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Bevezetés
Szemeretelep jelenleg Budapest XVIII. kerülete, azon belül Pestszentlőrinc egyik területi egysége. Budapest Főváros Képviselő Testülete határozatban rögzítette a határait. Ez akkor történt, amikor
Ráday Mihály kezdeményezésére elővették a kerületeken belüli történelmi helyneveket és újból hivatalossá téve felírták az utcatáblákra.
A Fővárosi Közlöny 1992. június 15-i számában a XVIII. kerület
Szemeretelep határvonalára a MÁV szolnoki vonala a Május 1. tértől
– Nagybánya utca - Üllői út - iparvágány - Május 1. tér. meghatározás
szerepel.
Szemeretelep kerülete 5,87 km, területe 2 187 612 m2
A határozat az idők során kialakult helyzetet rögzíti, ugyanis ez a terület a Szemere bírtok része volt, amit két ütemben parcelláztak.
Előbb a szolnoki vasút közeli részét. Ezt később Ó Szemeretelepnek
nevezték, aztán az Üllői út felöli részét, ami egy ideig Új Szemeretelep volt, azután a kettő együtt lett a Szemeretelep.
A megnevezés alapja az a szokás, hogy az utolsó tulajdonos nevét
adták a területnek. Ez a hagyomány esetünkben számos félreértés
okozója lett, ugyanis Pestszentlőrinc és Kispest jelentős része a Szemere birtokhoz tartozott. Szemere Miklós, majd Szemere István
közel 40 éven keresztül sorban parcellázta az egyes földdarabokat.
Eleinte minden ilyen parcellázás „Szemere” néven került be a sajtóba és a köztudatba. Több esetben a név rajta is maradt a területen.
Például Szemere Miklós egyik, korábbi parcellázása a Miklós telep
nevet kapta. Ez nem a mostani, ilyen nevű telep volt, hanem annak
a szolnoki vasút mentén a kavicsbányáktól északra eső része.
Az alábbi térképen megjelöltem azokat a területeket, amelyek a Szemere nevet viselték, illetve viselik, bár szerencsére ez utóbbi
7

kategóriába már csak a mi telepünk tartozik. Erre a kitérőre azért volt
szükség, mert többször előfordul a régi újságok olvasása során, hogy
el kell döntenünk, melyik Szemeretelepről szól a hír, és gyakran nem
a mienk lesz a nyerő.

A jelenlegi Szemeretelepen 7 - 8 ezer ember él 3035 telken kb. 3500
lakásban. A telep sok viszontagság közepette alakult ki.
Ezt a könyvecskét azoknak szánom, akik kötődnek Szemeretelephez.
Ezért aztán egy kicsit családias a nyelvezet. Például a Bajcsy Zsilinszky
utcai Általános Iskola nekünk egyszerűen a Bajcsy, a Kassa utcai Általános Iskola pedig a Kassa.
A hangsúlyokat, arányokat jelentősen befolyásolta saját kapcsolatom a teleppel, lakóival.
A történet gerincét a korabeli sajtó híradásai adják. Hála az Arcanum
adatbázisnak számos újság, folyóirat, magazin tartalma kereshető és
olvasható az internet segítségével. Különösen a munka kezdetén
nagy segítségemre volt Dr. Téglás Tivadar Sajtófigyelő 1895 – 1990
című munkája, amit kölcsön kaptam a szerzőtől könyv formájában,
8

később hozzájutottam DVD-n a Tomory Lajos Múzeumban. A Múzeum segítségével kutathattam a Fővárosi Levéltárban is, ahol számos iratot őriznek Pusztaszentlőrincz, Pestszentlőrincz és Pestszentlőrinc, valamint Pestlőrinc múltjából. Köszönettel tartozom, azoknak
a lakótársaknak is, akik megosztották velem emlékeiket, megőrzött
dokumentumaikat.
Amikor az eredeti szöveget másoltam be a könyvbe, akkor ennek a
bekezdésnek megfelelően formáztam meg az idézetet.
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Előzmények
Telepünk korábban lakatlan mezőgazdasági terület volt. Olyannyira,
hogy a Budapesti Róka-falka Vadásztársaság1 1905 őszén ide a közelbe, a megszűnt Szarvascsárda területére helyezte át telepét, mivel a korábbi helyükön Megyerben, már a sok ház és gyár kiszorította
őket. Itt viszont még 1914-ben is volt elég hely a vadászatokhoz, esetenként száznál2 több lovas részvételével.
Szemeretelep története a környék történetével együtt értelmezhető, így célszerű megvizsgálni tágabb környezetünk történéseit is.
Tehát az 1869-es népszámlálás idején az akkor még nem létező Kispest, Pestszentlőrinc, Soroksár lakatlan terület, a mai Pestszentlőrincnek megfelelő részen is csak 575-en laktak, ezek zöme a Gloriett
melletti majorban. Az egész terület akkor Puszta Szent Lőrincz néven
szerepelt a birtokjegyzékekben.
Az első lépés a Colonie Klein-Pestként meghirdetett területből Kis
Pest (Klein Pest) néven gyorsan fejlődő település létrejötte. 1870-ben
épült az első ház, 1871-ben már ideiglenes szervezésű község, 1873ban 300 körüli, 1880-ban már 1820 lakosa volt. 1887-ben alakult
községgé, de még 1900-ban is csak 9777-en laktak ott3.
Kispest létrejötte azért is érdekes számunkra, mert néhány közreműködő birtokos, később Szentlőrincen folytatta a parcellázást, mintegy mintaként követve a kispesti modellt, illetve azért is mert az ottani lakosok igénye hatott a közlekedés fejlődésére, ami jót tett a
kijjebb levő területek elérhetőségének is.

