma Hava
később lehet törazt isthat
Az Állami lakóte
et
a díszle lés bűvöletébeemlék
kapuját. A
tettel csakszetesen nem
gondolnák.
gy 9000
berenanna
az lehet
Giegler Andre
Máté aZsuzs
dezők vezetoz – a Repütből.
tre való tekin
mint sokan
ek addig is
ék el, és minte
vírushelyze
jubileumáh ője olyan erekly
nneplik a a, a történelme,
a szakember
ház
a
de
években kezdt
a
megü
színé
ab oka
elni,
éket
szeknek, ttamely
lódva
zattal
nnep
válogatott
n a 1920-as
ozás legfőb
online progr
majd megü
irdete pályá
ekhez sok
ezen a helye
t is. A létreh
évfordulóját
l foglalkozó
ek 90.emlék
áború közöt
címmel megh
zerződés
történetéve
ük
tésén
világh
fűződ
ény
békes
szüle
két
ni
reik.
intézm
már a
fotó;
or Béla
triano
lődőknek.
ember élt itt
ény, grafika,
névadó Kond
ak az érdek
4-én megkötött
tekről,
mokat kínáln
k alkoóriában – festm
az 1920. június
magyar terüle
Főszer
a korábbi
egyéb – várna
is. Négy kateg
az volt, hogy
eplők a kezdetfölé.
kültáradat
ást
elbeszélés;
t a fejük ekkor
dult a mene
SEN
sban kiállít
odell; vers,
dta,
fedél kellet
megin
júniu
KÖZÖ
pülőm
ÓK
után
elmon
atva
őknek
ja,
anna
és az érkez
ÉVFORDUL
ekből válog
Máté Zsuzs
i
tnek saját iskolá
tásokat, amely
hátteréről
május elseje
ba foglaló terüle
as
A döntés
et miatt a
is látható egy
lakást magá
Aztán az 1960miás helyz
rendeznek.
, ezért nem
oldalán most
25
A mintegy 1400
ei is voltak.
hogy a pandé
i Roma
or közösségi
ben
étesítmény
nem volt biztos
etköz
Kond
1965élő
még
sportl
A
Nemz
ént
és
ősége
az 50.
z méltó
am részek
kultúrháza
nyitás lehet
ás, amely
az eseményhe
temploma,
jlesztési progr
h Tibor grafiés 1985
online kiállít
ából Balog
Ház és Intek akkorra
ló lakótelep-fe
e, majd 1978
Közösségi
szervezhet
tja be.
napja alkalm
években elindu
p.
-lakótelep építés
Kondor Béla
ásságát muta
Kultúra Világ
, hogy a
nna-lakótele
amokat. A
ik
ját és munk
mai Szent Lőrinc
megtudtuk
Hava
Zsuzsa,
a
progr
is
a
követ
lt
életút
al
azt
ődött
Fekete
ól
felépü
bi
elkezd
en
kusművész
arcképével.
i Levente
igazgatóját
a nyitás, azonn
egy későb
ztó a névadó
Fotó: Várad
között két ütemb
séges lesz
tézményei
zat vezetőivel
ások és rende
mostani igazga
De amint lehet
önkormány
nna
újabb kiállít
Az első és a
is
élyesen
- fenntartó
különböző
Máté Zsuzsa
dtak meg, ugyan
immár szem
elep köze
egymást a
Kondor Béla,
ntban állapo
nna-lakót
r az érdeklődők
Ház, időpo
éves a Hava
vények, amiko
ényt.
Közösségi
Harmincöt
y Zoltán
ik az intézm
i
Kondor Béla
eshet
Bodza
Állam
felker
kedő
is
ori
i Állami
pén emel
van az egyk
az egykor
az évben
dulója is.
és ebben
esítésének
nek 100. évfor
létesítésé
ótelep lét
lakótelep

kult18

or,

ond
t éves a K
Harmincö nna
va
a
H
száz a

kult18

Kell egylak
ját is
évforduló
100.d
er
a ker
eplib
i!ület,

Feljutásra

A házat és

A legendás

Deák „Bam

ba” szobra

sport

készül a PSK

ünn
A helyie”
futballran
is „művelt
m
ségi idén
gadó
hangulatu
35 éves közös
knak külöa két jubileu
e ma. A mostk van.
ezért nleges
végére,
a, en bárm
telek is lehetn
két futba e ZsuzsLegy
ely városnak egy nyár
n akár üres
llcsapata
t, mint azt Feket
A Kondor helyé
egya
ményeit
rlat kelletszere
bajnokág
pelje gvetésében ugyan zon ese
nagy fondo
ban, e tervezett
bárhogy,
lep költsének
ház létrejöttéhez
a lakóte
koznak, az
jér
minden ha egym
ássalele
elmondta, mert
ősz
a
miatt
talál
játék
ató
ága
igazg
osok
a vonják
ozotts
az első
szám
ára a Az
i lakóteéslepfőleg a szurk
források korlát
msorozatb
Államngos
olók
gra
épület, de a
során. legra
pro
zés
abb
minő
szerepelt az
építke
összecsap
sül. A többőivel,
órolni az
ásnak ságba
ltak megsp
ze.
s szint
de ia a kerület vezet i meccésébe
n, ráadásul
n eöss
ilyesmit próbá
mindegy,
Deákot válas
lt elfogadtatnezt meg kell
a tervez
nyer
aztán
sának. Az 1947–
ni! Nincs
idején sikerü
ztottá
a XVII
ény, aminek
bontásának
48-as bajno online k az év játékoletbe
lődési intézm I. kerüvolt,
az épületben ez másképp ÉNET
ÉRŐL
n sem,
hogy
szóló ki idényben, történ
legyen műve
jól alakul,t, az
ahol, haA HÁZ TÖRT legjobb helye
etéről
zését
hogy mégis
történ
minden
ősszel újra
ete
elérve, a figyelami végül hatot
zést értény
kisebb irodátösszecsaphatAddig is az intézm
A legfőbb érve, SZAC Buda
el az NBniI-ben
a kerületiek SZAC hatodik helye
pest és a
az 1908
an csak egy
is részt vett.
ják felhív
ben
.
külön
t. Ez azonb
Pestsra
További sikere
zent
dapesti első
amokkal kíván
kép számá
a. Ennek kereté
imrei SK
kapjon helye
progr
Város
is
umár
A
.
oda
k
jubile
osztá
szűnt
ánem követ
a
pártir
bu- ségi ház
Zsuzs
lyban
a
ben meg is
Fekete ték
ezt az idősz
t Fekete. Zsuzs
mét a közössőt 1955-ben
aztán 1990megstővé
akot,
tt
című újságo
zűnt az
tesznek elérhe
út
melle
jelentett, ami
város
interj
próbá
esség
egyes
A két klub
érdek
t, a Perem
lkozál,s akit
ület. Egy
hosszabb
több
erejéi
rövid
közös történ
, hogy elődjé
g 1957 és
igazgtatóva
érdekesség
1959 közöt
ete 1908-ban
elsőködöt
az
amiko
g.
a
val,
SZAC
1991-i
r
t
mega
újra
, de anyagi
kezdődött,
műlakult a Sorok
e 1979-től
okokból ismét
fejezniük a
szerkesztett
sárpéteri AC
bi Pestszenti
futballt. A
be kellett
(a későbmrei SK, PSK)
rends
zerváltozás
tól 2004-ig
AC (SZAC).
és a Pests
után 1996íródott egy
zenlőrinci
rövid klubt
mét közbeszólt
örténelem,
a pénzhiány,
de isegyesület öregfi
majd 2006RÉGI IDŐK
ban a régi
úk-játékos
ai újraalapíto
patot, és 2007A csapatok
28
tták a csaben megint
egymás ellen
indultak a
negyedoszt
i korai eredm
ledés homá
ályban.
budapesti
ényei a felyába merü
ltek már,
A
években és
Pests
zentimre enné
de az 1910az 1920-as
es csony
l simább utat
évek első
szeresen azono
abb osztályokb
járt
felébe
be,
alan rends vidéki,
an, de alapít
res résztvevője
Pest körny
ságokban
ása óta rends
éki bajnoktalálkoztak
a kerületi és
zeegymással.
a honi futba
tudott feljeb
Innen az SZAC
lléletnek.
b lépni. Folya
ÚJKORI PRES
csapat 1943–
matosan fejlőd
ZTÍZSCSA
44-ben feljut
ve a A két
TÁK
ott az első
ba, és Deák
rivális ranga
osztálydói a budap
Ferenc, a
sodosztályb
legendás „Bam
esti első, illetv
tésével megk
an a 2010e mába” vezeezdődött a
es
évekb
landó
legsikerese
en váltak ismét
Deák Feren
vá, mintegy
bb korszaka.
c az 1945–
száz évvel
ál46-os bajno
a kezdetek
– Akárhogy
a máig is világc
kságban érte
után.
is állt a két
súcsként szám
el egymás
csapat a tabel
címet, 66 gólla
on tartott
elleni mecc
lán, az
gólkirályi
l. A csapat
s volt a legfo
zői hangulato
nyolcadik lett
ntosabb. Az
n is érezni
öltöa bajnoklehetett, a
egyértelmű
pályán pedig
en látszott,
hogy mekk
ora presztízse
az újságot

sport

22

Támogatja
egészségügyi
a XVIII. kerü dolgozóit
let

kul t18 négyszemközt

6

BP18
Újrakezdés teszteléssel

A közösségi

Az előcsarnok
van a kerül
eti derbinek
június 3-án
1986.
– emlék
Zoltán, aki a megnyitón,
ezett vissza
Egry
háza előcsarnoka a PSK játékosakén

t vett részt
sokszor paráz
ezeken
s hangulatú
– Mindig
újkori ranga
nagyon feltüz
dókon.
eltük magu
meccsekre,
nkat ezekr
és ha jobba
e a
n is álltak
a lőrinciek,
a bajnokságb
többször sikerü
an
lt ellenük
elérni egy fonto
győzni vagy
s döntetlent.
Istenes Lászl
ó, a SZAC elnök
hangulatát
e is a helyi
emelte ki,
rangadó
mondván:
átélni.
jó volna azt
újra
– Szeretjük
ezeket a mérk
őzéseket. A
csatája egy
két csapat
alacsonyab
b osztályú
nek” is nevez
„Fradi–Újp
hető. Mind
estig különös
sérték a szurk
figyelemm
olók, mi is
el kísokkal jobba
magunkat
n élesítettük
az imreiek
ellen. Mind
kell egy igazi
en bajnokságb
derbi, ezért
an
is várjuk vissza
BLSZ I-be.
őket a
A Pestszenti
mre április
végén – hat
a bajnokság
fordulóval
vége előtt –
az élen áll
sodik osztá
a budapesti
lyban, a feljut
máásért
legnagyobb
zajló küzde
riválisa a MUN
lemben
SE, amelyet
én, az utols
ó előtti fordu
május 21lóban lát vendé
mérkőzés akár
gül, és ez a
bajnoki döntő
is lehet.
– Nagyon
szeretnénk
feljutni a
Két évvel ezelő
BLSZ I-be.
tt, bár nem
Fotók:
estünk ki,
miatt vissza
anyag
kellett lépnü
i okok
Kürti János
nk a maga
sabb osztá
ly-

most

Edzésben a

SZAC is

tól. Emellett
sok volt a
fiatal játéko
láttuk értelm
sunk, és nem
ét annak, hogy
tapasztalat
többgólos
vereségekn
hiányában
ek tegyü
Egry Zoltá
n, aki 41 évese te k ki őket – mondta
ha önmagát
Váradi Levenn is tagja a keret
Fotó:
és egy-k
nek, de
ét régebbi
mítja, akkor
játékosát nem
20-21 éves
száátlagéletko
beszélhet.
29
rú csapatról
– Sok a saját
nevelésű játéko
kel Papp Zsolt
sunk, akikvezetőedző
már 15 éves
foglalkozik
. Ők mostanra
koruk óta
értek be, és
néhány új igazo
velük, illetv
lással kiegé
e
szülve, most
vagyok benn
már biztos
e, hogy egy
osztállyal feljeb
állnánk a helyü
b is megnket.

AZ EGÉSZSÉG
A LEGFONTO
A koronavíru
SABB
s-járvány sajno
s a két klubo
mélte. Szere
t sem kíncsére áprili
s vége felé
ható, hogy
már elmondbár súlyos
esetek is adódt
ményekhez
ak, a körül
képest mind
enki jól van,
A betegségek
gyógyul.
miatt a SZAC
csapatának
kőzést is halas
több mérztania kellet
t, és jelenleg
középmező
nyben fogla
a bajnoki
l helyet a taval
bogós esély
y ősszel doekkel rajtol
ó együttes.
– Az egész
ség a legfon
tosabb, és
tartva döntö
ezt szem előtt
ttünk úgy,
hogy –élve
tőségével –
a halasztás
egy ideig nem
lehejátszunk mérk
bár nagy remé
őzéseket. S
nyekkel vágtu
nk bele az
ba, a cél egyel
idei szezonőre az, hogy
a felnőtt csapa
ve a további
ttól kezdkorosztályo
kban is megt
ciónkat, és
artsuk a pozímajd őssze
l újult erőve
következő bajno
l
vágju
nk
neki
kságnak – mond
a
ta Istenes Lászl
Annak a bajno
ó.
kságnak, amely
Ede legendás
ben – Mina
szlogenjét
rik
kicsit átala
derbi!
kítva – kell
egy
Puskás Attila
37

5

Támogatja
egészségügyi dolgozóit
a XVIII. kerület
Az önkormányzat teszteli az iskolába viszszatérő gyerekeket és tanárokat, anyagilag
is támogatja a háziorvosi praxisokat, valamint igényt tartana a Csehországba szánt
vakcinákra.
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Az önkormányzat igyekszik egészséges feltételeket
teremteni a kerület mintegy 7800 általános iskolása,
csaknem 2200 középiskolása és tanáraik számára az
újranyitás idejére. Szaniszló Sándor polgármester
ezért tartja fontosnak hangsúlyozni, hogy az önkormányzat a járványveszély kezdetétől együttműködik a pedagógusokkal és próbál az oktatási intézményekben olyan körülményeket teremteni, hogy ne
keletkezzenek ott újabb fertőzési gócok.
TESZTELIK A GYEREKEKET
A polgármester elmondta, hogy ennek megfelelően hozták meg a döntést, amely szerint az iskolanyitás előtti hétvégén az önkormányzat a saját
költségén tesztelteti a gyermekintézményekben
dolgozókat, a pedagógusokat és a gyerekeket is.
Ebben az első körben rendkívüli összefogás volt tapasztalható, több mint 1200 óvodást és kisiskolást
sikerült tesztelni. Ez az április 19-én az intézményekbe visszatérő gyerekek csaknem 50 százalékát
jelentette, s az első tesztelést május elején követi
a második, a felsősök és a középiskolások számára.
Összesen tizenöten voltak, akik pozitív eredményt
mutattak. Ez a szám csekélynek tűnhet, mégis
igazolta a tesztelés létjogosultságát, mert ha felszorozzuk mindazokkal a kontaktokkal, akikkel a
gyerekek az intézményekbe visszatérve találkoztak
volna, valamint a családtagokkal, az edzőtársakkal, illetve azokkal, akikkel a közlekedésben vagy
az üzletekben érintkezhettek volna, máris többezres fertőzöttségi lánc jöhetett volna létre.

