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■  Mozijegy és popcorn
Oltásmotiváció fiataloknak

■  Szurkoljunk együtt!
GólTerasz az Eb alatt a Bókay-kertben

■  Adjunk vért, adjunk életet! 
Június 14., a véradók világnapja

■  Évszázados lakótelep
Száz éve alapították a Havanna elődjét



hirdetés

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

ÜZLETHELYISÉG, RAKTÁRAK

Cím Helyrajzi szám Méret Rendeltetés

Csontváry utca 30. fszt. 301. 151159/20/A/301 25 m2 üzlet

Csontváry utca 30. fszt. 306. 151159/20/A/306 25 m2 üzlet

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
(raktározási tevékenységre)

Sina Simon sétány 6. fszt. 161. 150228/65/A/161 14 m2 üzlet
(raktározási tevékenységre)

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 495. fszt. 2. 149946/A/2 98 m2 üzlet

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

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

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció ára 5.000 Ft, mely összeg készpénzben 
befi zethető a Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárába.

A dokumentáció átvehető és a pályázat leadható ugyanitt személyesen vagy meghatalmazott útján a befi zetési bizonylat bemutatásá-
val. A pályázati ajánlatot zárt borítékban szükséges benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 14. 16.00 óra
Pályázat elbírálásának várható időpontja: 2021. június 17.

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/

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. 150228/102 18 m2 parkolóhely (56 db)

Pályázati felhívás
üres helyiségek és telkek bérletére
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 Jó estét! Szülnék! – szólt bele a kaputelefonba hosszú csengetés után meglepő 
nyugalommal és imponáló határozottsággal az anyuka, amikor a kórház ajtajához 
értek az éjszaka közepén, a teljesen kihalt utcán, a telihold fényében. 

Az Elnök úr már aznap reggel fi nom, de egyre fájdalmasabb utalásokkal jelezte 
közelgő érkezését, aztán estefelé férfi asan adta szülei tudtára: elege van az unal-
mas bezártságból, ő bizony nem vár tovább, világra jön, dolga van itt. Ezt a tervét 
néhány óra múlva meg is valósította. Édesanyja hősiesen viselte a megpróbálta-
tásokat és a fájdalmat, apukája, aki már ennek a fájdalomnak a felébe is belehalt 
volna, bizonytalanul toporgott a szülőszobában, verejtékező homlokkal igyekezett 
segíteni, erőt adni a feleségének, de valahogy sohasem jókor próbálkozott egy-egy 
esetlen simogatással vagy béna biztatással, bár kétséges, hogy lehet-e egyáltalán 
ilyenkor jókor szólni vagy érinteni. Bizonytalanságát láthatták a szülésben segéd-
kezők is, és konkrét feladatot adtak neki, de valószínűleg ezt sem sikerült mara-
déktalanul végrehajtania, legalábbis az egyik nővérke fi noman arrébb tolta. Ezután 
inkább a sarokban álldogált, ott talán nincs láb alatt, ugyan nem segít, de nem is 
képez akadályt. Az egyik orvos oda is ment hozzá, megkérdezte, rosszul van-e, ne-
tán orvosi segítség kellene? Rosszul éppen nem volt, de azért jól sem. Aggódott ugyanis. 

Az Elnök úr viszont, aki az elegáns JJ monogrammal fogja leélni az életét, édesanyja hősiessége 
és édesapja szerencsétlenkedése közepette, nagy csatakiáltást hallatva világra jött. Aztán elégedett arc-
cal, mint aki elvégezte azt, amit aznapra eltervezett, a megszületést, békésen elszenderedett az anyuká-
ján. Szép gyereknek titulálta a szülésznő, bár nyilván ritkán mondja azt, hogy hát, ez most nem lett túl 
pofás, de próbálkozzanak még, hátha a következő jobban sikerül. 

Nagyon bírom a kiscsávót, sommázta az érzéseit négyéves nővére, miután sokáig nézegette a vado-
natúj családtagot, aki otthon is jobbára szundikál, esetleg sztoikus nyugalommal, csendesen szemlélő-
dik. Felelősségteljes férfi ember benyomását kelti. Komoly tekintettel, szigorúan összeráncolt szemöl-
dökkel ismerkedik a világgal. Vicceskedő apukája ezért nevezte el Elnök úrnak. Fokozza az elnöki hatást 
a kerekded ábrázat, a jóvágású orr, az okos homlok és a fent ritkásabb, a tarkón sűrűbb haj. 

Az Elnök úr futballdrukker. Egészen véletlenül ugyanannak a csapatnak szurkol, mint az édesapja. 
Ezt bizonyítja az a tény, hogy életének első rangadóján a csapat színeiben pompázó, címerével ellá-
tott rugdalózót öltött, és valószínűleg azért sírt fel csalódottan, mert sajnos vereséget szenvedtek. Most 
viszont az Európa-bajnokságot várhatja izgatottan. Micsoda mázlista, hogy már az első nagy tornáján 
szurkolhat a magyaroknak, mások a születésük után évekig várhattak ilyesmire. Azt talán ő sem hiszi, 
hogy megverjük a portugálokat, a franciákat vagy a németeket, de igazi szurkolóként azért bizonyára 
reménykedik. Úgyhogy fi úk, kérlek titeket, ne okozzatok csalódást az Elnök úrnak!

Elnök úr

Juhász Mátyás

Fotó: Rózsa Erika
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INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ
Feladat 
–  irodák, sportlétesítmények takarítógépekkel történő tisztán tartása, rendezvényeken a helyszín 

tisztaságának biztosítása, a takarításhoz szükséges gépek üzemeltetése, alkalmazása, karbantar-
tása, a vegyi anyagok adagolása 

Elvárás 
–  szakirányú végzettség, együttműködési készség, terhelhetőség, precizitás 
Előny 
–  szakirányú takarítógép-kezelői végzettség, hasonló területen szerzett tapasztalat

VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Feladat
–  a mosdók, mosogatók, csaptelepek, a hozzájuk tartozó szifonok szükség szerinti cseréje vagy a 

javítás megoldása
–  a WC-csészék, a tartályok és azok tartozékainak javítása, cseréje
–  a falakon kívüli csőrepedések megszüntetése, kisebb dugulások elhárítása
–  a keverő csaptelepek, a kerti csapok karbantartása, rendeltetés szerinti működésük biztosítása
–  a melegvíz-ellátó berendezések javítása, vízoldali bekötése stb.
–  egyéb, napi hibaelhárítási munkák elvégzése
Elvárás 
–  vízvezeték-szerelő végzettség
–  igényes munkavégzés
Előny
–  B-kategóriás jogosítvány
–  a szakmában szerzett gyakorlat és tapasztalat

SEGÉDMUNKÁS (MÉLYÉPÍTÉSI)
Feladat 
–  az útépítői, útkarbantartói munkák során felmerülő segédmunkák elvégzése
Elvárás 
–  Önmagára és munkájára is igényes, energikus férfi  jelentkezését várjuk.
Előny
–  B-kategóriás jogosítvány
–  építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat

KŐMŰVES (MÉLYÉPÍTÉSI)
Feladat
–  útépítés, útkarbantartás során a kőműves jellegű munkák elvégzése
Elvárás
–  kőműves végzettség
–  igényes munkavégzés
Előny
–  B-kategóriás jogosítvány
–  szakmai gyakorlat és tapasztalat

PARKFENNTARTÓ/KERTÉSZETI KISGÉPKEZELŐ
Feladat
–  a rábízott gépjárművek, gépek, szerszámok szakszerű kezelése, állagmegóvása, őrzése, karban-

tartása
–  az elvégzendő munkáknak megfelelő tartozékok kiválasztása, a munkagépekhez való csatlakoz-

tatásuk
–  kisebb karbantartási munkák elvégzése, a felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
–  a gépek működtetéséhez szükséges üzemanyag biztosítása, az alkatrészek kezelése

–  a gépek indítás előtti átvizsgálása, műszaki ellenőrzése
–  a munkaeszközök nagyobb meghibásodása esetén a közvetlen felettes tájékoztatása, a gépek 

javításra küldése
–  a munkavégzés során a munkavédelmi szabályok és más biztonsági előírások betartása
–  egyéb kertészeti feladatok ellátása a közterület-kertészeti osztályvezető által kiadott utasítások 

szerint
–  a kaszálási munkák elvégzése
Elvárás
–  együttműködési készség 
–  kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem
–  igényes munkavégzés
Előny
–  B-kategóriás jogosítvány
–  hasonló területen szerzett gyakorlat és tapasztalat

HIDEGBURKOLÓ
Feladat
–  épületek aljzatára, külső homlokzatára, belső falfelületeire, medencék belső falára stb. különböző 

hideg tapintású burkolólapok felhelyezése
–  a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása
–  habarccsal, csemperagasztóval, különböző technikai eljárások alkalmazásával a burkolóanyagok 

felületre való rögzítése
–  a rések fugázóanyaggal való kitöltése, igény szerint díszítőburkolatok készítése
–  a sérült vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje
–  napi hibaelhárítások, a felújítási, illetve a csereigények jelzése
–  az anyagszükséglet felmérése, összeállítása, segédanyagok kiválasztása stb.
Elvárás 
–  hidegburkoló végzettség
–  igényes munkavégzés
Előny
–  B-kategóriás jogosítvány
–  a szakmában szerzett gyakorlat és tapasztalat

GONDNOK
Feladat
–  általános üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása
–  épületek, berendezések, felszerelések és tereptárgyak állapotának napi ellenőrzése
–  a létesítmények igénybevételi beosztásának naprakész ismerete
–  az igénybevétel, a belépési jogosultság ellenőrzése, a bérlői jelenléti ívek vezetése, a jogosulatlan 

pálya- és egyéb létesítményhasználók kiszűrése
–  a nyilvántartások folyamatos vezetése
Elvárás    
–  alapfokú végzettség
–  jó problémakezelő és együttműködési készség
–  kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem
–  megbízható, önálló, szabálykövető és felelősségteljes munkavégzés
Előny
–  hasonló területen szerzett tapasztalat

JELENTKEZÉS MÓDJA
Önéletrajzzal – a pozíció megnevezésével és a bruttó bérigény megjelölésével – e-mailben: allas@va-
rosgazda18.hu vagy postán: Városgazda XVIII. kerület Nonprofi t Zrt., 1181 Budapest, Baross utca 7.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofi t Zrt. állásajánlatai
Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munkalehetőség, családias munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, képzéseken való rész-
vétel, üdülési, alkalmazottikártya-kedvezmény, egyes szakterületeken teljesítményen alapuló, alapbéren felüli jövedelem 
(teljesítménybér, mozgóbér), munkáltatói kamatmentes lakáscélú kölcsön, készenléti lakás, egészségmegőrzési programok 
(szűrővizsgálatok, sportrendezvények), gyermekeknek biztosított szolgáltatások, programok (sportolási lehetőség szakosztá-
lyi keretek között, a nyári időszakban gyermekfelügyelet programokkal stb.), családok támogatása (gyermek születése esetén 
egyszeri kifi zetés).
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Míg korábban a XVIII. kerületet is oltás ellenességgel vádolták, egyedi kampányai révén ma már nehéz volna ugyanezzel hírbe hozni az önkormányzatot.

Szaniszló Sándor szerint az oltás azért nem ha-ladt rendes ütemben, mert a magyar kormány nem ajánlott fel mindig olyan vakcinát a lakosságnak, amelyik iránt teljes a bizalom, miközben Csehor-szágnak felajánlott 40 ezer adag ilyen oltóanyagot. 
FELHÍVÁS OLTÁSRA
– A XVIII. kerületben még április végén is éppen ennyien vártak Pfizerre és Modernára. Nem ma-

gyarázható, és nem igazságos a kormány részéről, hogy lemond 40 ezer adag oltóanyagról, amikor itthon még több mint egymillió ember vár a sorá-ra. Ezért immár közérdekű adatkéréssel fordultam 

Szijjártó Péter miniszterhez a 40 ezer vakcina sorsa felől érdeklődve, valamint arról, hogy mennyi vak-cinát adtak más államoknak, miközben hazánkban többnyire ezekre az oltóanyagokra várnak az em-berek – mondta Szaniszló Sándor. A kormányzat korábban a XVIII. kerületi önkormányzatot is az-zal vádolta, hogy nem támogatja az oltást. A pol-gármester emlékeztetett arra, hogy mit tettek – sok esetben a kormány helyett – annak érdeké-

ben, hogy haladjon az oltási folyamat Pestszent-lőrinc-Pestszentimrén. 
– Ez a kerület volt az első, s talán az egyet-len, amely óriás molinókon és plakátokon indított kampányt az oltási folyamat elősegítése érdeké-ben. A felhívás szövege kivétel nélkül az oltás fon-tosságára hívja fel a figyelmet, és a kerület vezetői személyes példájukkal is ezt erősítették.

SZEMÉLYES PÉLDÁVAL– Polgármesterként azt tartottam igazságosnak, hogy akkor kerüljek sorra az oltásban, ha a kerü-letben minden krónikus beteget és a nálam idő-sebb regisztráltakat már beoltották. Ezt követően mentem el, és adattam be magamnak is az oltást. Szaniszló Sándor hozzátette: kezdettől fogva látható volt, hogy az oltási folyamat csak akkor haladhat megfelelően, ha mindenki azt a vakci-nát kapja, amit szeretne. Ezért a kerület elfogadta, hogy bár itt van a kínai és az orosz oltóanyag is, aki a nyugati típusú vakcinát szeretné, annak legyen meg a választás lehetősége. 

MEGNYITNI A KERÜLETETEgy további eleme az oltási folyamat támogatásának az, hogy a XVIII. kerület az országban elsőként állt a 16 és 18 év közöttiek beoltása mellé. Pestszent-lőrinc-Pestszentimrén mintegy 1850 olyan fiatal van, akik az életkoruk révén szóba jöhetnek. Ennek a generációnak hirdette meg az önkormányzat mo-tiváló jelleggel azt, hogy aki július 15-ig beoltatja magát, az az önkormányzat, vagyis a kerületiek pénzéből kap két mozijegyet és egy páros popcorn -menüre szóló jegyet, amely a legnépszerűbb mul-tiplexmozikban váltható be Budapesten hat helyen. – Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a XVIII. kerületiek lehető legnagyobb része túl le-gyen az oltáson, mert csak így lehet megnyitni a kerületet, a fővárost és az országot is. Csak így kap-hatjuk vissza végre a normális életünket – hangsú-lyozta Szaniszló Sándor. 

KÖSZÖNET A TESZTELÉSÉRTA felsőtagozatok és a középiskolák újraindítását megelőzően az önkormányzat a fiatalok teszte-lésében is részt vállalt. Ennek tapasztalatairól a 

polgármester elmondta, hogy az óvodásokat, az iskolásokat, a pedagógusokat és a technikai dolgo-zókat érintette az a két alkalommal megszervezett szűrési program, amilyen szintén nem volt máshol az országban. 
Bár jelentős összegbe, mintegy 26 millió fo-rintba került a tesztelés, ezt is azért vállalta az önkormányzat, hogy mindent megtegyen a fertő-ző betegek kiszűrése érdekében. A tesztelésekkor mindössze 16 esetben találtak pozitív eredményt, de ezzel is több száz családot tudtak megóvni attól, hogy esetleg a gyerekeken keresztül a többi család-tag is megkapja a koronavírus-fertőzést. – A visszajelzések alapján a helyi lakosok jól fogadták ezt az akciónkat, amelyet ezúton is meg-köszönök a polgármesteri hivatal önkénteseinek és a szakrendelő két hétvégén lekötött dolgozóinak is – mondta Szaniszló Sándor.Ha nem alakulna jól a járványhelyzet, ha szük-ség lesz rá, akkor az önkormányzat az őszi is-kolakezdés előtt megismétli a tesztelést.

Bodzay Zoltán

Oltásmotiváció: mozijegy és popcorn a fiataloknak

Szaniszló Sándor

Fotók: 
Ruzsa 
István

Tesztelésre érkeznek az iskolások

Nehéz volna oltásellenességgel vádolni a kerületet

egé
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egészség
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Egy szúrás és egy óra. Ennyi kell ahhoz, 

hogy akár három ember életét is megment-

hessük. A véradók világnapja (június 14.) 

alkalmából kerestük fel az Országos Vérel-

látó Szolgálatot. 