1

Vadász és Verseny Lap 1905. szeptember 23.
Nimród 1914. 282. old.
3
Révai Nagy Lexikona 1914-ben
2
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A kiegyezés megnyitotta az utat a polgárosodás elött. 1873-ban létrejött Budapest.
Dr. nagylónyai és vásárosnaményi gróf
Lónyay Menyhért (Nagylónya, Bereg
vármegye, 1822. január 6. – Budapest,
1884. november 3.) politikus, miniszterelnök, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, elnöke, mintegy 1250 holdas telket vásárolt a szolnoki vasút mellett 1875-ben és azt felparcelláztatta. Elérte, hogy vasútállomás legyen a háza közelében, „Pusztaszentlőrincz nyaraló” néven. A Szalla
erdőben gróf Lónyay Menyhért birtokán épült a Villatelep.
A nagy tekintélyű gróf felhívására sok neves politikus, tudós, közéleti
személyiség építtetett nyaralót a telkeken. Már 1877-ben 17 nyárilak
épült. A hatalmas parkok közepén szép villákat emeltek, amelyek a
főváros gazdag polgárainak nyaralói lettek. Jellemző a méretekre,
hogy amikor 1933-ban Eötvös József birtokának egy részét parcellázták két utcát is nyitottak a telkek között.
Puszta Szent Lőrincz ezzel felkerült a térképre és kedvelt kiránduló
hellyé vált.
Folytatva az előzmények felidézését, most már Szemeretelep közvetlen környezetében egy fontos állomás volt, amikor bányát nyitott
itt az Osztrák Államvasút. Ez utóbbi már 1845-ben is bányászott itt
kavicsot a szolnoki vasút építéséhez. A bányák nyitása munkaalkalmat teremtett és ez idő tájt kisebb település is kialakult zömében
földbevájt „lakások” és vályogviskók volta a mai Vág utca, Korpona
utca végén, az Új Major mellett, ami a birtoktest központja volt, néhány családdal és az intéző házával.
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1883-ban kezdték megépíteni a Budapest–Kelebia-vasútvonalat. Ehhez a munkához a kavicsot a mai Köztemető és tágabb környéke helyén található bányából szerezték be. Ennek elszállításához épült a
tíz kilométer hosszú „Nagy-Burma” vasútvonal, ami kapcsolódott a
soroksári állomás déli végéhez, megteremtve ezzel telepünk északnyugati határát.
A képen látható „Kavicsbánya” vasúti állomásról indultak a szerelvények.4
1890-ben nyitották
meg a KlauberVajda-féle kavicsbányákat ugyanitt.
Vitéz Józsefné, született Böckl Mária
(aki itt nőtt fel és élt
telepünkön) elmondása szerint a Kavicsbánya állomáson létesült egy vagongyár, aminek a
területét a belgák bérelték a vasúttól 1895-től 1935-ig, 40 évig. 9 vágány volt a bányába a Miklós telepi bejárattól. A 40 év lejártakor az
Államvasutak nem hosszabbították meg a bérletet és 1935-ben felszámolták az üzemet. Akkor már körülbelül 100 embernek volt munkaalkalom. A nagyapját, aki a vasútnál volt, a belgák átkérték, mivel
perfektül beszélt németül. Abban az esetben, ha eléri a nyugdíjat
élete végéig megkapja ígérték neki.
Ez a bizonyos vagongyár valószínűleg a Orenstein Koppel berlini cég
fióktelepe volt, ahol hordozható mezei és iparvasutakat gyártottak.