Szaniszló Sándor és Bacsik György, a Városrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgatója a Zsebők szakrendelő
látványterveit tanulmányozzák. Fotó: Ruzsa István

Beszélgetésünk idején még nem valósult meg a
pedagógusok teljes átoltottsága.
– Mi is osztjuk a pedagógusok véleményét arról, hogy akkor lett volna ideális a tanév megnyitása, amikor már minden tanárt kétszer beoltottak,
és el lehetne mondani, hogy legalább ők védettek a
koronavírus ellen – mondta Szaniszló Sándor.
A polgármester hozzátette: ezért tervezi az önkormányzat, hogy megismétlik a teljes kerületre vonatkozó tesztelést a május 10-i héten, amikor megnyílnak a felső tagozatosok és a középiskolások előtt
is a tantermek, s remélik, hogy arra az előző alkalomhoz hasonlóan jó arányban mennek el a tanulók.
HÚSZ NAP ALATT TELJESEN?
A kerületben élők oltási hajlandósága ugyanolyan
jó, mint országosan, ezért nem igazak azok az állítások, hogy a XVIII. kerület oltásellenes lenne
– és például az önkormányzat oltás melletti plakátés médiakampánya miatt sem azok. A jobb átoltottságnak a kevés vakcina az egyetlen akadálya, ezért a
polgármester levélben fordult a kormányhoz, hogy
a mintegy 40 ezer vakcinát, amelyet Csehországnak
szánnak, ne engedjék át, mert arra többek között
Pestszentlőrinc-Pestszentimre is igényt tart.

városháza

Az első körben több mint 1200 óvodást és kisiskolást sikerült tesztelni

Szaniszló Sándor szerint a közbizalmat leginkább élvező két oltóanyagból éppen ez a 40 ezer
hiányzik a kerületben ahhoz, hogy mindenkit beoltsanak. A szakrendelővel és a kerületi háziorvosi
rendelőkkel közösen ezt a mennyiséget húsz nap
alatt be lehetne adni a lakosságnak. Ezzel a XVIII.
kerület az elsők között lenne teljesen beoltva a koronavírus ellen.
A HÁZIORVOSOK SEGÍTÉSE
Az oltási programmal a kerületben is nagy teher
hárul az egészségügyben dolgozókra. Az önkormányzat mindent megtesz a megsegítésükért, a
munkájukat megköszöni, és anyagilag is elismeri.
A közelmúltban úgy döntött, hogy praxisonként
100 ezer forintos támogatásban részesíti a háziorvosokat úgy, hogy az eddigi kedvezmények mellett
teljes egészében elengedi a szakrendelőnek fizetendő rezsi-hozzájárulásukat, és az adminisztrációs feladatok egy részének átvállalásával is igyekszik megkönnyíteni a háziorvosok munkáját.

Köszönet az egészségügyi dolgozóknak! (Szaniszló Sándor
és Ferencz István alpolgármester)
Fotó: Kürti János

Fotó: Ruzsa István

A kerület további erőfeszítéseket tesz a helyi orvoshiány megszüntetéséért, és több mint 1600 CT-, illetve MR-pluszkapacitást szerzett, hogy a betegeknek
ne kelljen heteket várniuk az onkológiai vizsgálatokra. A közelmúltban felújított Havanna-lakótelepi háziorvosi rendelő után hamarosan átadják Pestszentimrén a gyermekorvosi rendelőt, majd ősszel elkezdik
a Zsebők Zoltán Szakrendelő teljes átépítését, amely
önmagában több mint 2 milliárd forintba kerül.
A HANGERŐ OKA
A járvány elleni védekezés alapvetően állami feladat, s nem mindig talál szíves fogadtatásra az, ha
egy-egy önkormányzat hozzátesz ahhoz. A polgármester válasza erre az volt, hogy a kerületben élők
visszajelzései jók az önkormányzat eddigi intézkedéseivel kapcsolatosan.
– Az én esküm a kerületiek közszolgálatáról
szól. A Pestszentlőrinc-Pestszentimrén élők pozitívan igazolják vissza az ő érdekükben folytatott
lobbitevékenységünket, amely a kormány vagy
más hatóság számára néha kétségtelenül hangosnak tűnhet – véli Szaniszló Sándor.
A hangerőnek a polgármester szerint talán
az is lehet az oka, hogy a XVIII. kerület az utóbbi harmincegynéhány évben a hátrányos helyzetű
kerületek közé tartozott. Peremvárosi lemaradásából adódóan ide sokkal több forrást kellett volna
hozni, mint amennyi jutott.
– Azt, hogy a másfél évvel ezelőtti választáson
minket választottak a kerületiek, annak is köszönhetjük, hogy megígértük a felzárkózást a belső kerületek
átlagos szintjéhez. Ehhez idő és sokmilliárd forintos
forrás kell, de látjuk az irányt, és a kezdeti lépéseink
jók – mondta Szaniszló Sándor.
Bodzay Zoltán
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Országház

Rendhagyó tanév,
A kormány ebben az évben is csak írásbeli érettségi vizsgát rendelt el. Kunhalmi Ágnes szerint indokolt volna, hogy minden érettségiző
kapjon Covid-19 elleni védőoltást. A kerület
országgyűlési képviselője egyúttal elmondta:
örül annak, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata teszthétvégét szervezett az
óvodáskorú és az alsós diákok számára, hogy
ha már a kormány megnyitotta az intézményeket, a gyerekek nagyobb biztonsággal mehessenek óvodába, iskolába.

Kunhalmi Ágnes. Fotó: Váradi Levente
HIRDETÉS
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Kunhalmi Ágnes ellenzéki sikerként tartja számon,
hogy a miniszterelnök megfogadta az MSZP kérését, hogy idén se legyen hagyományos érettségi,
hiszen maga a tanév sem volt az. A tanulók most
sem tudtak folyamatosan jelenléti oktatásban
részt venni és felkészülni az érettségire.
– Tavaly is csak írásbeli vizsga volt, akkor is mi
kértük, és most is. Az érettségit így is csak nagyon
szigorú egészségügyi óvintézkedések mellett lehet
megtartani. A diákok és az oktatók biztonságát is
növelné, ha minden érettségizőt beoltanának. Így
sem alakulna ki az érettségiig teljes védettség, de
szerintünk minden kockázatot minimalizálni kell,
ráadásul Magyarországon ma már ehhez rendelkezésre áll elegendő vakcina. Az iskolákban már tavaly
is maximálták az egy teremben egy időben vizsgázó
diákok számát. Ezt idén is így kell megoldani.

Országház

rendhagyó érettségi
BIZTONSÁG A KICSIKNEK IS
A képviselő azzal folytatta, hogy minden lehetséges óvintézkedésre szükség van, hiszen a pandémiás helyzetben bárkiben lappanghat a betegség.
Ezért örül annak, hogy a XVIII. kerületi önkormányzat teszthétvégét szervezett az óvodások és
az alsó tagozatos diákok számára.
– A miniszterelnök szerencsére ismét hallgatott az ellenzékre és a pedagógus-szakszervezetekre, így a felső tagozatosok és a középiskolások
májusig távoktatásban tanulhatnak.
Az önkormányzat mindent megtesz annak
érdekében, hogy azok körében, akik közösségbe
mennek, csökkentse a kockázatot, ezért kezdett
tesztelésbe. Amikor a felső tagozatosok és a középiskolások is jelenléti oktatás keretében folytatják
a tanulást, a kezdés előtti hétvégén őket is tesztelni fogják. A kerület vezetői felelősséget éreznek
azért, hogy így is védjék a szülőket, a diákokat és a
pedagógusokat.
– Sajnálatos tapasztalat, hogy a harmadik hullám megérkezésével megtelt a Heim Pál Gyermekkórház, és az is megtörtént, hogy kisgyermekek
kerültek lélegeztetőgépre. Mivel a tesztelés során
voltak pozitív esetek, nem volt hiábavaló az önkormányzat erőfeszítése.

– Mindezek után felmerül majd az a kérdés is,
hogy miként tudják ezt az elmaradást az iskolákban
bepótolni, hiszen most óhatatlanul lemaradtak.
Mindent el kell követnie az oktatási kormányzatnak annak érdekében, hogy már most kidolgozzák
a felzárkóztató anyagokat és időben a pedagógusok rendelkezésére bocsássák azokat.
Kunhalmi Ágnes végül az oltás beadásának
fontossága mellett érvelt:
– Nem győzőm ismételni, hogy minden oltás
és minden vakcina jobb, mint a megbetegedés és a
lélegeztetőgép. Úgyhogy ezúton is arra kérek mindenkit, hogy oltassa be magát! Hívja fel a háziorvosát, és fogadja el a felkínált vakcinát, mert csak
a társadalom 70-80 százalékos átoltottsága lesz
képes megállítani a vírust.
Gyuricza Péter
HIRDETÉS

„SZAKMAILAG EZ AZ ÉV
ELSZÁLLT”
A kormány a preventív tesztelésre nem biztosított
sem pénzt, sem eszközt. A Fővárosi Önkormányzat
tesztjeiből kapott a kerület, illetve maga is több
ezer tesztet vásárolt, amelyeket most fel tudnak
használni.
Kunhalmi Ágnes szerint ma senki nem tudja
megmondani, hogy a tanév végéig a gyerekek a szó
klasszikus értelmében fognak-e iskolába menni.
Ahogy fogalmazott, „szakmailag ez az év elszállt”.
Ugyanakkor szerencsésnek tartaná, ha a gyerekek
legalább az utolsó néhány héten találkozhatnának,
mert az utóbbi hónapok számukra is megterhelők
mentálisan.
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Közbiztonság

Részt vállalnak
a közösség életében
Minden hívásra kimennek a kerületi rendőrök
Az elmúlt időszakban elszoktunk attól,
hogy a közterületeken tartózkodjunk, ahova visszatérve újra át kell értékelnünk a
szokásainkat.

Esetenként a csomagküldéssel is visszaélnek
Keviczky Csilla hadnagy, bűnmegelőzési
referens arra hívta fel a figyelmet,
hogy még mindig próbálkoznak csalók
az unokázós trükkel. A rendőrség
munkatársai az elmúlt években
sok rendezvényen ismertették azt
a csalásfajtát, amikor ismeretlenek
az idős nagyszülőket, szülőket felhívják
Keviczky Csilla

telefonon, és az állítólag balesetet
elkövető gyermek, unoka nevében

pénzbeli segítséget kérnek. A rendőrség azt tanácsolja, hogy ilyen
esetben tegyük le a telefont, és hívjuk fel az érintett rokonunkat,
mert akkor rögtön kiderül, mi az igazság.
– Egy másik, napjainkra jellemző bűnelkövetés a megnövekedett
csomagküldési forgalomból következik. Elkövetők visszaélnek akár
a Magyar Posta logójával is egy fiktív sms-ben, amelyben egy linkre
klikkelve olyan file-t tölt le az ember, amely adathalászattal megszerzi
a telefonon található összes adatot, amelyekkel aztán visszaélnek.
Nem szabad tehát bármire rákattintani, akármit letölteni.
A jó idő beköszöntével idén is ügyelni kell a besurranó tolvajokra.
Ellenük úgy lehet a legjobban védekezni, hogy amikor hátramegyünk
a kertbe, elöl nem hagyjuk nyitva az ajtót, ablakot.
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Annak megfelelően, hogy az elmúlt hónapokban kevesebbet
tartózkodtunk
közterületen,
a bűncselekmények és a szabálysértések is átrendeződtek.
A rendőrkapitányság továbbra
sem veszi zaklatásnak, ha valaki
beszól telefonon, mert gyanúsat
lát a környezetében. Minden hívásra kimennek, és megvizsgálják az esetet.