NEM HELYETTESÍTHETŐ 

Az emberi vér csak emberi vérrel pótolható, ezért a 

gyógyító munkában nélkülözhetetlen szerepe van. 

Bizonyos betegségek, vérvesztéssel járó állapotok 

emberi vér adása nélkül nem kezelhetők. Sürgőssé

gi ellátáskor, életmentő műtéteknél, szülészeten, 

ortopédiai műtéteknél és szervátültetéskor is szük

ség van vérkészítményekre. Egy véradótól levett 

egy egységnyi vérből – a trombocita és a plazma 

készítmény mellett – egy egység vörösvérsejt 

készítményt állítanak elő. Egy beteg ellátásához 

általában egykét egységnyi készítmény elég, de 

komplikált esetekben előfordul harminc negyven 

egység alkalmazása is.

MINDENKIRE SZÜKSÉG VAN

Járványmentes időben évente körülbelül 250 ezer 

véradó mintegy 400 ezer véradása biztosítja a 

szükséges mennyiséget. A korhatár elérése vagy 

betegség miatt nagyjából 50 ezer véradó lép ki a 

véradásból, de ugyanennyi első véradó jelentkezik 

is. Mindenkire szükség van, aki vállalja ezt az ön

kéntes, térítésmentes adományozást egy számára 

ismeretlen beteg gyógyulása vagy éppen élete érde

kében. Az ország nagyon sok pontján elérhetők az 

Országos Vérellátó Szolgálat intézetei és a Vöröske

reszt által szervezett kiszállásos véradások is. A vér 

adási helyszínekre nagyon szigorú koronavírus 

fertőzést megelőző intézkedések vonatkoznak, így 

védik a donorokat és a véradáson dolgozókat is a 

lehetséges cseppfertőzéstől. A vér  adások pontos 

időpontjairól és helyszíneiről a www.ovsz.hu és a 

www.voroskereszt.hu oldalon lehet tájékozódni. 

A VÉRADÁS FELTÉTELEI

Véradásra 18–65 év között lehet jelentkezni, első 

véradók esetében 60 év a felső korhatár. Fontos, 

hogy a jelentkező testsúlya elérje az 50 kilót. A ko

ronavírus ellen kapott védőoltás nem kizáró ok. 

A  véradást egy orvosi vizsgálat előzi meg, ahol 

megmérik a vérnyomást, és ellenőrzik a hemoglo

binszintet is. Amennyiben ez nem megfelelő, ak

Adjunk vért,
adjunk életet!

Vérplazmával a koronavírus ellen

A Covid-19-cel fertőzöttek gyógyulási esélyeinek 

növelése érdekében a Dél-pesti Centrumkórház 

és az Országos Vérellátó Szolgálat a lehető legtöbb 

korábban PCR-pozitív, de legalább három hete 

tünetmentes személy jelentkezését kéri és várja. 

A szakemberek előzetesen tájékoztatást adnak 

a plazmaferezisről, vagyis a vérplazmavételről, 

s kérdőív, személyes beszélgetés és fizikális vizsgálat 

alapján döntenek a jelentkező alkalmasságáról. 

Jelentkezni bármelyik vérellátó intézményben 

vagy kiszállásos vérgyűjtési eseményen lehet.

Véradók 

világnapja

Az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) 

és a Nemzetközi 

Vöröskereszt 

kezdeményezésére 

2004 óta június 14-e 

– Karl Landsteinernek 

(1868–1943), az ABO-vércsoportrendszer 

felfedezőjének születésnapja – a véradók 

világnapja.

A Véradás – Vöröskereszt applikáció 

A mobilalkalmazás segítségével gyorsan és egyszerűen 

tájékozódhatunk a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradások 

időpontjáról és helyszínéről. Az applikáció tárolja, és térképen is 

megjeleníti az adott hónapban fellelhető véradási lehetőségeket, 

így bárki könnyen megtalálhatja a számára legmegfelelőbb 

véradóhelyszínt. A Véradás – Vöröskereszt nevű alkalmazás 

ingyenesen letölthető az Android operációs rendszerre, és elérhető 

az Apple  Store-ban is.

Fotó: Albert Hilscher / ÖNB, Bildarchiv Austria

kor – a donor egészsége érdekében – a szint rende

ződéséig nem lehet vért adni. A levett vért jelenleg 

négy fertőző ágensre vizsgálják: hepatitis B, hepa

titis C, HIV és szifilisz. Amennyiben a vizsgálat so

rán pozitív eredmény születik, felveszik az érintett 

donorral a kapcsolatot, és teljes körű tájékoztatást 

nyújtanak a további teendőkről.
-domján- 

tan
tere

m

tanterem
A digitális aláírások, az online oktatás és a 
telefonos jegyzetfüzetbe pötyögött bevásárló-
listák fénykorában vajon van-e még helye a 
klasszikus nyelvtanóráknak, a tollbamondás-
nak vagy éppen a j/ly izzasztó dilemmájának? 
A kézzel és a géppel írás ideális egyensúlyáról 
Kisvarga Gábornéval, az  Eötvös Loránd Álta-
lános Iskola tanítónőjével beszélgettünk. ARANY KÖZÉPÚT – A folyóírás oktatása most, a digitális eszközök 

idején is ugyanolyan fontos, mint harminc-negy-
ven éve volt, azonban ez sem fekete vagy fehér – 
magyarázza Kisvarga Gáborné. – A kérdés nem az, 
hogy kell, vagy nem kell folyóírást oktatni, sokkal 
inkább az, hogy hogyan. Nyilván az oktatásban 
is egyre inkább a digitalizáció felé haladunk, ami 
egyáltalán nem baj, sőt… Csak azt a középutat 
kellene megtalálni, ahol a hagyományos és az új 
módszerek kiegészítik és segítik egymást. Minden 
egyes tevékenység az agynak más-más területeit 
mozgatja meg, tehát sem a kéz-, sem a gépírást 
nem lehet háttérbe szorítani, mert mindkét eset-
ben a gyerekek járnának rosszul. 

A KÉZZEL ÍROTT SZÓ– A folyóírás tanulása során erősödik a kéz és 
a szem összehangolt mozgása, koordinációja, 
fejlődnek az agyi idegpályák, a térérzékelés, az 
íves mozdulatok, valamint a csukló és az ujjak 
mozgása révén a kéz finommotoros mozgása. 
Javul az ábrázolási készség, a fékezés és a len-
dület folyamatos váltakozása által a ritmusérzék. 
A gyerekeknek emlékezniük kell a betűk formá-
jára és arra is, hogy hogyan kötik össze azokat, 
tehát egyszerre javítja a felismerő- és az emlé-
kezőképességet.  Az agy ezen területeinek műkö-
dése az olvasás tanításában is nélkülözhetetlen 
– hangsúlyozza a tanítónő. – A gépírás teljesen 
mechanikus, ezért géppel írni akkor is tudunk, 
ha valójában fogalmunk sincs arról, hogy mit 
írunk le. Ez kézírásnál lehetetlen. Mivel ez egy 
lassú tevékenység, nem tudunk mindent leírni a 
hallottakból, folyamatosan szelektálnunk kell, 
kulcsszavakat keresni, kiszűrni a lényeget, tehát 
gondolkodásra késztet. Ennek köszönhető az is, hogy még felnőttként 

is sokkal eredményesebben és gyorsabban tanu-
lunk, ha kézzel készítünk jegyzetet. 

– Fontos kiemelni, hogy ha egy gyereknek nem 
sikerül megfelelő szinten elsajátítania a kézírást, 
az negatív hatással lesz az önbecsülésére, hiszen 
nem tudja majd helyesen és összeszedetten kife-
jezni magát. Ezek a hiányosságok felnőttkorban 
már nagyon nehezen pótolhatók. 

GYORSASÁG ÉS OLVASHATÓSÁG– Azt leszögezhetjük, hogy a folyóírás háttérbe 
szorulása vagy esetleges eltűnése visszafordítha-
tatlan károkat okozna a gyerekek kognitív fejlődé-

sében, de azért a technológia és a gépírás előnye-
it sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az online 
oktatás miatt még fontosabbá vált a gépírás és a 
szövegszerkesztő programok használatának elsa-
játítása. Álszentség lenne mumusként beállítani 
a gépírást, hiszen napi szinten várunk el a gyere-
kektől olyan feladatokat, amelyekhez szükség van 
rá. Emellett elvitathatatlan, hogy a géppel írt „be-
adandók” mindig olvashatók, és sokkal gyorsabban 
elkészíthetők.

Domján Vivien 

KKézzel?ézzel?  Géppel?Géppel?
Önkifejezés és önkontroll

A témával kapcsolatban felkerestük Sain-Halmen Ágota iskolapszichológust is. 
– A folyóírás egyik előnye az, hogy művészi és egyben rendkívül 

személyes. A gyerekek – csakúgy, mint a felnőttek – vágynak 
arra, hogy ki tudják fejezni az egyéniségüket és a kreativitásukat. 
Az aláírásban megbúvó és a később konkrét, felismerhető, egyéni 

jellegzetességeket mutató folyóírás fejlesztése fontos lépés a személyes 
stílus és hangvétel kialakításában. A kézírás összetettsége miatt 

kénytelenek vagyunk az adott tevékenységre koncentrálni. Így fejlődik 
az önkontrollunk is. Az irányított fókusz pedig meditatív, nyugtató, hangulatjavító hatású. 

A Broca-mező A Broca-központ, amelyet Paul Broca 19. századi francia neurobiológusról neveztek el, az agy mozgatókérgének közelében, a frontális lebenyben helyezkedik el, és az ajkak, az állkapocs, a nyelv, a lágy szájpad 
és a hangszálak mozgását irányítja. Amikor kézzel írunk, akkor nagyon aktív lesz, ha viszont gépen, akkor meg sem rezdül. Ha megsérül, a beszédképzés súlyos károkat szenved.
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n Korábban trióban vagy annál is nagyobb számú 

formációkban lépett fel. Hogyan jött létre ez a duó 

felállás?

n Esetünkben ez a felállás nem csak a karantén-

körülmények következménye. Bár kétségkívül az 

elmúlt időszakban azok, akik próbáltak jelentkezni 

ilyen-olyan formációkban, inkább csökkentették a 

felállás létszámát, mert a technikai feltételek ha-

tárt szabtak. Egy duót a legkönnyebb egy kamerá-

val felvenni. De mi nem ezért duózunk, hanem sze-

retjük a kamaraformációt. Sokkal érzékenyebben 

lehet reagálni egymásra, és szabadabb a zenélés 

így. Elég ritka az olyan muzsikustárs, akivel én ezt 

művelni tudom, akivel egymásra tudunk hango-

lódni, de Elek István szaxofonművész ilyen.

n A Kondorban együtt még nem léptek fel, miként 

készülnek erre a koncertre?

n Csak ebben a felállásban nem léptünk fel, mert 

egyébként engem a tavalyi szezonban Horváth Zsolt 

meghívott, és akkor Molnár Enikővel, a nagyon te-

hetséges fiatal énekesnővel léptünk fel, ami után 

nagyon parádés jam session kerekedett. A korábbi 

években is többször jártam már ott, csak akkor más 

jelleggel, például kiállításmegnyitókon szerepeltem. 

A Kondor Jazz Klub június 25-én 

ismét három különböző pro  duk -

ció  val várja a zenekedvelőket. 

Első körben a ház zenekara, a 

Jazz’hog Band szórakoztatja a kö-

zönséget, ezt követően egy-egy 

ismert előadó vagy zenekar ját-

szik, majd közös jam session, 

vagyis örömzenélés veszi kezde-

tét, amelyre a közönség soraiból 

is várják a hangszerrel érkezőket. 

A klub sztárvendége ezúttal Gyár-

fás  István és Elek István duója 

lesz. A gitáros Gyárfás Istvánt kö-

zös játékukról és a várható han-

gulatról kérdeztük.

A pillanat
varázsa
Újranyit a jazzklub

a Kondorban

Gyárfás István (Gyafi) több mint három évtizede alapította első 

gitár-bőgő-dob összeállítású trióját, amely azóta is folyamatosan 

működik. Korábban öt lemezük jelent meg, legújabb albumuk ismerős 

rajzfilmzenéket dolgoz fel Cartoon Jazz címmel. Számos magyar 

és külföldi fesztiválon szerepeltek nagy sikerrel.  

2013-ban Gyárfás Istvánt választották az év gitárosának a jazzma.hu, 

a legrangosabb magyar jazzszaklap olvasói, majd számos alkalommal 

a kritikusok, az olvasók és a jazzmuzsikusok egyaránt őt tartották 

az év gitárosának. Munkásságáért 2015-ben a legrangosabb szakmai 

életműdíjjal, a Szabó Gábor-díjjal tüntették ki.

Elek István négy évtizedes pályája során számos zenekar szólistája volt, 

majd saját neve alatt 2015 elején debütált a kvartettje, amely aztán 

nagy sikerrel szerepelt a fővárosban és vidéken egyaránt. A négy főből 

álló formáció minden tagja a műfaj legjobbjai közé tartozik. Az együttes 

vezetője a nádfúvós hangszerek egész arzenálját szólaltatja meg. 

Főként tenorszaxofonon játszik, de nem idegen tőle a klarinét, az alt-, 

a szoprán- és a baritonszaxofon sem. Elek István 2001-től a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem jazzszaxofontanára.

n Ezek szerint van némi átjárás a szomszédos ke

rületek kulturális élete között…

n Én Rákoshegyen lakom, de többször hívtak 

már a XVIII. kerületbe képzőművészek kiállítása-

inak megnyitójára játszani vagy például a lőrinci 

és kispesti művészek bemutatkozására is zenélni, 

ami nekem nagy megtiszteltetés és öröm. Sok mű-

vészbarátunk él itt, hogy mást ne mondjak, a két 

kerület határán lakik a fantasztikus jazzénekes, 

Berki Tamás. Van tehát egyfajta fúzió a környéken 

élő művészek között, legalábbis kommunikálunk, 

és időnként találkozunk.

n Milyen zenével jönnek június 25én, és milyen 

hangulatra számítanak?

n A saját produkciónkban javarészt jazzsztender-

dek lesznek, olyanok, amelyek kifejezetten inspi-

rálnak bennünket erre a kamaramuzsikára. A jam 

session pedig általában a pillanatra hagyatkozik 

abban az értelemben, hogy valaki bemondja a dal 

címét, és ha erre vetődnek a többiek is, akkor azt 

elkezdjük játszani, és ki-ki elmondja benne az ő pil-

lanatnyi gondolatait, érzéseit. Ennek a pillanatnak 

a varázsa az, ami remélhetően a közönséget és a 

zenészeket is magával ragadja. Bodzay Zoltán

30

43

helytörténet

pén már 6000 ember élt. A telepen víz- és csator-
nahálózat, közvilágítás volt, aki kérte, annak a la-
kásába is bevezették a villanyvilágítást. A szociális 
bérlakásokból álló telepet gondnokság üzemeltet-
te, az szedte a lakbért, működtette az intézménye-
ket, a kertészetet, karbantartotta az épületeket, 
szállította a szemetet, gondozta az utcákat.Az Állami lakótelepet sajátos kettősség jelle-

mezte: az itt élők 70-80 százaléka állandó jövede-
lemmel rendelkező állami alkalmazott, munkás, 
kistisztviselő volt. Ők a pestszentlőrinci átlagnál 
magasabb komfortfokozatú kertes lakásért és a 
szolgáltatásokért kedvező mértékű, stabil lakbért 
fizettek, amit az állam az itt, illetve a szükségtele-
peken élő szegények támogatására fordított. Húsz 
százalék nehezen fizette még a kedvezményes lak-
bért is, ezért társbérletbe kerültek más családok-
kal. Számukra működtették az ingyenkonyhát, az 
óvodai napköziket, hirdettek tejakciókat, ínség-
munkát. 

