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Menj csak nyugodtan, mondta anyám. Hatéves lehettem. Valami megbocsátha-
tatlan sérelem érhetett, nem emlékszem, mi, talán nem kaptam meg az általam 
elvárhatónak vélt kilónyi csokimennyiséget, vagy csak nem voltam tejesen elége-
dett a körém teremtett jóléttel, és kegyelmet nem ismerve kĳ elentettem: világgá 
megyek. Erre mondta anyám, amit mondott, és szelíden hozzátette, hogy azért 
előtte egyek még valamit. Cipő már a lábamon, kistáskámba becsomagolva a leg-
fontosabb 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 készül-
tem 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 bá-
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 
 Buda  pestre, ami otthonommá vált azóta. Amikor a gyerek, a feleség és a dobozokba csomagolt élelemtö-
meg 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 szemérme-
sebbek, 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.

Menj csak

Juhász Mátyás

Fotó: Rózsa Erika



A Projekt18 Kft. pályázati felhívást tesz közzé az alábbi – Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzata 
mint a Városgazda XVIII. kerület Nonprofi t Zrt. tulajdonát képező – üres helyiségek és telkek bérbevételére.

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 kész-
pénzben befi zethető a Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárába.

A dokumentáció átvehető a Városgazda XVIII. kerület Nonprofi t Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 Budapest, Baross u. 7.) személyesen 
vagy meghatalmazott útján az átutalási/befi zetési 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 Nonprofi t 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/

ÜZLETHELYISÉG, RAKTÁRAK

Cím Helyrajzi szám Méret Rendeltetés

Garay utca 11/b fszt.4. 149832/0/A/4 63 m2 üzlet

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

Sina Simon sétány 1. fszt. 131. 150228/54/A/131 20 m2 üzlet

Üllői út 365. fszt. 6. 152074/0/A/6 47 m2 működő üzlet (részletek 
a www. varosgazda18.hu oldalon

Üllői út 425. fszt. 4. és fszt. 5. 150839 73 m2 + 58 m2 üzlet + kiegészítő helyiség

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

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

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

TERÜLETHASZNÁLAT

Cím Helyrajzi szám Méret Rendeltetés

Küllő utca (Alsó Erdősor utca) 152638/2 5.025 m2 területhasználat

Párkány utca 157233 629 m2 zöldövezeti telek

GARÁZS, PARKOLÓHELY

Cím 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 m2 garázs

Méta utca 2. 150228/102 18 m2 parkolóhely (56 db)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE
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Az önkormányzat teszteli az iskolába visz-szatérő gyerekeket és tanárokat, anyagilag is támogatja a háziorvosi praxisokat, vala-mint igényt tartana a Csehországba szánt vakcinákra.

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 önkor-mányzat a járványveszély kezdetétől együttműkö-dik a pedagógusokkal és próbál az oktatási intézmé-nyekben olyan körülményeket teremteni, hogy ne keletkezzenek ott újabb fertőzési gócok.
TESZTELIK A GYEREKEKETA polgármester elmondta, hogy ennek megfelelő-en hozták meg a döntést, amely szerint az isko-lanyitás előtti hétvégén az önkormányzat a saját költségén tesztelteti a gyermekintézményekben dolgozókat, a pedagógusokat és a gyerekeket is. Ebben az első körben rendkívüli összefogás volt ta-pasztalható, több mint 1200 óvodást és kisiskolást sikerült tesztelni. Ez az április 19-én az intézmé-nyekbe 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 fel-szorozzuk mindazokkal a kontaktokkal, akikkel a gyerekek az intézményekbe visszatérve találkoztak volna, valamint a családtagokkal, az edzőtársak-kal, illetve azokkal, akikkel a közlekedésben vagy az üzletekben érintkezhettek volna, máris többez-res fertőzöttségi lánc jöhetett volna létre. 

Beszélgetésünk idején még nem valósult meg a pedagógusok teljes átoltottsága.– Mi is osztjuk a pedagógusok véleményét ar-ról, hogy akkor lett volna ideális a tanév megnyitá-sa, 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 ön-kormányzat, hogy megismétlik a teljes kerületre vo-natkozó tesztelést a május 10-i héten, amikor meg-nyílnak a felső tagozatosok és a középiskolások előtt is a tantermek, s remélik, hogy arra az előző alka-lomhoz 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 ál-lítások, hogy a XVIII. kerület oltásellenes lenne – és például az önkormányzat oltás melletti plakát- és médiakampánya miatt sem azok. A jobb átoltott-ságnak 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. 

Szaniszló Sándor szerint a közbizalmat legin-kább élvező két oltóanyagból éppen ez a 40 ezer hiányzik a kerületben ahhoz, hogy mindenkit be-oltsanak. 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 ko-ronavírus ellen.

A HÁZIORVOSOK SEGÍTÉSEAz oltási programmal a kerületben is nagy teher hárul az egészségügyben dolgozókra. Az önkor-mányzat mindent megtesz a megsegítésükért, a munkájukat megköszöni, és anyagilag is elismeri. A közelmúltban úgy döntött, hogy praxisonként 100 ezer forintos támogatásban részesíti a házior-vosokat úgy, hogy az eddigi kedvezmények mellett teljes egészében elengedi a szakrendelőnek fize-tendő rezsi-hozzájárulásukat, és az adminisztráci-ós feladatok egy részének átvállalásával is igyek-szik megkönnyíteni a háziorvosok munkáját. 

A kerület további erőfeszítéseket tesz a helyi or-voshiány megszüntetéséért, és több mint 1600 CT-, il-letve MR-pluszkapacitást szerzett, hogy a betegeknek ne kelljen heteket várniuk az onkológiai vizsgálatok-ra. A közelmúltban felújított Havanna-lakótelepi há-ziorvosi rendelő után hamarosan átadják Pestszent-imrén 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 fel -adat, s nem mindig talál szíves fogadtatásra az, ha egy-egy önkormányzat hozzátesz ahhoz. A polgár-mester válasza erre az volt, hogy a kerületben élők visszajelzései jók az önkormányzat eddigi intézke-déseivel kapcsolatosan.

– Az én esküm a kerületiek közszolgálatáról szól. A Pestszentlőrinc-Pestszentimrén élők pozi-tívan igazolják vissza az ő érdekükben folytatott lobbitevékenységünket, amely a kormány vagy más hatóság számára néha kétségtelenül hangos-nak tűnhet – véli Szaniszló Sándor.A hangerőnek a polgármester szerint talán az is lehet az oka, hogy a XVIII. kerület az utób-bi harmincegynéhány évben a hátrányos helyzetű kerületek közé tartozott. Peremvárosi lemaradásá-ból adódóan ide sokkal több forrást kellett volna hozni, mint amennyi jutott. – Azt, hogy a másfél évvel ezelőtti választáson minket választottak a kerületiek, annak is köszönhet-jük, 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

Támogatja egészségügyi dolgozóit a XVIII. kerület

Szaniszló Sándor és Bacsik György, a Város  reha  bi li    táció18 Zrt. vezérigazgatója a Zsebők szakrendelő látványterveit tanulmányozzák. Fotó: Ruzsa István

Köszönet az egészségügyi dolgozóknak! (Szaniszló Sándor 
és Ferencz István alpolgármester) 

Fotó: Kürti János

Az első körben több mint 1200 óvodást és kisiskolást sikerült tesztelni 

Fotó: Ruzsa István 
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n Á, semmit sem tudtam. Volt egy fotózás, és én 

a  Bödőccsel kötözködtem, gondolhatod… A szín

padhoz sem volt semmi közöm, sokszor előfordult, 

hogy nem is a mikrofonba beszéltem. 

n Hamar megtaláltad a hangot a többiekkel? Ki 

volt az, akivel először jóban lettél? 

n Felméri Peti vezette akkor az elődöntőt, nagyon 

sokat segített nekem, látta, hogy teljesen zöldfülű 

vagyok. Emberileg és szakmailag is nagyon becsü

löm 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 Den

nis mint néger, már csak egy meleg ázsiai kéne a 

brigádba. Szerencsére a színházban intelligens em

berek vannak, nem foglalkoznak faji kérdésekkel. 

n Nem titok, hogy Hadházi László vett a szárnyai 

alá, ha jól tudom, most is éppen egy közös fellépé-

sen dolgoztok. 

n Igen, azt mondta, hogy ő bennem és a Dennisben 

érzett ambíciót. Ez persze nem azt jelenti, hogy el

fogult, sőt a mai napig „az öreg” a legnagyobb kri

tikusom. 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 ci

gányként is többre vitte, mint én. (nevet) 

n Sok dolga van veled „az öregnek”? Vagy mindig 

felkészült vagy? 

n Nem tehetem meg, hogy ne legyek az. Ha három

száz ember vesz jegyet azért, hogy megnevettessem, 

akkor nekem kötelességem megnevettetni őket. 

n 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. 

n Igen, ez kicsit szélmalomharc, de azért sem 

adom fel. Azt gondolom, hogy cigány és nem ci

gány ember között maximum a mentalitásban le

het különbséget tenni, én pedig ezt a két habitust 

szeretném egy kicsit közelebb hozni egymáshoz. 

n A paródiáid miatt nem szoktak támadni?

n Dehogynem. Számtalanszor hallom, hogy a ci

gányokból csinálok viccet, pedig ez nagyon nem 

így van, és nem is ez a cél. Aki értelmes, az tudja, 

hogy ez az egész éppen a látszólagos társadalmi 

különbségek enyhítéséért van. 

n Egy igazán jó paródia túlmutat a humorista lé-

ten. Színészi vénát is igényel.

n 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 ter 

veim bőven. 
Domján Vivien

Práter utcai gyerekkor, félbehagyott szak-

ma, vagyonőrködés, taxizás, majd egyszer 

csak a „nagyszínpad”. Lakatos Lászlót öt 

éve ismerhette meg a Dumaszínház közön-

sége, azóta több tízezres rajongótábora 

van, és színészetet tanul.

n Évek óta szerepelsz már nagyközönség előtt, já-

rod az országot, mégis elég keveset lehet kideríteni 

rólad. Minden cikkben ugyanaz a pár információ 

található meg. 

n Ha megkeresnek, szívesen nyilatkozom, de van

nak dolgok, amikről úgy gondolom, nem tartoznak 

senkire. Ilyen például az otthonom, a családom, a 

kisfiam. Ezekről most sem szeretnék beszélni. 

n Azért mégiscsak szeretném, ha néhány dolgot 

elárunál. 

n Egy egyszerű nyolcadik kerületi muzsikus ci

gány családban nőttem fel. Apám diplomás cim

balomtanár. Lehettem volna „szintén zenész”, de 

amit tudtam, ellinkeskedtem. Nem voltak nagyra

törő terveim. Hatévesen például csak annyit sze

rettem volna, hogy kijárjam az általánost. Aztán 

az informatika kezdett érdekelni, felvételiztem a 

Neumann János szakközépiskolába, azt elvégez

tem, de a szakmát végül nem szereztem meg. Va

gyonőrként, majd taxisként dolgoztam. 

n De hogyan lett mindebből stand up?  

n Volt egy tehetségkutató, amire jelentkeztem. 

n Miből gondoltad, hogy tehetséges vagy? 

n Hát, azt mindenki érzi. (nevet) Mindig sokat be

széltem, aztán úgy voltam vele, ha ez megy más

nak, megy nekem is. Lehet, hogy még jobban is… 

Most úgy gondolom, akkor is megnevettetlek, ha 

nem akarod. 

n Volt akkor bármi fogalmad a szakmáról? Ismer-

tél valakit a Dumaszínházból? Egyáltalán álltál 

már előtte színpadon? 