Dr. Jánosik
István

A TUDÁS FRISSÍTÉSE
Az elmúlt időszakban, különösen éjszaka, kevesebben voltak az utcán, ugyanakkor az emberek többet tartózkodtak otthoni környezetben, esetenként
nagyobb létszámban. A XVIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Jánosik István ezredes elmondta, hogy az utóbbiból eredő konfliktusok így
némileg megszaporodtak.
A tavasz beköszöntével pedig előkerülnek a
biciklik és a motorkerékpárok, amelyekkel erősen
megnövekszik a forgalom az utakon. Az első alkalmakkor, amikor ezekkel a járművekkel a közlekedésbe megyünk, hasznos felfrissíteni a tudásunkat.
Jánosik István egy példával élt:
– A rendőrségi motorosoknál is intenzív képzés
van a szezon kezdetén, hogy a motorozásnál használt rutinszerű mozgásokat felfrissítsék és készségszerűen alkalmazzák.
AKTÍVAN A KERÜLETBEN
A kapitányság vezetője arra is felhívta a figyelmet,
hogy az évszakváltáskor megváltozó közlekedési körülmények a járművek műszaki állapotát is
befolyásolhatják. A téli gumik lecserélésén kívül
érdemes odafigyelni az ablaktörlők állapotára és a
világítás megfelelő működésére is.
Fotók: Váradi Levente

Közbiztonság
A rendőrkapitányság munkatársai továbbra is
aktívan részt kívánnak venni a kerület közösségi
életében. Az elmúlt hónapok megváltozott életviszonyai között sem veszítették el a kapcsolatot az
önkormányzattal és annak intézményeivel, valamint a lakosság különböző korosztályaival.
– Amint lehet, különféle baleset-megelőzést
segítő programjainkkal ezután is szívesen részt
veszünk a XVIII. kerület szabadtéri és egyéb rendezvényein – mondta Jánosik István.
FIGYELEMFELHÍVÁS KIVETÍTŐN
A közlekedés biztonságát célzó tájékoztatást az
elmúlt hetekben egy új eszközzel is javították a
kapitányság szakemberei. A lőrinci piacnál, a Haladás utcai buszmegállónál nem mindig mennek
el a kĳelölt gyalogátkelőhelyig a piaclátogatók,
ami gyakori konfliktusforrás, balesetveszély.
A rendőrség megállapodott az út mentén működő nagy kivetítő üzemeltetőjével, így azon április
közepétől vetítik a Budapesti Rendőr-főkapitányság által készített, baleset-megelőzést szolgáló
filmeket. A BrandForce Creative Kft. kivetítőjén
közvetített kisfilmek a legjobb helyszínen érik el
a piacra nagy számban látogató XVIII. kerületi
közönséget.
Bodzay Zoltán

Ne felejtsük: a kerékpár is jármű
– A bicikli tavaszi időszakra történő felkészítése nemcsak a gumik
cseréjéből áll – mondja Kovács Valentina főtörzsőrmester, közlekedési
előadó –, hanem a néhány hónapos kihagyást követően műszakilag
alaposan át kell vizsgálni a motorokat és a kerékpárokat, valamint
célszerű vezetési gyakorlatot tartani.
– Sokan elfelejtik, hogy a kerékpár
is jármű, a világítóberendezéseinek
ugyanúgy működniük kell,
mint a motorokon. Tavasszal érdemes
elemet cserélni a lámpákban és
ellenőrizni a gumik és a fékek állapotát.
Idén is folytatódik a kerületben
a kerékpár-regisztráció. Májustól kezdve
minden héten a kerület négy helyszínén

Kovács Valentina

lehet jelentkezni a bringákkal. A rendőrség
számára hozzáférhető BikeSafe-adatbázisban nyilvántartják
a kerékpár és tulajdonosa adatait, aminek alapján be lehet azonosítani
az eltűnt kerékpárt, így az könnyebben és hamarabb kerül vissza
a tulajdonosához.

Figyelemfelhívás
a kivetítőn
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Fotó: Ruzsa István

Könnyebb parkolás
és aszfaltozott út
Újonnan kialakított parkolóhelyek teszik rendezettebbé és kényelmesebbé a közlekedést
a Bányai Júlia utcában. A Nemes utca felől
mindkét oldalon bővült a parkolási lehetőség.
A Nemes Vendéglő oldalában már meglévő parkolóhelyek után további 20 méternyi, míg a szemközti oldalon 50 méternyi szakaszon épült párhuzamos parkolásra alkalmas hely. A szegélyköves,
gyeprácsos szerkezetű parkolóhelyek alatt csapadékvíz-elvezető réteg teszi esős időben is további
10-12 autó számára komfortossá a megállást.
Elkészült az aszfaltozás a külső Gyömrői úton.
Az út 470 méteres szakaszon – az Igló és a Billentyű
HIRDETÉS
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utca között – kapott 5,5 méter széles szilárd burkolatot. Ez az útszakasz fogja a jövőben tehermentesíteni az Igló utcán áthaladó forgalmat, beleértve
a tehergépkocsi-forgalmat is, illetve a Gyömrői út
tervezett felújítása alatt ez a rész teszi majd lehetővé az Igló-csomópont forgalommentesítését. Az
útépítés azért is fontos volt, mert így a környező
utcákban élők végig szilárd burkolatú úton közelíthetik meg az otthonukat.
– Mivel a felújított úton könnyebb elérni az erdős területet, ezért tervezzük egy kamera telepítését
is, ami elsősorban az illegális szemétlerakás elleni
védekezést szolgálná – mondta Bacsik György, a Városrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgatója.
P. A.

Terasznyitási
támogatás

HIRDETÉS
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Szeretettel várjuk!
Míves Rétesek
és Pellini kávé

Azok a vendéglátóhelyek is könnyen
nyithatnak teraszt a XVIII. kerületben,
amelyeknél eddig nem volt.
A kormány rendelkezése értelmében 3,5 millió
beoltott elérése után megnyithatnak a vendéglátó-ipari egységek teraszai, és azok után 2021.
december 31-ig nem kell közterület-használati
díjat fizetni.
CSAK KÉRVÉNYEZNI KELL
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata
további intézkedésekkel is támogatja a vendéglátóhelyek újranyitását. Azok az üzlettulajdonosok
is nyithatnak teraszt, akik eddig nem üzemeltettek ilyet. A vendéglátóhelyek az üzletük előtt a
közterülethez közvetlenül csatlakozó részt használhatják teraszként, az üzlet épülethatárának
szélességében. A közterület-használati díjmentesség rájuk is vonatkozik december 31-ig.
Az üzlettulajdonosoknak ehhez semmi mást
nem kell tenniük, mint írásban kezdeményezni
a terasznyitási szándékukat a polgarmester@
bp18.hu e-mail címen.
Az önkormányzatnak az a célja az intézkedéssel, hogy a kerület lehetőségeihez mérten
maximálisan hozzájáruljon a járványhelyzet
utáni sikeres újrainduláshoz.

Pozsonyi kifli

Kézműves fagyik

Keressen minket
a Lőrinc Piac buszmegálló
felőli sarkában!
1183 Budapest, Balassa Bálint u. 2 – 10.
(Lőrinc piac)

+36 30 351 52 22
facebook.com/mivesretes
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Nyári napközis tábor – 2021
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata a költségvetését érintő kormányzati elvonások ellenére 2021-ben is a korábbi feltételekkel fogja működtetni a méltán nagy sikerű
és népszerű nyári napközis táborát.

Ferencz István. Fotó: Kürti János

– Az önkormányzat célja az, hogy hozzájáruljon a
kerületi gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez és segítse a szülőket abban, hogy nyáron
is biztonságban tudják a gyerekeiket – mondta
Ferencz István alpolgármester. – A XVIII. kerületi
nyári napközis tábor több évtizedes múltra tekint
vissza. A tapasztalatok igazolják, hogy a gyermekek
a felügyeleten túl élményekkel gazdagodva tölthetik ott a nyári szünidőt. A tábor a Bókay-kertben
június 28. és augusztus 19. között várja az általános iskolás és az iskolába készülő gyermekeket.
Az alpolgármester hozzátette: az elmúlt évben a szülők között is sikert arató önkormányzati
kezdeményezést folytatva június 28. és július 23.
között a Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskolában működő altábor is nyitva áll majd.
– A táborok életét a hatályos pandémiás szabályok betartásával szervezik, az előírásoknak megfelelő folyamatos orvosi felügyeletet és védőnői jelenlétet biztosítanak – hangsúlyozta Ferencz István.
A kerületiek számára a részvétel feltétele az étkezési díj és a napi százforintos táborhasználati díj
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befizetése. A táborban a napi háromszori étkezés
biztosítása mellett változatos programokat szerveznek a gyerekeknek. A szakrajokban a szakemberek által heti 5–8 órában tartott foglalkozások
is méltányos áron, az étkezési és a táborhasználati
díjon felül hetente 3000–4500 forintért vehetők
igénybe. Ezek a foglalkozások megfelelő számú
jelentkező esetén az imrei altáborban is elérhetők
lesznek. A tervek szerint kézműves, úszás (kezdő
és haladó), labdarúgás, tenisz, zumba, akrobatikus
rock and roll, harcművészeti, kerámia-agyagozás
és kocka-legó szakrajokat indítanak.
Mindkét hely 6 és 17 óra között tart majd nyitva. A napi programok 8 és 16.30 között zajlanak,
az ezt megelőző és az ezt követő időszakban a
szülői igényeknek megfelelően felügyelet tudnak
biztosítani. Mindkét helyszínen részt vehetnek a
táborozók kézműves foglalkozásokon, bábszínházi
és bűvész-előadásokon, illetve sportprogramokon.
A partnerek, vagyis a Tomory Lajos Múzeum, a
közös vezetésű Kondor Béla Közösségi Ház és Pestszentimrei Közösségi Ház, valamint a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai is élménydús
foglalkozásokat, bemutatókat szerveznek, hogy a
gyermekek tartalmasan tölthessék a nyári szünidőt.
Ferencz István elmondta: a járványügyi előírásokat figyelembe véve idén is terveznek táboron kívüli portyákat a kerület, illetve a főváros megismerése, a táborozók élményhez juttatása érdekében.
További részletekről a későbbiekben az önkormányzat és a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ honlapján (https://www.bp18.hu/;
https://csibesz18.hu) tájékozódhatnak.

NE ÜLJ OTTHON!
VÁR A NYÁR
A XVIII. KERÜLETBEN!
IRÁNY
A NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR!
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Futókörök napja
Kilenc helyszínen, többek között Pestszentlőrincen tervezi megrendezni a Futókörök
Napját a helyi önkormányzatokkal együttműködve a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ).
Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosi
iroda és a SZEOSZ által meghirdetett május 30-i
sportrendezvényen helyszínenként maximum 200200 rajtszámot osztanak ki. A program célja az,
hogy a résztvevők minél több kilométert fussanak.
A megtett távolságot egy chippel ellátott rajtszámokat érzékelő mágneses kapu méri. A települések
versenyét a legtöbb kilométert gyűjtő helyszín nyeri, de az egyéni eredményeket is díjazzák. A legjobb
három település, illetve helyszínenként az első három helyezett futó pénzjutalomban részesül.
A tervek szerint Gödöllő, Hajdúböszörmény,
Kaposvár, Kőbánya-Sportliget, Óbuda-Békásmegyer, Pápa, Szeged és Székesfehérvár mellett vesz
részt Pestszentlőrinc – várhatóan az új Havanna
lakótelepi futókörrel – a sportnapon.

Fotó: Ruzsa István

Nekrológ
Petrovits Gábor Vilmos, Pestszentlőrinc – Szent Imre-kertváros egykori önkormányzati képviselője, életének 79. évében, március 12-én örökre lehunyta a szemét.
1942. június 5-én látta meg a napvilágot Budapesten. Családjával szeretett lakókörnyezetében, az általa nagyra becsült Szent Imre-kertvárosban élt, és ott is dolgozott.
Szívén viselte lakókörnyezetének a sorsát. 1990-ben ő volt az elsőként megválasztott
és két hétig még az egyedüli körzeti képviselő a XVIII. kerületben. Ebben a minőségében is arra törekedett, hogy a legjobbat nyújtsa, nagy örömmel töltötte el ez a
felelősségteljes munka.
Sokoldalúsága irigylésre méltó: az autóvezetés tanításán túl – amelyet élete végéig gyakorolt – gyémántkoszorús
vitorlázórepülő és -oktató is volt. Érdekelte az amatőr meteorológia is, madarászott, méhészkedett, gombászott, ismerte a gyógynövényeket – büszke természetbúvár volt.
Petrovits Gábort gyászolja a felesége, Judit, akivel idén ünnepelték volna az 55. házassági évfordulójukat, valamint
három lánya, hat unokája, két testvére, a rokonai, számtalan barátja és sporttársa.
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Naalunk is megszuent
a taavirat stop
Alig három évvel azután, hogy 1844. május 24-én
az amerikai kongresszus washingtoni épületéből
útnak indult a nagyjából hatvanöt-hetven kilométerre levő Baltimore-ba a Bibliából kiemelt pár
rejtélyes szó (What hath God wrought: Mit művelt
Isten), már Bécs és Pozsony között is megindult az
a szolgáltatás, amelyik az egész világon forradalmasította az üzenettovábbítást.