4

vasutallomasok.hu
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A képen látható kislány az akkor 10 éves Böckl Mária, mellette a
nagyapja és a gyár munkásai. (Vitéz néni hagyatéka, a család engedélyével)
1887-ben keskenynyomtávú Gőzvasutat építettek a Téglagyártól (Üllői út Thököly utca sarok) a XVI. számú tábori kórházig, ma Nagyvárad tér. 1888. június 8-án elkészült a Lajosmizsei vasút. Mind a két
vasút embereket is szállított.
A Gőzvasút 20 krajcárért vitte az utasokat a mai Polgármesteri hivatal és a Nagyvárad tér között. A menetidő 40 perc volt, 17 vonatpár
közlekedett naponta. Beindult a közlekedés. Megközelíthetővé vált
a Puszta, ahol olcsón lehetett földet venni. A környéken és a fővárosban dolgozó sok ember számára létkérdés volt a lakhatás megoldása. Budapesten egyre drágult a lakbér és csökkent a hozzájárulás
összege. A pénzzel rendelkező okos emberek meglátták az üzletet és
sorra vették meg és parcellázták fel a nagybirtokokat. Különösen,
hogy Kispest létrejöttében is szerepet játszott némelyikük, (pld. Herrich Károly) tehát volt követendő példa.
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Tekintsük végig a telepek létrejöttét, így jobban megismerjük tágabb
környezetünket.
Az első tehát a mai Lónyay telep, ami annak idején a Villatelep volt.
Gazdag emberek hatalmas parkkal körülvett nyaralói álltak itt.
A második a Herrich Károly által 1887-ben alapított 1000 ház telep,
mely a Madarász utcától a Kemény Zsigmond utcáig húzódott, az Üllői út mentén. A Kossuth Lajos és a Batthyány Lajos utcák alkották a
gerincét.
Erről a telepről szól a Kispest–Szent-Lőrinci Hírlap 1896. szeptember
6-i száma:
Puszta Szent Lőrinc „kilenc éve áll fenn a szép, egészséges fekvésű,
ritkán becsületes lakosságú telep”, ahol a kezdeti nehézségek után
ma már:
- A Családház Építő Egyesület jól dolgozik. De kerékkötők is vannak.
- A vasút az állandó viteldíjemelésekkel a fejlődés ellen hat.
- Nem jó, hogy a vasút nem megy fel legalább a Szarvas csárdáig.
- Az ottani telkek értéktelenek, a tulajdonosok nem építkeznek.
- A vasút és a téglagyár a Hitelbank kezében van, az diktál.
- A Hitelbank nem segít, pedig távlatokban hasznot hozna a befektetés, hiszen a lakosság, mely most 1000 fő, ugrásszerűen nőhetne.
- Kispest is „ludas”. Lőrinc fizeti az adót és a pótadót, de semmit sem
kap érte. Lőrinc ezt előbb-utóbb megelégeli. Pedig akkor Kispest
„nyöghet”, ha kiesnek a lőrinci pénzek, melyekből hivatalnokait,
rendőreit fizeti.
Hogyan lehetne Lőrincet felvirágoztatni?
- Mintegy 150 üres telken előnyös kamatú kölcsönnel segítse a Hitelbank az építkezni kívánókat, gyárából adjon téglát. Így kettős üzletet
köt. Az új lakók is a bank vasútján utaznak majd.
- Tovább kellene parcellázni. (A telepnek csak harmadrésze parcellázott.) Újabb 600 ház épülhetne.
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- Egy építési vállalkozó ajánlata: 1 szoba + konyha + padlásfeljáró
építését vállalja 800 forintért. Ehhez kellene szakaszosan bankkölcsön.
Vagyis 9 év alatt az 1000-ből csak kb. 300 telken épült ház.
Része lehetett ebben annak is, hogy Pusztaszentlőrincen csak a téglagyári végállomáson lehetett felszállni a vasútra. A következő állomás már a Lajosmizsei vasút volt. Persze a két megálló közötti kevés
ház nem is indokolt köztes megállót. Körbe értünk. 5
A harmadik parcellázás a Bókay telep, ahogy most hívják. Nagy hírverés segítette a létrejöttét. Egy a sok írás közül:
1898. július 31. Kispest–Szent- Lőrinc
Parcellázás Szent Lőrincen. Herrich Károly örökösei: Bókay Árpádné,
Herrich Szidónia, Kiss Istvánné H. Leona, Horváth Lajosné H. Melania
500 hold földjüket 1850 parcellára osztják.
A fejlődés következő állomása a Gőzvasút átépítése villamossá, ami
1900. augusztus 1-től szabványos nyomtávú villamosvasútként üzemelt. A végállomása átkerült a Szarvascsárdához.
Vagyis Pusztaszentlőrincen tehát már három telep volt kiépülőben,
megálltak a vonatok a szolnoki fővonalon, villamosjárat kötötte öszsze a fővárost a Pusztával. Közigazgatásilag Kispesthez tartozott, de
már hallatszott azok hangja, akik önálló településsé akarták alakítani.
Ekkor döntött úgy Szemere Miklós, az ősi származására büszke, de
világlátott és vállalkozószellemű nemes, hogy kártyanyereségéből
megvásárolja a csőd közelébe került Cséry birtokot.

5

Kispest-Szentlőrinc 1896. november 29.

15

Pestszentlőrinc és elődei népességének alakulása történetünk kezdetén6
1869

1880

1890

1900

1910

361

321

390

5952

7812

Az 1900. évi statisztika szerint Kispesten (akkor még a mi területünk
is oda tartozott) nyolc bánya, illetve iparvállalt volt. Ebből a Mezei és
Iparvasút Felszerelések Gyára, 2 téglagyár és a kavicsbánya volt a telepünk szomszédságában, amelyek mintegy 210 munkást foglalkoztattak7. Ezek közül bizonyára többen próbáltak lakhatást találni a közelben Új majorban, illetve a gödörlakásokban.