Fotók: 
Ványi Ákos

„Akkor is
megnevettetlek,

ha nem akarod”
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n Azon gondolkodom, hogy nem puszta PR- 
fogásról van-e szó. Vagyis elterjesztik az ország-
ban, hogy megszűnik a Barátok közt, és akkor a 
nézők elkezdik követelni, mire a csatorna enged, 
mondván, ha ennyien szeretnék, akkor folytassuk.
n Az ötlet nem rossz, bár kockázatos lenne ilyen-
nel játszani. Az viszont egy végleges döntés, amit 
az RTL Klub hozott meg.n Ha analógiát keresünk, a Dallasban Bobbyt „fel-

támasztották”, ugyanakkor Kalamár Tamás, aki 
17 évig volt a Barátok közt producere, úgy véli: épp 
ez lett a Dallas végzete.n Mert elvette a sorozat ízét, azt, hogy a történet 

hiteles. Ez nem kívánságműsor.n A másik kérdés, ami izgat, hogyan ér véget a 
sorozat. Azt hallottam, hogy erre többféle forgató-
könyv is létezik. Igaz, hogy még a szereplők se tud-
ják, hogy melyik lesz végül?

n Egy ilyen lezárást nagy érdeklődés kísér, és sok 
pletyka is. Százfős stábnál nehéz elérni, hogy az 
emberek ne mondjanak el valamit. Amikor kiszi-
várgott egy-két történet, akkor a nyomozás mellett 
jobbnak láttam, hogy az utolsó epizódok néhány 
jelenetéhez alternatív végeket forgassunk.n De azért már tudja, hogy melyik változat kerül 

képernyőre?
n Természetesen. Egy ilyen sorozatnál vagy na-
gyon meghökkentő véget készít az ember, vagy 
szívet melengető, mindenki számára megnyugvást 
hozó befejezést ír.
n Ahol feltűnik minden szereplő, mint egy finálé-
ban?
n Egy 23 éves sorozatnál nyilván nem lehet min-
den szereplőt felvonultatni, ezért azt a döntést 
hoztuk, hogy elsősorban a saját szereplőink tör-
ténetét zárjuk le, de természetesen nem lehet 

kihagyni azokat, akik ikonikus szereplői voltak a 
sorozatnak, úgyhogy őket bele-belecsempésszük 
az utolsó hetekben.

DÍSZLETEK KÖZT
n Azt olvastam, hogy a forgatás végével a színészek 
egy-egy tárgyat megőrizhettek. Ki mire vágyott?
n Filmforgatásokra vagy hosszabb műsorokra jel-
lemző 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. 

Lelkileg egy picitbele fogok halni Ezt mondta Ondruss Ilona, a Barátok közt producere, miu-

tán 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.

Ondruss Ilona a díszletben. Fotó: Váradi Levente

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

Fontos jelenet a korai időkből

Egykori stábfotó

A 15. születésnap

Varga Izabella az 1000. epizód ünneplésén

Kulcsfigurák

Főszereplők a kezdetekkor
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35
100

A Havanna-lakótelepen immár három és fél év-

tizede 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 progra-

mokat kínálnak az érdeklődőknek.

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 In-

tézményei 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 figyel-

mét a közösségi ház jubileumára. Ennek keretében 

hosszabb interjút tesznek elérhetővé Fekete Zsuzsá-

val, az első igazgatóval, akit több érdekesség mellett 

arról is kérdeznek, hogy annak idején miként került 

bele a tervekbe az épület megépítése, hogyan jöhe-

tett létre az intézmény az új lakótelep közepén. 

Emellett május elejétől folyamatosan tesznek 

fel a közösségi oldalra olyan videókat, amelyeken 

megszólaltatják a korábbi nevén Havanna Közös-

ségi Ház, illetve a Kondor egykori munkatársait. 

Ezzel párhuzamosan terveznek a ház történeté-

ről 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 – kapcso-

lódva a ház jubileumához – a Repülés bűvöletében 

címmel meghirdetett pályázattal megünneplik a 

névadó Kondor Béla születésének 90. évfordulóját 

is. Négy kategóriában – festmény, grafika, fotó; re-

pülőmodell; vers, elbeszélés; egyéb – várnak alko-

tásokat, 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 grafi-

kusművész életútját és munkásságát mutatja be. 

De amint lehetséges lesz a nyitás, azonnal követik 

egymást a különböző újabb kiállítások és rendez-

vények, amikor az érdeklődők immár személyesen 

is felkereshetik az intézményt.
Bodzay Zoltán

Harmincöt éves a Kondor, 

száz a Havanna

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. 

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 

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. 

Harmincöt éves a Havanna-lakótelep köze-

pén emelkedő Kondor Béla Közösségi Ház, 

és ebben az évben van az egykori Állami 

lakótelep létesítésének 100. évfordulója is.

A közösségi ház előcsarnoka a megnyitón, 1986. június 3-án Az előcsarnok most 
Fotó: Váradi Levente

Az első és a mostani igazgató a névadó arcképével. Fekete Zsuzsa, 

Kondor Béla, Máté Zsuzsanna 
Fotó: Váradi Levente
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rt A helyi futballrangadóknak különleges 

hangulatuk van. Legyen bármely városnak 
két futballcsapata egyazon bajnokágban, 
szerepeljenek bárhogy, ha egymással talál-
koznak, 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 bu-
dapesti első osztályban.

A két klub közös története 1908-ban kezdődött, 
amikor megalakult a Soroksárpéteri AC (a későb-
bi Pestszentimrei SK, PSK) és a Pestszenlőrinci 
AC (SZAC). 

RÉGI IDŐK
A csapatok egymás elleni korai eredményei a fe-
ledés homályába merültek már, de az 1910-es 
években és az 1920-as évek első felében rend-
szeresen azonos vidéki, Pest környéki bajnok-
ságokban találkoztak egymással. Innen az SZAC 
tudott feljebb lépni. Folyamatosan fejlődve a 
csapat 1943–44-ben feljutott az első osztály-
ba, és Deák Ferenc, a legendás „Bamba” veze-
tésével 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 játéko-
sának. Az 1947–48-as bajnoki idényben, története 
legjobb helyezését elérve, a SZAC hatodik helye-
zést 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 mű-
ködött a SZAC, de anyagi okokból ismét be kellett 
fejezniük a futballt. A rendszerváltozás után 1996-
tól 2004-ig íródott egy rövid klubtörténelem, de is-
mét közbeszólt a pénzhiány, majd 2006-ban a régi 
egyesület öregfiúk-játékosai újraalapították a csa-
patot, és 2007-ben megint indultak a budapesti 
negyedosztályban.

A Pestszentimre ennél simább utat járt be, ala-
csonyabb osztályokban, de alapítása óta rendsze-
res résztvevője a kerületi és a honi futballéletnek. ÚJKORI PRESZTÍZSCSATÁKA két rivális rangadói a budapesti első, illetve má-

sodosztályban a 2010-es években váltak ismét ál-
landóvá, mintegy száz évvel a kezdetek után.– Akárhogy is állt a két csapat a tabellán, az 

egymás elleni meccs volt a legfontosabb. Az öltö-
zői hangulaton is érezni lehetett, a pályán pedig 
egyértelműen látszott, hogy mekkora presztízse 

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–Újpest-
nek” is nevezhető. Mindig különös figyelemmel kí-
sérték 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 má-
sodik osztályban, a feljutásért zajló küzdelemben 
legnagyobb riválisa a MUN SE, amelyet május 21-
én, 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 szá-
mítja, akkor 20-21 éves átlagéletkorú csapatról 
beszélhet. – Sok a saját nevelésű játékosunk, akik-
kel 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 meg-
állnánk a helyünket. 

AZ EGÉSZSÉG A LEGFONTOSABBA koronavírus-járvány sajnos a két klubot sem kí-
mélte. Szerencsére április vége felé már elmond-
ható, hogy bár súlyos esetek is adódtak, a körül-
ményekhez képest mindenki jól van, gyógyul. 
A betegségek miatt a SZAC csapatának több mér-
kőzést is halasztania kellett, és jelenleg a bajnoki 
középmezőnyben foglal helyet a tavaly ősszel do-
bogós esélyekkel rajtoló együttes. – Az egészség a legfontosabb, és ezt szem előtt 

tartva döntöttünk úgy, hogy –élve a halasztás lehe-
tőségével – egy ideig nem játszunk mérkőzéseket. S 
bár nagy reményekkel vágtunk bele az idei szezon-
ba, a cél egyelőre az, hogy a felnőtt csapattól kezd-
ve a további korosztályokban is megtartsuk a pozí-
ciónkat, 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

Kell egy derbi! 
Feljutásra készül a PSK

Edzésben a SZAC is

Fotók: 
Kürti János

A legendás Deák „Bamba” szobra
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Akkor is megnevettetlek,
ha nem akarod 
Interjú Lakatos Lászlóval
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Kondor 35! Havanna 100! 
Harmincöt éve nyílt meg
a közösségi ház
a százéves lakótelepen
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Az önkormányzat teszteli az iskolába visz-
szatérő gyerekeket és tanárokat, anyagilag 
is támogatja a háziorvosi praxisokat, vala-
mint igényt tartana a Csehországba szánt 
vakcinákra.

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 önkor-
mányzat a járványveszély kezdetétől együttműkö-
dik a pedagógusokkal és próbál az oktatási intézmé-
nyekben olyan körülményeket teremteni, hogy ne 
keletkezzenek ott újabb fertőzési gócok.

TESZTELIK A GYEREKEKET
A polgármester elmondta, hogy ennek megfelelő-
en hozták meg a döntést, amely szerint az isko-
lanyitás előtti hétvégén az önkormányzat a saját 
költségén tesztelteti a gyermekintézményekben 
dolgozókat, a pedagógusokat és a gyerekeket is. 
Ebben az első körben rendkívüli összefogás volt ta-
pasztalható, több mint 1200 óvodást és kisiskolást 
sikerült tesztelni. Ez az április 19-én az intézmé-
nyekbe 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 fel-
szorozzuk mindazokkal a kontaktokkal, akikkel a 
gyerekek az intézményekbe visszatérve találkoztak 
volna, valamint a családtagokkal, az edzőtársak-
kal, illetve azokkal, akikkel a közlekedésben vagy 
az üzletekben érintkezhettek volna, máris többez-
res fertőzöttségi lánc jöhetett volna létre. 

Beszélgetésünk idején még nem valósult meg a 
pedagógusok teljes átoltottsága.

– Mi is osztjuk a pedagógusok véleményét ar-
ról, hogy akkor lett volna ideális a tanév megnyitá-
sa, 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 ön-
kormányzat, hogy megismétlik a teljes kerületre vo-
natkozó tesztelést a május 10-i héten, amikor meg-
nyílnak a felső tagozatosok és a középiskolások előtt 
is a tantermek, s remélik, hogy arra az előző alka-
lomhoz 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 ál-
lítások, hogy a XVIII. kerület oltásellenes lenne 
– és például az önkormányzat oltás melletti plakát- 
és médiakampánya miatt sem azok. A jobb átoltott-
ságnak 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. 