Április 30-án pénteken a hivatali órák végeztével a Magyar Posta pontot tett története egyik legfontosabb fejezetének a végére: 174 év után hazánkban is megszűnt a
távirat. Az utóbbi évtizedekben ugyan már
nem állta a versenyt a mobiltelefonnal és az
e-maillel, de dicsőséges élete volt, ereje teljében, mintegy másfél évszázadon át a mindennapok nélkülözhetetlen szereplője volt.
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MORSE KÜLÖNÖS ÁBÉCÉJE
Magyarország, amely az elsők között kapcsolódott
be a nemzetközi vérkeringésbe, most alighanem
az utolsók egyikeként mondott búcsút e távközlési
eszköznek. Az elmúlt évtizedekben egyre ritkábban kerültünk kapcsolatba vele, a mobiltelefon és
az e-mailezés tömeges alkalmazása szép lassan fölöslegessé tette: műemlék lesz a táviratból.
Mint tudjuk, a kezdetekről szóló följegyzések az
amerikai Samuel Morséhoz vezetnek: a festőművész
otthonától távol, ráadásul napokkal később értesült
felesége súlyos megbetegedéséről, és hiába indult
útnak azonnal, mire hazaért, már a temetés is lezajlott. Állítólag e tragikus történet hatására cserélt
hivatást: ihletet kapva az egyre szaporodó elektromágneses kísérletektől, többedmagával kidolgozott

egy ábécét (amely máig őrzi a nevét), és létrehozott
egy távírót, amelynek segítségével egyetlen vezetéken lehetett eljuttatni egy pontok és vonalak kombinációján alapuló szöveget. Aztán az egymást követő
találmányok révén egyre korszerűbbé vált az eszköz,
és egyre hosszabbá a továbbítható szöveg. A technikai lehetőséget szinte azon nyomban fölfedezte sajtó, a feljegyzések szerint már az 1846-os amerikai–
mexikói háború eseményeiről így tudósítottak. Egy
évtizeddel később megjelent a betűíró készülék: egy
írógép a vevőállomáson rögtön nyomtatott betűkkel
írta szalagra az üzenetet.
PONT HELYETT STOP
A távirat szót több hírügynökség még a nevébe is
beillesztette, így a Magyar Távirati Iroda is, amely
száznegyven évvel ezelőtt, 1881. március 3-án
kezdte meg a működését.
Eközben sok-sok évtizeden át szinte nélkülözhetetlen szolgáltatásként működött a hétköznapokban is. Ugyan a 19. század vége felé megjelent
a telefon is, de az elterjedése elsősorban az adott
ország technikai, végső soron gazdasági fejlettségétől függött, így sokáig nem szoríthatta ki a táviratot. Ez utóbbi szolgált minden sürgős közlendő
célba juttatására, és ahhoz képest, hogy személyesen vitték házhoz, mint a sürgöny elnevezés is
mutatja, viszonylag gyors volt. A mondat végén a
pontot a stop szó helyettesítette. Hazánkban még
harminc évvel ezelőtt is sokan vártak telefonvonalra, nem meglepő hát, hogy a Magyar Posta
tájékoztatása szerint akkoriban évente nagyjából
nyolcmillió táviratot indítottak útjára, tavaly viszont már csak 23 ezret.
KERÉKPÁRON MENT A SÜRGÖNY
– Pestszentlőrincen 1906-tól lehetett táviratot feladni, telefon már tíz évvel korábban volt – mondja
Pápai Tamás, a Tomory Lajos Múzeum munkatársa. – 1931-től megjelentek a kerékpáros kézbesítők, így könnyebben és gyorsabban ért célba az
üzenet. A múzeumnak különben szép gyűjteménye
van a különféle táviratfajtákból, amelyek közül
nem egy az adott kort is reprezentálja.
A Magyar Posta honlapján még néhány hónappal ezelőtt is frissítettek: közreadták, hogy 2021.

február 8-tól milyen dísz-, illetve gyásztáviratok közül lehet válogatni – ez már
amolyan kiárusítás lehetett. Az utóbbi
években a táviratforgalom majdhogynem egészét az ilyenek tették ki. Vannak alkalmak, amelyekhez nemhogy
az e-mailt, de még a levelet sem érezzük odaillőnek, igazán méltónak, tudósítsanak bár örömről vagy szomorú
veszteségről.
Szerkesztőségünkbe a lapzárta
napjaiban szerencsére örömhír érkezett: egyik kollégánknak kisfia született, így gyorsan kihasználtuk az alkalmat, hogy dísztávirattal köszöntsük. A
feladás e sorok írójának jutott.
Az Üllői úti postán nagyon kedvesen és készségesen segítettek, s mert legkisebb unokám éppen
aznap lett négyéves, egy díszlapon gyorsan neki is
elküldtem esedékes jókívánságaimat.
Fölbuzdulva azon, hogy milyen simán történik minden, már ott elhatároztam, hogy az utolsó napon a másik öt unokámnak is útjára indítok
egy-egy szép dísztáviratot, alkalmasint egyszerre
az elsőt és utolsót, ne maradjon ki az ő életükből
sem ez az előző nemzedékek számára mindennapos tartozék.
Hogy aztán mint magyarázzák majd el gyerekeiknek és unokáiknak, mi is ott az emlékek közt
az a díszes valami, az legyen az ő gondjuk.
Taavirati stiilusban aligha fog sikeruelni stop
Kerekes András

Alnyomat: Fortepan / Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Archívum / Negatívtár / Pölös István gyűjteménye
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Képzett társként
sporttárs is lehet
Kutyát tartani felelősséggel jár. A gazdának
tudnia kell, hogyan irányítsa a kutyáját, hogyan érje el, hogy a sétáltatáskor minden körülmények között nyugodt maradjon az állat,
első szóra visszamenjen, és otthon pontosan
tudja, hol a helye, mit tehet meg, és mit nem.

Otthon is foglalkozni kell a kutyával
A Pestlőrinci Kutyakiképző Iskola átlagosan negyven-ötven taggal
működik. Bármilyen fajtájú és méretű kutyát szívesen fogadnak,
és a menhelyről hozott kutya első havi képzése ingyenes.
– Ezzel is szeretnénk segíteni abban,
hogy a menhelyi kutyák befogadóra
találjanak – mondja Juhász József,
kiemelve, hogy minden kutya okos,
és nagyban függ a gazdájától, hogy mire
lesz képes. – Hétvégenként mi azt tudjuk
megtanítani, hogyan kell otthon foglalkozni
a kutyával. De ehhez kell az otthoni munka.
Az nem működik, hogy az állat hét közben azt
tesz, amit akar, és hétvégén várják tőle a csodát.
Viszont ha csak napi 10-15 percet szán a tanítására a gazda,
akkor akár két hónap alatt olyan változás érhető el, hogy
szinte rá sem ismer a saját kutyájára.
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A gazdák és a kutyák közös képzésében segítenek
az olyan közösségek, mint például a sportegyesületként is működő Pestlőrinci Kutyakiképző Iskola,
amelynél több mint ötven éve folyik az oktatás.
– A legnagyobb kutyatartó kerület a mienk.
Óriási probléma, hogy olyan kutyák mászkálnak
az utcán, amelyeket a gazda nem tud visszahívni.
Alapvető célunk, hogy olyan irányítható kutyákat
képezzünk, amelyekkel bárhova el lehet menni, és
nagyobb társaságban sincs velük probléma. Nyugodtan viselkedjenek, senkit ne harapjanak meg,
és attól se kelljen félni, hogy világgá mennek –
mondja Juhász József, az iskola vezetője, utalva
arra, hogy a közösségi oldalakon is rengeteg kutyát
keresnek, pedig ha megfelelő képzésben részesültek volna, akkor nem szöknének el. – Ugyanez a
helyzet a kutyatámadásokkal is. Egy tanított kutya
senkit nem marcangol szét.
Juhász József vallja, hogy az alapvető dolgok
megtanulásával – a gazdának ugyanúgy tanulnia
kell, mint az állatnak – csökkenthető volna a kutyások és a nem kutyások közti ellentét.
– Régi kutyásként azt mondom, el kell fogadni,
hogy nem mindenki viseli el, ha az utcán egy kutya,
akár barátságosan, de a nyakába ugrik, vagy a babakocsihoz megy, és megnyalja a kisgyereket. Tudomásul kell vennie a gazdának, hogy nem ez a természetes. A kutyának tudnia kell, hogy ki irányít, és
szüksége is van az irányításra, a rendszerességre és
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a következetességre. Sokszor az a baj, hogy otthon
nem tudja, hol a helye, hova is kell mennie, ha azt
hallja: Helyedre! Kitúrja a gazdáját az ágyból, meg
akarja harapni, vagy kirohan, ha kinyitják a kaput.
Egy kutya a születésétől kezdve tanítható, már
három-négy hónaposan nagyon fogékony. Az iskolavezető ezzel kapcsolatban eloszlat egy tévhitet.
– Sajnos elterjedt, hogy hét-nyolc hónapos
kora előtt nem érdemes iskolába vinni a kutyát.
Én ezzel nem értek egyet, pont a legfogékonyabb
időszakot hagynánk ki ezzel, amit én óvodáskornak hívok. Ekkor tanulja meg, hogy társaságban ne
féljen, vagy ne legyen agresszív. Mindkettő rossz,
mert mindkét esetben támadhat egy kutya.
Az alapképzésen felül sportegyesületként is
működik az iskola. A legnépszerűbb sport manapság az agility, amikor a gazdája irányításával akadálypályán kell a kutyának minél kevesebb hibával
végigmennie. Az Angliából származó sport nagyon
gyorsan elterjedt Európában és a világ más tájain
is. A lőrinci agilitysek egyre több érmet hoznak el a
különböző versenyekről.
– Az agility mellett a flyball és a frizbi is látványos. Nagyon népszerű a kutyás futás, és már több
mint tíz éve a mi egyesületünk kezdte el a kutyás
sportágválasztó rendezvényt, ahol mindez megtalálható, akárcsak a legkomolyabb képzést igénylő
sportág, a munkakutyaverseny.
Ez utóbbiban nyomkövetés, engedelmesség és őrző-védő munka szerepel, és a fontos nemzetközi vizsgák is ehhez a sportághoz vannak kötve. Az őrző-védő
ággal kapcsolatban is érdemes eloszlatni egy tévhitet.
– Az őrző-védő munka során ember ellen dolgozik a kutya, amit sokan félreértenek. Azt hiszik,
hogy az ilyen kutya agresszív és mindenkit megtámad. Pedig a képzés célja pont az, hogy veszélyhelyzetben is irányítható legyen. Ha megtámadják
a gazdáját, akkor végzi a feladatát, de akár harapás
előtt is meg lehet állítani. Nagyon fontos tudni,
hogy a képzés nem az agresszióra, hanem a kutya
zsákmányszerző ösztönére épül. Hatalmas a különbség! A lényeg pedig az, hogy a jól képzett kutyához, akár közvetlenül azután, hogy a pályán teljesítette az őrző-védő feladatot, oda lehet menni,
és még egy gyerek is megsimogathatja, mert nem
fogja megtámadni a kutya.
Puskás Attila

Fotók:
Kürti János
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Magyar siker
az Oxford Schools 2021
döntőjében

tanterem

A kerületi Karinthy Frigyes Gimnázium
egyik, a nemzetközi porondon is jól ismert
nevezetességében, az ENSZ-et modellező
KarMunban kezdte az ismerkedést a különböző vitastílusokkal Balázs Julianna, aki
Törőcsik Lilivel, a Fazekas Mihály Gyakorló
Gimnázium tanulójával párban az újonckategóriában megnyerte a legrangosabb
nemzetközi vitaverseny döntőjét. Az angol
nyelven zajló vetélkedőn az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték.
Magyarok korábban még nem értek el ilyen
sikert.
Balázs Juliannát a matematika vonzotta a Karinthyba, de mert az érvgazdag vita műfaját is kedvelte, amint lehetett, bekapcsolódott az akkor már
lassan másfél évtizede működő KarMun-konferencia vitáiba. Később a sikeres tehetséggondozó
programjairól ismert budapesti Milestone Institute-ba is beiratkozott.
– Az intézetben különféle témakörökben lehet
modulokat felvenni, szakkörök és klubok munkájában részt venni. Mivel már volt ilyen irányú tapasztalatom, beültem egy vitakörbe, ahol éppen
bemutatót tartottak egyebek között azzal a céllal,
hogy vitapartnereket toborozzanak. Nekem ez a
másfajta vitázási forma, az úgynevezett brit parlamenti stílus is rögtön megtetszett, később így
vitáztunk az oxfordi versenyen is.
FELSŐHÁZ ÉS ALSÓHÁZ
Csapatos vitázási formáról van szó, ketten alkotnak egy teamet, és mint Balázs Julianna elmagyarázta, más vitastílusokkal ellentétben nem egy duó
van valami mellett, egy pedig ellene, hanem kettő
mellette és kettő ellene, felsőház és alsóház. Nem

elég a szemben álló oldalt legyőzni, a saját oldalon
is fölül kell kerekedni a másik csapaton.
– A főszabályok egyike az, hogy a másikat hátba
szúrni tilos – hökkentett meg elsőre a tizedik osztályos lány, de nyomban megnyugtatott: ne gondoljak rosszra. – Ez azt jelenti, hogy mondjuk az alsóház nem mondhatja a saját oldalán levő felsőház
mondandójáról, hogy az rossz, hibás. Ellenkezőleg:
teljes mértékben támogatnia kell azt, azzal a kiegészítéssel, hogy köteles új szempontokat behozni a
vitába, méghozzá úgy, hogy kiderüljön, miért pontosabb az új megközelítés, mint a korábbi.
Julianna hangsúlyozta, hogy nem valamiféle
hierarchiáról van szó.
– Minden beszélőnek más a szerepe, még az
érvelésüket is másképp kell felépíteniük. Nálunk
mindig Lili volt az első beszélő, én a második. Az alsóházban a második beszélő mutatja meg, miért
fontosabb az, amit ők képviselnek, a felsőházban a
második beszélő csak továbbviszi az érveket, újakkal kiegészítve azt, amit az első mondott.
MINDIG AZ OXFORD UNIONNÁL
A versenyszezon szeptemberben kezdődött, az
országos fordulót a Balázs Julianna–Törőcsik Lili
páros nyerte, aztán jöttek a sikeres regionális fordulók, majd a döntő. Az Eduline.hu egyik összeállításában olvasható, hogy azt hagyományosan az
1823-ban alapított Oxford Union társaság vitatermében tartják, ahol meghívottként volt már jelen
amerikai elnök, például Nixon és Clinton, brit kormányfő, mint Churchill vagy Thatcher, 2017-ben
pedig Gyurcsány Ferenc, majd egy évvel később
Szĳjártó Péter is részt vett egy vitaesten. Sajnos
ezúttal a versenyzők a koronavírus-járvány miatt
elrendelt korlátozások miatt csak az online térben
vitázhattak egymással.

tanterem

Fotó: Ruzsa István

A 14–18 éves diákok fordulóként más-más
témát kaptak, 15 perc jutott a fölkészülésre, az
internetet nem használhatták, s a verseny természetesen angol nyelven folyt. A magyar párosnak a
négyes döntőben három angol anyanyelvű párossal kellett megküzdeniük.
– Nálunk, az újonckategóriában abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a munkáltatók
kaphassanak-e hozzáférést a munkára jelentkezők
kriminális előéletéhez vagy sem. Mi arra igyekeztünk rámutatni, hogy mennyivel több ember juthatna munkához, ha nem kellene magukkal cipelniük néha bizony foltos múltjukat. Fő érvünk a
tiszta lap több – egyebek közt gazdasági – előnye
volt. Velünk szemben azt hozták fel, hogy bár megértik, milyen fontos, hogy az emberek második
esélyhez jussanak, de ha rejtve marad a múlt, az
nemcsak az ott dolgozó emberekre jelenthet veszélyt, hanem magára a cégre is, tehát többet visz,
mint hoz.
A veretes múltú oxfordi verseny zsűrĳe „hivatalból” semleges, nem aszerint dönt, hogy melyik
állásponttal rokonszenvezik.
– A versenyzőknek nem meggyőzniük kell a
zsűrit: egyedül az érvelés minőségét, az érvek fel-