Az 1867-87 3. katonai felmérés térképrészlete8

6

NEDA_1910_01_pages 873 Arcanum
NEDA_1900_02__pages1047 Arcanum
8
HU_BFL_XV_16_h_295_cop03
7
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Ó Szemeretelep
A Kispest-Szentlőrinczi Friss újság 1902. november 2-án megjelent
számában üdvözli Szemere Miklóst abból az alkalomból, hogy megvásárolta a Cséry birtokot és ezzel Pusztaszentlőrincz első számú virilistája lett 5105 korona és 89 fillér adóval.
Amikor Szent Lőrinc Puszta lakosságának küldöttsége felkereste, Szemere figyelmesen és udvariasan hallgatta végig őket, és a következőket ígérte meg:
- A Pusztán az egyetemi ifjúság részére egy lövöldét állít fel.
- Kihozza versenyistállóját.
- „Lőrinc Puszta lakói előtt szebb jövő reménye csillan.”
- Aggodalmát fogalmazta meg a magas villamos-viteldíjak miatt, egy
3 tagú család viteldíjából magánfogatot is bérelhetnek. Ez a villamostársaságnak is előnytelen, hiszen ez a vonal abból a 17 000 emberből
él, akik Kispestre és Szent Lőrincre telepedtek.
Szemere első ténykedése, ígéretéhez híven, egy Lövőház létrehozása
volt a villamos végállomásánál, a Szarvascsárdánál. (A Kispest-Szentlőrinci Lapok 1906. június 24-i számában írják, hogy Majerffy Xaver
Ferenc, a környék legnagyobb részének korábbi bérlője, 1820-ban a
nyaralójában lövőházat létesített. Erről a 1830. évi Lövész Emlékkönyvben olvashatunk. Majerffy díszelnöke volt a Fővárosi Lövészegyletnek. Úgy tűnik a sikeres gazdálkodók szerették ezt a sportot.)
1903. május 5-én nyitották meg a létesítményt. Ez jó befektetés volt,
mert rövidesen kedvelt kirándulási cél lett a jobb körökben. Királyi
felségek, neves arisztokraták és elismert közéleti személyek, írók voltak az állandó vendégek. Komoly, nemzetközi versenyeket rendeztek. Neves sportolók is tartották itt felkészülésüket, ezzel remek propagandát sikerült csinálnia a Pusztának.
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Az új földesúr meg is kezdte a birtoka rendbetételét. Költségei fedezésére parcellázásba kezdett. Akkor már fejlődött a negyedik telep is
a Rendessytelep. Volt tehát honnan példát vennie. A birtoka vasutak
menti részeivel kezdte a kiárusítást, így jött létre a Lajosmizsei vasút
Pest felöli oldalán a Szemeretelep (ez nem a mi telepünk) és a ceglédi vasút mellett a Miklóstelep.
Kicsit korábban, még az első parcellázásakor Szemere Miklós felismerve a terület hasznosításának szempontjából a közlekedés jelentőségét, nagy összeget fizetett az államvasútnak, hogy megálló létesüljön és naponta két vonatpár megálljon a szolnoki vasúton, a bírtoka mellett. A vasúti megálló a „Kavicsbánya" megálló nevet kapta.
Az 1903. évi vasúti menetrendben „Lőrincz-Kavicsbánya” megállóhelyként szerepel.9 Ez a megálló tette vonzóvá a mellette levő területeket azok számára, akiknek Budapesten volt a munkahelye, de itt
kívántak házat venni.
1906-ban került sor a Nagy Burma vasút és a mai Gullner utca közötti
területre, itt jött létre a Tulipán telep. Nevét az akkortájt zajló „nemzeti ellenállási” mozgalom szimbólumáról kapta, amiben Szemere is
részt vett.
1909-re Szemere Miklós megtalálta a módját, hogy ne neki kelljen
bíbelődni a parcellák értékesítésével. A Rákosmezei Takarékszövetkezet megvásárolta a mai Szemeretelep Nyíregyháza utca és a vasút
közötti területét és ők adták tovább a telkeket.
A telep fejlődését segítette elő a „Kőbánya-Rákosmezei Takarékpénztár" amikor 1909. év elején egy kis vörösfedelű füzetecskét jelentetett meg „Az én házam az én váram" címmel és ezt a közhivatalokban, vasútnál, postán terjesztette. Ebben felkínálta a Pusztaszentlőrinchez tartozó, a szolnoki vasútvonal mentén fekvő, általa megvásárolt (Szemere birtokból kihasított) területen felparcellázott
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telkeket azzal, hogy a telkekre házat épít. Elsősorban kishivatalnokokra számítottak, ennek megfelelő a telkek mérete és a házak komfortja. A füzetről részint Vitéz néni visszaemlékezéséből, részint a
Pesti Hírlap 1909. szeptember 19-i számából értesültem. Az utóbbiban „My hause is my castle” címmel hosszú cikkben méltatják a kezdeményezést, ami megoldást jelenthet a nyomasztó lakásínségre. A
cikk szerint 500 ház felépítését tervezik már 1909-ben. Ezek között 1
szobás, de a külön háznak megfelelő mellékhelyiségekkel ellátottakat is, de nagyobb igényeket kielégítő házakat is terveznek.
Gondosan előkészítették a terepet. 1909-ben kettő kúttal rendelkező vízművet hoztak létre10. A Piacz téren (Jelenleg itt van a Sztehlo
Gábor Evangélikus Általános Iskola) volt az egyik kút. Az iskola egy
korábbi igazgatója, Kurdi Gyula, elmondása szerint a 70-es évek végén még létezett ez a kút az iskola udvara alatt, háború esetére lezárva. A gépház a mai Bajcsy Zsilinszky utca 64-ben, a Nyíregyháza
utca sarkán volt, innen nyomták a vizet a Szent László utca Varga Katalin utca kereszteződésénél elhelyezett tartályba.
Elkezdődött a csatornázás is. No, ezzel akadt egy kis probléma.
1910. május 26-án csatornaépítkezés közben beomlott a munkaárok
és két ember meghalt, hároman könnyebben megsérültek. Az újságok folytatásos cikkekben foglalkoztak az esettel. Az alábbiakban Az
Újság és a Népszava cikkeiből rakjuk össze a történetet.
Reggel hat órakor állottak munkába az emberek. Alig szállottak le a
hetedfél méter mély csatornába, egyszerre óriási robajjal beszakadt
kétoldalról a kavicsos homok. A beomlás három méter hosszúságban
történt és egy Jeney Lajos nevű munkást eltemetett. Megrémült társai hanyatt-homlok menekülni igyekeztek, csak Hosztoczki Károly
őrizte meg a hidegvérét és az eltemetett Jeney után ugrott, hogy kimentse a halál torkából.