Támogatja 
 egészségügyi dolgozóit 
a XVIII. kerület

Szaniszló Sándor és Bacsik György, a Város  reha  bi -
li    táció18 Zrt. vezérigazgatója a Zsebők szakrendelő 
látványterveit tanulmányozzák. Fotó: Ruzsa István
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Szaniszló Sándor szerint a közbizalmat legin-
kább élvező két oltóanyagból éppen ez a 40 ezer 
hiányzik a kerületben ahhoz, hogy mindenkit be-
oltsanak. 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 ko-
ronavírus ellen.

A HÁZIORVOSOK SEGÍTÉSE
Az oltási programmal a kerületben is nagy teher 
hárul az egészségügyben dolgozókra. Az önkor-
mányzat mindent megtesz a megsegítésükért, a 
munkájukat megköszöni, és anyagilag is elismeri. 
A közelmúltban úgy döntött, hogy praxisonként 
100 ezer forintos támogatásban részesíti a házior-
vosokat úgy, hogy az eddigi kedvezmények mellett 
teljes egészében elengedi a szakrendelőnek fi ze-
tendő rezsi-hozzájárulásukat, és az adminisztráci-
ós feladatok egy részének átvállalásával is igyek-
szik megkönnyíteni a háziorvosok munkáját. 

A kerület további erőfeszítéseket tesz a helyi or-
voshiány megszüntetéséért, és több mint 1600 CT-, il-
letve MR-pluszkapacitást szerzett, hogy a betegeknek 
ne kelljen heteket várniuk az onkológiai vizsgálatok-
ra. A közelmúltban felújított Havanna-lakótelepi há-
ziorvosi rendelő után hamarosan átadják Pestszent-
imrén 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 fel -
adat, s nem mindig talál szíves fogadtatásra az, ha 
egy-egy önkormányzat hozzátesz ahhoz. A polgár-
mester válasza erre az volt, hogy a kerületben élők 
visszajelzései jók az önkormányzat eddigi intézke-
déseivel kapcsolatosan.

– Az én esküm a kerületiek közszolgálatáról 
szól. A Pestszentlőrinc-Pestszentimrén élők pozi-
tívan igazolják vissza az ő érdekükben folytatott 
lobbitevékenységünket, amely a kormány vagy 
más hatóság számára néha kétségtelenül hangos-
nak tűnhet – véli Szaniszló Sándor.

A hangerőnek a polgármester szerint talán 
az is lehet az oka, hogy a XVIII. kerület az utób-
bi harmincegynéhány évben a hátrányos helyzetű 
kerületek közé tartozott. Peremvárosi lemaradásá-
ból adódóan ide sokkal több forrást kellett volna 
hozni, mint amennyi jutott. 

– Azt, hogy a másfél évvel ezelőtti választáson 
minket választottak a kerületiek, annak is köszönhet-
jük, 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

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

Az első körben több mint 1200 óvodást és kisiskolást sikerült tesztelni Fotó: Ruzsa István 
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A kormány ebben az évben is csak írásbeli érett-
ségi vizsgát rendelt el. Kunhalmi Ágnes sze-
rint indokolt volna, hogy minden érettségiző 
kapjon Covid-19 elleni védőoltást. A  kerület 
országgyűlési képviselője egyúttal elmondta: 
örül annak, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentim-
re önkormányzata teszthétvégét szervezett az 
óvodáskorú és az alsós diákok számára, hogy 
ha már a  kormány megnyitotta az intézmé-
nyeket, a gyerekek nagyobb biztonsággal me-
hessenek óvodába, iskolába.

Kunhalmi Ágnes ellenzéki sikerként tartja számon, 
hogy a miniszterelnök megfogadta az MSZP kéré-
sét, 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 rendelke-
zésre áll elegendő vakcina. Az iskolákban már tavaly 
is maximálták az egy teremben egy időben vizsgázó 
diákok számát. Ezt idén is így kell megoldani. 

Rendhagyó tanév,

HIRDETÉS

Kunhalmi Ágnes. Fotó: Váradi Levente
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BIZTONSÁG A KICSIKNEK IS
A képviselő azzal folytatta, hogy minden lehetsé-
ges óvintézkedésre szükség van, hiszen a pandé-
miás helyzetben bárkiben lappanghat a betegség. 
Ezért örül annak, hogy a XVIII. kerületi önkor-
mányzat teszthétvégét szervezett az óvodások és 
az alsó tagozatos diákok számára. 

– A miniszterelnök szerencsére ismét hallga-
tott az ellenzékre és a pedagógus-szakszerveze-
tekre, 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 közép-
iskolások is jelenléti oktatás keretében folytatják 
a tanulást, a kezdés előtti hétvégén őket is tesz-
telni fogják. A kerület vezetői felelősséget éreznek 
azért, hogy így is védjék a szülőket, a diákokat és a 
pedagógusokat. 

– Sajnálatos tapasztalat, hogy a harmadik hul-
lám megérkezésével megtelt a Heim Pál Gyermek-
kórház, és az is megtörtént, hogy kisgyermekek 
kerültek lélegeztetőgépre. Mivel a tesztelés során 
voltak pozitív esetek, nem volt hiábavaló az önkor-
mányzat erőfeszítése. 

„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. 

– 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 kormányzat-
nak annak érdekében, hogy már most kidolgozzák 
a felzárkóztató anyagokat és időben a pedagógu-
sok 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 min-
denkit, hogy oltassa be magát! Hívja fel a házior-
vosát, és fogadja el a felkínált vakcinát, mert csak 
a társadalom 70-80 százalékos átoltottsága lesz 
képes megállítani a vírust.

Gyuricza Péter

rendhagyó érettségi

HIRDETÉS
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Az elmúlt időszakban elszoktunk attól, 
hogy a közterületeken tartózkodjunk, aho-
va visszatérve újra át kell értékelnünk a 
szokásainkat. 

Annak megfelelően, hogy az el-
múlt hónapokban kevesebbet 
tartózkodtunk közterületen, 
a bűn  cselekmények és a sza-
bálysértések is átrendeződtek. 
A  rend  őrkapitányság továbbra 
sem veszi zaklatásnak, ha valaki 
beszól telefonon, mert gyanúsat 
lát a környezetében. Minden hí-
vásra kimennek, és megvizsgál-
ják az esetet.

A TUDÁS FRISSÍTÉSE
Az elmúlt időszakban, különösen éjszaka, keveseb-
ben voltak az utcán, ugyanakkor az emberek töb-
bet tartózkodtak otthoni környezetben, esetenként 
nagyobb létszámban. A XVIII. kerületi Rendőrka-
pitányság vezetője, dr. Jánosik István ezredes el-
mondta, hogy az utóbbiból eredő konfl iktusok így 
némileg megszaporodtak. 

A tavasz beköszöntével pedig előkerülnek a 
biciklik és a motorkerékpárok, amelyekkel erősen 
megnövekszik a forgalom az utakon. Az első alkal-
makkor, amikor ezekkel a járművekkel a közleke-
désbe megyünk, hasznos felfrissíteni a tudásunkat. 
Jánosik István egy példával élt:

– A rendőrségi motorosoknál is intenzív képzés 
van a szezon kezdetén, hogy a motorozásnál hasz-
nált rutinszerű mozgásokat felfrissítsék és kész-
ségszerűen alkalmazzák. 

AKTÍVAN A KERÜLETBEN
A kapitányság vezetője arra is felhívta a fi gyelmet, 
hogy az évszakváltáskor megváltozó közlekedé-
si körülmények a járművek műszaki állapotát is 
befolyásolhatják. A téli gumik lecserélésén kívül 
érdemes odafi gyelni az ablaktörlők állapotára és a 
világítás megfelelő működésére is.

Részt vállalnak
a közösség életében

Minden hívásra kimennek a kerületi rendőrök

Esetenként a csomagküldéssel is visszaélnek
Keviczky Csilla hadnagy, bűnmegelőzési 

referens arra hívta fel a fi gyelmet, 

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 

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 fi ktív sms-ben, amelyben egy linkre 

klikkelve olyan fi le-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.

Dr. Jánosik 
István

Keviczky Csilla

Fotók: Váradi Levente
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A rendőrkapitányság munkatársai továbbra is 
aktívan részt kívánnak venni a kerület közösségi 
életében. Az elmúlt hónapok megváltozott életvi-
szonyai között sem veszítették el a kapcsolatot az 
önkormányzattal és annak intézményeivel, vala-
mint a lakosság különböző korosztályaival. 

– Amint lehet, különféle baleset-megelőzést 
segítő programjainkkal ezután is szívesen részt 
veszünk a XVIII. kerület szabadtéri és egyéb ren-
dezvényein – 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 Ha-
ladás utcai buszmegállónál nem mindig mennek 
el a kĳ elölt gyalogátkelőhelyig a piaclátogatók, 
ami gyakori konfl iktusforrás, balesetveszély. 
A rendőrség megállapodott az út mentén műkö-
dő nagy kivetítő üzemeltetőjével, így azon április 
közepétől vetítik a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság által készített, baleset-megelőzést szolgáló 
fi lmeket. A BrandForce Creative Kft. kivetítőjén 
közvetített kisfi lmek 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 

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.

Kovács Valentina

Figyelemfelhívás  
a kivetítőn
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Könnyebb parkolás 
és aszfaltozott út

Újonnan kialakított parkolóhelyek teszik ren-
dezettebbé és kényelmesebbé a közlekedést 
a Bányai Júlia utcában. A Nemes utca felől 
mindkét oldalon bővült a parkolási lehetőség.  

A Nemes Vendéglő oldalában már meglévő parko-
lóhelyek után további 20 méternyi, míg a szem-
közti oldalon 50 méternyi szakaszon épült párhu-
zamos parkolásra alkalmas hely. A szegélyköves, 
gyeprácsos szerkezetű parkolóhelyek alatt csapa-
dékvíz-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 

utca között – kapott 5,5 méter széles szilárd burko-
latot. Ez az útszakasz fogja a jövőben tehermente-
síteni az Igló utcán áthaladó forgalmat, beleértve 
a tehergépkocsi-forgalmat is, illetve a Gyömrői út 
tervezett felújítása alatt ez a rész teszi majd lehe-
tővé az Igló-csomópont forgalommentesítését. Az 
útépítés azért is fontos volt, mert így a környező 
utcákban élők végig szilárd burkolatú úton közelít-
hetik meg az otthonukat.

– Mivel a felújított úton könnyebb elérni az er-
dős területet, ezért tervezzük egy kamera telepítését 
is, ami elsősorban az illegális szemétlerakás elleni 
védekezést szolgálná – mondta Bacsik György, a Vá-
rosrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgatója. P. A.

Könnyebb parkolás 
és aszfaltozott út
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Míves Rétesek  
és Pellini kávé

Kézműves fagyik

Pozsonyi kifli

Szeretettel várjuk!

Keressen minket 
a Lőrinc Piac buszmegálló 

felőli sarkában!

1183 Budapest, Balassa Bálint u. 2 – 10.  
(Lőrinc piac)

facebook.com/mivesretes

+36  30 351 52 22
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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 vendég-
látó-ipari egységek teraszai, és azok után 2021. 
december 31-ig nem kell közterület-használati 
díjat fi zetni.