Minden beszélőnek más a szerepe,
még az érvelésüket is másképp kell
felépíteniük. Nálunk mindig Lili
volt az első beszélő, én a második.
Az alsóházban a második beszélő
mutatja meg, miért fontosabb az,
amit ők képviselnek, a felsőházban
a második beszélő csak továbbviszi
az érveket, újakkal kiegészítve azt,
amit az első mondott.
építését nézik, és a döntésüket nem indokolják.
Szerintem azért nyertünk, mert úgy gondolhatták,
még ha elfogadják is azokat a veszélyeket, amelyekre az ellenfeleink utaltak, a mi érveink több
emberre volnának jó hatással – összegezte a példátlan sikert hozó nemzetközi döntő tanulságait
Julianna, aki ezúton is megköszönte azt a támogatást, amelyet az iskolájától és a szüleitől kap.
Kerekes András
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„Akkor is
megnevettetlek,
ha nem akarod”
Práter utcai gyerekkor, félbehagyott szakma, vagyonőrködés, taxizás, majd egyszer
csak a „nagyszínpad”. Lakatos Lászlót öt
éve ismerhette meg a Dumaszínház közönsége, azóta több tízezres rajongótábora
van, és színészetet tanul.
■ Évek óta szerepelsz már nagyközönség előtt, járod az országot, mégis elég keveset lehet kideríteni
rólad. Minden cikkben ugyanaz a pár információ
található meg.
■ Ha megkeresnek, szívesen nyilatkozom, de vannak dolgok, amikről úgy gondolom, nem tartoznak
senkire. Ilyen például az otthonom, a családom, a
kisfiam. Ezekről most sem szeretnék beszélni.
■ Azért mégiscsak szeretném, ha néhány dolgot
elárunál.
■ Egy egyszerű nyolcadik kerületi muzsikus cigány családban nőttem fel. Apám diplomás cim-

balomtanár. Lehettem volna „szintén zenész”, de
amit tudtam, ellinkeskedtem. Nem voltak nagyratörő terveim. Hatévesen például csak annyit szerettem volna, hogy kĳárjam az általánost. Aztán
az informatika kezdett érdekelni, felvételiztem a
Neumann János szakközépiskolába, azt elvégeztem, de a szakmát végül nem szereztem meg. Vagyonőrként, majd taxisként dolgoztam.
■ De hogyan lett mindebből stand up?
■ Volt egy tehetségkutató, amire jelentkeztem.
■ Miből gondoltad, hogy tehetséges vagy?
■ Hát, azt mindenki érzi. (nevet) Mindig sokat beszéltem, aztán úgy voltam vele, ha ez megy másnak, megy nekem is. Lehet, hogy még jobban is…
Most úgy gondolom, akkor is megnevettetlek, ha
nem akarod.
■ Volt akkor bármi fogalmad a szakmáról? Ismertél valakit a Dumaszínházból? Egyáltalán álltál
már előtte színpadon?

négyszemközt
■ Á, semmit sem tudtam. Volt egy fotózás, és én
a Bödőccsel kötözködtem, gondolhatod… A színpadhoz sem volt semmi közöm, sokszor előfordult,
hogy nem is a mikrofonba beszéltem.
■ Hamar megtaláltad a hangot a többiekkel? Ki
volt az, akivel először jóban lettél?
■ Felméri Peti vezette akkor az elődöntőt, nagyon
sokat segített nekem, látta, hogy teljesen zöldfülű
vagyok. Emberileg és szakmailag is nagyon becsülöm őt. Mindenki mással is nagyon hamar jóban
lettem, szerencsére a Dumaszínházban a származás
egyáltalán nem téma, szoktunk is rajta viccelődni,
hogy ott vagyok én mint cigány, a Musimbe Dennis mint néger, már csak egy meleg ázsiai kéne a
brigádba. Szerencsére a színházban intelligens emberek vannak, nem foglalkoznak faji kérdésekkel.
■ Nem titok, hogy Hadházi László vett a szárnyai
alá, ha jól tudom, most is éppen egy közös fellépésen dolgoztok.
■ Igen, azt mondta, hogy ő bennem és a Dennisben
érzett ambíciót. Ez persze nem azt jelenti, hogy elfogult, sőt a mai napig „az öreg” a legnagyobb kritikusom. Úgy le tud szólni, ha azt érzi, nem vagyok
jó, vagy nincs bennem elég alázat, hogy a lábamon
nem állok meg. Nagyon felnézek rá. Már csak azért
is, mert Tiszavasváriban volt cigány vajda, szoktam
is neki mondani, hogy haragszom rá, mert még cigányként is többre vitte, mint én. (nevet)
■ Sok dolga van veled „az öregnek”? Vagy mindig
felkészült vagy?
■ Nem tehetem meg, hogy ne legyek az. Ha háromszáz ember vesz jegyet azért, hogy megnevettessem,
akkor nekem kötelességem megnevettetni őket.
■ Azt hiszem, neked nemcsak a nevettetés a célod,
hanem egyfajta missziót is teljesítesz azzal, hogy
nyíltan beszélsz a cigányokról, a szokásaitokról és
a cigányságot érintő előítéletekről.
■ Igen, ez kicsit szélmalomharc, de azért sem
adom fel. Azt gondolom, hogy cigány és nem cigány ember között maximum a mentalitásban lehet különbséget tenni, én pedig ezt a két habitust
szeretném egy kicsit közelebb hozni egymáshoz.
■ A paródiáid miatt nem szoktak támadni?
■ Dehogynem. Számtalanszor hallom, hogy a cigányokból csinálok viccet, pedig ez nagyon nem
így van, és nem is ez a cél. Aki értelmes, az tudja,

Fotók:
Ványi Ákos

hogy ez az egész éppen a látszólagos társadalmi
különbségek enyhítéséért van.
■ Egy igazán jó paródia túlmutat a humorista léten. Színészi vénát is igényel.
■ Azt gondolom, hogy nekem olyanom is van.
A viccet félretéve, igyekszem magam folyamatosan
képezni, jelenleg is színitanodába járok, és nagyon
érdekel a forgatókönyvírás is. Szóval vannak terveim bőven.
Domján Vivien
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Ondruss Ilona a díszletben. Fotó: Váradi Levente

Lelkileg egy picit
bele fogok halni
Ezt mondta Ondruss Ilona, a Barátok közt producere, miután a 23 éve futó sorozat nyár közepén képernyőre kerülő,
utolsó jeleneteit forgatta a stábbal. Az RTL Klub legendás
napi szappanoperájáról az egyre üresebb és csendesebb
stúdióban, a díszletek közt beszélgettünk.

■ Azon gondolkodom, hogy nem puszta PRfogásról van-e szó. Vagyis elterjesztik az országban, hogy megszűnik a Barátok közt, és akkor a
nézők elkezdik követelni, mire a csatorna enged,
mondván, ha ennyien szeretnék, akkor folytassuk.
■ Az ötlet nem rossz, bár kockázatos lenne ilyennel játszani. Az viszont egy végleges döntés, amit
az RTL Klub hozott meg.
■ Ha analógiát keresünk, a Dallasban Bobbyt „feltámasztották”, ugyanakkor Kalamár Tamás, aki
17 évig volt a Barátok közt producere, úgy véli: épp
ez lett a Dallas végzete.
■ Mert elvette a sorozat ízét, azt, hogy a történet
hiteles. Ez nem kívánságműsor.
■ A másik kérdés, ami izgat, hogyan ér véget a
sorozat. Azt hallottam, hogy erre többféle forgatókönyv is létezik. Igaz, hogy még a szereplők se tudják, hogy melyik lesz végül?

■ Egy ilyen lezárást nagy érdeklődés kísér, és sok
pletyka is. Százfős stábnál nehéz elérni, hogy az
emberek ne mondjanak el valamit. Amikor kiszivárgott egy-két történet, akkor a nyomozás mellett
jobbnak láttam, hogy az utolsó epizódok néhány
jelenetéhez alternatív végeket forgassunk.
■ De azért már tudja, hogy melyik változat kerül
képernyőre?
■ Természetesen. Egy ilyen sorozatnál vagy nagyon meghökkentő véget készít az ember, vagy
szívet melengető, mindenki számára megnyugvást
hozó befejezést ír.
■ Ahol feltűnik minden szereplő, mint egy fináléban?
■ Egy 23 éves sorozatnál nyilván nem lehet minden szereplőt felvonultatni, ezért azt a döntést
hoztuk, hogy elsősorban a saját szereplőink történetét zárjuk le, de természetesen nem lehet
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Kulcsfigurák

Fontos jelenet a korai időkből

Nemcsak Vili bácsi, de a fél ország izgult, amikor Magdi anyus leesett a lépcsőn

A 15. születésnap

Egykori stábfotó

Varga Izabella az 1000. epizód ünneplésén

kihagyni azokat, akik ikonikus szereplői voltak a
sorozatnak, úgyhogy őket bele-belecsempésszük
az utolsó hetekben.
DÍSZLETEK KÖZT
■ Azt olvastam, hogy a forgatás végével a színészek
egy-egy tárgyat megőrizhettek. Ki mire vágyott?
■ Filmforgatásokra vagy hosszabb műsorokra jellemző az a hagyomány, hogy egy-egy apró emléket
mindenki választhat a díszletből. Giegler Andrea,
a berendezők vezetője olyan ereklyéket válogatott
a színészeknek, amelyekhez sok emlékük fűződik.

Főszereplők a kezdetekkor
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Kolosi Péter: Sorozat ma is kell,
de a Barátok közt véget ér
– Szomorú, hogy így kellett döntenünk, de tudomásul kellett vennünk,
hogy az utolsó időben már nagyon messze került a Barátok közt
attól, ami valamikor volt. Valóban a legsikeresebb és legjelentősebb
sorozatunk volt, de ma már a nézők nem erre kíváncsiak elsősorban –
mondta Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese
és programigazgatója magazinunknak, hozzátéve: – Ezt a nézettségi
adatok is visszaigazolták.
A döntésben az is szerepet játszhatott, hogy két és fél évtized alatt
megváltoztak a tévénézési szokások.
– Erről is szó lehet, de nagyon kevés olyan napi sorozat van, amelyik
ilyen hosszan képernyőn tud maradni. Persze fontos a forma,
de a lényeg a tartalom. Az érdekes történeteket pedig most is

Volt, aki egy kis szekrénykét szeretett volna, merthogy mindig oda tette a dolgait. Varga Izabellának,
aki Nóra szerepét játszotta, a lakásában volt egy
szép festmény, ami nagyon jellemezte őt. Az mostantól a saját otthonát díszíti.
■ Rékasi Károly tényleg pisztolyt kapott?
■ Bartha Zsolt, a csibész karakterünk, vagyis Rékasi Károly megkapta azt a kellékpisztolyt, amivel
Berényi Miklósra lőtt.
■ Mi marad a producernek?
■ Még nem tudom, lehet, hogy egy kis kép lesz a
falon vagy egy kis rózsaszobor.
■ A színházban hagyomány a darabtemetés. Egy
ilyen hosszú életű sorozatnál hogyan búcsúzik a stáb?
■ Ne is mondja, ez a legnagyobb szívfájdalmam.
A Covid miatt nem tudtunk megfelelő búcsúztatót
tartani, de bízom benne, hogy bepótolhatjuk, amíg
adásban vagyunk.

szeretik a nézők, de hogy egy Barátok közt formátumú folyamatosan
jelentkező, akár évtizedekig képernyőn lévő sorozat kell-e, no,
az az, amiben nem vagyok biztos.
Ugyanakkor hasonló műsorok ma is láthatók az RTL Klub kínálatában.
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SZÁMOK KÖZT
■ Azt tudjuk, hogy közel 23 évet él a Barátok közt,
de ez hány epizódot jelent?
■ Amikor befejeződik a sorozat, közel leszünk a tízezerötszázadik epizódhoz. Ez nemzetközi szinten is

kult18
kuriózumnak számít; úgy tudom, a harmadik helyezettek vagyunk a világon. Van egy tizennégyezer körüli epizódszámú első helyezett, tizenkétezer valamennyi a második, és mi állunk a harmadik helyen.
■ Ha valaki szeretné végignézni a Barátok közt
összes epizódját, akkor hány hetet kellene rászánnia?
■ Körülbelül kétszázezer percet, vagyis mintegy
négy és fél hónapot tölthetne a képernyő előtt.
■ Hány olyan szereplő van, aki az indulástól kezdve jelen van?
■ Várkonyi Andris, vagyis Vili bácsi, Varga Izabella, Tihanyi Tóth Csaba, de Rékasi Károly és Ábrahám Edit is alapító tagnak számít, bár Rékasi nem
a nulladik perctől van itt, Editnek pedig voltak kihagyásai.
■ Mekkora volt a legmagasabb nézettség?
■ Még a legelején egyszer 62 százalékunk volt, amikor Miklós beesett a jég alá, de akkor még nem volt
alternatív sorozat, és nem voltak tematikus csatornák sem. Akkor a 40 százalékos nézettség átlagosnak számított. Ma már 14-15-nek is tudunk örülni.
RAJONGÓK KÖZT
■ Ha valaki rászánná az időt, hogy végignézze a
Barátok közt epizódjait, ráismerne-e korunkra, a
20. század utolsó évtizedeire és a 21. századra?
■ Biztosan.
■ Melyek ezek a jellemzők, mert mondjuk, direkt politizálás nem volt a sorozatban, ellentétben a nagy
elődökkel, a Szabó családdal vagy a Szomszédokkal?