Pestszentlőrincen először itt létesítettek kul-
túrházat (1927-ben), a Kondor Béla Közösségi Ház 
elődjét. Úgynevezett munkaiskolát, csecsemővédő 
egyesületet, sőt tisztasági fürdőt is működtettek. 
A  harmincas években épült fel a katolikus és az 

unitárius templom, de sportpálya, kulturális és 
sportegyesületek is létrejöttek a telepen. Az 1960–70-es években számos helyen hajtot-

tak végre „városrehabilitációt”, azaz lakónegyedek 
bontásával teremtettek helyet az új panelépületek-
nek. Az 1975-ös ötéves tervben a kerület vezetői és 
a Fővárosi Tanács döntése alapján kezdték meg az 
Állami lakótelep lebontását. A mintegy 60 hektár 
nagyságú területen (melynek határait a Barcsay, 
Vörösmarty, Margó Tivadar, Baross és Kolozsvár 
utcák képezték) 1976-ban kezdtek építkezni. A ko-
rábbi épületekből csak a Vörösmarty utcai iskolát 
és a két templomot tartották meg, de a lehető leg-
több fát, fasort őrizték meg. Az építtetők célja egy 
6000 lakásos, modern lakótelep létrehozása volt. 
A  házsorok között parkosítottak, hogy a lakások-
ban legalább a főszoba egy csöndesebb zöldterü-
letre nézzen. A két lakóépületi sáv között helyezték 
el a középületek sávját. Itt épültek fel – az eredeti 
tervekhez képest több módosítással – az üzletek, 
a bölcsődék, óvodák, a két általános iskola, a szo -
ciá  lis otthon és az egészségügyi intézmények, va-
lamint a Kondor Béla Közösségi Ház.A lakónegyed első utcáját a kubai fővárosról 

nevezték el. A Magyar Rádió fiataloknak szóló Ötö-
dik sebesség című műsorának szerkesztői az 1978. 
június 9-i adásban arra kérték a Fővárosi Tanácsot, 
hogy az utca az abban az évben tartott XI.  Vi-
lágifjúsági Találkozó helyszínének nevét kapja. 
A XVIII. kerületi Tanács elfogadta a javaslatot, és a 
kubai szocialista forradalom kitörésének 25. évfor-
dulóján (1978. július 26-án) felavatták a Havanna 
utcát. Az Állami lakótelep rekonstrukciója nyomán 
megszületett a Havanna utcai lakótelep, egysze-
rűbben „a Havanna”.

Heilauf Zsuzsanna

Havanna-lakótelep: 100 éves múlt
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Száz éve alapították a Havanna elődjét, a 
két világháború közötti Magyarország leg-
nagyobb szociális telepét, a pestszentlőrinci 
Állami lakótelepet.

A trianoni békeszerződés következményeként több 
mint 400 ezer magyar menekült a mai országha-
tárok közé. Sok erdélyi, felvidéki, délvidéki család 
éveket élt budapesti pályaudvarokon, tehervago-
nokban. A helyzet kezelésére 1921 nyarán vala-
mennyi politikai erő egyetértésével született meg 
a rövid, csupán három paragrafusból álló törvény 
az állami kislakások építéséről.Ennek alapján Budapesten, ahol a legnagyobb 

volt a lakásínség, a szükséglakótelepeken (Mária 
Valéria-, Auguszta-telep), illetve a fővárostól kapott 
ingatlanokon (Juranics-, Pongrác-telep) többlaká-
sos téglaépületeket, lakótömböket építettek. A leg-
nagyobb beruházás a főváros közeli nagyközségben, 
Pestszentlőrincen létrehozott Állami lakótelep volt. 
1921 és 1927 között 235 épületben 1397 kertes bér-
lakást alakítottak ki a lőszergyár területén, amely 
félúton volt az Üllői út és a Cséry-telep között.A körülkerített városrészben, amelynek helyén 

ma a Havanna-lakótelep áll, az 1920-as évek köze-

Az Állami lakótelep az 1920-as években

A katolikus templom a harmincas években épült fel a telepen

Az 1927-ben létesített kultúrház nagyterme

Fotó: Ruzsa István

Fotók: Tomory Lajos Múzeum

5

26
Egészség  
Adjunk vért,
adjunk életet! 
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A pillanat varázsa 
Újranyit a jazzklub
a Kondorban

BP18
Oltásmotiváció:
mozijegy és popcorn 
Akciókkal biztatják oltásra a fi atalokat
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Míg korábban a XVIII. kerületet is oltás -
ellenességgel vádolták, egyedi kampányai 
révén ma már nehéz volna ugyanezzel hírbe 
hozni az önkormányzatot.

Szaniszló Sándor szerint az oltás azért nem ha-
ladt rendes ütemben, mert a magyar kormány nem 
ajánlott fel mindig olyan vakcinát a lakosságnak, 
amelyik iránt teljes a bizalom, miközben Csehor-
szágnak felajánlott 40 ezer adag ilyen oltóanyagot. 

FELHÍVÁS OLTÁSRA
– A XVIII. kerületben még április végén is éppen 
ennyien vártak Pfi zerre és Modernára. Nem ma-

gyarázható, és nem igazságos a kormány részéről, 
hogy lemond 40 ezer adag oltóanyagról, amikor 
itthon még több mint egymillió ember vár a sorá-
ra. Ezért immár közérdekű adatkéréssel fordultam 

Szĳ jártó Péter miniszterhez a 40 ezer vakcina sorsa 
felől érdeklődve, valamint arról, hogy mennyi vak-
cinát adtak más államoknak, miközben hazánkban 
többnyire ezekre az oltóanyagokra várnak az em-
berek – mondta Szaniszló Sándor. A kormányzat 
korábban a XVIII. kerületi önkormányzatot is az-
zal vádolta, hogy nem támogatja az oltást. A pol-
gármester emlékeztetett arra, hogy mit tettek 
– sok esetben a kormány helyett – annak érdeké-

Oltásmotiváció: 
mozĳ egy és popcorn 
a fi ataloknak

Szaniszló Sándor
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ben, hogy haladjon az oltási folyamat Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrén. 

– Ez a kerület volt az első, s talán az egyet-
len, amely óriás molinókon és plakátokon indított 
kampányt az oltási folyamat elősegítése érdeké-
ben. A felhívás szövege kivétel nélkül az oltás fon-
tosságára hívja fel a fi gyelmet, és a kerület vezetői 
személyes példájukkal is ezt erősítették.

SZEMÉLYES PÉLDÁVAL
– Polgármesterként azt tartottam igazságosnak, 
hogy akkor kerüljek sorra az oltásban, ha a kerü-
letben minden krónikus beteget és a nálam idő-
sebb regisztráltakat már beoltották. Ezt követően 
mentem el, és adattam be magamnak is az oltást. 

Szaniszló Sándor hozzátette: kezdettől fogva 
látható volt, hogy az oltási folyamat csak akkor 
haladhat megfelelően, ha mindenki azt a vakci-
nát kapja, amit szeretne. Ezért a kerület elfogadta, 
hogy bár itt van a kínai és az orosz oltóanyag is, aki 
a nyugati típusú vakcinát szeretné, annak legyen 
meg a választás lehetősége. 

MEGNYITNI A KERÜLETET
Egy további eleme az oltási folyamat támogatásának 
az, hogy a XVIII. kerület az országban elsőként állt 
a 16 és 18 év közöttiek beoltása mellé. Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrén mintegy 1850 olyan fi atal 
van, akik az életkoruk révén szóba jöhetnek. Ennek 
a generációnak hirdette meg az önkormányzat mo-
tiváló jelleggel azt, hogy aki július 15-ig beoltatja 
magát, az az önkormányzat, vagyis a kerületiek 
pénzéből kap két mozĳ egyet és egy páros popcorn -
menüre szóló jegyet, amely a legnépszerűbb mul-
tiplexmozikban váltható be Budapesten hat helyen. 

– Mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
a XVIII. kerületiek lehető legnagyobb része túl le-
gyen az oltáson, mert csak így lehet megnyitni a 
kerületet, a fővárost és az országot is. Csak így kap-
hatjuk vissza végre a normális életünket – hangsú-
lyozta Szaniszló Sándor. 

KÖSZÖNET A TESZTELÉSÉRT
A felsőtagozatok és a középiskolák újraindítását 
megelőzően az önkormányzat a fi atalok teszte-
lésében is részt vállalt. Ennek tapasztalatairól a 

polgármester elmondta, hogy az óvodásokat, az 
iskolásokat, a pedagógusokat és a technikai dolgo-
zókat érintette az a két alkalommal megszervezett 
szűrési program, amilyen szintén nem volt máshol 
az országban. 

Bár jelentős összegbe, mintegy 26 millió fo-
rintba került a tesztelés, ezt is azért vállalta az 
önkormányzat, hogy mindent megtegyen a fertő-
ző betegek kiszűrése érdekében. A tesztelésekkor 
mindössze 16 esetben találtak pozitív eredményt, 
de ezzel is több száz családot tudtak megóvni attól, 
hogy esetleg a gyerekeken keresztül a többi család-
tag is megkapja a koronavírus-fertőzést. 

– A visszajelzések alapján a helyi lakosok jól 
fogadták ezt az akciónkat, amelyet ezúton is meg-
köszönök a polgármesteri hivatal önkénteseinek és 
a szakrendelő két hétvégén lekötött dolgozóinak is 
– mondta Szaniszló Sándor.

Ha nem alakulna jól a járványhelyzet, ha szük-
ség lesz rá, akkor az önkormányzat az őszi is-
kolakezdés előtt megismétli a tesztelést.

Bodzay Zoltán

Fotók: 
Ruzsa 
István

Tesztelésre érkeznek az iskolások

Nehéz volna oltásellenességgel vádolni a kerületet
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A kormány  elvonta a települések legfőbb 
bevételi forrásának, az iparűzési adó-

bevételnek a felét, aztán karácsony-
kor néhány települést 1,3 milliárd 
forinttal kompenzált. A pénzből 
kizárólag fi deszes vezetésű városok 
kaptak. Később a kormány ígéretet 
tett arra, hogy a 25 ezernél nagyobb 

lélekszámú települések vezetőivel 
közvetlenül tárgyal a pótlásról. 

A Covid-helyzetre tekintettel a konzultációt online 
tartották, a XVIII. kerület vezetőit a kormány ne-
vében Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest 
és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős 
államtitkára, a Pénzügy- és a Belügyminisztéri-
um egy-egy helyettes államtitkára, valamint Sze-
neczey Balázs korábbi főpolgármester-helyettes 
hallgatta meg.

– A konzultációt megelőzően küldtek egy adat-
bekérőt, melyen ki kellett mutatnunk a kerület 

Pestszentlőrincnek 
0 (nulla!) forint segítséget 
ítélt meg a kormány

A kompenzáció elmaradása miatt gyülekeznek a fellegek a kerület fölött Fotó: Ruzsa István
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Covid-járvány miatti adóbevétel-kieséseit, illetve 
ráfordításait, és be kellett mutatnunk azokat a be-
ruházásokat, amelyek emiatt veszélybe kerültek. 
A megbeszélésen visszaigazolták, hogy köszönik, 
szakmailag szép anyagot küldtünk, de a konzultá-
ció elején elhangzott, hogy nekik semmire nincsen 
mandátumuk – idézte fel az elmúlt hetek és hóna-
pok történéseit Kőrös Péter alpolgármester. 

A beadott anyagok alapján a bizottság előter-
jesztést készített, majd a kormány, ahogy ígérte, 

májusban 23 milliárd forintot osztott szét a nagy-
városok között. Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzata egy forintot sem kapott.

Kósa Lajos, Debrecen egykori polgármestere 
úgy nyilatkozott, hogy igazságosan osztották el 
az állami támogatást a nagyvárosok között, Szita 
Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú 
Városok Szövetségének elnöke pedig a Magyar Rá-
dióban arról beszélt, hogy Budapestnek azért nincs 
szüksége pótlásra, mert 1200 milliárd forintja van 
betétállományban. 

Kőrös Péter ezt így kommentálta:
– Ha valaki kicsit is ismeri az önkormányzatok 

fi nanszírozási módját, akkor pontosan tudja, hogy 
a Fővárosi Önkormányzat bevételének döntő része 
az iparűzési adóból származik, ami évente két al-
kalommal folyik be a számlájára, és jogszabályok 
írják elő, hogy azt milyen számlákon kell tartania. 
Képletesen olyan ez, mint amikor egy családban 
hónap elején megjön a fi zetés, és annak alapján al-
kotnak képet az anyagi helyzetükről, hogy mennyi 

pénz van a számlájukon, függetlenül attól, hogy 
két nappal később lakáshitelt törlesztenek, és befi -
zetik a rezsit, ami elviszi a pénz nagyobb részét.

Az alpolgármester hozzátette: a kormány vi-
lágosan bizonyította, hogy különbséget tesz az 
állampolgárok között aszerint, hogy kormánypárti 
vagy ellenzéki vezetésű településen élnek.

Arra a kérdésre, hogy a kormány döntése miatt 
milyen költségvetési célok megvalósítása került 

veszélybe vagy marad el, a következőket válaszolta 
az alpolgármester:

– A költségvetési rendeletünket annak fényében 
készítettük, hogy tudtuk, idén lényegesen kevesebb 
pénzből gazdálkodunk, de reménykedtünk, hogy 
év közben pótlólagos forrásokkal számolhatunk. 
Ennek illúziója szűnt most meg. Hogy néhány pél-
dát mondjak, az uszodák felújításához több mint 
600 millió forintra számítottunk, ám egyre nagyobb 
a kockázata annak, hogy előbb-utóbb uszodát le-
szünk kénytelenek bezárni. Sem a kerület, sem a 
főváros által fenntartott főutak felújítására nem jut 
pénz. Infrastrukturális beruházásokra sem tudunk 
költeni, ezek között kiemelt helyen a Lőrinci Sport-
csarnok befejezése is bizonytalanná válik.  Abban 
bíztunk – különösen annak fényében, hogy az 
elődeink által megkezdett beruházásról van szó –, 
hogy erre kapunk fedezetet, de nem így történt.

Gyuricza Péter

a kormány világosan 
bizonyította, hogy 
különbséget tesz 
az állampolgárok között.

A kompenzáció elmaradása miatt gyülekeznek a fellegek a kerület fölött Fotó: Ruzsa István Kőrös Péter Fotó: Totev Alexander
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Az Országgyűlés gazdasági bizottsága 
tárgysorozatba vette Böröcz László fi deszes 
képviselő egyéni előterjesztését az önkor-
mányzati bérlakások áron aluli kiárusításá-
ról. Még a törvényalkotási bizottságnak kell 
zöld lámpát adnia, és a javaslat júniusban a 
parlament elé kerülhet. Ha a kormánypár-
ti többség megszavazza az előterjesztést, 
akkor az ország önkormányzatai az egyik 
legfontosabb vagyonelemüknek mondhat-
nak búcsút. Elfogadása esetén ez hogyan 
érinti a pestszentlőrinc-pestszentimrei ön-
kormányzati bérlakásokat? Ferencz István 
alpolgármestert kérdeztük.

Az alpolgármester adatokkal kezdte: a kerület-
ben 1321 bérlakás van, amelyekből 469 nem el-
idegeníthető. A fennmaradó bérlakásokat – 446 
határozatlan idejű és 406 határozott idejű bérleti 
jogviszonyról van szó – a törvényjavaslat alapján 
megvásárolhatná a jelenlegi bérlő.

– A lakástörvény jelenleg is lehetővé teszi 
a bérlőknek az ingatlan megvásárlását, a kép-
viselő-testület dönt, hogy az adott ingatlant el 
kívánja-e idegeníteni, vagy sem. Ha elidegeníti, 
abban az esetben a piaci ár 95 százalékát kell 
megfi zetni, vagyis egy 10 millió forint értékű la-
kásért 9,5 milliót. Ha a módosítás törvényerőre 
emelkedik, akkor a 9,5 millió helyett 1,5 és 3 mil-

A lakástörvény módosítása: 
„Hirtelen felindulásból 
elkövetett gyilkosság”

A kerületben 1321 bérlakás van, amelyekből 469 nem elidegeníthető Fotó: Ruzsa István
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lió forint közötti áron kell azt eladni – mondta 
Ferencz István.

Az alpolgármester szerint ugyanakkor azt is 
látni kell, hogy többségében kik élnek az ilyen la-
kásokban. 

– Olyan emberek, akik nem tudnak 100–120 
ezer forintos albérleti díjat fi zetni, ráadásul így 
adósságspirálba kerülhetnek, hiszen ha a bérlőnek 
adóssága van, nem veheti meg az ingatlant, amíg 
nem rendezi azt. Tehát mindent ki kellene fi zetnie, 
plusz akár 3 millió forintot is. Mi történik azzal a 
lakóval, aki ezt nem tudja vállalni? Őt lakásneppe-
rek fogják megkeresni, akik felajánlják, hogy kifi -
zetik a tartozását és a lakás vételárát, plusz adnak 
még egy-két millió forintot. Egyúttal kölcsönszer-
ződést kötnek, csakhogy a lakó nem tudja majd 
kifi zetni a tartozását, ezért egy év múlva az utcán 
lesz. És hol fog csöngetni? Az önkormányzathoz 
fordul segélyért, támogatásért.