CSAK KÉRVÉNYEZNI KELL
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata 
további intézkedésekkel is támogatja a vendéglá-
tóhelyek újranyitását. Azok az üzlettulajdonosok 
is nyithatnak teraszt, akik eddig nem üzemeltet-
tek ilyet. A vendéglátóhelyek az üzletük előtt a 
közterülethez közvetlenül csatlakozó részt hasz-
nálhatják teraszként, az üzlet épülethatárának 
szélességében. A közterület-használati díjmen-
tesség 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 intézke-
déssel, hogy a kerület lehetőségeihez mérten 
maximálisan hozzájáruljon a járványhelyzet 
utáni sikeres újrainduláshoz.

Terasznyitási Terasznyitási 
támogatástámogatás
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– Az önkormányzat célja az, hogy hozzájáruljon a 
kerületi gyermekek szabadidejének hasznos eltöl-
téséhez 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 tölthe-
tik ott a nyári szünidőt. A tábor a Bókay-kertben 
június 28. és augusztus 19. között várja az általá-
nos iskolás és az iskolába készülő gyermekeket. 

Az alpolgármester hozzátette: az elmúlt év-
ben a szülők között is sikert arató önkormányzati 
kezdeményezést folytatva június 28. és július 23. 
között a Pestszentimrei Ady Endre Általános Isko-
lában működő altábor is nyitva áll majd.

– A táborok életét a hatályos pandémiás szabá-
lyok betartásával szervezik, az előírásoknak megfe-
lelő folyamatos orvosi felügyeletet és védőnői jelen-
létet biztosítanak – hangsúlyozta Ferencz István. 

A kerületiek számára a részvétel feltétele az ét-
kezési díj és a napi százforintos táborhasználati díj 

befi zetése. A táborban a napi háromszori étkezés 
biztosítása mellett változatos programokat szer-
veznek a gyerekeknek. A szakrajokban a szakem-
berek 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 nyit-
va. 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 Pest-
szentimrei Közösségi Ház, valamint a XVIII. kerü-
leti Rendőrkapitányság munkatársai is élménydús 
foglalkozásokat, bemutatókat szerveznek, hogy a 
gyermekek tartalmasan tölthessék a nyári szünidőt. 

Ferencz István elmondta: a járványügyi előírá-
sokat fi gyelembe véve idén is terveznek táboron kí-
vüli portyákat a kerület, illetve a főváros megisme-
rése, a táborozók élményhez juttatása érdekében.

További részletekről a későbbiekben az ön-
kormányzat és a Csibész Család- és Gyermekjó-
léti Központ honlapján (https://www.bp18.hu/; 
 https://csibesz18.hu) tájékozódhatnak. 

 Nyári napközis tábor – 2021
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányza-
ta a költségvetését érintő kormányzati elvo-
nások ellenére 2021-ben is a korábbi feltéte-
lekkel fogja működtetni a méltán nagy sikerű 
és népszerű nyári napközis táborát. 

NE ÜLJ OTTHON! 
VÁR A NYÁR

A XVIII. KERÜLETBEN!
IRÁNY

A NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR! 

Ferencz István. Fotó: Kürti János
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Kilenc helyszínen, többek között Pestszent-
lőrincen tervezi megrendezni a Futókörök 
Napját a helyi önkormányzatokkal együtt-
működve a Szabadidősport-eseményszerve-
zők Országos Szövetsége (SZEOSZ). 

Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosi 
iroda és a SZEOSZ által meghirdetett május 30-i 
sportrendezvényen helyszínenként maximum 200-
200 rajtszámot osztanak ki. A program célja az, 
hogy a résztvevők minél több kilométert fussanak. 
A  megtett távolságot egy chippel ellátott rajtszá-
mokat érzékelő mágneses kapu méri. A települések 
versenyét a legtöbb kilométert gyűjtő helyszín nye-
ri, de az egyéni eredményeket is díjazzák. A legjobb 
három település, illetve helyszínenként az első há-
rom helyezett futó pénzjutalomban részesül. 

A tervek szerint Gödöllő, Hajdúböszörmény, 
Kaposvár, Kőbánya-Sportliget, Óbuda-Békásme-
gyer, Pápa, Szeged és Székesfehérvár mellett vesz 
részt Pestszentlőrinc – várhatóan az új Havanna 
la  kótelepi futókörrel – a sportnapon.

Futókörök napja

Nekrológ
Petrovits Gábor Vilmos, Pestszentlőrinc – Szent Imre-kertváros egykori önkor-
mányzati képviselője, életének 79. évében, március 12-én örökre lehunyta a szemét.

1942. június 5-én látta meg a napvilágot Budapesten. Családjával szeretett lakókör-
nyezetében, 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 minő-
ségében 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, is-
merte 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.

Fotó: Ruzsa István
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Április 30-án pénteken a hivatali órák vé-
geztével a Magyar Posta pontot tett törté-
nete egyik legfontosabb fejezetének a vé-
gére: 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 tel-
jében, mintegy másfél évszázadon át a min-
dennapok nélkülözhetetlen szereplője volt.  

Alig három évvel azután, hogy 1844. május 24-én 
az amerikai kongresszus washingtoni épületéből 
útnak indult a nagyjából hatvanöt-hetven kilo-
méterre 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 forradal-
masította az üzenettovábbítást.

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 ritkáb-
ban kerültünk kapcsolatba vele, a mobiltelefon és 
az e-mailezés tömeges alkalmazása szép lassan fö-
löslegessé 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 le-
zajlott. Állítólag e tragikus történet hatására cserélt 
hivatást: ihletet kapva az egyre szaporodó elektro-
mágneses kísérletektől, többedmagával kidolgozott 

Naalunk is megszuentNaalunk is megszuent
a taavirat stopa taavirat stop
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egy ábécét (amely máig őrzi a nevét), és létrehozott 
egy távírót, amelynek segítségével egyetlen vezeté-
ken lehetett eljuttatni egy pontok és vonalak kombi-
nációján alapuló szöveget. Aztán az egymást követő 
találmányok révén egyre korszerűbbé vált az eszköz, 
és egyre hosszabbá a továbbítható szöveg. A techni-
kai lehetőséget szinte azon nyomban fölfedezte saj-
tó, 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 nélkülöz-
hetetlen szolgáltatásként működött a hétközna-
pokban is. Ugyan a 19. század vége felé megjelent 
a telefon is, de az elterjedése elsősorban az adott 
ország technikai, végső soron gazdasági fejlettsé-
gétől függött, így sokáig nem szoríthatta ki a táv-
iratot. Ez utóbbi szolgált minden sürgős közlendő 
célba juttatására, és ahhoz képest, hogy szemé-
lyesen 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 telefon-
vonalra, nem meglepő hát, hogy a Magyar Posta 
tájékoztatása szerint akkoriban évente nagyjából 
nyolcmillió táviratot indítottak útjára, tavaly vi-
szont már csak 23 ezret. 

KERÉKPÁRON MENT A SÜRGÖNY
– Pestszentlőrincen 1906-tól lehetett táviratot fel-
adni, telefon már tíz évvel korábban volt – mondja 
Pápai Tamás, a Tomory Lajos Múzeum munkatár-
sa. – 1931-től megjelentek a kerékpáros kézbe-
sítők, 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 hónap-
pal ezelőtt is frissítettek: közreadták, hogy 2021. 

február 8-tól milyen dísz-, illetve gyász-
táviratok közül lehet válogatni – ez már 
amolyan kiárusítás lehetett. Az utóbbi 
években a táviratforgalom majdhogy-
nem egészét az ilyenek tették ki. Van-
nak  alkalmak, amelyekhez nemhogy 
az e-mailt, de még a levelet sem érez-
zük odaillőnek, igazán méltónak, tu-
dósítsanak bár örömről vagy szomorú 
veszteségről.

Szerkesztőségünkbe a lapzárta 
napjaiban szerencsére örömhír érkezett: egyik  kol-
légánknak kisfi a született, így gyorsan kihasznál-
tuk az alkalmat, hogy dísztávirattal köszöntsük. A 
feladás e sorok írójának jutott. 

Az Üllői úti postán nagyon kedvesen és készsé-
gesen segítettek, s mert legkisebb unokám éppen 
aznap lett négyéves, egy díszlapon gyorsan neki is 
elküldtem esedékes jókívánságaimat. 

Fölbuzdulva  azon, hogy milyen simán törté-
nik minden, már ott elhatároztam, hogy az utol-
só 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 mindenna-
pos tartozék.   

Hogy aztán mint magyarázzák majd el gyere -
keik  nek és unokáiknak, mi is ott az emlékek közt 
az a díszes valami, az legyen az ő gondjuk. 

Kerekes András
Taavirati stiilusban aligha fog sikeruelni stop

Alnyomat: Fortepan / Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Archívum / Negatívtár / Pölös István gyűjteménye
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A gazdák és a kutyák közös képzésében segítenek 
az olyan közösségek, mint például a sportegyesü-
letként 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. Nyu-
godtan 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 részesül-
tek 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 ku-
tyások 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 baba-
kocsihoz megy, és megnyalja a kisgyereket. Tudo-
másul kell vennie a gazdának, hogy nem ez a ter-
mészetes. A kutyának tudnia kell, hogy ki irányít, és 
szüksége is van az irányításra, a rendszerességre és 

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.

Képzett társként
sporttárs is lehet

Kutyát tartani felelősséggel jár. A gazdának 
tudnia kell, hogyan irányítsa a kutyáját, ho-
gyan érje el, hogy a sétáltatáskor minden kö-
rülmények között nyugodt maradjon az állat, 
első szóra visszamenjen, és otthon pontosan 
tudja, hol a helye, mit tehet meg, és mit nem.
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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 is -
kola  vezető 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 óvodáskor-
nak 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 manap-
ság az agility, amikor a gazdája irányításával aka-
dálypályán 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 fl yball és a frizbi is látvá-
nyos. Nagyon népszerű a kutyás futás, és már több 
mint tíz éve a mi egyesületünk kezdte el a kutyás 
sportágválasztó rendezvényt, ahol mindez megta-
lálható, akárcsak a legkomolyabb képzést igénylő 
sportág, a munkakutyaverseny.

Ez utóbbiban nyomkövetés, engedelmesség és őr-
ző-védő munka szerepel, és a fontos nemzetközi vizs-
gák is ehhez a sportághoz vannak kötve. Az őrző-védő 
ággal kapcsolatban is érdemes eloszlatni egy tévhitet.

– Az őrző-védő munka során ember ellen dol-
gozik a kutya, amit sokan félreértenek. Azt hiszik, 
hogy az ilyen kutya agresszív és mindenkit meg-
támad. Pedig a képzés célja pont az, hogy veszély-
helyzetben 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 kü-
lönbség! A lényeg pedig az, hogy a jól képzett ku-
tyához, akár közvetlenül azután, hogy a pályán tel-
jesítette 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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A kerületi Karinthy Frigyes Gimnázium 
egyik, a nemzetközi porondon is jól ismert 
nevezetességében, az ENSZ-et modellező 
KarMunban kezdte az ismerkedést a külön-
böző vitastílusokkal Balázs Julianna, aki 
Törőcsik Lilivel, a Fazekas Mihály Gyakorló 
Gimnázium tanulójával párban az újonc-
kategóriában megnyerte a legrangosabb 
nemzetközi vitaverseny döntőjét. Az angol 
nyelven zajló vetélkedőn az egyik legrégeb-
bi brit magániskola csapatát is legyőzték. 
Magyarok korábban még nem értek el ilyen 
sikert. 