■ Az első perctől kezdve nagyon figyeltünk erre,
és tudom, nagy szavak, de a magyarok problémáival, a magyarok értékrendjével és a mindennapi
apró-cseprő gondjaival foglalkoztunk. A nagy tragédiák mellett azt is megmutattuk, hogyan éljük
a hétköznapjainkat, milyen apró vagy nagyobb
konfliktusokkal kerülünk szembe, legyen az munka
vagy barátság, lojalitás vagy szerelem. Sok szakértővel dolgoztunk, például amikor az örökbefogadással foglalkoztunk, abban a gyámügy segített,
de voltak jogászaink és orvosszakértőink is. Tehát
egy sor olyan probléma került a történetbe, ami a
magyar emberekkel megtörténhet, és foglalkoztatja őket. Ezek alapján szerintem rá lehet ismerni a
korra, de ebben sokat segítenek a frizurák, a sminkek, a ruhák, a berendezés is.
BARÁTOK KÖZT
■ Az elmúlt két és fél évtizedben alaposan megváltoztak a tévénézési szokások.
■ Így van. Lehet, hogy egy picit kimegy ez a formátum a divatból, vagy a pandémia miatt az emberek
jobban vágynak a könnyed szórakozásra a dráma
helyett. Azonban az elvitathatatlan, hogy a Barátok közt örökre beírta magát a hazai televíziózás
történetébe.
■ Amikor lemegy az utolsó végefőcím, akkor mi
lesz a lelkében?
■ Lelkileg egy picit bele fogok halni, hiszen 26 éves
koromban jöttem ide, és a felnőtt életem felét itt
töltöttem. Barátok közt.
Gyuricza Péter

Fotók:
Barátok
közt

27

kult18

3

Harmincöt éves a Kondor,
száz a Havanna

A Havanna-lakótelepen immár három és fél évtizede működő művelődési intézmény Havanna
Közösségi Ház néven 1986-ban nyitotta meg a
kapuját. A május elsejei átadás 35. évfordulóját a
vírushelyzetre való tekintettel csak később lehet
majd megünnepelni, de a szakemberek addig is az
intézmény történetével foglalkozó online programokat kínálnak az érdeklődőknek.

Az első és a mostani igazgató a névadó arcképével. Fekete Zsuzsa,
Kondor Béla, Máté Zsuzsanna
Fotó: Váradi Levente

Harmincöt éves a Havanna-lakótelep közepén emelkedő Kondor Béla Közösségi Ház,
és ebben az évben van az egykori Állami
lakótelep létesítésének 100. évfordulója is.

A házat és az újságot is „művelte”

A Kondor helyén akár üres telek is lehetne ma. A most 35 éves közösségi
ház létrejöttéhez nagy fondorlat kellett, mint azt Fekete Zsuzsa,

az első igazgató elmondta, mert a lakótelep költségvetésében ugyan
szerepelt az épület, de a források korlátozottsága miatt minden

ilyesmit próbáltak megspórolni az építkezés során. Az Állami lakótelep
bontásának idején sikerült elfogadtatnia a kerület vezetőivel,

hogy mégis legyen művelődési intézmény, aminek aztán a tervezésében

is részt vett. A legfőbb érve, ami végül hatott, az volt, hogy az épületben
pártiroda is kapjon helyet. Ez azonban csak egy kisebb irodát
jelentett, ami aztán 1990-ben meg is szűnt. A Városkép számára külön
érdekesség, hogy elődjét, a Peremváros című újságot Fekete Zsuzsa
szerkesztette 1979-től 1991-ig.
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ÉVFORDULÓK KÖZÖSEN
A döntés hátteréről Máté Zsuzsanna elmondta,
hogy a pandémiás helyzet miatt a május elsejei
nyitás lehetősége még nem volt biztos, ezért nem
szervezhettek akkorra az eseményhez méltó élő
programokat. A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei igazgatójától azt is megtudtuk, hogy a
fenntartó önkormányzat vezetőivel egy későbbi
időpontban állapodtak meg, ugyanis

az egykori Állami
lakótelep létesítésének
100. évfordulóját is
idén ünnepli a kerület,
ezért a két jubileum
eseményeit egy nyár végére,
ősz elejére tervezett
programsorozatba vonják
össze.

A HÁZ TÖRTÉNETÉRŐL
Addig is az intézmény történetéről szóló online
programokkal kívánják felhívni a kerületiek figyelmét a közösségi ház jubileumára. Ennek keretében
hosszabb interjút tesznek elérhetővé Fekete Zsuzsával, az első igazgatóval, akit több érdekesség mellett

5
3
arról is kérdeznek, hogy annak idején miként került
bele a tervekbe az épület megépítése, hogyan jöhetett létre az intézmény az új lakótelep közepén.
Emellett május elejétől folyamatosan tesznek
fel a közösségi oldalra olyan videókat, amelyeken
megszólaltatják a korábbi nevén Havanna Közösségi Ház, illetve a Kondor egykori munkatársait.
Ezzel párhuzamosan terveznek a ház történetéről egy online kiállítást is, amelyet az intézmény
történetét, eseményeit bemutató régi fotókból és
újságcikkekből állítanak össze.

FELHÍVÁS ÉS KIÁLLÍTÁSOK
Máté Zsuzsanna azt is elmondta, hogy – kapcsolódva a ház jubileumához – a Repülés bűvöletében
címmel meghirdetett pályázattal megünneplik a
névadó Kondor Béla születésének 90. évfordulóját
is. Négy kategóriában – festmény, grafika, fotó; repülőmodell; vers, elbeszélés; egyéb – várnak alkotásokat, amelyekből válogatva júniusban kiállítást
rendeznek.
A Kondor közösségi oldalán most is látható egy
online kiállítás, amely az 50. Nemzetközi Roma
Kultúra Világnapja alkalmából Balogh Tibor grafikusművész életútját és munkásságát mutatja be.
De amint lehetséges lesz a nyitás, azonnal követik
egymást a különböző újabb kiállítások és rendezvények, amikor az érdeklődők immár személyesen
is felkereshetik az intézményt.
Bodzay Zoltán

kult18

100 éve létesült az Állami lakótelep

A ma Havanna-lakótelepként ismert területnek gazdagabb

a történelme, mint sokan gondolnák. Az Állami lakótelep kialakítását
ezen a helyen a 1920-as években kezdték el, és mintegy 9000

ember élt itt már a két világháború között is. A létrehozás legfőbb oka
az volt, hogy az 1920. június 4-én megkötött trianoni békeszerződés
után megindult a menekültáradat a korábbi magyar területekről,
és az érkezőknek fedél kellett a fejük fölé.

A mintegy 1400 lakást magába foglaló területnek saját iskolája,

temploma, kultúrháza és sportlétesítményei is voltak. Aztán az 1960-as

A közösségi ház előcsarnoka a megnyitón, 1986. június 3-án

években elinduló lakótelep-fejlesztési program részeként 1965-ben

elkezdődött a mai Szent Lőrinc-lakótelep építése, majd 1978 és 1985
között két ütemben felépült a Havanna-lakótelep.

Az előcsarnok most

Fotó: Váradi Levente
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Könyvekkel a múltba
A járvány miatti, hosszúra nyúló szigorú korlátozások idején nagy terjedelmű köteteket
volt jó olvasni, mert belemerülve megfeledkezhettünk a körülöttünk levő világról, legalábbis egy időre. Könyvajánlónkban ezúttal két olyan szerzőt kínálunk, akiket a hazai zenei, illetve irodalmi élet legfontosabb figurái között tartanak számon, valamint a mai orosz
irodalom legnagyobb alakjának egyik ugyancsak friss könyvét. Bodzay Zoltán összeállítása.

PRESSER
KÖNYVE

Aki azt gondolta, hogy sokat tud a
zenészről, zeneszerzőről, szövegíróról, színházi darabok írójáról és
megzenésítőjéről, annak is szerez
meglepetéseket a kötet. Lényegesen lazább Presser Gábor a könyvben szereplő zenésztársai körében
a próbatermekben, a stúdiókban,
a turnékon és a koncerteken, mint
azt a róla kialakult kép alapján
hihettük.
Magyarország egyik
legismertebb, legrégebb ideje, a
hatvanas évek elejétől a legjobb
bandákban játszó zenészéről van
szó, aki rengeteg olyan dolgot ír le
a legtermészetesebb módon, amelyeket nem ismertünk, vagy nem
úgy tudtunk az Omegáról, a Locomotiv GT-ről és egyáltalán a műfaj
elmúlt több mint fél évszázad alatti hazai és nemzetközi történéseiről. Pressernek a zenei tehetsége
mellett a leírtak alapján is stílusa
van. És humora. A folytatást, a második kötetet még erre az évre ígéri
a kiadó. (Helikon Kiadó – 2020)
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MAGYAR
COPPERFIELD

Ljudmila Ulickaja műve egy nagy
formátumú kötetbe szerkesztett kisregény, igazából egy forgatókönyv,
amely több mint negyven évvel ezelőtt született, de akkor nem jelenhetett meg, oroszul is csak tavaly
látott napvilágot. Témája igazán
aktuális, hiszen egy kutatólaboratóriumból elszabadult pestisről
szól, és ilyen mondatok szerepelnek
benne: „– Rendben! – pattan föl a
Magasrangú – Segítünk. Segítünk
listázni, meg likvidálni is.” Ebben
a történetben is központi szerepet
kap a maszkviselés, valamint az
akkori szovjet állam egészségügyi
intézkedései a felmerülő kérdésekre
adott elterelő magyarázatokkal. Ha
a mai orosz irodalom legnagyobb
alakjának könyvéből annak idején
film készült volna, nehezebben adták volna el a tömegeknek Csernobil
idején azokat a félrevezető meséket,
amelyekből még itt Magyarországon
is kaptunk akkoriban eleget. (Magvető Kiadó – 2020)

Bereményi Géza nem az első magyar író, aki a Teleki térről és környékéről ír könyvet, hiszen korábban azt Mándy Iván már megtette,
igaz, hogy ő nem gyerekszemmel
láttatta a Józsefvárosnak e vidékét.
Rövid ideig csalódást érez a Cseh
Tamás-dalszövegek előzményeire
éhes olvasó, de azután egyre izgalmasabbá válik az Eldorádó című
filmből is ismert Teleki téri gyerekkor, majd az iskoláskori eseményeknél ráismerünk a Megáll az idő
című film bizonyos jeleneteire. És
egyáltalán nem baj, ha Eperjes Károlyt látjuk magunk előtt a nagyapa
minden egyes említésekor, és nem
csodálkozunk, amikor feltűnik a történetben Rajnák igazgatóhelyettes,
és a csúcs, amikor megjelenik még
Szukics Magda is. A történet sajnos
a Cseh Tamással való, várva várt
nagy találkozás előtt véget ér, de miért ne lehetne ennek a könyvnek is
egyszer majd folytatása… (Magvető
Kiadó – 2020)

hirdetés
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Feljutásra készül a PSK

Kell egy derbi!

sport

A helyi futballrangadóknak különleges
hangulatuk van. Legyen bármely városnak
két futballcsapata egyazon bajnokágban,
szerepeljenek bárhogy, ha egymással találkoznak, az a játékosok és főleg a szurkolók
számára a legrangosabb összecsapásnak
minősül. A többi meccs szinte mindegy,
de ezt meg kell nyerni! Nincs ez másképp
a XVIII. kerületben sem, ahol, ha minden
jól alakul, ősszel újra összecsaphat az 1908
SZAC Budapest és a Pestszentimrei SK a budapesti első osztályban.
A két klub közös története 1908-ban kezdődött,
amikor megalakult a Soroksárpéteri AC (a későbbi Pestszentimrei SK, PSK) és a Pestszenlőrinci
AC (SZAC).
RÉGI IDŐK
A csapatok egymás elleni korai eredményei a feledés homályába merültek már, de az 1910-es
években és az 1920-as évek első felében rendszeresen azonos vidéki, Pest környéki bajnokságokban találkoztak egymással. Innen az SZAC
tudott feljebb lépni. Folyamatosan fejlődve a
csapat 1943–44-ben feljutott az első osztályba, és Deák Ferenc, a legendás „Bamba” vezetésével megkezdődött a legsikeresebb korszaka.
Deák Ferenc az 1945–46-os bajnokságban érte el
a máig is világcsúcsként számon tartott gólkirályi
címet, 66 góllal. A csapat nyolcadik lett a bajnok-

ságban, ráadásul Deákot választották az év játékosának. Az 1947–48-as bajnoki idényben, története
legjobb helyezését elérve, a SZAC hatodik helyezést ért el az NB I-ben.
További sikerek nem követték ezt az időszakot,
sőt 1955-ben megszűnt az egyesület. Egy rövid
próbálkozás erejéig 1957 és 1959 között újra működött a SZAC, de anyagi okokból ismét be kellett
fejezniük a futballt. A rendszerváltozás után 1996tól 2004-ig íródott egy rövid klubtörténelem, de ismét közbeszólt a pénzhiány, majd 2006-ban a régi
egyesület öregfiúk-játékosai újraalapították a csapatot, és 2007-ben megint indultak a budapesti
negyedosztályban.
A Pestszentimre ennél simább utat járt be, alacsonyabb osztályokban, de alapítása óta rendszeres résztvevője a kerületi és a honi futballéletnek.
ÚJKORI PRESZTÍZSCSATÁK
A két rivális rangadói a budapesti első, illetve másodosztályban a 2010-es években váltak ismét állandóvá, mintegy száz évvel a kezdetek után.
– Akárhogy is állt a két csapat a tabellán, az
egymás elleni meccs volt a legfontosabb. Az öltözői hangulaton is érezni lehetett, a pályán pedig
egyértelműen látszott, hogy mekkora presztízse
A legendás Deák „Bamba” szobra

sport

Edzésben a SZAC is

van a kerületi derbinek – emlékezett vissza Egry
Zoltán, aki a PSK játékosaként vett részt ezeken
a sokszor parázs hangulatú újkori rangadókon.
– Mindig nagyon feltüzeltük magunkat ezekre a
meccsekre, és ha jobban is álltak a bajnokságban
a lőrinciek, többször sikerült ellenük győzni vagy
elérni egy fontos döntetlent.
Istenes László, a SZAC elnöke is a helyi rangadó
hangulatát emelte ki, mondván: jó volna azt újra
átélni.
– Szeretjük ezeket a mérkőzéseket. A két csapat
csatája egy alacsonyabb osztályú „Fradi–Újpestnek” is nevezhető. Mindig különös figyelemmel kísérték a szurkolók, mi is sokkal jobban élesítettük
magunkat az imreiek ellen. Minden bajnokságban
kell egy igazi derbi, ezért is várjuk vissza őket a
BLSZ I-be.
A Pestszentimre április végén – hat fordulóval
a bajnokság vége előtt – az élen áll a budapesti második osztályban, a feljutásért zajló küzdelemben
legnagyobb riválisa a MUN SE, amelyet május 21én, az utolsó előtti fordulóban lát vendégül, és ez a
mérkőzés akár bajnoki döntő is lehet.
– Nagyon szeretnénk feljutni a BLSZ I-be.
Két évvel ezelőtt, bár nem estünk ki, anyagi okok
miatt vissza kellett lépnünk a magasabb osztály-

tól. Emellett sok volt a fiatal játékosunk, és nem
láttuk értelmét annak, hogy tapasztalat hiányában
többgólos vereségeknek tegyük ki őket – mondta
Egry Zoltán, aki 41 évesen is tagja a keretnek, de
ha önmagát és egy-két régebbi játékosát nem számítja, akkor 20-21 éves átlagéletkorú csapatról
beszélhet. – Sok a saját nevelésű játékosunk, akikkel Papp Zsolt vezetőedző már 15 éves koruk óta
foglalkozik. Ők mostanra értek be, és velük, illetve
néhány új igazolással kiegészülve, most már biztos
vagyok benne, hogy egy osztállyal feljebb is megállnánk a helyünket.