SZEMÉLYEKRE SZABOTT TÖRVÉNY 
Ferencz István kitért arra is, hogy a felelős lakás-
gazdálkodás részeként az önkormányzat az elmúlt 
időszakban sok lakást felújított, egyet-egyet akár 
hatmillió forintért. 

– Évente 100–150 millió forintot költünk erre. 
Ráadásul a lakáskoncepciónknak a mobilizáció a 
lényege. Ilyen körülmények között egyik önkor-
mányzat sem fog bérlakást építeni, mivel így nem 
lehet hosszú távú bérlakásprogramot kialakítani. 
Persze azt is látni kell, hogy ennek a törvényjavas-
latnak a valódi célja az, hogy Bayer Zsolt, Palko-
vics László vagy Rákay Philip megvásárolhassa a 
Várnegyedben lévő önkormányzati lakását, vagyis 
megint néhány ember kedvéért módosítanának 
törvényt.

– Most, tíz év után, az utolsó pillanatokat is 
kihasználva, a kormány a saját híveit akarja kiszol-
gálni, úgy, hogy tönkreteszi az önkormányzatokat 
és a nehéz szociális helyzetben lévő családokat. 

TÁKOLMÁNY, MARHASÁG
Böröcz László egyéni törvénymódosító javaslata 
ellen tiltakozáshullám indult országszerte és nem 
csak ellenzéki vezetésű településeken. A XVI. ke-
rület fi deszes polgármestere, Kovács Péter csak 

annyit mondott: „Ez marhaság.” Székesfehérvár 
fi deszes vezetője, Cser-Palkovics László sem talált 
elismerő szavakat. A Böröcz-féle módosítás ellen 
közösen tiltakoztak a DK-s polgármesterek, 25 
szakmai szervezet elfogadhatatlannak mondta az 
ötletet, Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének elnöke „színvonal alatti tákolmány-
nak” nevezte azt, és bejelentette, hogy a szövetség 
az Alkotmánybírósághoz fordul, amennyiben a 
parlamenti többség megszavazza a javaslatot. 

Ferencz István így minősítette az előterjesztést: 
– Inkább azt mondanám, hogy ez a javaslat 

nincs átgondolva, mert a fürdővízzel együtt kiön-
tenék a gyereket is. Én ezt hirtelen felindulásból 
elkövetett gyilkosságnak tartom. 

Szerettük volna megtudni az üggyel kapcso-
latban Lévai István Zoltán Fidesz–KDNP-s önkor-
mányzati képviselő véleményét (miként a kormány 
nullaforintos kerületi kompenzációjának ügyében 
is), ő azonban nem kívánt nyilatkozni.

Gyuricza Péter

Ferencz István Fotó: Kürti János
A kerületben 1321 bérlakás van, amelyekből 469 nem elidegeníthető Fotó: Ruzsa István
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elkövetett gyilkosságnak tartom. 

Szerettük volna megtudni az üggyel kapcso-
latban Lévai István Zoltán Fidesz–KDNP-s önkor-
mányzati képviselő véleményét (miként a kormány 
nullaforintos kerületi kompenzációjának ügyében 
is), ő azonban nem kívánt nyilatkozni.

Gyuricza Péter

Ferencz István Fotó: Kürti János
A kerületben 1321 bérlakás van, amelyekből 469 nem elidegeníthető Fotó: Ruzsa István
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A XVIII. kerületi önkormányzat kérését 
meghallgatva a Budapest Airport Zrt. ve-
zetősége úgy határozott, hogy tilos haj-
tóműpróbát tartani este 10 és reggel 6 óra 
között, ami jelentősen mérsékli a repülőtér 
okozta zajt. 

Az új szabályozás arról is rendelkezik, hogy 18 és 
22 óra, illetve 6 és 8 óra között is csak a szakható-
ság külön engedélyével végezhetnek hajtóműpró-
bát a repülőtéren. A változtatástól leginkább az 
Erzsébet- és Bélatelepen, Ferihegyen, valamint a 
Szemere- és a Ganztelepen lakók életminőségének 
javulása várható.

– A korábban megszüntetett kerületi zajta-
nácsnak a 2019-es önkormányzati választások utá-
ni újbóli összehívása és a rendszeres tárgyalások, 
egyeztetések eredménye a mostani változtatás 
– mondta el Nagy Balázs, Ganztelep és Szemere-
telep képviselője, aki a zajjal kapcsolatban számos 

lakossági észrevételt továbbított az önkormányzat 
képviselő-testületéhez.

Somody László alpolgármester kiemelte, hogy 
tavaly október óta működik a környező települések 
lakott részein telepített, mobil mérőhelyekkel is 
felvértezett zajmonitorrendszer, amelynek adatai 
online is elérhetők a lakosság számára. 

– A repülőtéren a rugalmas pályahasználat 
bevezetésével az időjárási tényezők függvényében 
úgy szabályozzák a futópályák használatát, hogy a 
környéken élő lakosságot a lehető legkisebb zajter-
helés érje. Nagyon fontos lépést tettünk meg most 
azzal, hogy bevezették a hajtóműpróbázás tilalmát 
az éjszakai mélyalvás időszakában.

A repülőtéri hajtóműpróba a zajhatás mellett 
jelentős vibrációval is jár, ami az épületekben okoz 
károkat. Ugyancsak gondot jelent a teherszállító 
gépek megnövekedett forgalma, mivel ezek a nagy 
méretű repülők csak a város irányába tudnak fel-
szállni, és arról tudnak leszállni is.

– Bízom benne, hogy az elmúlt másfél évben 
bekövetkezett kétoldalú szemléletváltozás jó-
szomszédi viszonyt eredményez a jövőben is. Az, 
hogy partnerként tekintünk egymásra, további 
eredményeket hozhat. Más európai repülőtereknél 
számos jó példát látunk a fokozott társadalmi sze-
repvállalásra. Korábban a Budapest Airport által 
támogatott ablakszigetelési, ablakcsereprogram a 
kerületben is elindult, de az életkörülmények to-
vábbi javításában még számos lehetőséggel szá-
molhatunk – fogalmazott Somody László. – Gon-
dolok itt olyan segítségre, mint a közösségi terek, 
a Martinovics tér, a Búvár Kund tér fejlesztése, 
illetve infrastrukturális beruházások, intézmé-
nyek korszerűsítése. A további sikerek záloga is 
az egyeztetés, a kompromisszumok és az együtt-
működés lesz, amikben a szakértői oldal, a civilek 
és a Budapest Airport is valódi partnere lehet az 
önkormányzatnak. -puskás-

 Tilos az éjszakai
hajtóműpróba

Somody László és Nagy Balázs a repülőtéren egyeztetett. Fotó: Kürti János
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– A táborozás heti turnusokban, napközis rend-
szerben működik. Az úszótáborunk a Bókay-kert-
ben lesz, a többinek a Vilmos Endre Sportcentrum 
ad otthont – mondta Varga Noémi, az akadémia 
sportszervezési osztályának vezetője. – A legfon-
tosabb idén is a járványhelyzethez való igazodás. 

Sportos nyarat 
kínál a VUA

Minden nyáron több száz gyermek kellemes vakációjához 
járulnak hozzá a Városgazda Utánpótlás Akadémia táborai.  
Idén sem lesz ez másképpen, az akadémia szakosztályaiban 
az edzők segítségével és felügyelete mellett a gyermekek 
ismerős és biztonságos környezetben, élményekkel és spor-
tolással tölthetik a nyári heteket

A múlt nyáron kellő tapasztalatot szereztünk már 
ebben, van mihez visszanyúlni, tudjuk, hogyan 
lehetnek biztonságban a gyerekek és a nevelőik. 
A távolságtartást és a maszkviselést a gyerekek-
nél, különösen sportolás közben, nem lehet meg-
oldani, de a kézfertőtlenítés és a tábori eszközök, 
helyiségek fertőtlenítése rendszeres. A táborozás 
előtt a szülőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a 
gyermekük nem szenved a közösségre veszélyes 
betegségben. Természetesen, ha bármilyen fer-
tőzés, betegség gyanúja felmerül, legyen szó akár 
csak egy megfázásról, azonnal lépni tudunk. 

Az egészség védelmét szolgálja a turnusok li-
mitált létszáma is. A tavalyi árakat megtartva már 
elindult a jelentkezés, a turnusok pontos időpont-
járól a  www.akademia18.hu  oldalon lehet tájéko-
zódni, és jelentkezni is ugyanitt lehet. 

A jégkorongtábor részvételi díja 36 ezer forint, 
a többi sportág (küzdősport, labdarúgás, úszás, 
vízilabda, jégkorong, street dance, kosárlabda, 
sakk) egy hétre 26 ezer forintba kerül. Igénybe ve-
hető a 10 százalékos testvérkedvezmény, illetve aki 
több turnusban is szeretne részt venni (akár külön-
böző sportágakban), az hasonló kedvezményben 
részesül a második héttől kezdődően.

A tábor díja tartalmazza a napi háromszori ét-
kezést is. A napi két sportfoglalkozás mellett vál-
tozatos szabadidős programok várják a gyerekeket.

– A táborozók nagyon szeretik, hogy sok sportle-
hetőség közül választhatnak. Nagyon népszerűek a 
sportágválasztó turnusaink, idén július 19-én és au-
gusztus 19-én indul ilyen. Ha valaki még nem köte-
leződött el egyik sportág mellett sem, vagy többet is 
szeretne kipróbálni, ebben a táborban nyílik rá lehető-
sége – hívta fel a fi gyelmet Varga Noémi. -puskás-
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A közös meccsnézés, szurkolás élményét kí-
nálja a nyári labdarúgó-Európa-bajnokság 
alatt a Bókay-kertben június 11-től július 
11-ig nyitva tartó, az önkormányzat által 
szervezett GólTerasz. A drukkerek 2016 
után idén is szoríthatnak a magyar váloga-
tottért, és világsztárokat láthatnak pályára 
lépni már a mi csoportunkban is. 

A vendéglátó teraszon óriáskivetítő szolgálja a 
minél nagyszerűbb élményt. A csoportküzdelmek 
alatt, amikor napi három mérkőzést rendeznek, 

a nyitás 14 órakor lesz. A kieséses szakaszban 17 
órától várják a szurkolókat, természetesen az eset-
leges hosszabbítás, 11-es párbaj végéig.

A mérkőzéseket együtt nézhetjük korábbi lab-
darúgókkal, futballszakemberekkel, akikkel a szü-
netekben, illetve a meccsek között meg lehet vitat-
ni az eseményeket, kérdéseket lehet feltenni nekik. 
A szünnapokon különféle programokat szerveznek 
a terasz vendégeinek. A magyar válogatott az eu-
rópai futball három sztárcsapatával szerepel azo-
nos csoportban. Az első mérkőzésen, június 15-én 
a Cristiano Ronaldóval érkező, Európa-bajnoki 
címvédő Portugália lesz az ellenfél. A  mérkőzés 
pikantériája, hogy 2016-ban, ugyancsak a cso-
portkörben, bravúros, 3-3-as döntetlent értünk el 
ellenük, és csak a kapufa mentette meg a későbbi 
tornagyőztest a korai kieséstől.

Június 19-én a többek között Antoine Griez-
mann-nal és Kylian Mbappéval felálló Francia-
országgal nézünk szembe. Mindkét mérkőzést a 
Puskás Arénában rendezik. A harmadik csoport-
meccsen, június 23-án pedig Németország lesz az 
ellenfél, a müncheni Allianz Arenában.

A németekkel az 1954-es világbajnokság óta 
– az Aranycsapat a csoportban 8–3-ra győzött, a 
döntőt 3–2-re a németek nyerték – első alkalom-
mal találkozik rangos nemzetközi tornán a magyar 
válogatott.

-puskás-

A VUA a GólTeraszon
A Városgazda Utánpótlás Akadémia sportos programokat kínál 

a GólTeraszon. Június 13-án, 23-án és 29-én a foci játékelemeinek 

beépítésével játékos sor- és váltóversenyeket rendeznek a gyerekeknek, 

a felnőtteket pedig a műfüves kispályán fotocellás futógyorsaság- 

és lövőerőmérés, hetesrúgó bajnokság várja. Az akadémia 

labdarúgóedzőinek vezetésével június 19-én és a döntő napján, július 

11-én teqball-bajnokságot szerveznek az élőfüves kispályán felállított 

asztaloknál. Az Eb ideje alatt a játékot folyamatosan ki lehet próbálni.

Bővebb információ a programokról a www.akadémia18.hu weboldalon 

található. 

Szurkoljunk együtt! 
GólTerasz az Eb alatt

Meccsnézés a 2016-os Eb-n. Fotó: Ványi Ákos
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Szóljunk bele
a kerület életébe!
Hírek, információk, szavazások: minden, ami 
a XVIII. kerületben élőket érinti és érdek-
li. A  Bp18 App már minden mobileszközre 
ingyenesen, pillanatok alatt letölthető, és 
jelentősen megkönnyíti a kerülettel kapcso-
latos információk megszerzését és megosztá-
sát. Egyes funkciók ugyan még fejlesztés alatt 
állnak, de hosszú távon nagyon fontos fela-
data lesz az alkalmazásnak. Segítségével a 
lakosság és a Városgazda18 Zrt. munkatársai 
között sokkal gyorsabb és hatékonyabb kom-
munikáció jön létre, így lehetőség lesz fény-
képpel is dokumentálva közzétenni a kerület-
ben észlelt problémákat, legyen az egy útra 
belógó faág vagy éppen egy kátyú. A fotót 
és a helyszínt a városüzemeltető cég mun-

katársai azonnal látják majd, és a probléma 
megoldása után visszajeleznek a bejelentő-
nek. Ugyanilyen egyszerűen, pár kattintással 
szavazhatunk majd a kerületi programokról, 
eseményekről, sőt lehetőség nyílik a kerület 
életét érintő döntésekben is részt ve nni. 

Elkészült az új gyalogátkelőhely a Kele 
utcában, a Vikár Béla utcánál. A Szent 
Lőrinc-lakótelep oldalában lévő buszmeg-
álló áthelyezésével és a zebra felfestésével 
biztonságosabbá vált a gyalogosforgalom. 

– Örülök, hogy eredményesek voltak ez ügyben a 
fővárossal folytatott megbeszélések, és sikerült 
teljesíteni a környéken élők kérését. A két ellenté-
tes buszmegálló között elhelyezkedő gyalogátkelő 
kényelmesen szolgálja ki mind a Bókay-kert olda-
lán, mind a lakótelep oldalán fel- és leszálló uta-
sokat, illetve mindenkit, aki gyalogosan közlekedik 
– mondta Fehér Gábor önkormányzati képviselő.

A zebra felfestéséhez 15-20 méterrel hátrább 
kellett telepíteni a telep melletti buszmegállót, az 
átkelő így a megálló korábbi helyén szeli át a Kele 
utcát. A zebra mindkét irányból jól látható, ezért 
a Margó Tivadar utcából vagy a körforgalomból 
kanyaradó autósoknak is van idejük lassítani és 
biztonságosan megállni, hogy átengedjék a gyalo-
gosokat. P. A.

Fotó: Váradi Levente

Fehér Gábor az új zebránál. Fotó: Kürti János

Újabb zebra a gyalogosok 
biztonságáért
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Négy kerületi rendőr részesült elismerés-
ben, amiért egy 64 éves nőt kimentettek egy 
gödörből. 

A balesetet szenvedő nő egy mély, de mindösz-
sze 40 centiméter átmérőjű gödörbe esett az 
udvarán, ahova úgy beszorult, hogy mozdulni 
sem bírt, csak kiabálni tudott. A szomszédja 
értesítette a hatóságokat telefonon, és a  XVIII. 
kerületi rendőrök érkeztek ki a helyszínre a 
leggyorsabban. Nem várták meg a katasztrófa-
védelem munkatársait, hanem kiszabadították 
a hölgyet, akinek a gyors és szakszerű mentés-
nek köszönhetően nem esett baja. A mentésben 
részt vevő rendőröket – Barkasz Patrikot, Hidasi 
Attilát, Meiszter Rolandot, Pányi Pétert – elis-
merő oklevélben részesítette Szaniszló Sándor 
polgármester és Ferencz István alpolgármester. 