Balázs Juliannát a matematika vonzotta a Karin-
thyba, de mert az érvgazdag vita műfaját is ked-
velte, amint lehetett, bekapcsolódott az akkor már 
lassan másfél évtizede működő   KarMun-konfe-
rencia vitáiba. Később a sikeres tehetséggondozó 
programjairól ismert budapesti Milestone Insti -
tute-ba is beiratkozott. 

– Az intézetben különféle témakörökben lehet 
modulokat felvenni, szakkörök és klubok munká-
jában részt venni. Mivel már volt ilyen irányú ta-
pasztalatom, beültem egy vitakörbe, ahol éppen 
bemutatót tartottak egyebek között azzal a céllal, 
hogy vitapartnereket toborozzanak. Nekem ez a 
másfajta vitázási forma, az úgynevezett brit par-
lamenti stílus is rögtön megtetszett, később így 
vitáztunk az oxfordi versenyen is. 

FELSŐHÁZ ÉS ALSÓHÁZ
Csapatos vitázási formáról van szó, ketten alkot-
nak egy teamet, és mint Balázs Julianna elmagya-
rázta, 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 osz-
tályos lány, de nyomban megnyugtatott: ne gon-
doljak rosszra. – Ez azt jelenti, hogy mondjuk az al-
sóház nem mondhatja a saját oldalán levő felsőház 
mondandójáról, hogy az rossz, hibás. Ellenkezőleg: 
teljes mértékben támogatnia kell azt, azzal a kiegé-
szítéssel, hogy köteles új szempontokat behozni a 
vitába, méghozzá úgy, hogy kiderüljön, miért pon-
tosabb 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 al-
sóházban a második beszélő mutatja meg,  miért 
fontosabb az, amit ők képviselnek, a felsőházban a 
második beszélő csak továbbviszi az érveket, újak-
kal 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 for-
dulók, majd a döntő. Az Eduline.hu egyik összeál-
lításában olvasható, hogy azt hagyományosan az 
1823-ban alapított Oxford Union társaság vitater-
mében tartják, ahol meghívottként volt már jelen 
amerikai elnök, például Nixon és Clinton, brit kor-
mányfő, mint Churchill vagy Thatcher, 2017-ben 
pedig Gyurcsány Ferenc, majd egy évvel később 
Szĳ jártó Péter is részt vett egy vitaesten. Sajnos 
ezúttal a versenyzők a koronavírus-járvány miatt 
elrendelt korlátozások miatt csak az online térben 
vitázhattak egymással.      

Magyar siker
az Oxford Schools 2021 
döntőjében
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A 14–18 éves diákok fordulóként más-más 
témát kaptak, 15 perc jutott a fölkészülésre, az 
internetet nem használhatták, s a verseny termé-
szetesen angol nyelven folyt. A magyar párosnak a 
négyes döntőben három angol anyanyelvű páros-
sal kellett megküzdeniük.

– Nálunk, az újonckategóriában abban a kér-
désben kellett állást foglalni, hogy a munkáltatók 
kaphassanak-e hozzáférést a munkára jelentkezők 
kriminális előéletéhez vagy sem. Mi arra igyekez-
tünk rámutatni, hogy mennyivel több ember jut-
hatna munkához, ha nem   kellene magukkal ci-
pelniük néha bizony foltos múltjukat. Fő érvünk a 
tiszta lap több – egyebek közt gazdasági – előnye 
volt. Velünk szemben azt hozták fel, hogy bár meg-
értik, milyen fontos, hogy az emberek második 
esélyhez jussanak, de ha rejtve marad a múlt, az 
nemcsak az ott dolgozó emberekre jelenthet ve-
szélyt, hanem magára a cégre is, tehát többet visz, 
mint hoz. 

A veretes múltú oxfordi verseny zsűrĳ e „hiva-
talból” semleges, nem aszerint dönt, hogy melyik 
állásponttal rokonszenvezik. 

– A versenyzőknek nem meggyőzniük kell a 
zsűrit: egyedül az érvelés minőségét, az érvek fel-

építését nézik, és a döntésüket nem indokolják. 
Szerintem azért nyertünk, mert úgy gondolhatták, 
még ha elfogadják is azokat a veszélyeket, ame-
lyekre az ellenfeleink utaltak, a mi érveink több 
emberre volnának jó hatással – összegezte a pél-
dátlan sikert hozó nemzetközi döntő tanulságait 
Julianna, aki ezúton is megköszönte azt a támoga-
tást, amelyet az iskolájától és a szüleitől kap. 

Kerekes András

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.

Fotó: Ruzsa István
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Práter utcai gyerekkor, félbehagyott szak-
ma, vagyonőrködés, taxizás, majd egyszer 
csak a „nagyszínpad”. Lakatos Lászlót öt 
éve ismerhette meg a Dumaszínház közön-
sége, azóta több tízezres rajongótábora 
van, és színészetet tanul.

■ Évek óta szerepelsz már nagyközönség előtt, já-
rod az országot, mégis elég keveset lehet kideríteni 
rólad. Minden cikkben ugyanaz a pár információ 
található meg. 
■ Ha megkeresnek, szívesen nyilatkozom, de van-
nak dolgok, amikről úgy gondolom, nem tartoznak 
senkire. Ilyen például az otthonom, a családom, a 
kisfi am. Ezekről most sem szeretnék beszélni. 
■ Azért mégiscsak szeretném, ha néhány dolgot 
elárunál. 
■ Egy egyszerű nyolcadik kerületi muzsikus ci-
gány családban nőttem fel. Apám diplomás cim-

balomtanár. Lehettem volna „szintén zenész”, de 
amit tudtam, ellinkeskedtem. Nem voltak nagyra-
törő terveim. Hatévesen például csak annyit sze-
rettem volna, hogy kĳ árjam az általánost. Aztán 
az informatika kezdett érdekelni, felvételiztem a 
Neumann János szakközépiskolába, azt elvégez-
tem, de a szakmát végül nem szereztem meg. Va-
gyonőrként, 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 be-
széltem, aztán úgy voltam vele, ha ez megy más-
nak, megy nekem is. Lehet, hogy még jobban is… 
Most úgy gondolom, akkor is megnevettetlek, ha 
nem akarod. 
■ Volt akkor bármi fogalmad a szakmáról? Ismer-
tél valakit a Dumaszínházból? Egyáltalán álltál 
már előtte színpadon? 

 „Akkor is
megnevettetlek,

ha nem akarod”
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■ Á, semmit sem tudtam. Volt egy fotózás, és én 
a  Bödőccsel kötözködtem, gondolhatod… A szín-
padhoz 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 becsü-
löm 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 Den-
nis mint néger, már csak egy meleg ázsiai kéne a 
brigádba. Szerencsére a színházban intelligens em-
berek vannak, nem foglalkoznak faji kérdésekkel. 
■ Nem titok, hogy Hadházi László vett a szárnyai 
alá, ha jól tudom, most is éppen egy közös fellépé-
sen dolgoztok. 
■ Igen, azt mondta, hogy ő bennem és a Dennisben 
érzett ambíciót. Ez persze nem azt jelenti, hogy el-
fogult, sőt a mai napig „az öreg” a legnagyobb kri-
tikusom. 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 ci-
gányként is többre vitte, mint én. (nevet) 
■ Sok dolga van veled „az öregnek”? Vagy mindig 
felkészült vagy? 
■ Nem tehetem meg, hogy ne legyek az. Ha három-
száz 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 ci-
gány ember között maximum a mentalitásban le-
het 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 ci-
gányokból csinálok viccet, pedig ez nagyon nem 
így van, és nem is ez a cél. Aki értelmes, az tudja, 

hogy ez az egész éppen a látszólagos társadalmi 
különbségek enyhítéséért van. 
■ Egy igazán jó paródia túlmutat a humorista lé-
ten. 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 ter -
veim bőven. Domján Vivien

Fotók: 
Ványi Ákos
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■ Azon gondolkodom, hogy nem puszta PR- 
fogásról van-e szó. Vagyis elterjesztik az ország-
ban, 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 ilyen-
nel játszani. Az viszont egy végleges döntés, amit 
az RTL Klub hozott meg.
■ Ha analógiát keresünk, a Dallasban Bobbyt „fel-
támasztották”, 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 forgató-
könyv is létezik. Igaz, hogy még a szereplők se tud-
ják, 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 kiszi-
várgott 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 na-
gyon meghökkentő véget készít az ember, vagy 
szívet melengető, mindenki számára megnyugvást 
hozó befejezést ír.
■ Ahol feltűnik minden szereplő, mint egy fi nálé-
ban?
■ Egy 23 éves sorozatnál nyilván nem lehet min-
den szereplőt felvonultatni, ezért azt a döntést 
hoztuk, hogy elsősorban a saját szereplőink tör-
ténetét zárjuk le, de természetesen nem lehet 

Lelkileg egy picit
bele fogok halni 
Ezt mondta Ondruss Ilona, a Barátok közt producere, miu-
tán 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.

Ondruss Ilona a díszletben. Fotó: Váradi Levente
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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 jel-
lemző 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. 

Ondruss Ilona a díszletben. Fotó: Váradi Levente

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

Fontos jelenet a korai időkből

Egykori stábfotó

A 15. születésnap

Varga Izabella az 1000. epizód ünneplésén

Kulcsfi gurák

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 

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.

Volt, aki egy kis szekrénykét szeretett volna, mert-
hogy mindig oda tette a dolgait. Varga Izabellának, 
aki Nóra szerepét játszotta, a lakásában volt egy 
szép festmény, ami nagyon jellemezte őt. Az mos-
tantól a saját otthonát díszíti.
■ Rékasi Károly tényleg pisztolyt kapott?
■ Bartha Zsolt, a csibész karakterünk, vagyis Ré-
kasi 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. 

SZÁMOK KÖZT
■ Azt tudjuk, hogy közel 23 évet él a Barátok közt, 
de ez hány epizódot jelent?
■ Amikor befejeződik a sorozat, közel leszünk a tíz-
ezerötszázadik epizódhoz. Ez nemzetközi szinten is 
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kuriózumnak számít; úgy tudom, a harmadik helye-
zettek vagyunk a világon. Van egy tizennégyezer kö-
rüli epizódszámú első helyezett, tizenkétezer vala-
mennyi a második, és mi állunk a harmadik helyen.
■ Ha valaki szeretné végignézni a Barátok közt 
összes epizódját, akkor hány hetet kellene rászán-
nia?
■ Körülbelül kétszázezer percet, vagyis mintegy 
négy és fél hónapot tölthetne a képernyő előtt.
■ Hány olyan szereplő van, aki az indulástól kezd-
ve jelen van? 
■ Várkonyi Andris, vagyis Vili bácsi, Varga Izabel-
la, Tihanyi Tóth Csaba, de Rékasi Károly és Ábra-
hám Edit is alapító tagnak számít, bár Rékasi nem 
a nulladik perctől van itt, Editnek pedig voltak ki-
hagyásai.
■ Mekkora volt a legmagasabb nézettség?
■ Még a legelején egyszer 62 százalékunk volt, ami-
kor Miklós beesett a jég alá, de akkor még nem volt 
alternatív sorozat, és nem voltak tematikus csator-
nák sem. Akkor a 40 százalékos nézettség átlagos-
nak 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 po-
litizálás nem volt a sorozatban, ellentétben a nagy 
elődökkel, a Szabó családdal vagy a Szomszédokkal?