Fotók:
Kürti János

AZ EGÉSZSÉG A LEGFONTOSABB
A koronavírus-járvány sajnos a két klubot sem kímélte. Szerencsére április vége felé már elmondható, hogy bár súlyos esetek is adódtak, a körülményekhez képest mindenki jól van, gyógyul.
A betegségek miatt a SZAC csapatának több mérkőzést is halasztania kellett, és jelenleg a bajnoki
középmezőnyben foglal helyet a tavaly ősszel dobogós esélyekkel rajtoló együttes.
– Az egészség a legfontosabb, és ezt szem előtt
tartva döntöttünk úgy, hogy –élve a halasztás lehetőségével – egy ideig nem játszunk mérkőzéseket. S
bár nagy reményekkel vágtunk bele az idei szezonba, a cél egyelőre az, hogy a felnőtt csapattól kezdve a további korosztályokban is megtartsuk a pozíciónkat, és majd ősszel újult erővel vágjunk neki a
következő bajnokságnak – mondta Istenes László.
Annak a bajnokságnak, amelyben – Minarik
Ede legendás szlogenjét kicsit átalakítva – kell egy
derbi!
Puskás Attila
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Allergia
vagy érzékenység?
Az üzletek polcai tele vannak laktózmentes, gluténmentes, cukormentes, sőt
mindenmentes élelmiszerekkel, amelyek
nemcsak hogy jóval drágábbak a hagyományos összetevőjű termékeknél, de szükségtelen fogyasztásuk esetén több kárt
okozhatnak a szervezetben, mint hasznot.
Dr. Tóth Csabát, a Zsebők Zoltán Szakrendelő gasztroenterológusát az ételallergiáról és az ételintoleranciáról kérdeztük.

NEM ÖSSZEKEVERENDŐ
– Az ételallergia és az ételintolerancia részben hasonló tüneteket okoz, ami miatt gyakran tévesen,
szinonimaként használják a két fogalmat. A két
állapot azonban egészen más eredetű, különböző
lefolyású és kimenetelű – hívja fel a figyelmet dr.
Tóth Csaba. – Az ételallergiát a szervezet kóros immunválasza okozza, a bevitt táplálék alkotóelemeit a szervezet veszélyesnek tekinti, idegen anyagként kezeli, és elkezd ellenanyagokat termelni.
Ezzel szemben az intoleranciának semmi köze az
immunrendszerhez, az emésztőrendszer működési zavara váltja ki, az ugyanis egyes tápanyagokat
nem tud megfelelően lebontani. Ennek hátterében
bizonyos enzimek hiánya, csökkent vagy
megszűnt aktivitása áll.
JELLEMZŐ TÜNETEK
– Allergia esetén a beteg arca,
torka azonnal vagy rövid időn belül
megduzzadhat, csalánkiütés, viszketés, jelentkezhet. Hasfájás, hányinger is kialakulhat, valamint
nehézlégzés, szédülés, ájulás is bekövetkezhet.
Súlyos esetekben anafilaxiás sokk is kialakulhat,
ami a légutak szűkülete, a vérnyomásesés, valamint a gyors szívdobogás következtében életveszélyes állapotot is eredményezhet – magyarázza
a szakember.
Az ételintolerancia tünetei azonnal, de
órákkal vagy akár egy-két nappal később is mutatkozhatnak. Leggyakrabban emésztőrendszeri panaszok, puffadás, gyomorbántalmak,
bélpanaszok, hasmenés vagy székrekedés jelentkezik. Ehhez társulhatnak bőrproblémák
vagy fejfájás is. A tünetek súlyossága általában
függ az elfogyasztott
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étel mennyiségétől is, ezért gyakori, hogy
kis mennyiség fogyasztása esetén nem tapasztalhatók a kellemetlen tünetek.
A LEGGYAKORIBB ALLERGÉNEK
Az ételallergiák döntő többségét bizonyos
fehérjék váltják ki. A leggyakoribb allergének a
tej, a tojás, a hal, a rákfélék és az olajos magvak.
Gyerekeknél ehhez társulhatnak még az eper, a
málna, a búza, valamint a szójabab.
– Fontos kiemelni, hogy aki a tehéntejre allergiás, az más állati eredetű tejet sem fogyaszthat.
VESZÉLYES DIVATBETEGSÉG
Az „öndiagnózisok” nyomán egyre elterjedtebb
lett a feltételezett laktóz-, illetve gluténérzékenység. A laktózmentes termékek szükségtelen fogyasztásával különösebb kárt nem teszünk a szervezetünkben, azt maximum a pénztárcánk sínyli
meg, a gluténnal azonban egészen más a helyzet.
Ha érzékenység fennállása nélkül fogyasztunk
gluténmentes termékeket, azzal jelentősen
megnehezítünk egy később esetleg az érzékenység kiszűréséhez szükséges orvosi
vizsgálatot. Ha viszont orvosilag igazolt
cöliákiánk, azaz gluténérzékenységünk
van, akkor egész életen át szigorúan tartani
kell az előírt diétát, ellenkező esetben nagyon súlyos következmények lehetnek.

– Ha a lisztérzékeny személy huzamosabb
időn keresztül glutént tartalmazó élelmiszereket
fogyaszt, a vékonybélben található bélbolyhok károsodni kezdenek, aminek következtében a tápanyagokat nem tudják megfelelően felszívni, ezért
hiányállapotok alakulhatnak ki – mondja az orvos. – Ennek első jele rendszerint a fogyás és a
hasmenés. Amennyiben a vérben található
fehérjeszint a felszívódási zavarok következtében lecsökken, gyakran jelentkezik ödéma,
különösen a boka és a lábfej területén. Lisztérzékenység esetén a zsírban oldódó vitaminok
felszívódása is romlik. A D-vitamin és a kalcium
hiánya csontritkuláshoz vezethet, a kálium és a
magnézium felszívódási zavara izomgyengeséget,
a K-vitamin hiánya pedig vérzékenységet okozhat.
A vas és a B12-vitamin csökkent felszívódása miatt
vérszegénység is kialakulhat. A nem diagnosztizált
és kezeletlen lisztérzékenység nőknél a menstruáció elmaradásával járhat, vagy akár meddőséget is előidézhet.
-domján-

Adókedvezmény
Az szja-törvény alapján a cukorbetegek, a liszt- és laktózérzékenyek is jogosultak
a súlyos betegek adókedvezményére. A kedvezmény érvényesítéséhez az orvos
által kiadott igazolás szükséges, amelynek alapján a munkahely érvényesíti
az adókedvezményt, annak figyelembevételével kiállítva az M30-as igazolást.
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Csak még egy részt…

A sorozatfüggőség ugyan nem sorolható a pszichés betegségek közé, de ezzel a kétségkívül létező jelenséggel – mint általában a függőségekkel – valamilyen lelki problémánkat igyekszünk „öngyógyítani” vagy elnyomni. Dr. Gerevich József pszichiáteraddiktológus-pszichoterapeutával beszélgettünk.

■ Több okból is aktuális most ez a téma. A pandémia okozta bezártság, unalom és felerősödő magányosságérzés jelentősen megnövelte a sorozatok
iránti érdeklődést. A Netflix már-már családtag
lett. Aztán azt sem szabad elfelejteni, hogy egy
egész generáció nőtt fel az alatt a huszonhárom év
alatt, amíg a most véget érő Barátok közt futott.
Ki hosszabb, ki rövidebb ideig, de biztosan nagyon
sokan követték a Mátyás király tér lakóinak életét.
Mitől tud egy-egy sorozat vagy karakter túl fontossá válni számunkra?
■ A sorozatfüggőség nincs benne a betegségek
nemzetközi osztályozásában, és bár évtizedek óta

rendszeresen foglalkozom függőkkel, ilyen problémával még soha senki nem fordult hozzám, olyan
már volt, hogy egy páciensemről kiderült, hogy a
fő problémája mellett sorozatfüggő is. Az alkoholvagy drogproblémákkal ellentétben az érintettek
ezt nem érzik betegségnek, és én sem vagyok biztos benne, hogy akként kell kezelni. A sorozatfüggőség egy jelenség, ami – a pszichés betegségekhez
hasonlóan – valamilyen másik életprobléma vagy
betegség kompenzációjaként jön létre. Tehát van
egy probléma, amit egy társadalmilag sokkal elfogadhatóbbal nyomunk el, jelen esetben a sorozatfüggőséggel.

ép lélek
ge leggyakrabban a kamaszoknál és az időseknél
jelentkezik, ez az a két életkor, amikor leginkább
előtérbe kerül a magányosság érzése.
■ Annak, aki azzal szembesül, hogy a sorozatokkal a magányát, a boldogtalanságát kompenzálja,
azért érdemes ezzel mélyebben foglalkoznia…
■ Ha valaki a valós élete helyett inkább egy képzelt
világot választ, az semmi esetre sem megoldás. Mérlegelni kell, hogy bizonyos dolgoknak miért nő meg
a jelentősége az életünkben. Tehát ha egy szokás a
valódi élet, a társas kapcsolatok rovására megy, akkor mindenképpen ajánlott segítséget kérni, akkor
is, ha azt nem betegségként éli meg az érintett.

MIT KOMPENZÁL?
■ A sorozatfüggőség minek lehet a kompenzációja?
■ Azért gondolom, hogy ez nem betegség, mert
leggyakrabban a magány és a kielégítetlen vágyak
okozta űrt töltik ki vele, ebben pedig olyan nagy kivetnivalót nem látok. Nyilván van egy határ. Ha ez
olyan mértékű, hogy már megzavarja a hétköznapi élettevékenységeket, és adott esetben a munka
rovására megy, vagy leépíti az emberi kapcsolatokat, akkor valóban felvetődik a betegség lehetősége, de mint már említettem, ilyennel én még nem
találkoztam a praxisom alatt. Azt azért érdemes
hangsúlyozni, hogy a sorozatfüggőség jelensé-

A SZÁMÍTÓGÉPES JÁTÉKOK IS
■ Gondolom, a fiatalabb korosztályban nem anynyira a sorozatokat jelentik a virtuális világ veszélyeit, sokkal inkább a számítógépes játékok.
■ Ez így igaz. Ha úgy tetszik, tekinthetjük azokat is
sorozatnak, amelynek ők maguk is szereplői. Állandó karakterek és állandó játékos partnerek vannak,
megesik, hogy a gyerekek társadalmi élete kizárólag
a virtuális világra szűkül. Az ő esetükben a problémával komolyabban kell foglalkozni, mert a túlzott
menekülés a család rossz működését jelzi, és felmerül az elhanyagoltság kérdése. A gyerek otthon nem
kap meg valamit, ez lehet például a sikerélmény, az
elismerés vagy akár a biztonság. Itt a szülőknek kell
észnél lenniük, hiszen a valós gond ebben az esetben
sem a függőség. A család egységében kell keresni a
problémát, mert nem tudja teljesíteni a fő funkcióit.
■ Akár a játékokat, akár a sorozatokat tekintve
felmerül még egy fontos kérdés. A karakterek iránti
rajongás.
■ A fő karakterek alapvető feladata mindig a befolyásolás. Ugye, nem mindegy, hogy az jó vagy rossz
irányba történik. Magyarország hírhedt sorozatgyilkosánál, a martfűi rémnél az összes kéjvágyból
elkövetett gyilkossága kapcsán ki lehetett mutatni, hogy milyen filmet nézett meg előtte. Minden
esetben egyértelmű volt az ok-okozati összefüggés. Persze vannak jó irányba történő befolyásolások is, de a félelemmel és az erőszakkal foglalkozó
játékok, sorozatok egy sokkal titokzatosabb világot
nyitnak meg, a titokzatosság pedig jóval nagyobb
érdeklődést vált ki.
Domján Vivien
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Ha a terasz
mesélni tudna…

helytörténet

A Ferihegyi repülőtér 1950-től számos hírességet láthatott
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Hailé Szelasszié, Etiópia császára az
elnöki tanács elnökének meghívására tett háromnapos
látogatást Budapesten. Az uralkodót Dobi István is búcs
úztatta a repülőtéren
1964. szeptember 23-án. Az épületet
ekkor etióp és magyar
feliratokkal és zászlókkal díszítették,
a betonon díszőrség
sorakozott fel.