 Elismerés a rendőröknek

Fotó: Kürti János
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Páfrányfenyőt, tudományos nevén  ging-
ko  bilobát ültetnek majd a Kondor  Béla 
sétányra a felújítás második ütemének be-
fejezése után a tavaly kivágott fák helyébe 
– tájékoztatta lapunkat Kőrös Péter alpol-
gármester. 

A döntést a Havanna-lakótelepiek hozták, a mint-
egy 6000 háztartásból körülbelül ezren szavaztak, 
és a legtöbb voks erre a fajtára esett abból a négy-
ből, amelyet a kertészek javasoltak. A fák tulaj-
donságairól a lakók a polgármesteri hivatal által 
kiküldött szavazólapról és a sétány mentén fölál-
lított  hirdetőtáblákról tájékozódhattak. A ginkgo 
biloba népszerű fa, a Föld legidősebb  fajtájaként 
tartják számon, a szakirodalom szerint akár ezer 
évig is elélhet. 

Az alpolgármester emlékeztetett rá, hogy an-
nak idején 24 fát kellett kivágni a sétány mentén, 
mert a koruk és az egészségi állapotuk miatt már 
nem lehetett őket megmenteni. Ebből 13 önkor-
mányzati tulajdonban volt, az ő esetükben hatóság 
írja elő a pótlási kötelezettséget, ami összesen 111 
fa elültetését jelenti, bárhol a kerületben. Ezúttal 

a  fennmaradó  11-ről van szó, amely a fővárosé 
volt. A kerületi önkormányzat vállalta, hogy mind-
egyik helyébe kettőt ültet. Tizenegy csemete már a 
múlt évben kikerült a Havanna-lakótelepi játszó-
tereket övező zöldterületekre. A most kihelyezett 
11 fa egyelőre konténerben van, végleges helyükre 
csak a környék felújításának befejeztével kerülnek, 
korábban az esedékes munkálatok miatt nem érde-
mes  – tudtuk meg Kőrös Pétertől.

K. A.

A döntés: gingko biloba 
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Rovarhotel
Méheknek, katicáknak, darazsaknak és más 
rovaroknak adnak lakhelyet azok a há  zikók, 
amelyeket a Kossuth téren és  a Brenner- 
parkban állítottak fel a Város  re  ha  bilitáció18 
erdőgondnokai május 20-án, a méhek világ-
napján.

Kassai Dániel önkormányzati képviselő, a kerület 
környezetvédelmi tanácsnoka elmondta, hogy azért 
fontos mesterséges módon gondoskodni a rovarokról, 
mert a beporzók élettere egyre szűkül, és folyamato-
san csökken a populációjuk. A beporzások 87 százalé-
kát a rovarok végzik, és már csak élelmiszer-bizton-
sági megfontolásból is érdemes sokkal több fi gyelmet 
fordítani rájuk, mivel az élelmiszereink jelentős ré-
szét nekik köszönhetjük. Téglákat, cserepeket, nád-
szálakat, ágakat, tobozokat tettek a „rovarhotelekbe”, 
mert ezekbe szívesen költöznek a hártyásszárnyúak. Kassai Dániel Fotó: Ruzsa István
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hirdetés
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A KEZDETEK
Juhász István, a csoport alapítója évek óta segít 
a kerületben élő rászorulóknak, azonban a ví-
rushelyzet miatt szükségét látta egy olyan Face-
book-közösségnek, amelyik megkönnyíti a kapcso-
lattartást.

 – Jelenleg négyen dolgozunk a csoport minél 
gördülékenyebb működéséért, aminek meg is van 

az eredménye, a kerületi támogatók és rászorulók 
pár hónapja létrehozott közösségének már több 
mint ezer tagja van. Nagyon sok megkeresés érke-
zik a kerületen kívülről is, de a jelenlegi helyzetben 
csak a XVIII. kerületi lakosokért dolgozunk – infor-
mált Juhász István. 

A FŐ FELADATOK
István a csoport logisztikájával foglalkozik, szer-
vezkedik, és koordinálja a csapatot.  Kata az admi-
nisztrációs és a szervezést igénylő feladatokat látja 
el, valamint segít az adományok szétosztásában, 
válogatásában. Andi egy különleges tagja a csa-
patnak, ugyanis rászorulóból vált segítővé, mert 
amikor a kifejezetten neki gyűjtött csomagot meg-
kapta, azonnal nekiállt azt továbbosztani. Robi az 
IT-szakember, ő old meg minden felmerülő techni-
kai problémát.

A TERVEK
– Elsődleges célunk az, hogy a kerületben senki 
se feküdjön le éhesen, így főként tartós élelmi-

Új civil kezdeményezés
18. kerületi rászorulók és adományozók csoportja

Elérhetőségek
■ Facebook: 18. kerületi rászorulók és adományozók csoportja

■  Nagyon sürgős esetben a 06-70-656-6934-es telefonszámon lehet 

segítséget kérni.

 A csapat

Már több mint ezren vannak abban a Facebook-csoportban, 
amelyik a kerületben élő adományozók és rászorulók köny-
nyebb egymásra találásáért jött létre idén. Rengeteg igény és 
felajánlás is érkezik, amelyeket egy négytagú csapat koordinál.

riporter
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szereket, éttermek által felajánlott meleg ételeket 
és ételszállító cégek felajánlásait juttatjuk el a rá-
szoruló családoknak. Szerencsére rengeteg egyéb 
felajánlás is érkezik, amelyeknek a minél gyorsabb 
és egyszerűbb célba juttatása a mi feladatunk – 
mondta Juhász István. – A jövőben szeretnénk 
mind több segítségre szoruló emberrel felvenni 
a kapcsolatot. Olyanokhoz is igyekszünk majd 
eljutni, akiknek nincs lehetőségük az interneten 
keresztül segítséget kérni. Amint a vírushelyzet 
engedi, tervezünk egy közös paprikáskrumpli-fő-
ző versenyt, ahol mindenkit megvendégelünk, 
további felajánlásokat osztunk szét, és ahol meg-
ismerhetik egymást és minket is a közösség tag-
jai. Juhász István hozzátette: már Stohl András, 
Rékasi Károly, B. Tóth László, Harsányi Levente, 
Básti Juli és Csonka András is a kezdeményezésük 
mellé állt. 

NINCS MIT SZÉGYELLNI!
– Nálunk bárkinek van lehetősége arra, hogy ano-
nimitását megőrizve jusson támogatáshoz. Ehhez 
minden technikai és egyéb feltételt biztosítunk. 
Azonban ha mindenki vállalja, akkor az adomá-
nyok átadásáról képeket osztunk meg (arc nélkül), 
ezzel is erősítve, hogy senki nincs egyedül a baj-
ban, és kérjenek bátran segítséget.

PÉLDÁS ÖSSZEFOGÁS
– A csoportunkban a helyi lakosok a hősök, ők 
azok, akik nélkül a mi munkánk semmit sem érne – 
hangsúlyozta István. – Napról napra megbizonyo-
sodunk róla, hogy rengeteg jólelkű és segítőkész 
ember él a kerületünkben. Büszkén  mondhatom, 
hogy már három étteremmel sikerült olyan vi-
szonyt kialakítani, hogy napi szinten szállítják az 
ételt a rászorulóknak. 

– Van egy kiemelt támogatónk, egy különleges 
ember, akire nagyon büszkék vagyunk. Mlinko Ta-
más is a „tizennyolcban” nőtt fel, és bár tíz éve Né-
metországban él, szívén viseli az itt lakók sorsát, 
ezért elsők között csatlakozott a csoporthoz, és egy 
nagyon különleges felajánlást tett. 

Mlinko Tamás így mesélt:
– A XVIII. kerületben születtem és nőttem fel, 

és bár már nem ott élek, nem volt kérdés, hogy 
segítek. Rehatechnikusként dolgozom, és vagy na-
gyon olcsón, vagy ingyen tudok hozzájutni teljesen 
jól működő, de itt valamiért leselejtezett kerekes 
székekhez és különböző gyógyászati segédeszkö-
zökhöz, amiket igyekszem a lehető leghamarabb 
eljuttatni a XVIII. kerületi rászorulóknak. Nagyon 
jó érzés fényképekről viszontlátni, hogy valakinek 
könnyebbé teszem a mindennapjait. 

-domján- 

Az összegyűjtött élelmiszer-adomány

Fotók: 
Ványi 
Ákos
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Több mint másfél évtizedes  múltra tekint 
vissza a KarMUN, a Karinthy Model Uni-
ted Nations. Az ENSZ munkáját modellező 
négynapos rendezvény évről évre a gimná-
zium több száz tanulót megmozgató prog-
ramja, egyúttal nemzetközi kapcsolatainak 
szerves része. A KarMUN-konferencia ünne-
pélyes megnyitójának „békeidőben” az Or-
szággyűlés felsőházi terme ad otthont, de 
mert idén minden az online térbe szorult, a 
plenáris üléshez hasonlóan ez is elmaradt. 
A szervezők azonban méltán büszkék arra, 
hogy magáról a konferenciáról a nehézsé-
gek ellenére sem mondtak le. 

A KarMUN sokban hasonlít az igazi ENSZ-hez, 
mindenekelőtt abban, hogy mindig fontos, globá-
lis témákat tűznek napirendre, amelyeket aztán 
bizottságokban vitatnak meg. Vannak tisztségvi-
selők, akikre a szervezés és a lebonyolítás fő terhe 
hárul, és persze vannak különbségek is: ennek a 
diák-ENSZ-nek például két főtitkár is jutott.

– Gál Borbála a belső ügyekért felelős, Dömötör 
Virág a külső ügyek főtitkára – mutatta be a főszer-
vezőket Takács Bence, a Karinthy Frigyes Gimná-
zium tanára. – Rangjukat emeli, hogy mindketten 
még csak tizenegyedikesek. Úgy gondoltuk, hogy 
hatékonyabb, ha két tanuló között egyenlően oszt-
juk el a feladatokat. Egynek sok volna, de elaprózni 
sem szerencsés.  

A gimnázium 2005 óta rendezi meg a KarMUN 
nemzetközi konferenciát, de most először kényszerült 
arra, hogy online tegye ezt. De nem csak ezért nem le-
hetett rutinból nekivágni a szervezésnek: Takács Ben-
ce utalt rá, hogy bár sok mindent megtanultak másfél 
évtized alatt, mivel a résztvevők minden évben újak, 
szinte mindig a nulláról kell kezdeni az előkészülete-
ket. Idén ráadásként társult ehhez az online kihívás, 
nehezebb volt a szervezés, és nem is csatlakozott 
annyi külföldi, mint korábban. Végül azért öt ország 
képviselői találkoztak az online térben. 

– Mindig egy fő téma köré építjük a bizottsá-
gokban megvitatandó résztémákat, most ez a Co-
vid volt, annak sok elágazásával. Azt akartuk ki-
emelni, hogy minden összekapcsolódik mindennel 
– mondta Gál Borbála. 

Takács Bence kiemelte: kezdettől fogva arra tö-
rekedtek, hogy minél több pozitív részletet emel-
jenek ki.

– A karanténról az izolációra, a különlétre asz-
szociál az ember, mi most az együttlétre összpon-
tosítottunk. 

Dömötör Virág hozzátette, hogy a visszajel-
zések alapján sikerült másfajta „járványélményt” 
nyújtaniuk. 

A munkanyelv természetesen az angol. A bizott-
ságokban szóba került egyebek között a női egyen-
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jogúság, a klímaváltozás, a Biztonsági Tanácsban a 
dél-kínai-tengeri területi viták álltak a középpont-
ban, a kiberbiztonsággal foglalkozó bizottságban 
pedig a Kiberbiztonsági Kutatóintézet vezetőjét, 
dr. Krasznai Csabát hallhatták a résztvevők. 

– A KarMUN az egész év folyamán szoros kap-
csolattartást igényel a partnerintézményekkel, és 
ebben a munkában nagyon sok munkát a diákok 
végeznek el – mondta Hutai László, a gimnázium 
igazgatója. – Már hosszú hónapokkal a rendezvény 
előtt megkezdődik az egyeztetés a bizottságok 
összetételéről, a szakmai és a délutáni közössé-
gi programokról, az elszállásolásról, a delegáltak 
esetleges speciális étkezési igényeiről. Ezt a levele-
zést szinte kizárólag a diákszervezők intézik, csak 
probléma esetén fordulnak a tanárokhoz. 

Hutai László azt is elmondta, hogy a KarMUN 
előadói között volt már ENSZ-diplomata, egyetemi 
professzor, sőt az éppen akkor Budapestre akkredi-
tált amerikai nagykövet is. 

– Idén nem lehetett vendéget fogadni, de „bé-
keidőben” nagyon népszerű a karinthysok között 
a housing, vagyis a delegáltak családoknál való 
elhelyezése. Ez kiváló lehetőséget ad arra, hogy a 
gyerekek jobban megismerjék egymást, barátságok 
épüljenek, és hogy a külföldről érkező vendégek a 
magyar családok hétköznapi életébe is betekint-
hessenek. Évekre szóló barátságok alapozódnak 
meg ennek jóvoltából néhány nap alatt. Nem rit-
ka, hogy a vendéget fogadó diák is meghívást kap a 
külföldi gyerek otthonába, ott tölt néhány hetet a 
következő nyáron, és megismerheti az ő családját, 
életkörülményeit, városát, országát is. 

Természetesen a szervező tanárok, az úgyneve-
zett MUN-directorok is tartják a kapcsolatot egy-
mással. 

Az is előfordul, hogy a sokadik éve visszatérő 
tanár nem szállodába megy, hanem a szervező in-
tézmény valamelyik tanára felajánlja neki otthoni 
vendégszobáját, hogy ezáltal is alkalmuk legyen 
több időt együtt tölteni, beszélgetni, ötletelni.

Kerekes András

Fotók: a Karinthy Frigyes Gimnázium médiacsoportja (Váradi Kitti, Barischin Balázs, Jónás Bulcsú)
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mással. 

Az is előfordul, hogy a sokadik éve visszatérő 
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Kerekes András

Fotók: a Karinthy Frigyes Gimnázium médiacsoportja (Váradi Kitti, Barischin Balázs, Jónás Bulcsú)
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FONTOS SZEREP
Az ötvenes évek jellegzetes építménye volt a 
Stromfeld Aurél, illetve a Beloiannisz laktanya 
(előbbi a Vöröshadsereg útja – a mai Üllői út – 
mellett, részben Vecsés területén, utóbbi a Halo-
mi út és Királyhágó utca sarkán), amelyek jelentős 
szerepet játszottak az 56-os eseményekben. A két 
laktanya eredetileg a magyar honvédség számára 
épült a hidegháború legsötétebb éveiben. Az itt 
állomásozó tüzérek a Ferihegyi repülőtér védel-
mét és a fontos közlekedési utak ellenőrzését lát-
ták el. A Sztálin halálát követő enyhülés idősza-
kában, 1953-tól az itt lévő katonaság létszámát 
csökkentették. 1956-ban a helyi magyar katonák 
nem léptek fel egységesen, de voltak, akik részt 
vettek a harcokban, és a felkelők által használt 
fegyverek is innen származtak.

ÉLET A LAKTANYÁBAN
„A pestlőrinci légelhárító kaszárnyában vagyok 
első éves ezredírnok, mikor kitör a forradalom 
Budapesten. Elzárva a külvilágtól, újságoktól, rá-
diótól, kimenőtől” – írja Az én forradalmam című 
visszaemlékezésében Plivelic Iván, aki a Strom-
feld Aurél laktanyában kiskatonaként töltötte 
sorkatonai szolgálatát. A sorkatonák többsége – 
pontos információk híján – először döbbenettel 
fogadta a laktanyát és egyéb katonai objektumo-
kat érő civil támadásokat. Október végére akado-
zott, majd megszűnt a fűtés, egyre kevesebb lett 

Laktanyák a kerületben
Az utolsó szovjet csapatok 1991. június 16-án hagyták el 
hazánkat. A kivonulás harmincadik évfordulója alkalmá-
ból a Tomory Lajos Múzeum munkatársaival ellátogattunk 
a Stromfeld és a Beloiannisz laktanyához, ahonnan 1956-
ban a szovjetek ellen használt ágyúk és fegyverek többsége 
származott.
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az élelmiszer. A javarészt vidéki sorkatonák han-
gulatát tovább rontotta, hogy nem tudtak semmit 
a családjukról, szeretteikről.