■ Az első perctől kezdve nagyon fi gyeltünk erre, 
és tudom, nagy szavak, de a magyarok problémá-
ival, a magyarok értékrendjével és a mindennapi 
apró-cseprő gondjaival foglalkoztunk. A nagy tra-
gédiák mellett azt is megmutattuk, hogyan éljük 
a hétköznapjainkat, milyen apró vagy nagyobb 
konfl iktusokkal kerülünk szembe, legyen az munka 
vagy barátság, lojalitás vagy szerelem. Sok szakér-
tővel dolgoztunk, például amikor az örökbefoga-
dással 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 foglalkoztat-
ja őket. Ezek alapján szerintem rá lehet ismerni a 
korra, de ebben sokat segítenek a frizurák, a smin-
kek, a ruhák, a berendezés is.

BARÁTOK KÖZT
■ Az elmúlt két és fél évtizedben alaposan megvál-
toztak a tévénézési szokások.
■ Így van. Lehet, hogy egy picit kimegy ez a formá-
tum a divatból, vagy a pandémia miatt az emberek 
jobban vágynak a könnyed szórakozásra a dráma 
helyett. Azonban az elvitathatatlan, hogy a Bará-
tok 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
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A Havanna-lakótelepen immár három és fél év-
tizede 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 progra-
mokat kínálnak az érdeklődőknek.

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 In-
tézményei 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 fi gyel-
mét a közösségi ház jubileumára. Ennek keretében 
hosszabb interjút tesznek elérhetővé Fekete Zsuzsá-
val, az első igazgatóval, akit több érdekesség mellett 

Harmincöt éves a Kondor,
száz a H avanna

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. 

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

Az első és a mostani igazgató a névadó arcképével. Fekete Zsuzsa, 
Kondor Béla, Máté Zsuzsanna Fotó: Váradi Levente
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arról is kérdeznek, hogy annak idején miként került 
bele a tervekbe az épület megépítése, hogyan jöhe-
tett létre az intézmény az új lakótelep közepén. 

Emellett május elejétől folyamatosan tesznek 
fel a közösségi oldalra olyan videókat, amelyeken 
megszólaltatják a korábbi nevén Havanna Közös-
ségi Ház, illetve a Kondor egykori munkatársait. 
Ezzel párhuzamosan terveznek a ház történeté-
ről 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 – kapcso-
lódva a ház jubileumához – a Repülés bűvöletében 
címmel meghirdetett pályázattal megünneplik a 
névadó Kondor Béla születésének 90. évfordulóját 
is. Négy kategóriában – festmény, grafi ka, fotó; re-
pülőmodell; vers, elbeszélés; egyéb – várnak alko-
tásokat, 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 grafi -
kusművész életútját és munkásságát mutatja be. 
De amint lehetséges lesz a nyitás, azonnal követik 
egymást a különböző újabb kiállítások és rendez-
vények, amikor az érdeklődők immár személyesen 
is felkereshetik az intézményt.

Bodzay Zoltán

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 

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. 

A közösségi ház előcsarnoka a megnyitón, 1986. június 3-án Az előcsarnok most Fotó: Váradi Levente



30

kult18



kult18

31



32

kult18



kult18

33



kult18

34

Könyvekkel a múltba
A járvány miatti, hosszúra nyúló szigorú korlátozások idején nagy terjedelmű köteteket 
volt jó olvasni, mert belemerülve megfeledkezhettünk a körülöttünk levő világról, leg-
alábbis egy időre. Könyvajánlónkban ezúttal két olyan szerzőt kínálunk, akiket a hazai ze-
nei, illetve irodalmi élet legfontosabb fi gurái között tartanak számon, valamint a mai orosz 
irodalom legnagyobb alakjának egyik ugyancsak friss könyvét. Bodzay Zoltán összeállítása.

Aki azt gondolta, hogy sokat tud a 
zenészről, zeneszerzőről, szövegí-
róról, színházi darabok írójáról és 
megzenésítőjéről, annak is szerez 
meglepetéseket a kötet. Lényege-
sen lazább Presser Gábor a könyv-
ben 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, ame-
lyeket nem ismertünk, vagy nem 
úgy tudtunk az Omegáról, a Loco-
motiv GT-ről és egyáltalán a műfaj 
elmúlt több mint fél évszázad alat-
ti hazai és nemzetközi történései-
ről. Pressernek a zenei tehetsége 
mellett a leírtak alapján is stílusa 
van. És humora. A folytatást, a má-
sodik kötetet még erre az évre ígéri 
a kiadó. (Helikon Kiadó – 2020)

Ljudmila Ulickaja műve egy nagy 
formátumú kötetbe szerkesztett kis-
regény, igazából egy forgatókönyv, 
amely több mint negyven évvel ez-
előtt született, de akkor nem jelen-
hetett meg, oroszul is csak tavaly 
látott napvilágot. Témája igazán 
aktuális, hiszen egy kutatólabo-
ratóriumból 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 
fi lm készült volna, nehezebben ad-
ták volna el a tömegeknek Csernobil 
idején azokat a félrevezető meséket, 
amelyekből még itt Magyarországon 
is kaptunk akkoriban eleget. (Mag-
vető Kiadó – 2020)

Bereményi Géza nem az első ma-
gyar író, aki a Teleki térről és kör-
nyékéről ír könyvet, hiszen koráb-
ban 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 izgal-
masabbá válik az Eldorádó című 
fi lmből is ismert Teleki téri gye-
rekkor, majd az iskoláskori esemé-
nyeknél ráismerünk a Megáll az idő 
című fi lm bizonyos jeleneteire.  És 
egyáltalán nem baj, ha Eperjes Ká-
rolyt látjuk magunk előtt a nagyapa 
minden egyes említésekor, és nem 
csodálkozunk, amikor feltűnik a tör-
ténetben 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 mi-
ért ne lehetne ennek a könyvnek is 
egyszer majd folytatása… (Magvető 
Kiadó – 2020)

PRESSER 
KÖNYVE

CSAK
EGY PESTIS

 MAGYAR 
 COPPERFIELD
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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, leg-
alábbis egy időre. Könyvajánlónkban ezúttal két olyan szerzőt kínálunk, akiket a hazai ze-
nei, illetve irodalmi élet legfontosabb fi gurái között tartanak számon, valamint a mai orosz 
irodalom legnagyobb alakjának egyik ugyancsak friss könyvét. Bodzay Zoltán összeállítása.

Aki azt gondolta, hogy sokat tud a 
zenészről, zeneszerzőről, szövegí-
róról, színházi darabok írójáról és 
megzenésítőjéről, annak is szerez 
meglepetéseket a kötet. Lényege-
sen lazább Presser Gábor a könyv-
ben 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, ame-
lyeket nem ismertünk, vagy nem 
úgy tudtunk az Omegáról, a Loco-
motiv GT-ről és egyáltalán a műfaj 
elmúlt több mint fél évszázad alat-
ti hazai és nemzetközi történései-
ről. Pressernek a zenei tehetsége 
mellett a leírtak alapján is stílusa 
van. És humora. A folytatást, a má-
sodik kötetet még erre az évre ígéri 
a kiadó. (Helikon Kiadó – 2020)

Ljudmila Ulickaja műve egy nagy 
formátumú kötetbe szerkesztett kis-
regény, igazából egy forgatókönyv, 
amely több mint negyven évvel ez-
előtt született, de akkor nem jelen-
hetett meg, oroszul is csak tavaly 
látott napvilágot. Témája igazán 
aktuális, hiszen egy kutatólabo-
ratóriumból 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 
fi lm készült volna, nehezebben ad-
ták volna el a tömegeknek Csernobil 
idején azokat a félrevezető meséket, 
amelyekből még itt Magyarországon 
is kaptunk akkoriban eleget. (Mag-
vető Kiadó – 2020)

Bereményi Géza nem az első ma-
gyar író, aki a Teleki térről és kör-
nyékéről ír könyvet, hiszen koráb-
ban 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 izgal-
masabbá válik az Eldorádó című 
fi lmből is ismert Teleki téri gye-
rekkor, majd az iskoláskori esemé-
nyeknél ráismerünk a Megáll az idő 
című fi lm bizonyos jeleneteire.  És 
egyáltalán nem baj, ha Eperjes Ká-
rolyt látjuk magunk előtt a nagyapa 
minden egyes említésekor, és nem 
csodálkozunk, amikor feltűnik a tör-
ténetben 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 mi-
ért ne lehetne ennek a könyvnek is 
egyszer majd folytatása… (Magvető 
Kiadó – 2020)
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hangulatuk van. Legyen bármely városnak 
két futballcsapata egyazon bajnokágban, 
szerepeljenek bárhogy, ha egymással talál-
koznak, 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 bu-
dapesti első osztályban.

A két klub közös története 1908-ban kezdődött, 
amikor megalakult a Soroksárpéteri AC (a későb-
bi Pestszentimrei SK, PSK) és a Pestszenlőrinci 
AC (SZAC). 

RÉGI IDŐK
A csapatok egymás elleni korai eredményei a fe-
ledés homályába merültek már, de az 1910-es 
években és az 1920-as évek első felében rend-
szeresen azonos vidéki, Pest környéki bajnok-
ságokban találkoztak egymással. Innen az SZAC 
tudott feljebb lépni. Folyamatosan fejlődve a 
csapat 1943–44-ben feljutott az első osztály-
ba, és Deák Ferenc, a legendás „Bamba” veze-
tésével 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 játéko-
sának. Az 1947–48-as bajnoki idényben, története 
legjobb helyezését elérve, a SZAC hatodik helye-
zést 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 mű-
ködött a SZAC, de anyagi okokból ismét be kellett 
fejezniük a futballt. A rendszerváltozás után 1996-
tól 2004-ig íródott egy rövid klubtörténelem, de is-
mét közbeszólt a pénzhiány, majd 2006-ban a régi 
egyesület öregfi úk-játékosai újraalapították a csa-
patot, és 2007-ben megint indultak a budapesti 
negyedosztályban.

A Pestszentimre ennél simább utat járt be, ala-
csonyabb osztályokban, de alapítása óta rendsze-
res résztvevője a kerületi és a honi futballéletnek. 

ÚJKORI PRESZTÍZSCSATÁK
A két rivális rangadói a budapesti első, illetve má-
sodosztályban a 2010-es években váltak ismét ál-
landóvá, mintegy száz évvel a kezdetek után.

– Akárhogy is állt a két csapat a tabellán, az 
egymás elleni meccs volt a legfontosabb. Az öltö-
zői hangulaton is érezni lehetett, a pályán pedig 
egyértelműen látszott, hogy mekkora presztízse 

Kell egy derbi! 
Feljutásra készül a PSK Edzésben a SZAC is

A legendás Deák „Bamba” szobra
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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–Újpest-
nek” is nevezhető. Mindig különös fi gyelemmel kí-
sérték 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 má-
sodik osztályban, a feljutásért zajló küzdelemben 
legnagyobb riválisa a MUN SE, amelyet május 21-
én, 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 fi atal 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 szá-
mítja, akkor 20-21 éves átlagéletkorú csapatról 
beszélhet. – Sok a saját nevelésű játékosunk, akik-
kel 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 meg-
állnánk a helyünket. 