10
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A szerencsétlen ember vesztére cselekedett, egy újabb beomlás eltemette őt is és egy pillanat alatt ott feküdt Jeney Lajos mellett, akit
nemes igyekezettel meg akart menteni.
Rettenetes ijedelem vett erőt a munkasokon. Futottak ész nélkül kifele a gyilkos csatornából, de közben egyik beomlás a másikat követte és igy történt, hogy még három munkás: Marjai András, Boldog
Ferencz és Boldog István könnyebb sérülésekét szenvedtek.
A vizsgálat sok szabálytalanságot állapított meg, amit az építésvezető és megbízói követtek el.
A balesetnek az érintettek tragédiáján túl az is a következménye lett,
hogy csak a telep egy kis részét kötötték be a csatornába mert mire
folytathatták volna a munkát nem volt megbízó.
1909-ben 15 házba be is költözhettek. 1910-ben már 103 családiház
készült el részlegesen, de csak 40-be költözhettek be a lakók, mert a
Takarékszövetkezet csődbe ment. A korabeli helyrajzon 11 feltüntették a tulajdonosok nevét.
S.sz.

11

Név

Mai cím

1.

Polák

Áchim András utca 34.

2.

Tuzak

Áchim András utca 35.

3.

Brunner

Bajcsy Zsilinszky 55.

4.

Hardy

Honvéd utca 77.

5.

Porst

József Attila utca 12.

6.

Lászlóné

József Attila utca 16/b

7.

Mogor

József Attila utca 22.

8.

Szoládi

József Attila utca 24.

9.

Olcsv.

Kuróczy Pál utca 14.
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10.

Sántha

Kuróczy Pál utca 25.

11.

Varga

Kuróczy Pál utca 4.

12.

Balla

Nyíregyháza utca 31.

13.

Sinkovics

Nyíregyháza utca 4.

14.

Navratill

Nyíregyháza utca 41.

15.

Millann

Rozsnyó utca 78.

16.

Farkas(?)

Rozsnyó utca 87.

17.

Baer

Rozsnyó utca 89.

18.

Duda I.

Szent László utca 31.

19.

Vuics

Szent László utca 32.

20.

Gombos

Szent László utca 33.

21.

Viltehmer

Szent László utca 34.

22.

Ladány

Szent László utca 36.

23.

Kanyó L.

Szent László utca 41.

24.

Szeker Gy.

Szent László utca 42.

25.

Teleky

Szent László utca 47.

26.

Libst

Szent László utca 53

27.

Ulyhelyi

Szent László utca 55.

28.

Éles László

Szurmay tábornok utca 22-26

29.

Soltész S.

Szurmay tábornok utca 28.

30.

Zrunner

Szurmay tábornok utca 38.

31.

Szigethy

Szurmay tábornok utca 39.

32.

Csenna(?) K.

Szurmay tábornok utca 40.

33.

Klein

Szurmay tábornok utca 41.

34.

Szóler

Szurmay tábornok utca 44.