CSALÁDI ÜZELMEK
Miután a két laktanyát a magyar ezredek elhagy-
ták, a helyi lakosok a raktárkészletek zömét szét-
hordták, hiszen a közellátás igencsak akadozott. 
Egy visszaemlékező szerint ebben az időszakban 
néhány Szent Imre-kertvárosi család (többek kö-
zött az illető, az édesanyja és a testvérei) valame-
lyik felkelőcsoport kérésére Molotov-koktélokat 
készített a már üres laktanyában. A rongyokat 
otthonról vitték, üveget, benzint a laktanyában 
találtak. Az elkészült adagokat a felkelők teher-
autóval szállították el. A visszaemlékező, aki 
szerint a felkelők nem környékbeliek voltak, nem 
tudta megmondani, pontosan hol használhatták 
fel a benzinnel töltött üvegeket. Az üres lakta-
nyákat rövid időn belül szovjet egységek foglal-
ták el. (Kenyér és tank. Tomory Lajos Múzeum, 
2016)

Az utolsó szovjet csapatok 1991. június 16-án 
hagyták el hazánkat, de a kiszolgálásukra létesí-
tett infrastruktúra itt maradt, vitákat szülve an-
nak hasznosításáról. A Beloiannisz laktanya te-
rületén a szovjetek az itt tartózkodásuk harminc 
éve alatt több új épületet is emeltek, köztük há-
rom ötszintes tiszti lakóházat a Halomi út men-
tén. Budapesten elsőként ezt a laktanyát hagyták 
el a lakói, így már 1990. október elején – akkor 
adták át a szomszédos Flór Ferenc utca első la-
kóházait – felmerült, hogy a fővárosi hajlékta-
lanokat költöztetnék ide. A környékbeli lakosok 

féltek a közbiztonság romlásától, így azonnal 
tiltakozni kezdtek, röplapoztak, aláírásokat 
gyűjtöttek. Az ügy rögtön a helyi önkormányzat 
alakuló ülésén, 1990. október 24-én téma volt. A 
kerület vezetése nem támogatta a Fővárosi Ta-
nács döntését, helyette a 150 tiszti lakást fi atal 
házaspároknak, a többi épületet pedig oktatási 
célokra szánták. Demszky Gábor főpolgármester 
a megválasztása után azonnal megígérte, hogy 
nem költöztetnek ide hajléktalanokat. A szov-
jet csapatok kivonulásáig azonban az épületek a 
kormány hatáskörében maradtak, így a Kincstári 
Vagyonke  ze  lő Szervezet (KVSZ) olyan szerződést 
kötött, hogy 1991. november 26-ig a laktanyában 
lesz a Szovjetunióból kitelepülni kívánó zsidók 
tranzitszállása.

1991 elején komolyan felvetődött, hogy ide 
költözne a katolikus egyetem, amely végül Pilis-
csabán épült meg. Ezt követően a Máltai Szere-
tetszolgálat kapta meg az épületeket, míg a tiszti 
lakásokat a KVSZ és az önkormányzat 1992 fo-
lyamán értékesítette. A Királyhágó utcai fronton 
– az egykori sportpályák helyén – a 2000-es évek-
ben épült fel a Királyhágó-lakópark, míg a Tarkő 
és a Kétújfalu utca felőli oldalon – ahol eredetileg 
nagy méretű raktárak voltak – a 2010-es években 
hoztak létre modern lakónegyedet, központjában 
a Herrich Károly térrel.

Az Üllői úti laktanya területét megosztották 
Vecsés és Pestszentlőrinc között. Az épületeket a 
2000-es években teljesen elbontották, a helyük-
re ipari parkot terveztek, amely azonban csak a 
vecsési oldalon valósult meg.

Domján Vivien – Pápai Tamás László
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Egy szúrás és egy óra. Ennyi kell ahhoz, 
hogy akár három ember életét is megment-
hessük. A véradók világnapja (június 14.) 
alkalmából kerestük fel az Országos Vérel-
látó Szolgálatot. 

NEM HELYETTESÍTHETŐ 
Az emberi vér csak emberi vérrel pótolható, ezért a 
gyógyító munkában nélkülözhetetlen szerepe van. 
Bizonyos betegségek, vérvesztéssel járó állapotok 
emberi vér adása nélkül nem kezelhetők. Sürgőssé-
gi ellátáskor, életmentő műtéteknél, szülészeten, 
ortopédiai műtéteknél és szervátültetéskor is szük-
ség van vérkészítményekre. Egy véradótól levett 
egy egységnyi vérből – a trombocita és a plazma -
készítmény mellett – egy egység vörösvérsejt- 
készítményt állítanak elő. Egy beteg ellátásához 
általában egy-két egységnyi készítmény elég, de 
komplikált esetekben előfordul harminc- negyven 
egység alkalmazása is.

Adjunk vért,
adjunk életet!

Véradók 
világnapja
Az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) 

és a Nemzetközi 

Vöröskereszt 

kezdeményezésére 

2004 óta június 14-e 

– Karl Landsteinernek

(1868–1943), az ABO-vércsoportrendszer 

felfedezőjének születésnapja – a véradók 

világnapja.

Fotó: Albert Hilscher / ÖNB, Bildarchiv Austria
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MINDENKIRE SZÜKSÉG VAN
Járványmentes időben évente körülbelül 250 ezer 
véradó mintegy 400 ezer véradása biztosítja a 
szükséges mennyiséget. A korhatár elérése vagy 
betegség miatt nagyjából 50 ezer véradó lép ki a 
véradásból, de ugyanennyi első véradó jelentkezik 
is. Mindenkire szükség van, aki vállalja ezt az ön-
kéntes, térítésmentes adományozást egy számára 
ismeretlen beteg gyógyulása vagy éppen élete érde-
kében. Az ország nagyon sok pontján elérhetők az 
Országos Vérellátó Szolgálat intézetei és a Vöröske-
reszt által szervezett kiszállásos véradások is. A vér -
adási helyszínekre nagyon szigorú koronavírus- 
fertőzést megelőző intézkedések vonatkoznak, így 
védik a donorokat és a véradáson dolgozókat is a 
lehetséges cseppfertőzéstől. A vér  adások pontos 
időpontjairól és helyszíneiről a www.ovsz.hu és a 
www.voroskereszt.hu oldalon lehet tájékozódni. 

A VÉRADÁS FELTÉTELEI
Véradásra 18–65 év között lehet jelentkezni, első 
véradók esetében 60 év a felső korhatár. Fontos, 
hogy a jelentkező testsúlya elérje az 50 kilót. A ko-
ronavírus ellen kapott védőoltás nem kizáró ok. 
A  véradást egy orvosi vizsgálat előzi meg, ahol 
megmérik a vérnyomást, és ellenőrzik a hemoglo-
binszintet is. Amennyiben ez nem megfelelő, ak-

Vérplazmával a koronavírus ellen
A Covid-19-cel fertőzöttek gyógyulási esélyeinek 

növelése érdekében a Dél-pesti Centrumkórház 

és az Országos Vérellátó Szolgálat a lehető legtöbb 

korábban PCR-pozitív, de legalább három hete 

tünetmentes személy jelentkezését kéri és várja. 

A szakemberek előzetesen tájékoztatást adnak 

a plazmaferezisről, vagyis a vérplazmavételről, 

s kérdőív, személyes beszélgetés és fi zikális vizsgálat 

alapján döntenek a jelentkező alkalmasságáról. 

Jelentkezni bármelyik vérellátó intézményben 

vagy kiszállásos vérgyűjtési eseményen lehet.

A Véradás – Vöröskereszt applikáció 

A mobilalkalmazás segítségével gyorsan és egyszerűen 

tájékozódhatunk a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradások 

időpontjáról és helyszínéről. Az applikáció tárolja, és térképen is 

megjeleníti az adott hónapban fellelhető véradási lehetőségeket, 

így bárki könnyen megtalálhatja a számára legmegfelelőbb 

véradóhelyszínt. A Véradás – Vöröskereszt nevű alkalmazás 

ingyenesen letölthető az Android operációs rendszerre, és elérhető 

az Apple  Store-ban is.

kor – a donor egészsége érdekében – a szint rende-
ződéséig nem lehet vért adni. A levett vért jelenleg 
négy fertőző ágensre vizsgálják: hepatitis B, hepa-
titis C, HIV és szifi lisz. Amennyiben a vizsgálat so-
rán pozitív eredmény születik, felveszik az érintett 
donorral a kapcsolatot, és teljes körű tájékoztatást 
nyújtanak a további teendőkről.

 -domján- 
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A digitális aláírások, az online oktatás és a 
telefonos jegyzetfüzetbe pötyögött bevásárló-
listák fénykorában vajon van-e még helye a 
klasszikus nyelvtanóráknak, a tollbamondás-
nak vagy éppen a j/ly izzasztó dilemmájának? 
A kézzel és a géppel írás ideális egyensúlyáról 
Kisvarga Gábornéval, az  Eötvös Loránd Álta-
lános Iskola tanítónőjével beszélgettünk. 

ARANY KÖZÉPÚT 
– A folyóírás oktatása most, a digitális eszközök 
idején is ugyanolyan fontos, mint harminc-negy-
ven éve volt, azonban ez sem fekete vagy fehér – 
magyarázza Kisvarga Gáborné. – A kérdés nem az, 
hogy kell, vagy nem kell folyóírást oktatni, sokkal 
inkább az, hogy hogyan. Nyilván az oktatásban 
is egyre inkább a digitalizáció felé haladunk, ami 
egyáltalán nem baj, sőt… Csak azt a középutat 
kellene megtalálni, ahol a hagyományos és az új 
módszerek kiegészítik és segítik egymást. Minden 
egyes tevékenység az agynak más-más területeit 
mozgatja meg, tehát sem a kéz-, sem a gépírást 
nem lehet háttérbe szorítani, mert mindkét eset-
ben a gyerekek járnának rosszul. 

A KÉZZEL ÍROTT SZÓ
– A folyóírás tanulása során erősödik a kéz és 
a szem összehangolt mozgása, koordinációja, 
fejlődnek az agyi idegpályák, a térérzékelés, az 
íves mozdulatok, valamint a csukló és az ujjak 
mozgása révén a kéz fi nommotoros mozgása. 
Javul az ábrázolási készség, a fékezés és a len-
dület folyamatos váltakozása által a ritmusérzék. 
A gyerekeknek emlékezniük kell a betűk formá-
jára és arra is, hogy hogyan kötik össze azokat, 
tehát egyszerre javítja a felismerő- és az emlé-
kezőképességet.  Az agy ezen területeinek műkö-
dése az olvasás tanításában is nélkülözhetetlen 
– hangsúlyozza a tanítónő. – A gépírás teljesen 
mechanikus, ezért géppel írni akkor is tudunk, 
ha valójában fogalmunk sincs arról, hogy mit 
írunk le. Ez kézírásnál lehetetlen. Mivel ez egy 
lassú tevékenység, nem tudunk mindent leírni a 
hallottakból, folyamatosan szelektálnunk kell, 
kulcsszavakat keresni, kiszűrni a lényeget, tehát 
gondolkodásra késztet. 

Ennek köszönhető az is, hogy még felnőttként 
is sokkal eredményesebben és gyorsabban tanu-
lunk, ha kézzel készítünk jegyzetet. 

KKézzel?ézzel?  Géppel?Géppel?
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– Fontos kiemelni, hogy ha egy gyereknek nem 
sikerül megfelelő szinten elsajátítania a kézírást, 
az negatív hatással lesz az önbecsülésére, hiszen 
nem tudja majd helyesen és összeszedetten kife-
jezni magát. Ezek a hiányosságok felnőttkorban 
már nagyon nehezen pótolhatók. 

GYORSASÁG ÉS OLVASHATÓSÁG
– Azt leszögezhetjük, hogy a folyóírás háttérbe 
szorulása vagy esetleges eltűnése visszafordítha-
tatlan károkat okozna a gyerekek kognitív fejlődé-

sében, de azért a technológia és a gépírás előnye-
it sem szabad fi gyelmen kívül hagyni. Az online 
oktatás miatt még fontosabbá vált a gépírás és a 
szövegszerkesztő programok használatának elsa-
játítása. Álszentség lenne mumusként beállítani 
a gépírást, hiszen napi szinten várunk el a gyere-
kektől olyan feladatokat, amelyekhez szükség van 
rá. Emellett elvitathatatlan, hogy a géppel írt „be-
adandók” mindig olvashatók, és sokkal gyorsabban 
elkészíthetők.

Domján Vivien 

Önkifejezés és önkontroll
A témával kapcsolatban felkerestük Sain-Halmen Ágota 

iskolapszichológust is. 

– A folyóírás egyik előnye az, hogy művészi és egyben rendkívül 

személyes. A gyerekek – csakúgy, mint a felnőttek – vágynak 

arra, hogy ki tudják fejezni az egyéniségüket és a kreativitásukat. 

Az aláírásban megbúvó és a később konkrét, felismerhető, egyéni 

jellegzetességeket mutató folyóírás fejlesztése fontos lépés a személyes 

stílus és hangvétel kialakításában. A kézírás összetettsége miatt 

kénytelenek vagyunk az adott tevékenységre koncentrálni. Így fejlődik 

az önkontrollunk is. Az irányított fókusz pedig meditatív, nyugtató, 

hangulatjavító hatású. 

A Broca-mező 
A Broca-központ, amelyet Paul Broca 19. századi 

francia neurobiológusról neveztek 

el, az agy mozgatókérgének 

közelében, a frontális lebenyben 

helyezkedik el, és az ajkak, 

az állkapocs, a nyelv, a lágy szájpad 

és a hangszálak mozgását irányítja.

Amikor kézzel írunk, akkor nagyon aktív lesz, 

ha viszont gépen, akkor meg sem rezdül.

Ha megsérül, a beszédképzés súlyos 

károkat szenved.
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■ Korábban trióban vagy annál is nagyobb számú 
formációkban lépett fel. Hogyan jött létre ez a duó -
felállás?
■ Esetünkben ez a felállás nem csak a karantén-
körülmények következménye. Bár kétségkívül az 
elmúlt időszakban azok, akik próbáltak jelentkezni 
ilyen-olyan formációkban, inkább csökkentették a 
felállás létszámát, mert a technikai feltételek ha-
tárt szabtak. Egy duót a legkönnyebb egy kamerá-
val felvenni. De mi nem ezért duózunk, hanem sze-
retjük a kamaraformációt. Sokkal érzékenyebben 
lehet reagálni egymásra, és szabadabb a zenélés 

így. Elég ritka az olyan muzsikustárs, akivel én ezt 
művelni tudom, akivel egymásra tudunk hango-
lódni, de Elek István szaxofonművész  ilyen.
■ A Kondorban együtt még nem léptek fel, miként 
készülnek erre a koncertre?
■ Csak ebben a felállásban nem léptünk fel, mert 
egyébként engem a tavalyi szezonban Horváth Zsolt 
meghívott, és akkor Molnár Enikővel, a nagyon te-
hetséges fi atal énekesnővel léptünk fel, ami után 
nagyon parádés jam session kerekedett. A korábbi 
években is többször jártam már ott, csak akkor más 
jelleggel, például kiállításmegnyitókon szerepeltem. 

A Kondor Jazz Klub június 25-én 
ismét három különböző pro  duk -
ció  val várja a zenekedvelőket. 
Első körben a ház zenekara, a 
Jazz’hog Band szórakoztatja a kö-
zönséget, ezt követően egy-egy 
ismert előadó vagy zenekar ját-
szik, majd közös jam session, 
vagyis örömzenélés veszi kezde-
tét, amelyre a közönség soraiból 
is várják a hangszerrel érkezőket. 
A klub sztárvendége ezúttal Gyár-
fás  István és Elek István duója 
lesz. A gitáros Gyárfás Istvánt kö-
zös játékukról és a várható han-
gulatról kérdeztük.