AZ EGÉSZSÉG A LEGFONTOSABB
A koronavírus-járvány sajnos a két klubot sem kí-
mélte. Szerencsére április vége felé már elmond-
ható, hogy bár súlyos esetek is adódtak, a körül-
ményekhez képest mindenki jól van, gyógyul. 
A betegségek miatt a SZAC csapatának több mér-
kőzést is halasztania kellett, és jelenleg a bajnoki 
középmezőnyben foglal helyet a tavaly ősszel do-
bogós esélyekkel rajtoló együttes. 

– Az egészség a legfontosabb, és ezt szem előtt 
tartva döntöttünk úgy, hogy –élve a halasztás lehe-
tőségével – egy ideig nem játszunk mérkőzéseket. S 
bár nagy reményekkel vágtunk bele az idei szezon-
ba, a cél egyelőre az, hogy a felnőtt csapattól kezd-
ve a további korosztályokban is megtartsuk a pozí-
ciónkat, 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

Feljutásra készül a PSK Edzésben a SZAC is

Fotók: 
Kürti János
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NEM ÖSSZEKEVERENDŐ
– Az ételallergia és az ételintolerancia részben ha-
sonló 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 fi gyelmet dr. 
Tóth Csaba. – Az ételallergiát a szervezet kóros im-
munválasza okozza, a bevitt táplálék alkotóeleme-
it a szervezet veszélyesnek tekinti, idegen anyag-
ként kezeli, és elkezd ellenanyagokat termelni. 
Ezzel szemben az intoleranciának semmi köze az 
immunrendszerhez, az emésztőrendszer működé-
si 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, jelentkez-
het. Hasfájás, hányinger is kialakulhat, valamint 
nehézlégzés, szédülés, ájulás is bekövetkezhet. 
Súlyos esetekben anafi laxiás sokk is kialakulhat, 
ami a légutak szűkülete, a vérnyomásesés, vala-
mint a gyors szívdobogás következtében életve-
szélyes állapotot is eredményezhet – magyarázza 
a szakember. 

Az ételintolerancia tünetei azonnal, de 
órák  kal vagy akár egy-két nappal később is mu -
tat  koz  hat  nak. Leggyakrabban emésztőrend-
szeri panaszok, pu� adás, gyomorbántalmak, 
bélpanaszok, hasmenés vagy székrekedés je-
lentkezik. Ehhez társulhatnak bőrproblémák 

vagy fejfájás is. A tünetek súlyossága általában 
függ az elfogyasztott 

 Allergia
vagy érzékenység?
Az üzletek polcai tele vannak laktóz-
mentes, gluténmentes, cukormentes, sőt 
mindenmentes élelmiszerekkel, amelyek 
nemcsak hogy jóval drágábbak a hagyo-
mányos összetevőjű termékeknél, de szük-
ségtelen fogyasztásuk esetén több kárt 
okozhatnak a szervezetben, mint hasznot. 
Dr. Tóth   Csabát, a Zsebők Zoltán Szakren-
delő gasztroenterológusát az ételallergiá-
ról és az étel  in  toleranciáról kérdeztük.ép 

test
ben
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étel mennyiségétől is, ezért gyakori, hogy 
kis mennyiség fogyasztása esetén nem ta-
pasztalhatók 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 aller-
giás, az más állati eredetű tejet sem fogyaszthat. 

VESZÉLYES DIVATBETEGSÉG 
Az „öndiagnózisok” nyomán egyre elterjedtebb 
lett a feltételezett laktóz-, illetve gluténérzékeny-
ség.  A  laktózmentes termékek szükségtelen fo-
gyasztásával különösebb kárt nem teszünk a szer-
vezetünkben, 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 ér-
zékenység 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 sú-
lyos következmények lehetnek. 

– Ha a lisztérzékeny személy huzamosabb 
időn keresztül glutént tartalmazó élelmiszereket 
fogyaszt, a vékonybélben található bélbolyhok ká -
ro  sod  ni kezdenek, aminek következtében a táp -
anya  gokat nem tudják megfelelően felszívni, ezért 
hiányállapotok alakulhatnak ki – mondja az or-

vos. – Ennek első jele rendszerint a fogyás és a 
hasmenés. Amennyiben a vérben található 
fehérjeszint a felszívódási zavarok következ-
tében lecsökken, gyakran jelentkezik ödéma, 
különösen a boka és a lábfej területén. Liszt-

érzékenység 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 menstru-
áció elmaradásával járhat, vagy akár med-

dőséget is előidézhet. -domján- 

Adókedvezmény
 Az szja-törvény alapján a cukor  betegek, 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 fi gyelembevételével kiállítva az M30-as igazolást. 

ép testben
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■ Több okból is aktuális most ez a téma. A pan-
démia okozta bezártság, unalom és felerősödő ma-
gányosságérzés jelentősen megnövelte a sorozatok 
iránti érdeklődést. A Netfl ix 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 fontos-
sá válni számunkra? 
■ A sorozatfüggőség nincs benne a betegségek 
nemzetközi osztályozásában, és bár évtizedek óta 

rendszeresen foglalkozom függőkkel, ilyen problé-
mával még soha senki nem fordult hozzám, olyan 
már volt, hogy egy páciensemről kiderült, hogy a 
fő problémája mellett sorozatfüggő is. Az alkohol- 
vagy drogproblémákkal ellentétben az érintettek 
ezt nem érzik betegségnek, és én sem vagyok biz-
tos benne, hogy akként kell kezelni. A sorozatfüg-
gőség egy jelenség, ami – a pszichés betegségekhez 
hasonlóan – valamilyen másik életprobléma vagy 
betegség kompenzációjaként jön létre. Tehát van 
egy probléma, amit egy társadalmilag sokkal elfo-
gadhatóbbal nyomunk el, jelen esetben a sorozat-
függőséggel.

Csak még egy részt…

A sorozatfüggőség ugyan nem sorolható a pszichés betegségek kö  zé, de ezzel a két-
ségkívül létező je  len  ség  gel – mint általában a füg  gő  ségekkel – valamilyen lelki prob-
lémánkat igyek  szünk „öngyógyítani” vagy elnyomni. Dr. Gerevich József pszi  chiá  ter -
ad  dik  to  lógus-pszi  cho  te  ra  peu  tá  val beszélgettünk.
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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 ki-
vetnivalót nem látok. Nyilván van egy határ. Ha ez 
olyan mértékű, hogy már megzavarja a hétközna-
pi élettevékenységeket, és adott esetben a munka 
rovására megy, vagy leépíti az emberi kapcsolato-
kat, akkor valóban felvetődik a betegség lehetősé-
ge, de mint már említettem, ilyennel én még nem 
találkoztam a praxisom alatt. Azt azért érdemes 
hangsúlyozni, hogy a sorozatfüggőség jelensé-

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 sorozatok-
kal 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. Mér-
legelni kell, hogy bizonyos dolgoknak miért nő meg 
a jelentősége az életünkben. Tehát ha egy szokás a 
valódi élet, a társas kapcsolatok rovására megy, ak-
kor mindenképpen ajánlott segítséget kérni, akkor 
is, ha azt nem betegségként éli meg az érintett. 

A SZÁMÍTÓGÉPES JÁTÉKOK IS
■ Gondolom, a fi atalabb korosztályban nem any-
nyira a sorozatokat jelentik a virtuális világ veszé-
lyeit, sokkal inkább a számítógépes játékok.
■ Ez így igaz. Ha úgy tetszik, tekinthetjük azokat is 
sorozatnak, amelynek ők maguk is szereplői. Állan-
dó karakterek és állandó játékos partnerek vannak, 
megesik, hogy a gyerekek társadalmi élete kizárólag 
a virtuális világra szűkül. Az ő esetükben a problé-
mával komolyabban kell foglalkozni, mert a túlzott 
menekülés a család rossz működését jelzi, és felme-
rül 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 befo-
lyásolás. Ugye, nem mindegy, hogy az jó vagy rossz 
irányba történik. Magyarország hírhedt sorozat-
gyilkosánál, a martfűi rémnél az összes kéjvágyból 
elkövetett gyilkossága kapcsán ki lehetett mutat-
ni, hogy milyen fi lmet nézett meg előtte. Minden 
esetben egyértelmű volt az ok-okozati összefüg-
gés. Persze vannak jó irányba történő befolyásolá-
sok 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



Ha a terasz
mesélni tudna…

A Ferihegyi repülőtér 1950-től számos hírességet láthatott 
– szó szerint átmenetileg – vendégül

1957. március 9-én a világhírű énekes, Yves Montand és felesége, Simone Signoret is a lengyel légitársaság gépéből szállt ki. „Bonjour, Budapest!” – kiállította üdvözlésként Montand. A színésznőt – habár szintén világhírű volt – Magyarországon kevésbé ismerték, így azt ajánlották az újságíróknak, hogy tőle is kér-dezzenek. Signoret arra a kérdésre, hogy milyen érzés egy fi lmben játszani egy olyan nagy művésszel, mint amilyen a férje, kellő szerénységgel, diplomatikusan válaszolt: „Yves Montand-nal együtt játszani nagy él-mény. De ő eddig főként sanzonénekes volt, most kezd fi lmezni. Nekem ez körülbelül… nem is tudom… há-nyadik fi lmem, jóval több a tucatnál.”

1958. április 2-án Nyikita Szergejevics Hrus-

csovot, az SZKP első titkárát köszöntötte né-

pes tömeg a Ferihegyi repülőtéren. Olyan so-

kan voltak, hogy az utókor szemében érdekes 

momentumot örökített meg ekkor a fotós: 

akik a hátsó sorokból egyébként nem láttak 

volna semmit, a kifutópályának hátat fordít-

va, tükrök segítségével próbáltak el  csíp  ni va-

lamit az eseményekből.

Simone Signoret 

és Yves Montand 

kilép a repülőgépből 

(Fortepan/

Bauer Sándor)

Az 1957-es év eleje bővelkedett francia sztárok-

ban: február 22-én a LOT repülőgépén érkezett 

Budapestre Lucienne Boyer. A sanzonénekesnő 

hosszú sötét nercbundát, nercturbánt, mellé 

„Picasso- fülbevalót” és számos 

gyémántot viselt, de tizenegy bő-

röndöt is magával hozott. Lucienne Boyer 

interjút ad a Ferihegyi 

repülőtéren  (Fortepan/

Bauer Sándor)

Kíváncsiak tömege 

Hruscsov látogatásakor 

(Fortepan/Berkó Pál)
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Melissa Tyler 

Wackerman, 

Disneyland nagykövete 

és Mickey egér 

Ferihegyen (Fortepan/

Magyar Hírek 

folyóirat)

Hasonló trükkhöz folyamodtak akkor is, amikor 

1961. augusztus 19-én Jurĳ  Gagarin látogatott 

Budapestre. A világ első űrhajósát nemcsak Feri -

hegyen fogadták sokan, de végig tömegek álltak 

azon az útvonalon is, melyen a nyitott ZISZ gép-

kocsiból integető őrnagy konvoja elhaladt.