35.

Kuinyi

Szurmay tábornok utca 45.
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36.

Nagy B.

Szurmay tábornok utca 47.

37.

Horv(áth)

Szurmay tábornok utca 48.

38.

Kapu

Szurmay tábornok utca 53.

39.

Dénes

Szurmay tábornok utca 55.

40.

Hudy

Varga Katalin utca 18-20

A telep említett térképe 1910-ből a kijelölt parcellákkal. 12
Ez a terület a mai Szemeretelepnek a Nyíregyháza utca és a vasút
közötti része, a Honvéd utcától a Nagyszalonta utcáig. Itt indult meg
1909-ben a betelepítés. Kész házakat, üres telkeket lehetett vásárolni igen kedvező feltételekkel. A vételár 10%-a befizetése mellett
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több évi részletfizetési lehetőséggel lehetett lakáshoz jutni. A térképen 40 telekre van név írva. Valószínűleg azok keltek el. A térképen
feltüntették a vízvezeték nyomvonalát és gépházát, valamint a tartály helyét is.
1911. január 24-én bejegyezték a Pécsy Vincze Lajos építő vállalkozó,
pestszentlőrinczi lakos Szemeretelep modern lakóházépítő vállalatát. Nyilván abban a reményben, hogy a sok betelepülő velük építteti
fel a házát.
1911. elejétől a lapokban sorban jelentek meg a hirdetések az alábbihoz hasonlóan kecsegtető ajánlatokkal:
Modern lakóház csatorna, vízvezeték, angol klozet, fürdőszobával,
évi lakbérrel bíróknak előleg nélkül, különben pedig csekély előleg
mellett lakbér törlesztésre azonnal eladó Pestszentlőrincz-kavicsbányán a Szemeretelep gondnokánál.13
Talán nem érdektelen megnézni a Budapesti Hírlap 1911. szeptember 27- hirdetését is:
Családi házak, villák és telkek.
Ceglédi vonalon, a nyugati pályaudvartól 17 kilométerre, Pestszentlőrinc kavicsbánya állomás mellett és Pestszentlőrinc végállomástól
villamoson 20 percnyire, magas fennsíkon fekszik a Szemere-telep. A
természet által megáldott kellemes fekvésénél fogva, városi mintára,
vízvezetékkel és csatornázással van ellátva.
Ezen a minden kényelemmel ellátott telepen 1, 2 és 3 szobás házak
és villák 30 éves amortizációra, lakbér lekötéssel vagy anélkül, előnyös fizetési feltételek mellett, ugyanott telkek is megállapodott előnyös részletfizetésre eladók. Közlekedés: A nyugati pályaudvartól vonattal és a városi és szentlőrinci villamoson. Értekezhetni Pestszentlőrinc kavicsbánya, Szemeretelepen, a piac téri kávéházban.
Szemere-telepi ház-, villa- és telek eladási irodája.
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Ebből a hirdetésből kiderül, hogy már volt kávéház a telepen. A Piacz
tér azon a telken volt, ahol most az iskola van a Bajcsy Zsilinszky utcán. Persze a valóságban nem kávéház volt az, hanem csak kávémérés. Szigeti László kávémérése, ami szerepelt az 1914. évi Lakcímjegyzékben is.14 A tér Szurmay tábornok utca felöli sarkán lévő telekre a fenti térképen Szigethy van írva, tehát itt volt a kávéház. A
különböző iratokon hol y-al, hol i-vel írják a tulajdonos nevét.
1911-ben azonban bekövetkezett a gazdasági válság, így a telkeket
nem lehetett eladni. A takarékpénztár tönkrement, a szép terv kivitelezése megszakadt, és a többi ház értékesítése vitássá vált.
Egy másik bukás, a Rákosmezei Takarékpénztáré. Szintén érdekes
részleteket ígér. A Rákosmezei Takarékpénztár hat évvel ezelőtt alakult meg Kőbányán. Alapszabályaiban annak idején kiemelte azt,
hogy főcélja a takarékosság terjesztése és a tőkék gyümölcsöztetése
és a közönség bízott is a vezetőségben. A takarék igazgatója LipekiBalás Imre azonban nagy stílusban akart dolgozni és anyagi erejét
felülmúló összeggel, több mint hárommillió koronával angazsálta az
intézetet. Megvásárolta Szemere Miklóstól Szentlőricz és a vasút között elterülő területet több százezer koronáért parcellázta háztelkeknek s minden pénzt beleölt a Szemere-telepbe. Természetesen a betéteket is a parcellázás emésztette föl. Egész városrész alakult ki a
Szemeretelepen, közben azonban a pénzintézet kimerült, - rendes
váltóleszámítolási hitelét megszorították, úgyannyira, hogy szeptemberben a Nagykanizsai Takarékpénztárral szemben fennálló húszezer
koronás váltótartozását nem tudta rendezni, mire a Nagykanizsai Takarékpénztár csődkérvényt adott be a takarék ellen. A hitelező bankok a csődkérvény publikálása után sürgősen felelősségre vonták a
pénzintézetet, amely szeptember 30-ikára értekezletre hívta össze a
bankhitelezőket. _ Az értekezlet, melyen mintegy negyven fővárosi és
vidéki bank képviseltette magát, a Continentál szálló egyik külön
14
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termében folyt le. A pénzintézet fölkérésére az értekezleten dr.
Gleichmann Lajos és dr. Gyurikovics Gyula ügyvédek ismertették a
rákosmezei státuszát. Megállapították, - hogy az értekezleten képviselt bankok követelése 1.700.000 koronára rúg. Hosszas tanácskozás
után a hitelezői értekezlet leintette a csődkérést, a Nagykanizsai Takarékpénztár jelenvolt képviselője visszavonta a csődkérvényt, az értekezlet pedig elhatározta, hogy a bankok képviselőiből revízionálási
bizottságot alakit, az objektív tényállás megállapítására. A bizottság
ellenben nem tudott megalakulni, hanem e helyett a Magyar Általános Bizalmi Bankot bízták meg a rendezés módjainak meghatározásával. A Bizalmi Bank becslő bizottsága tegnapelőtt vizsgálta át a takarékpénztár helyiségeiben a könyveket és most dolgozzák föl a bank
emberei az anyagot. Ettől függ. hogy a takarékpénztár milyen ajánlatot tesz majd a hitelezőknek. A komplikációk hallatára a betevők,
akiknek legnagyobb része kisember, nap-nap után ostromolják a
bajba került pénzintézetet.15
Megerősíti a parcellázás leállását egy polgári per anyaga is, amit