A pillanat
varázsa
Újranyit a jazzklub
a Kondorban
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Gyárfás István (Gyafi ) több mint három évtizede alapította első 

gitár-bőgő-dob összeállítású trióját, amely azóta is folyamatosan 

működik. Korábban öt lemezük jelent meg, legújabb albumuk ismerős 

rajzfi lmzenéket dolgoz fel Cartoon Jazz címmel. Számos magyar 

és külföldi fesztiválon szerepeltek nagy sikerrel. 

2013-ban Gyárfás Istvánt választották az év gitárosának a jazzma.hu, 

a legrangosabb magyar jazzszaklap olvasói, majd számos alkalommal 

a kritikusok, az olvasók és a jazzmuzsikusok egyaránt őt tartották 

az év gitárosának. Munkásságáért 2015-ben a legrangosabb szakmai 

életműdíjjal, a Szabó Gábor-díjjal tüntették ki.

Elek István négy évtizedes pályája során számos zenekar szólistája volt, 

majd saját neve alatt 2015 elején debütált a kvartettje, amely aztán 

nagy sikerrel szerepelt a fővárosban és vidéken egyaránt. A négy főből 

álló formáció minden tagja a műfaj legjobbjai közé tartozik. Az együttes 

vezetője a nádfúvós hangszerek egész arzenálját szólaltatja meg. 

Főként tenorszaxofonon játszik, de nem idegen tőle a klarinét, az alt-, 

a szoprán- és a baritonszaxofon sem. Elek István 2001-től a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem jazzszaxofontanára.

■ Ezek szerint van némi átjárás a szomszédos ke-
rületek kulturális élete között…
■ Én Rákoshegyen lakom, de többször hívtak 
már a XVIII. kerületbe képzőművészek kiállítása-
inak megnyitójára játszani vagy például a lőrinci 
és kispesti művészek bemutatkozására is zenélni, 
ami nekem nagy megtiszteltetés és öröm. Sok mű-
vészbarátunk él itt, hogy mást ne mondjak, a két 
kerület határán lakik a fantasztikus jazzénekes, 
Berki Tamás. Van tehát egyfajta fúzió a környéken 
élő művészek között, legalábbis kommunikálunk, 
és időnként találkozunk.

■ Milyen zenével jönnek június 25-én, és milyen 
hangulatra számítanak?
■ A saját produkciónkban javarészt jazzsztender-
dek lesznek, olyanok, amelyek kifejezetten inspi-
rálnak bennünket erre a kamaramuzsikára. A jam 
session pedig általában a pillanatra hagyatkozik 
abban az értelemben, hogy valaki bemondja a dal 
címét, és ha erre vetődnek a többiek is, akkor azt 
elkezdjük játszani, és ki-ki elmondja benne az ő pil-
lanatnyi gondolatait, érzéseit. Ennek a pillanatnak 
a varázsa az, ami remélhetően a közönséget és a 
zenészeket is magával ragadja. Bodzay Zoltán
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Még korlátozott körülmények között, de 
már közönség jelenlétében tartották meg a 
Kondor Béla Közösségi Házban a XVIII. ke-
rületi Művészeti Egyesület XXV. Tavaszi 
Tárlatának megnyitóját.

Noha jobb lenne hosszabb ideig elmélyedni egy-
egy jelentős tárlat anyagában, amióta lehetőség 
nyílt beltéren is rendezvényeket szervezni, sűrűn 
követik egymást a kiállítások a Kondorban. Még 
éppen csak kiköltöztek Balogh Tibor grafi kus, fes-
tőművész alkotásai a házból, rögtön egy csoportos 
bemutatkozásnak lehettünk szemtanúi.

Immár huszonötödik alkalommal nyílt meg a 
XVIII. kerületi Művészeti Egyesület tavaszi tár-
lata május 7-én az intézményben. Aki a kiállítás 
megnyitóján nem lehetett jelen, a ház közösségi 
oldalán élő közvetítésben kísérhette fi gyelemmel, 
amint bemutatták a huszonnégy művész változa-
tos technikával és témaválasztással készített alko-
tásait. 

A helyben megjelent és a távolról fi gyelő érdek-
lődőket Máté Zsuzsa köszöntötte. Az intézmény 
vezetője elmondta, hogy ugyan nem így tervezték, 
de az egyesületnek ez az első bemutatkozása idén 
a házban. Felhívta a fi gyelmet a közösségi ház és a 
kerületi művészek jó kapcsolatára, amit további 
közös programok is jeleznek majd a jövőben.

– Egy egyesület életében huszonöt év komoly 
idő, és van még olyan tag is, aki megerősítheti, 
hogy az alapítástól pillanatok alatt eltelt ez az idő-
szak – mondta Garamvölgyi Béla –, de haladni kell 
tovább. 

Az egyesület elnöke az új irányokról szólva 
hozzátette: a Kondorral való együttműködésnek 
köszönhetően hosszú évek óta először idén lehe-
tőségük lesz alkotótáborok szervezésére. Az elsőt 
július 5-től tartják a Tomory Lajos Múzeum kert-
jében, s július 15-én kerítéskiállítás jellegű össze-
foglaló eseménnyel zárul. A másik alkotótáboruk 
az önkormányzat délegyházi üdülőjében lesz.

Megnyitó beszédében Szabó Zsófi a, a Tomory 
Lajos Múzeum művészettörténésze szólt a tava-
szi tárlat hagyományáról, amivel a XVIII. kerületi 
 Művészeti Egyesület egyfajta állandóságot képvi-
sel a folyamatos változásban. B. Z. 

T avaszi
tárlat

Buczkó Imre festménye

Ágoston-Papp Mónika kerámiái

Siklós Péter fotóművész

Fotók: Váradi Levente
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Elő a napszemüveggel!

A régmúltban
A „napszemüveget” már az ősi inuit törzsek tagjai is 

viselték a történelem előtti időkben. A rozmárcsontból 

kifaragott, roppant szűk látóréssel rendelkező 

szemüvegeket arra használták, 

hogy megvédjék a látásukat a hóról 

visszatükröződő napfénytől. 

Marilyn Monroe-é cicás, Audrey Hepburné 
hatalmas, John Lennoné pedig kerek. De 
vajon mi, kevésbé ismert földi halandók, 
hogyan és milyen napszemüveget válasz-
szunk? A kerületben dolgozó Szabó Tamás 
látszerész segít eligazodni ezen az egyre 
szélesebb piacon.

NEM CSAK DIVATBÓL
Bár örök igazság, hogy a napszemüveg öltöztet, 
elsősorban mégsem kiegészítő, hanem egész-
ségmegőrző szerepe van. Az erős sugárzástól a 
szemünket épp olyan fontos megvédeni, mint a 
bőrünket. A  napba csak kifejezetten arra a célra 
gyártott szemüveggel szabad belenézni, máskü-
lönben kiéghet a retina, ami vaksághoz vezet. 

LEGYÜNK RÉSEN
– A napszemüvegek esetében sem a márka, sem az 
ár nem garancia a jó minőségre, sőt gyakran elő-
fordul, hogy egy hangzatos név egészen silány árut 
rejt, ahogyan az is, hogy egy viszonylag olcsó ter-
mék megfelel a minőségi kritériumoknak – magya-
rázza Szabó Tamás. – Ez sajnos a laikusok számára 
nagyon megnehezíti a választást, így én mindenki-
nek azt javaslom, hogy kérje szakember segítségét. 
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EGYEDI IGÉNYEK
A látszerész elmondta, hogy az igazán jó napszem-
üveget pontosan olyan gondossággal és az egyéni 
elvárások fi gyelembevételével kell kiválasztani, 
mint egy rendes szemüveget. 

– Az első szempont természetesen minden-
kinek az, hogy hogyan áll, ez azonban egyáltalán 
nem elég, ha valóban az „igazit” keressük. Lát-
szerészként az én első kérdésem mindig ez: Mire 
szeretné használni? Egészen más szempontokat 
kell fi gyelembe venni, ha hétköznapi viseletre vagy 
futáshoz, vagy akár horgászathoz keres valaki nap-
szemüveget. A lencse színét sem csupán az ízlés 

határozza meg. A különböző árnyalatok ugyanis 
más és más tevékenységekhez megfelelők. A szür-
ke árnyalat segíti leginkább a színfelismerést, ezért 
vezetéshez például az ilyen színű lencsék ajánlot-
tak. Tévhit, hogy minél sötétebb a lencse, annál 
jobban véd az UV-sugárzástól. 

A LEGFONTOSABB FELTÉTELEK
– Optikai szempontból torzításmentes és megfe-
lelő árnyalatú színezett lencsék és százszázalékos 
UV-szűrőképesség (UV 400 nanométer) ajánlott. 
Ha ez nincs meg, akkor csupán egy sötét műanyag 
van a szemünk előtt, amivel csak azt érjük el, hogy 
a pupillák kitágulnak, és nagy mennyiségű UV-su-
gárzásnak lesznek kitéve – hangsúlyozza a szak-
ember.

Anatómiai szempontból fontos a megfelelő 
illeszkedés, orr- és szárkialakítás. Ebben is csak a 

De akkor Marilyn Monroe, Audrey Hepburn 
vagy John Lennon? 

Olyan keretet válasszunk, amelyik kiegészíti az arcunk formáját 

vagy azzal ellentétes. Az arcunkkal azonos formájú szemüveg 

nem előnyös. A szögletes szemüveg például szélesíti a szögletes arcot, 

és túl komor lesz tőle a tekintet.

■ Keskeny archoz legjobban a szögletes vagy kerek formák illenek, 

amelyek az arccsonton túlnyúlnak, és így ellensúlyozzák az állkapocs 

szélességét.

■ Szögletes archoz a kerek és a lekerekített sarkú, nem túl nagy 

keretek mennek.

■ Kerek archoz előnyös a szögletes keret, amely határozottá teszi 

az arcot – de ne legyen szélesebb az arccsontnál.

■ Szív alakú archoz kerek vagy ovális változatok illenek, melyek nem 

nyúlnak túl az arccsonton.

■ Ovális archoz olyan szemüveg előnyös, amelyik nem szélesebb

az arc legszélesebb pontjánál.

szakember tud segíteni, hiszen egy tizedmillimé-
ter is nagyon sokat számít. 

– A biztonság tekintetében is kiemelt szere-
pe van a jó minőségű, magas szakítószilárdságú 
lencséknek, mert a használat során komoly sé-
rüléseket okozhat egy nem megfelelő szemüveg. 
Extrák lehetnek a kontrasztfokozó színezések, a 
spektrumszűrő, a polárszűrő, a karcállóság, a két-
oldali UV-szűrés, a tükrösítés, a portaszítás, vala-
mint a párásodáscsökkentés.

-domján-
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„Örömmel tudatom a Kossuth téri reformá-
tus gyülekezettel, egykori tanítványaim-
mal, kedves ismerőseimmel, hogy a bíróság 
bejegyezte a Ne félj, csak higgy nevű alapít-
ványom, melynek kiemelt célja az egyház-
közösségen belüli hitéleti tevékenység – az 
evangelizáció, a missziós tevékenység, a 
közösségi élet – támogatása.” Így kezdődik 
Holdházy Jánosné felhívása, amely Három-
széki Botondnak, a gyülekezet vezető lelké-
szének közvetítésével a szerkesztőségünk-
höz is eljutott. 

– Több mint hetven éve vagyok a kerület lakója 
és a helyi református közösség tagja. Itt kötöttem 
házasságot, itt tanítottam csaknem négy évtize-
den át, és manapság is szinte naponta találkozom 
azokkal, akiket annak idején óvodásként vagy kis -
is  ko  lás  ként ismertem meg, és akik ma már szülők, 
nagyszülők. Ha van időnk, elbeszélgetünk, s re-

mélem, lesznek majd, akik bekapcsolódnak az ala-
pítvány munkájába, vagy anyagilag támogatják a 
működését – mondja Holdházy Jánosné, sokaknak 
egyszerűen csak Eta néni.

Debrecenben, a kálvinista Rómában végezte a 
református tanítóképzőt, majd Miskolcon az óvó-
nőképzőt, és éppen hetven  éve annak, hogy ifjú 
asszonyként Pestszentlőrincre került. 

– A férjem családja az első idetelepülők egyi-
ke  volt, ezt egy korabeli kiadvány is tanúsítja. 
Negyvennyolc évig éltünk házasságban, de gyere-
künk sajnos nem született.

Eta néni Pilisszentléleken kezdte a pályáját, 
1950-ben. A szlovák faluban a papon és rajta kívül 
senki nem beszélt magyarul, vagy csak alig. Hetven 
gyerek volt rábízva, ők és a szüleik is egy-kettőre 
befogadták maguk közé. Bányászfalu volt, így ju-
tott le egyszer még a dorogi bányába is. Mindössze 
egy évet töltött ott, de ezen az első felnőtt munka-
helyén máig érvényes lelki hozománnyal gazdago-

Ne félj, csak higgy!
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dott: a gyereket szeretni kell, és akkor nincs külö-
nösebb baj velük. Húsz éven át volt vezető óvónő, 
és Lőrincen kívül másutt is megismerhették, így 
Zuglóban a Füredi úti tanoviban, ahol az óvónő-
képzősök szakmai oktatása folyt, munkatársa volt 
a budapesti továbbképző intézetnek, és publikált 
az Óvodai Nevelés című szaklapban.  

A kiváló pedagógus kitüntetés után tavaly ok-
tóberben átvehette a rubindiplomát is.  

– 1984. szeptember elseje máig emlékezetes 
fordulópont az életemben: Fonyódi János, a Boká-
nyi igazgatója tanítani hívott az iskolába. Tizen-
egy évet töltöttem ott, 1995-ben onnan mentem   
nyugdíjba. Alsósokkal foglalkoztam, napközis is 
voltam, egy kolléganőmmel együtt pedig kisegítő 
osztályban is tanítottunk. Nagyon nehéz volt, de 
felejthetetlen örömmel járt, amikor év végén az 
eredményeik alapján mindegyik gyereket fölvették 
a második osztályba. 

1990-ben a Kossuth téri református lelkész ké-
résére kezdte el a hitoktatást. 

– Ő szintén Debrecenben végezte a teológiát, 
és tudta, hogy én hitoktatást is tanultam. Örömmel 
vállaltam, és több iskolában és óvodában tanítot-
tam hittant, vagy hetven gyerekkel foglalkoztam, 
egészen a legutóbbi évekig. Utoljára a Gyöngyvirág 
utcában töltöttem több évet, nagyon jól éreztem 
magam náluk, szerettek a gyerekek, de a szívem 
miatt abba kellett hagynom, mert egyre nehezebb 
volt fölmenni a harmadik emeletre. 

A Ne félj, csak higgy alapítvány számlaszáma:

OTP Bank, 11718000 – 22398390 

Címe: 1183 Budapest, Kossuth tér 5.

Itt kötöttem házasságot, 
itt tanítottam csaknem 
négy évtizeden át, 
és manapság is szinte 
naponta találkozom 
azokkal, akiket annak 
idején óvodásként 
vagy kisis  ko  lás  ként 
ismertem meg.

– A gyerekek nagyon kérleltek, volt, aki egye-
nesen azzal jött, majd ő elintézi, hogy a földszin-
ten kapjanak helyet.

Holdházy Jánosné a Kossuth téri gyülekezet 
munkájában ma is folyamatosan részt vesz, még 
vasárnapi iskolát is tart azoknak a gyerekeknek, 
akiket a szülők magukkal visznek az istentisztelet-
re. Mint mondja, még csak 92 éves, egész életében 
dolgozott, nem tudná tétlenül tölteni napjait. 

Éveken át táboroztatott, most is besegít a szer-
vezőknek, és reméli, hogy legalább fél napra velük 
lehet, ott is találna munkát magának. Az alapítvá-
nya révén segíteni szeretne azoknak, akiknek ne-
hézséget jelent befi zetni a táborra, vagy bármilyen 
más segítségre van szükségük.

Kerekes András

Fotók: Váradi Levente



pén már 6000 ember élt. A telepen víz- és csator-
nahálózat, közvilágítás volt, aki kérte, annak a la-
kásába is bevezették a villanyvilágítást. A szociális 
bérlakásokból álló telepet gondnokság üzemeltet-
te, az szedte a lakbért, működtette az intézménye-
ket, a kertészetet, karbantartotta az épületeket, 
szállította a szemetet, gondozta az utcákat.