Hailé Szelasszié, Etiópia császára az elnöki tanács elnö-kének meghívására tett háromnapos látogatást Budapes-ten. Az uralkodót Dobi István is búcsúztatta 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 ha-

zánkba. A protokoll megkövetelte, hogy a felesé-

gével érkező uralkodót Dobi István is a feleségével 

fogadja. A fellobogózott épületen ezúttal a magyar 

mellett perzsa feliratokat helyeztek el. 

Mohamed Reza Pahlavi magyarországi 

látogatása egy nagyobb külpolitikai nyi-

tás része volt, 1965-ben Irán felvette a 

diplomáciai kapcsolatot Izraellel, majd 

1967-ben gazdasági szerződést kötött a 

Szovjetunióval is.

Természetesen a harmincéves Disneyland hivatalos képviselőjének is kĳ árt a megkü-lönböztetett diplomáciai fogadtatás, ami-kor világ körüli útján 1985-ben hazánkba érkezett.

Hailé Szelasszié 
és Dobi István 
elvonul az üdvözlők 
előtt (Fortepan/
Bojár Sándor)

Gagarin lelkes 

fogadása (Fortepan/

Chuckyeager tumblr) 

Dobi István és feleség
e 

a perzsa sahhal 

és feleségével

(Fortepan/

Bojár Sándor)

Pápai Tamás László
Tomory Lajos 

Múzeum

helytörténet
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Kata, a sajátos kardhal
Beköszöntött a tavasz. Illatoztak a virágok, eny-
he 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 fl amingó.

– 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! – lelken-

dezett Pepi kecske.
– Nincs itt a biciklim, pedig mehetnék azzal – 

sajnálkozott Matyi kenguru.

– Nekem meg nincs elég harmatcsepp a kula-
csomban – 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 hosz-
szú lenne az út – mondta. – Csakhogy van egy re-
mek megoldás. Az én hátamon mindenki elfér! Ha 
felmásztok, és jó erősen kapaszkodtok, fél óra alatt 
a tengernél leszünk. Ne is tiltakozzatok, ragaszko-
dom hozzá!

Krisztina máris makacskodott, mintha bárki el-
lentmondott 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 he-
lyezkedni Krisztina hátán, el is indulhatunk. Va-
csorára 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 jön-
ni? – kérdezte a szöcskelány a kullancsfi út, 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 meg-
látta 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.
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– 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 él-
nek benne, akikkel a szárazföldön nem ta-
lálkozunk.

Biti, Pepi, Matyi, Rozi és Krisztina felé 
pár méternyi úszás után hatalmas-
nak tűnő hullám közeledett. 
Mint kiderült, egy szép 
nagy hal okozta. 

– Hát ti meg miféle 
szerzetek vagytok? – kér-
dezte tőlük. 

– Szárazföldi állatok – mondta Krisztina.
– Én Kata vagyok. Kardhal – mutatkozott be 

Kata, a kardhal. 
– Szervusz, kedves sajátos Kata kardhal! – kiál-

tott fel Biti. – Vannak ám a parton is 
barátaink, ha kĳ össz, 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 vissza-
integettek, Krisztina pedig sorban bemutatott min-
denkit. Kata egész délután vízi bukfencekre tanítot-
ta új cimboráit. Vivienék irigykedve nézték őket a 

partról, de igazából azért nem bánták, hogy nem kell 
vízbe menniük. Amíg a tengerben játszottak a többi-
ek, 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…
Az édesanyád iránti szeretetet egy közösen elkészí-

tett süteménnyel is kifejezheted. Egy édes közös él-

mény méltó megkoronázása az együtt töltött minő-

ségi időnek. 

Pestszentimrei 
Gyöngyszem Óvoda

A feladatokat 
és a rajzokat készítette:

Jaj nekünk: ezek a huncut zok-
nik jól összekeveredtek a nagymo-

sásban!
Segíts anyukádnak teregetés előtt ösz-
szepárosítani őket. Keresd meg az egy-

forma zoknikat, és egy varázsceruza 
segítségével össze is kötheted 

őket egy láthatatlan szere-
tetvonallal.

Zűrös zoknik
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Szeretetbefő� 

Jaj nekünk: ezek a huncut zok-
nik jól összekeveredtek a nagymo-

sásban!
Segíts anyukádnak teregetés előtt ösz-
szepárosítani őket. Keresd meg az egy-

forma zoknikat, és egy varázsceruza 
segítségével össze is kötheted 

őket egy láthatatlan szere-
tetvonallal.

Készíts szeretetbefőttet anyu-kádnak. Nincs szükséged másra, csak egy formás üvegre, amit tetszés szerint feldíszíthetsz, hogy még kedvesebb legyen az ajándék. Aztán mehetnek bele a kis papírlapokra írt szívbéli üzenetek.

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

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

Ferencz István
alpolgármester
Demokratikus Koalíció
Tel.: 296-1313
E-mail: ferencz.istvan@bp18.hu
Facebook: https://www. 
facebook.  com/Ferencz  Istvan18.ker/
Előzetes egyeztetés alapján minden 
hónap utolsó hétfőjén 14 és 18 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban 

(Üllői út 400.). Bejelentkezés a 296-1313 telefonszámon. Min-
den hónap második keddjén 15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában (Üllői út 493.).

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

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

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

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

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

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

kunhalmi ágnes

a kerület országgyűlési képviselője
MSZP
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óra kö-
zött az MSZP-székházban (Üllői u. 337.). Minden hónap máso-
dik csütörtökén 16–18 óra között az Ady Endre u. 83/B alatti 
képviselői irodában. Bejelentkezés a 205-3045 te le fonszámon 
hétköznapokon 14–18 óra között.



49

Banga Zoltán
LMP
Mobil: +36-30-779-67-86
E-mail: banga.zoltan1@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 17 és 19 óra kö-
zött a Kandó Téri Általános Iskolában. Előzetes egyez-
tetés szükséges a 06-30-779-6786 telefonszámon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ügyfélfo-
gadás: hétfőn 10–18, szerdán 8–16, pénteken 8–12 óra 
között.

Közérdekű információk

és címek

Ingyenes jogi tanácsadás a Polgármesteri Hiva-

tal ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés  és időpontkérés a 296-1438-as te -

le    fonszámon.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

 Polgármesteri Hivatal

Üllői út 400. Tel.: 296-1300

Hatósági Főosztály:

Üllői út 400. Tel.: 296-1300

A személyes ügyfélfogadás szünetel!

XVIII. Kerületi Kormányhivatal

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

Hodruszky Csaba. Ügyfélfogadási idő: H.:  13–

17, Sz.: 8–12 és 13–16, P.: 8–12

Kormányablak 

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

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

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

ügyintézéshez időpontfoglalásra a www.ma-

gyarorszag.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 Ön -

kormányzat (www.bp18.hu)

Közjegyzők

Üllői út 423. I. em. Tel.: 296-0809

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

Üllői út 365. I. 1. Tel.: 290-0809

Zsebők Zoltán Szakrendelő

Thököly út 3. Tel.: 297-1210

www.18euszolg.hu

Pintér Kálmán Szakrendelő

Nemes u. 18. Tel.: 297-1210

www.18euszolg.hu

Rendőrkapitányság

Üllői út 438. Tel.: 292-9212

Tűzoltó-parancsnokság

Üllői út 235. Tel.: 459-2319

Közbiztonsági Centrum

Kondor Béla. sétány 1. Tel.: 294-1011

kisokos
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Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Vé-
dőoltást megkaptam. Hívjon bizalommal!Telefon: 06-20-980-3957

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

 Anna Refl exmasszázs! A talpunk refl expontjainak 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 elszállí-
tással, készpénzért vásárol régi és új könyveket, teljes könyvtárakat, 
térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezőlapokat, fest-
ményeket, 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. Kárpittisz-
títás otthonában. Telefon: 06-1-280-75-74, mobil: 06-30-94-94-360, 
www.szonyegexpressz.hu

Graller Róbert klímaszerelő. Díjmentes felmérés! Modern, megbízha-
tó, energiahatékony készülékek telepítése, karbantartása hűtésre, fű-
tésre, páramentesítése. Telefon: 06-30-560-2931 

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

ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI 
FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHA-
TÁR 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: 06-
30-299-1211

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

Kertépítés, térkövezés, favágás, bozótirtás, metszés, gyepesítés, kerí-
tésépítés, tereprendezés. Ingyenes felmérés árajánlat! Tel: 0620-259-
6319, web: www.telekrendezes.hu

Zárszerelés, sürgősségi ajtónyitás, zárcsere: műanyag-, fa-, kínai biz-
tonsági ajtók, szobaajtók, szekrény, postaláda. Számlával, garanciával, 
a hét minden napján! Herendi Tamás +36-30/489-5334

Redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, roletta, ké-
szítés-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, kertészet-
tel, kert  építéssel kapcsolatos munkák elvégzése. Tel: 06-
70/617-79-40 

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 + rezsikölt-
ség. T: 20-9345-665

Kiadó lakást, vagy házat bérelnénk 3 külön bejáratú szobával XVIII. 
Pestszentlőrincen 140.000 Ft-ig. Megbízható család vagyunk. starlife-
zsuzsi@gmail.com +36-30-9392049

hirdetés

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

 Fül-orr gégészet
 Gyerekgyógyászat

 Gyógytorna
 Ortopédia (gyerek és felnőtt)

 Sebészet

SZAKRENDELÉSEINK:

ÜGYFÉLFOGADÁS KIZÁRÓLAG ELŐJEGYZÉS ALAPJÁN!
elojegyzes.zeromedical@gmail.com

+36 70 88 66 937 (hétköznap 8-18h között)

zeromedical.hungary

www.zeromedical.hu

IDÉN IS ÖNÖKÉRT
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Kertépítés, térkövezés, favágás, bozótirtás, metszés, gyepesítés, kerí-
tésépítés, tereprendezés. Ingyenes felmérés árajánlat! Tel: 0620-259-
6319, web: www.telekrendezes.hu

Zárszerelés, sürgősségi ajtónyitás, zárcsere: műanyag-, fa-, kínai biz-
tonsági ajtók, szobaajtók, szekrény, postaláda. Számlával, garanciával, 
a hét minden napján! Herendi Tamás +36-30/489-5334

Redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, roletta, ké-
szítés-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, kertészet-
tel, kert  építéssel kapcsolatos munkák elvégzése. Tel: 06-
70/617-79-40 

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 + rezsikölt-
ség. T: 20-9345-665

Kiadó lakást, vagy házat bérelnénk 3 külön bejáratú szobával XVIII. 
Pestszentlőrincen 140.000 Ft-ig. Megbízható család vagyunk. starlife-
zsuzsi@gmail.com +36-30-9392049

hirdetés

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

 Fül-orr gégészet
 Gyerekgyógyászat

 Gyógytorna
 Ortopédia (gyerek és felnőtt)

 Sebészet

SZAKRENDELÉSEINK:

ÜGYFÉLFOGADÁS KIZÁRÓLAG ELŐJEGYZÉS ALAPJÁN!
elojegyzes.zeromedical@gmail.com

+36 70 88 66 937 (hétköznap 8-18h között)

zeromedical.hungary

www.zeromedical.hu

IDÉN IS ÖNÖKÉRT