1966. szeptember 6-án az iráni sah látogatott hazánkba. A protokoll megkövetelte, hogy a feleségével érkező uralkodót Dobi István is a feleségével
fogadja. A fellobogózott épületen ezúttal a magyar
mellett perzsa feliratokat helyeztek el.
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Pápai Tamás László
Tomory Lajos
Múzeum
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Piszke papa meséi

Kata, a sajátos kardhal

gyerekszoba

Beköszöntött a tavasz. Illatoztak a virágok, enyhe szél lengedeztette a fák leveleit, még a könnyű
záporok is jóleső felüdülést jelentettek. A barátok
jókedvűen beszélgettek kedvenc tisztásukon.
– Elmehetnénk kirándulni valahová – vetette
fel Rozi flamingó.
– Szuper ötlet! Innen csak egy ugrás a tenger! –
mondta Vivien, a szöcskelány.
– Neked csak egy ugrás – morogta Bucek, a
hangyalány –, vagyis egynél azért több, és nekem
elég sokáig tartana odaérni.
– Hát még nekem! – tette hozzá Biti lajhár.
– Még soha nem voltam ott, menjünk! – lelkendezett Pepi kecske.
– Nincs itt a biciklim, pedig mehetnék azzal –
sajnálkozott Matyi kenguru.

– Nekem meg nincs elég harmatcsepp a kulacsomban – sóhajtott Artúr kullancs.
– A tenger viszont sós, abból nem tudok inni.
És egyébként is messze van nekem.
Krisztina, a szép dromedárlány körülnézett.
Huncut mosoly jelent meg az arcán.
– Hangya- vagy lajhártempóban tényleg hoszszú lenne az út – mondta. – Csakhogy van egy remek megoldás. Az én hátamon mindenki elfér! Ha
felmásztok, és jó erősen kapaszkodtok, fél óra alatt
a tengernél leszünk. Ne is tiltakozzatok, ragaszkodom hozzá!
Krisztina máris makacskodott, mintha bárki ellentmondott volna neki. Pedig erről szó sem volt,
az ötlet mindenkinek tetszett. A szemek Zoli pókra
szegeződtek. Komoly horderejű ügyekben annak
kellett dönteni, aki a legokosabb volt köztük.
– Jó ötlet – bökte ki egy kis gondolkodás után.
– Ha kényelmesen és biztonságosan el tudunk helyezkedni Krisztina hátán, el is indulhatunk. Vacsorára hazaérünk.
Mindenekelőtt Biti lajhárt segítették fel, aztán
Pepi és Matyi mászott fel. Utána Bucek, Vivien és
Artúr következett. A sort Zoli zárta.
– Zita húgod miért nem szokott a tisztásra jönni? – kérdezte a szöcskelány a kullancsfiút, mielőtt
elindultak volna.
– Legközelebb elhívom, de most nem baj, hogy
nincs itt. Félős. Egy ilyen nagy utazás alatt végig
reszketne.
Krisztina óvatosan haladt, nem akarta, hogy
erős rázkódásoknak legyenek kitéve a barátai. Rozi
kecsesen repült mellettük. Meg sem kellett állniuk
pihenni. Az út pontosan fél óráig tartott.
– De gyönyörű! – kiáltott fel Rozi, amikor meglátta a nagy kékséget.
– Csodálatos! Még sosem láttam a tengert! –
ámuldozott Bucek.
– Fürödni is fogunk? – kérdezte Pepi.
Amikor az utasok leszálltak Krisztina
hátáról, Zoli pók maga köré gyűjtötte
őket.

Gyerekszoba

– Szöcskék, pókok, hangyák, kullancsok
nem szoktak úszkálni – mondta. – Napozni
se nagyon. Szóval Vivien, Bucek, Artúr és én
itt maradunk. A többiek bemehetnek, de
legyetek óvatosak, maradjatok a part
közelében. A víz szép, de veszélyes is.
Sajátos az élővilága. Sajátos lények élnek benne, akikkel a szárazföldön nem találkozunk.
Biti, Pepi, Matyi, Rozi és Krisztina felé
pár méternyi úszás után hatalmasnak tűnő hullám közeledett.
Mint kiderült, egy szép
nagy hal okozta.
– Hát ti meg miféle
szerzetek vagytok? – kérdezte tőlük.
– Szárazföldi állatok – mondta Krisztina.
– Én Kata vagyok. Kardhal – mutatkozott be
Kata, a kardhal.
– Szervusz, kedves sajátos Kata kardhal! – kiáltott fel Biti. – Vannak ám a parton is
barátaink, ha kĳössz, megismerkedhetsz velük.
– Nem tudok kimenni, kedves furcsa lény, mert
én itt, a vízben élek. De integetni
azért tudok nekik az uszonyommal.
Azzal nagy lendületet vett, kiemelkedett a víz
fölé, és jobbra-balra megrázta magát. Zoliék visszaintegettek, Krisztina pedig sorban bemutatott mindenkit. Kata egész délután vízi bukfencekre tanította új cimboráit. Vivienék irigykedve nézték őket a

partról, de igazából azért nem bánták, hogy nem kell
vízbe menniük. Amíg a tengerben játszottak a többiek, beszélgettek egy jót, és megígérték egymásnak,
hogy máskor is eljönnek majd ide, hiszen mostantól
vízben élő barátjuk is van: Kata, a sajátos kardhal.
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Süssünk, süssünk valamit…

észíretetet egy közösen elk
Az édesanyád iránti sze
élzös
kö
ejezheted. Egy édes
tett süteménnyel is kif
nőzása az együtt töltött mi
mény méltó megkoroná
ségi időnek.

A feladatokat
és a rajzokat készítette:

Pestszentimrei
Gyöngyszem Óvoda
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Zűrös zoknik

Jaj nekünk: ezek a huncut zoknik jól összekeveredtek a nagymosásban!
Segíts anyukádnak teregetés előtt öszszepárosítani őket. Keresd meg az egyforma zoknikat, és egy varázsceruza
segítségével össze is kötheted
őket egy láthatatlan szeretetvonallal.

Szeretetbefő

Gyerekszoba
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Ezért szeretlek
Anyukám, ültess gyorsan az öledbe,
Valami fontosat súgok a füledbe.
Azt akarom mondani, hogy nagyon szeretlek,
És fontos, hogy tudd: mit szeretek benned.
Ha a szemedbe nézek, csupa szépet látok,
Ha a hangodat hallom, csupa jót hallok.
Ha megfogod a kezem, melegséget érzek,
Ha megsimogatsz, akkor semmitől se félek.
Hogyha mesélsz nekem, olyan, mint egy
álom,
A jóéjszakát puszit már reggeltől várom.
Szeretem, ha örülsz, mikor ügyes vagyok,
Fáj, ha szomorú vagy, mikor búslakodok.
Szeretem, hogy úgy bánsz velem, mint egy
drága kinccsel,
Szeretem, hogy vigyázol rám, féltő
szeretettel.
Szeretem, hogy mindig velem vagy, nap-nap
után
Tudod, azt szeretem benned, hogy te vagy
az anyukám!
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Szaniszló Sándor

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.). Bejelentkezés a 296-1350 telefonszámon.

Somody László
alpolgármester
Momentum
Tel.: 296-1315

Demokratikus Koalíció

Mobil: +36-30-248-76-50

Tel.: 296-1320, 296-1330

E-mail: somody.laszlo@bp18.hu

E-mail: polgarmester@bp18.hu

Facebook: https://www.

Facebook:

facebook.com/somodylaszlo18ker/

kisokos

polgármester

https://www.facebook.com/SzaniszloSandorOfficial/
Minden hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.).
Bejelentkezés a 296-1320 vagy a 296-1330 telefonszámon.

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 között a Kerekerdő Óvodában (Attila u. 9.).

Ferencz István
alpolgármester
Demokratikus Koalíció

kunhalmi ágnes

Tel.: 296-1313
E-mail: ferencz.istvan@bp18.hu
Facebook: https://www.
facebook.com/FerenczIstvan18.ker/
Előzetes egyeztetés alapján minden
hónap utolsó hétfőjén 14 és 18 óra
között a Polgármesteri Hivatalban

(Üllői út 400.). Bejelentkezés 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

a kerület országgyűlési képviselője

Facebook: https://www.

MSZP

facebook.com/Koros.Peter.18.

Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óra kö-

kerulet/

zött az MSZP-székházban (Üllői u. 337.). Minden hónap máso-

Előzetes egyeztetés alapján minden

dik csütörtökén 16–18 óra között az Ady Endre u. 83/B alatti

hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri Hi-

képviselői irodában. Bejelentkezés a 205-3045 telefonszámon

vatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés a 296-1318 telefonszá-

hétköznapokon 14–18 óra között.

mon. Képviselői fogadóóra: minden hónap utolsó szombatján
10 és 12 óra között a Kondor Béla Közösségi Házban (Kondor
Béla sétány 8.).

kisokos
Banga Zoltán
LMP
Mobil: +36-30-779-67-86
E-mail: banga.zoltan1@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 17 és 19 óra között a Kandó Téri Általános Iskolában. Előzetes egyeztetés 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 egyeztetés 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 iskolában, 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 telefonszámon.
Kádár Tibor
Fidesz–KDNP
E-mail: kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén 17–18.30 között a Vörösmarty 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 (Lakatos út 30.). Előzetes egyeztetés szükséges a 06-30-9517227 telefonszámon.

Közérdekű információk
és címek
Ingyenes jogi tanácsadás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
Jelentkezés és időpontkérés a 296-1438-as telefonszámon.

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

Pestszentlőrinc-Pestszentimre

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.

Üllői út 400. Tel.: 296-1300

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

Kormányablak

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 szükséges 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.

A Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. elérhetőségei
Ügyfélszolgálat
1181 Baross utca 7.
Telefonon: hétfőn 8–18, kedden, szerdán és csütörtökön
8–16, pénteken 8–13 óra között a +36-30-549-6922-es
mobil- és a 297-0799-es vezetékes telefonszámon. E-mail:
ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu. Személyes ügyfélfogadás: hétfőn 10–18, szerdán 8–16, pénteken 8–12 óra
között.

Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400. Tel.: 296-1300
Hatósági Főosztály:
A személyes ügyfélfogadás szünetel!
XVIII. Kerületi Kormányhivatal
Városház u. 16. Tel.: 896-4319. Hivatalvezető:
Hodruszky Csaba. Ügyfélfogadási idő: H.: 13–
17, Sz.: 8–12 és 13–16, P.: 8–12

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 telefonszámon 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 Önkormányzat (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
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hirdetés
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Védőoltást megkaptam. Hívjon bizalommal!Telefon: 06-20-980-3957

Víz-gáz, villanyszerelő, burkoló, kőműves, ács, parkettás munkát vállalunk. Tel: 06-70-251-4400

Házhoz járó fodrász. Női, férfi hajvágás, festés, dauer. T: 290-4382

Kertépítés, térkövezés, favágás, bozótirtás, metszés, gyepesítés, kerítésépítés, tereprendezés. Ingyenes felmérés árajánlat! Tel: 0620-2596319, web: www.telekrendezes.hu

Anna Reflexmasszázs! A talpunk reflexpontjainak masszírozásával
hathatunk vérkeringésünkre, mivel a vér létfontosságú, az szállítja a
tápanyagot, oxigént, és elszállítja a salak és méreganyagokat. Házhoz
jövök. Érd: +3630/964-5324
STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással és azonnali elszállítással, készpénzért vásárol régi és új könyveket, teljes könyvtárakat,
térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezőlapokat, festményeket, porcelánokat, egyéb régiségeket, teljes hagyatékot. Tel:
06(1)312-62-94; 06-30-941-2484.
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
Graller Róbert klímaszerelő. Díjmentes felmérés! Modern, megbízható, energiahatékony készülékek telepítése, karbantartása hűtésre, fűtésre, páramentesítése. Telefon: 06-30-560-2931
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusírtás, tanácsadás,
telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel: 06-70-519-2470, Email: szerviz@szerviz.info
ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI
FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12. 06-20-9-579-533, 06-1-284-92-13
LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal.
Rácsok, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 0630-299-1211
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Zárszerelés, sürgősségi ajtónyitás, zárcsere: műanyag-, fa-, kínai biztonsági ajtók, szobaajtók, szekrény, postaláda. Számlával, garanciával,
a hét minden napján! Herendi Tamás +36-30/489-5334
Redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, roletta, készítés-szerelés különböző kivitelben garanciával. Redőny gurtnicsere,
átalakítás, javítás, napellenző ponyvacsere, egyéb árnyékoló javítás.
Nemeskéri Árnyékolás: 06-20-971-9201, 257-1875
Favágással, alpin favágással, telekrendezéssel, kertészettel, kertépítéssel kapcsolatos munkák elvégzése. Tel: 0670/617-79-40

INGATLAN
Eladó – kiadó ingatlanokat keresek, a siker díja 2-3% jutalék. Teljes
körű ügyintézés, értékbecslés. Húsz éves szakmai tapasztalat. Hívjon
bizalommal! T:20/39-74-055
Kiadó garzonlakás a Havanna lakótelep elit épületében kifejezetten
megbízható bérlőnek hosszabb távra. Irányár: 80e Ft/hó + rezsiköltség. T: 20-9345-665
Kiadó lakást, vagy házat bérelnénk 3 külön bejáratú szobával XVIII.
Pestszentlőrincen 140.000 Ft-ig. Megbízható család vagyunk. starlifezsuzsi@gmail.com +36-30-9392049

hirdetés

IDÉN IS ÖNÖKÉRT

Szakterületükön elismert kollégáink családias légkörben
várják Önt Kispesten az Üllői út 206. száma alatt!

SZAKRENDELÉSEINK:

Fül-orr gégészet
Gyerekgyógyászat
Gyógytorna
Ortopédia (gyerek és felnőtt)
Sebészet
ÜGYFÉLFOGADÁS KIZÁRÓLAG ELŐJEGYZÉS ALAPJÁN!
elojegyzes.zeromedical@gmail.com
+36 70 88 66 937 (hétköznap 8-18h között)
zeromedical.hungary
www.zeromedical.hu