Az Állami lakótelepet sajátos kettősség jelle-
mezte: az itt élők 70-80 százaléka állandó jövede-
lemmel rendelkező állami alkalmazott, munkás, 
kistisztviselő volt. Ők a pestszentlőrinci átlagnál 
magasabb komfortfokozatú kertes lakásért és a 
szolgáltatásokért kedvező mértékű, stabil lakbért 
fi zettek, amit az állam az itt, illetve a szükségtele-
peken élő szegények támogatására fordított. Húsz 
százalék nehezen fi zette még a kedvezményes lak-
bért is, ezért társbérletbe kerültek más családok-
kal. Számukra működtették az ingyenkonyhát, az 
óvodai napköziket, hirdettek tejakciókat, ínség-
munkát. 

Pestszentlőrincen először itt létesítettek kul-
túrházat (1927-ben), a Kondor Béla Közösségi Ház 
elődjét. Úgynevezett munkaiskolát, csecsemővédő 
egyesületet, sőt tisztasági fürdőt is működtettek. 
A  harmincas években épült fel a katolikus és az 

Havanna-lakótelep: 
100 éves múlt

hel
ytö

rtén
et

Száz éve alapították a Havanna elődjét, a 
két világháború közötti Magyarország leg-
nagyobb szociális telepét, a pestszentlőrinci 
Állami lakótelepet.

A trianoni békeszerződés következményeként több 
mint 400 ezer magyar menekült a mai országha-
tárok közé. Sok erdélyi, felvidéki, délvidéki család 
éveket élt budapesti pályaudvarokon, tehervago-
nokban. A helyzet kezelésére 1921 nyarán vala-
mennyi politikai erő egyetértésével született meg 
a rövid, csupán három paragrafusból álló törvény 
az állami kislakások építéséről.

Ennek alapján Budapesten, ahol a legnagyobb 
volt a lakásínség, a szükséglakótelepeken (Mária 
Valéria-, Auguszta-telep), illetve a fővárostól kapott 
ingatlanokon (Juranics-, Pongrác-telep) többlaká-
sos téglaépületeket, lakótömböket építettek. A leg-
nagyobb beruházás a főváros közeli nagyközségben, 
Pestszentlőrincen létrehozott Állami lakótelep volt. 
1921 és 1927 között 235 épületben 1397 kertes bér-
lakást alakítottak ki a lőszergyár területén, amely 
félúton volt az Üllői út és a Cséry-telep között.

A körülkerített városrészben, amelynek helyén 
ma a Havanna-lakótelep áll, az 1920-as évek köze-

Az Állami lakótelep az 1920-as években
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helytörténet

unitárius templom, de sportpálya, kulturális és 
sportegyesületek is létrejöttek a telepen. 

Az 1960–70-es években számos helyen hajtot-
tak végre „városrehabilitációt”, azaz lakónegyedek 
bontásával teremtettek helyet az új panelépületek-
nek. Az 1975-ös ötéves tervben a kerület vezetői és 
a Fővárosi Tanács döntése alapján kezdték meg az 
Állami lakótelep lebontását. A mintegy 60 hektár 
nagyságú területen (melynek határait a Barcsay, 
Vörösmarty, Margó Tivadar, Baross és Kolozsvár 
utcák képezték) 1976-ban kezdtek építkezni. A ko-
rábbi épületekből csak a Vörösmarty utcai iskolát 
és a két templomot tartották meg, de a lehető leg-
több fát, fasort őrizték meg. Az építtetők célja egy 
6000 lakásos, modern lakótelep létrehozása volt. 
A  házsorok között parkosítottak, hogy a lakások-
ban legalább a főszoba egy csöndesebb zöldterü-
letre nézzen. A két lakóépületi sáv között helyezték 
el a középületek sávját. Itt épültek fel – az eredeti 
tervekhez képest több módosítással – az üzletek, 
a bölcsődék, óvodák, a két általános iskola, a szo -
ciá  lis otthon és az egészségügyi intézmények, va-
lamint a Kondor Béla Közösségi Ház.

A lakónegyed első utcáját a kubai fővárosról 
nevezték el. A Magyar Rádió fi ataloknak szóló Ötö-
dik sebesség című műsorának szerkesztői az 1978. 
június 9-i adásban arra kérték a Fővárosi Tanácsot, 
hogy az utca az abban az évben tartott XI.  Vi-
lágifjúsági Találkozó helyszínének nevét kapja. 
A XVIII. kerületi Tanács elfogadta a javaslatot, és a 
kubai szocialista forradalom kitörésének 25. évfor-
dulóján (1978. július 26-án) felavatták a Havanna 
utcát. Az Állami lakótelep rekonstrukciója nyomán 
megszületett a Havanna utcai lakótelep, egysze-
rűbben „a Havanna”.

 Heilauf Zsuzsanna

Az Állami lakótelep az 1920-as években

A katolikus templom a harmincas években épült fel a telepen

Az 1927-ben létesített kultúrház nagyterme
Fotó: Ruzsa István

Fotók: Tomory Lajos Múzeum
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Móric, a bamba holdhal
Móricot, a kis holdhalat tulajdonképpen nap-
halnak is hívhatták volna, kedvenc időtöltése 
ugyanis az volt, hogy felúszott a víz felszínére, 
kinyújtóztatta a has- és a hátuszonyát, és ha kel-
lőképpen szép idő volt, órák hosszat napozott. 
Amikor a legsimogatóbbak voltak a napsugarak, 
el is aludt lebegés közben. Mégsem a napról, 
hanem a holdról nevezték el, a bőre ugyanis es-
ténként visszaverte a vízbe szűrődő holdfényt, 
és ettől olyan gyönyörűen csillogott, hogy hét 
tengerről jártak a csodájára mindenféle halak. 
Meg aztán a külseje, nagy kerek formája is ha-
sonlított kissé a teliholdhoz.

Egy napon, amikor déli szendergéséből feléb-
redt, egy kellemes és egy kellemetlen dolgot ér-
zett. A kellemes az volt, hogy alaposan kipihente 

magát. A kellemetlen pedig az, hogy rájött: retten-
tően éhes.  Nagyot fújtatott, aztán komótos tem-
póban elindult. Süllyedni kezdett. Nem volt ügyes 
úszó, ami furcsa egy hal esetében, de ez az igazság. 
Gyakran előfordult az is, hogy elbambult, így hát 
tudta, össze kell szednie magát, nehogy a fürgébb 
halak elkapkodják előle a táplálékot. 

Móric kedvenc eledele a medúza volt. Hacsak 
tehette, azt lakmározott. Most is erre készült. Ész-
re is vett egy kisebb rajt, célba vette őket, de ahogy 
sejthető, az történt, ami szokott. Hoppon maradt. 
A medúzák eltűntek más halak szájában, vagy 
gyorsan arrébb úsztak. 

Móric egyre éhesebben vadászott tovább.
A tenger mélyén nem talált több medúzát, 

ezért feljebb úszott. Nem kellett sokáig várnia, a 
felszín közelében megpillantott egy hatalmas íny-
csiklandozó példányt. Más éhes halat nem látott a 
környéken, ez megnyugtatta, így nem kellett sen-
kivel harcolnia a fi nomnak ígérkező falatért. A me-
dúza alá úszott, majd óvatosan emelkedni kezdett. 
Már egészen közel járt hozzá, csodálkozott, hogy a 
préda nem próbál menekülni előle. Móric gondo-
latai ekkor elkalandoztak, azt kezdte tervezgetni, 
merre úszkáljon a lakmározás után, így aztán szo-
kás szerint elbambult kissé. Mire nagyra nyitotta a 
száját, azt vette észre, hogy a medúza rátekeredett. 

Nem értette, mi történik vele. Csak nem az étel 
eszi meg őt? Aztán gyanús lett neki valami. Nem 
is medúza volt az, hanem egy műanyag zacskó. 
Pont az történt, amitől mindig óvták a szülei! Az 
emberek sokszor szemetelik össze az utcákat, az 
erdőket, a vizeket, nem is sejtik, micsoda galibá-
kat okoznak ezzel. A zacskót bizonyára valamelyik 
nagy tengerjáró hajóról dobta a vízbe egy felelőtlen 
ember. A kis holdhal kétségbeesetten fi ckándozott, 
reménytelennek tűnt a helyzete, a zacskó teljesen 
körbefonta őt. Úgy érezte, menten megfullad, ami-

kor hirtelen nem várt segítség érkezett.
Ervin, a mohó, mindig minden enni-

valót szívesen befaló palackorrú delfi n -
srác és jó barátja, Jakab, a bátor kisrája 

gy
erek

szo
ba
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úszott oda hozzá. Elhatározták, hogy kiszabadítják 
a bajba került holdhalat.

– Segítünk neked – kiáltotta Jakab –, csak ne 
mozogj, majd mi megküzdünk az ellenséggel! 

– Gyorsan, mert megfulladok! – kérlelte őket 
Móric. 

– Én mögéd kerülök – ismertette a haditervet a 
delfi n –, Jakab pedig elölről támad!

Így is történt, bekerítették a műanyag zacskót, 
majd Jakab hosszú, éles farkuszonyával beleszúrt, 
és lehúzta Móricról.

– Köszönöm, köszönöm! – hálálkodott a ki-
szabadult holdhal. – Az utolsó pillanatban érkez-
tetek.

– Semmiség – mosolygott a rája. – Jössz velünk 
játszani?

– Örömmel – mondta Móric –, csak előbb 
együnk valamit. 

– Egyetértek – bólintott Ervin –, keressünk va-
lami fi nomságot. Neked medúzát, Jakabnak plank-
tonokat. Nekem bármi jó lesz, én nem vagyok vá-
logatós. Csak műanyag ne legyen…!
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Pestszentimrei 
Gyöngyszem Óvoda

Képzeld el, hogy egy vidám reggelen felébred 
a család, és megbeszélitek, hogy kirándulni 
mentek. Olyan boldog vagy, hogy majd ki-
csattansz örömödben. A nagy ujjongásban 
azonban alig maradt időtök bepakolni a 

szükséges holmit. Segíts anyának, apának: te 
mit csomagolnál a piknikkosárba, vajon mire 
lesz szükségetek  a kiruccanáshoz? Karikázd 
be, vagy egy vonal segítségével húzd a kosár-
ba a szükséges eszközöket, kellékeket.

Piknikkosár
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A feladatokat 
és a rajzokat készítette:

A szünidő alatt se feledkezze-tek meg a mozgásról, a vidám játékról a szabad levegőn. Ízelí-tőképpen pár  szabadtéri játékot kínálunk nektek. Reméljük, hogy az ötleteinkkel vidám, tevékeny pillanatokat varázsolunk a nyári mindennapokra!

Hűsítő melegben nincs jobb 
egy jó hideg krémes fagyi-
nál. Egyszerű recept alap-
ján készíthetsz nagyszerű 
fagylaltot, de ha erre nincs 
lehetőséged, akkor a játék-
ban is elővarázsolhatod az 
élményt. 

Papír és fonal segítségével készíthetsz töl-
csért és gombócot. Az elkészítés folyamatát se-
gítségképpen lerajzoltuk neked. 

Só, liszt és víz segítségével gyurmát készít-
hetsz, amit kiszínezhetsz ételfestékkel vagy 
akár temperával, és máris varázslatos fagyi-
gombócokkal örvendeztetheted meg család-
tagjaidat, barátaidat.

Egy papírkarton és spatula segítségével 
jégkrémet készíthetsz egyszerű díszítőtechni-
kával, és ha már nagyon ügyes vagy, ebből egy 
memóriajáték is születhet. Ebben az esetben 
mindegyik fajta jégkrémből kettőt kell készíte-
ned, csak így tudod majd összepárosítani azo-
kat, amelyek egyformák.

Fagyis játékok

Szabadidős
játékok
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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
független
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  ban

Hétfőnként 14–16 óra között a 296-1438-as 

tele  fon  számon.

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. Hívjon 
bizalommal!Telefon: 06-20-980-3957

Anna Refl exmasszázs! A talpunk refl expontjainak masszírozásával hatha-
tunk vérkeringésünkre, mivel a vér létfontosságú, az szállítja a tápanya-
got, oxigént, és elszállítja a salak és méreganyagokat. Házhoz jövök. Érd: 
+3630/964-5324

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

Graller Róbert klímaszerelő. Díjmentes felmérés! Modern, megbízható, 
energiahatékony készülékek telepítése, karbantartása hűtésre, fűtésre, pá-
ramentesítése. Telefon: 06-30-560-2931 

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

Redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, roletta, készí-
tés-szerelés különböző kivitelben garanciával. Redőny gurtnicsere, átala-
kítás, javítás, napellenző ponyvacsere, egyéb árnyékoló javítás. Nemeskéri 
Árnyékolás: 06-20-971-9201, 257-1875

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

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

LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. 
Rácsok, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tele-
fon: 06-30-299-1211

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

Víz-gáz, villanyszerelő, burkoló, kőműves, ács, parkettás munkát válla-
lunk. Telefon: 06-70-251-4400

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

Favágással, alpin favágással, telekrendezéssel, kertészettel, ker-
tépítéssel kapcsolatos munkák elvégzése. Tel: 06-70/617-79-40 

Billenő garázskapu br. 89.990 Ft-tól a Smartkapunál kézi 
nyi  tással, szigetelés nélkül. Méret: 2380x1990, 2380x2090, 
24080x1990. Szín: fehér, szürke, barna. Házhoz szállítást és 
beszerelést is vállalunk korrekt áron számlával, garanciával. 
06 20 257 8525 info@smartkapu.hu

Elektromos szekcionált garázskapu br. 219.990 Ft-tól a 
Smart  kapunál, vastag szigeteléssel, 2 távirányítóval. Méret: 
2400x2100, 2500x2100, 2600x2100 Szín: fehér vagy szürke. 
Házhoz szállítást és beszerelést is vállalunk korrekt áron 
számlával, garanciával. 06 20 257 8525, info@smartkapu.hu

INGATLAN
Eladó – kiadó ingatlanokat keresek, a siker díja 2-3% jutalék. Teljes körű 
ügyintézés, értékbecslés. Húsz éves szakmai tapasztalat. Hívjon bizalom-
mal! T:20/39-74-055

Életjáradékot fi zetnék lakásáért! Leinformálható, referenciával rendelkező 
megbízható személy vagyok! Kálny Csaba 06-20/94-94-94-0 

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

NYÍLT ÁRVERÉST HIRDET
a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok megtekintett állapotban történő értékesítésére:

①   Budapest, XVIII. kerület Iharos Sándor utca 4. szám alatti, 145111/288 hrsz-ú, 839 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület, kikiáltási ára: 
bruttó 36.916.000,- Ft, azaz harminchatmillió-kilencszáztizenhatezer forint.

➁    Budapest, XVIII. kerület Iharos Sándor utca 6. szám alatti, 145111/287 hrsz-ú, 836 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület, kikiáltási ára: 
bruttó 36.784.000,- Ft, azaz harminchatmillió-hétszáznyolcvannégyezer forint.

③    Budapest, XVIII. kerület Iharos Sándor utca 8. szám alatti, 145111/286 hrsz-ú, 832 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület, kikiáltási ára: 
bruttó 36.608.000,- Ft, azaz harminchatmillió-hatszáznyolcezer forint.

④    Budapest, XVIII. kerület Iharos Sándor utca 10. szám alatti, 145111/285 hrsz-ú, 828 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület, kikiáltási ára: 
bruttó 36.432.000,- Ft, azaz harminchatmillió-négyszázharminckétezer forint.

⑤   Budapest, XVIII. kerület Abaújvár utca 22. szám alatti, 157452 hrsz-ú, 451 m2 alapterületű, kivett hétvégi ház, udvar, kikiáltási ára: bruttó 
15.334.000,- Ft, azaz tizenötmillió-háromszázharmincnégyezer forint.

Az árverés időpontja: 2021. június 22. (kedd) 10 órától a felhívás sorrendjében
Az árverés helye: Budapest, XVIII. kerületi Bókay-kert, Fesztivál-színpad (1181 Budapest, Szélmalom utca 33. - Szélmalom utcai bejárat)
Árverési dokumentáció: Az ingatlanról készült árverési dokumentáció – az árverésen történő részvétel feltételeként –
a juhasz.orsolya@bp18.hu e-mail címen keresztül igényelhető (tárgy: „árverés”). Telefon: 296-1300*1821

Az árverési felhívás megtekinthető a www.bp18.hu internetes oldalon is.

Budapest, 2021. május 19.
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