1911-ben indítottak a Rákosmezei Takarékpénztár Rt. ellen a közvetítők, akik nem kapták meg a remélt jutalékukat. A per 1911-13 között zajlott. Ez idő alatt 1913-ban megszűnt a Takarékpénztár Rt. és
érdekeltségeit, így az alperesi szerepet is, átvette a Kőbányai Gazdasági Bank Rt., ami szintén csődbe ment és a per végén már a csődtömeggondnok állt helyt helyette.16 Mindkét vállalkozás élén Balás
Imre állt, aki mellesleg a Gyömrői úti Téglagyár tulajdonosa is volt.
A Rákosmezei Takarékpénztár körüli bonyodalom nem csak a telkek
árusításában okozott fennakadást, de a már megkötött szerződéseknél is gondok jelentkeztek. A friss tulajdonosok, félve a bank esetleges lépéseitől önszerveződésben kerestek menedéket.
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1911. december 31-én létrehozták a Pest-Szent-Lőrincz-Szemeretelepi ház- és telektulajdonosok convertáló szövetkezetét.17
A szövetkezet célja a tagoknak a Rákosmezei Takarékpénztár Részvénytársasággal, valamint egyéb vállalkozókkal szemben ezek által
elvállalt szerződéses kötelezettségek teljesítése, úgymint az épületek
rendbehozatala, csatornázás, állandó vízvezeték felállítása stb. iránt
való igényét a törvények korlátain belül érvényesíti, s akként tagjait
a károsodás ellen megvédi.
Szükség is volt az összefogásra, ugyanis Balás Imre, aki előbb a Rákosmezei Takarékpénztárnak, később a Kőbányi Gazdasági Banknak
volt a vezérigazgatója, folyamatosan azon ügyködött, hogy valahogy
kimeneküljön a csődből. A részletekről majd a maga idején szólunk.
Az itt élők önszerveződő kezdeményezése volt 1911. augusztus 12én a Szemeretelepi Torna Egyesület is, mely a község második futballcsapata volt. Sportpályája előbb a jelenlegi katolikus templom
helyén volt, majd a mostani Don Bosco Közösségi Ház területére került, később a piac odaköltözése után a Nagyszalonta utcában kapott
helyet ebből lett a Malév pálya, ma Vilmos Endre Sportcentrum. A
pálya avatására 1934. márciusában került sor.
Nem csak a peres ügyek, illetve a kultúra érdekében, de a politikai
érdekérvényesítés miatt is összefogtak a község központjától meglehetősen távol levő telep lakói.
Megalakult 1913. február 16-án a Szemeretelepi Polgárok Testülete18. Első elnöke Rózsai Bertalan fővárosi tisztviselő, titkára Neményi Vilmos újságíró volt.
A megalakult Polgári Testület alapfeladatának tartotta az életkörülmények minden területen történő javítását. Sokirányú eredményes
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tevékenységük ma is tiszteletet érdemel. Megalakulásukkor megfogalmazták az éppen legfontosabb dolgokat:
Gondjaik:
- Kispesten is van egy Szemeréről elnevezett területrész, és ez zavarokat okoz a postaszolgálatban. (Hogy milyen zavarokat okozott ez a
helyzet, arra jellemző az, hogy a Rendőrségi Zsebkönyvben a kispesti
utcákat a lőrinci Szemeretelephez írták be. SF)
- A telep megalapítójának, Balás Imrének és a Kőbányai Gazdasági
Takarékpénztárnak fizetési zavarai miatt a részben már törlesztett
házak még mindig a Takarékpénztár nevén vannak.
- Világítás nincs az utakon, csatornázás félbemaradt, tátongó gödrök, sár, rendezetlen utcák, gaz. 100 gyerek Kőbányára jár iskolába.
Rossz a közbiztonság. A lakosság passzív.
Biztató jelek is láthatók.
- Rendőrőrszobát kértek, és kaptak is ígéretet. Az állományt a kispesti
rendőrök adnák.
- Köhler István budapesti gépgyáros ajánlatot tett Pestszentlőrinc
képviselőtestületének: 99 évre kizárólagossági jogot kér a községtől
a villanyvilágításra a „Szemeretelep, valamint Pestszentlőrincnek a
rákoskeresztúri határ, a Vecsés-Halomegyházi határ és a soroksári
vasútvágány által határolt részre.” Vállalja a fent körülírt terület ellátását és üzemeltetését, közvilágítással történő üzemeltetését.
Csak néhány példa eredményes és áldozatos tevékenységükből:
A „Kavicsbánya" megálló neve „Szemeretelep" megállóra változott.
Megszervezték a petróleumlámpás közvilágítást.19
A Szemeretelepi Polgárok Egyesülete kéri a vallás és közoktatási minisztertől, hogy már az 1913/14-es tanévre engedélyezzen 1 tanerős
osztatlan iskolát a telepnek. Épületet a Kőbányai Gazdasági
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Takarékpénztár díjtalanul bocsát rendelkezésre. A gyerekeknek jelenleg vagy Kőbányára kell utazni, vagy a lőrinci iskolába gyalogolni, ami
40-50 perces út.
Megkeresték Pest vármegye törvényhatósági bizottságát, a megye
királyi tanfelügyelőjét, Pestszentlőrinc képviselőtestületét, valamint
Förster Aurélt, a terület országgyűlési képviselőjét, hogy feliratban
támogassák a miniszternél a telepiek kérelmét. 20
Ide való Vitéz néni visszaemlékezése:
Kezdetben még iskolánk sem volt, az 1900-as évek elején az én Édesapám is a nagyközségbe a Wlassics Gyula utcai iskolába járt napi 4 –
5 km-t gyalogoltak. Az akkori községháza nem akart tudomást szerezni erről a kis településről, így kényszerült a lakosság szervezkedni
és kialakítani az akkori viszonyokhoz képest egy iskolát telepünkön.
A telep első iskolája egy bérelt magánházban volt a mai József Attila
utca 19-ben, amely 1913-ban, vagy 14-ben kezdett működni. Első tanítónk Kuhár Ernő néptanító volt.
Az iskola ügye fontos volt a lakosoknak, ezért minden követ megmozgattak létrejötte érdekében. (Valójában a Község is kereste a
megoldást. Már 1911-ben említik az iskolaépítés tervét, de a válság
elvitte.) Nem is maradt el a siker. A helyi újság részletesen beszámolt
az eseményekről.
Iskolát kap a telep. Lippmann Lajos iskola-gondnoksági elnök és Farkas Gyula igazgató már ki is béreltek a telepen egy helyiséget, Egyenlőre egy tanerőt kapnak. Farkas Gyula most tárgyal a tanfelügyelővel
az iskola ügyében. 21
20
21

Pestszentlőrinci Lapok 1913. március 23.
Pestszentlőrinci Lapok 1913. május 1.
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A Szemeretelep iskolája. A szervezést Farkas Gyula iskolaigazgató
már befejezte. Beiratkozni a szentlőrinci iskolában lehet. A tanító,
Kuhár Ernő már szeptember 4-én kiköltözik a telepre. Az épületet Balás Imre adta bérbe, az átalakítást a község végzi. Az iskolát szeptember 21-én avatták fel. Ünnepi beszédet Neményi Vilmos mondott.22
A korabeli lakcímjegyzékekben sem 1914-ben, sem 1916-ban nem
szerepel az iskola, mivel nem önálló intézmény, hanem tagiskola. Viszont az 1914. éviben Farkas Gyula a Wlassics utcai iskola igazgatója
és az ottani tantestület tagja Kuhár Ernő szerepel a szemeretelepi
iskolánál, hasonló a helyzet az 1916. éviben is. Az 1916. éviből még
megtudhatjuk, hogy Kuhár Ernőné volt az Eperfasor (jelenleg Petőfi)
utcai Állami Óvoda óvónője.
Szintén az 1916. évi Lakcímjegyzékből tudhatjuk, hogy Szemeretelepen ekkor már volt Kaszinó is. Sajnos a címe nem derült ki.
Lett iskola, befejeződött a per, ami akadályozta a telkek árusítását,
így újra kezdődik a hírverés.
Az Est 1914. április 19. vasárnapi számában megjelent hírdetés
Olcsó lakások főváros közelében azonnal kiadók. Értekezni lehet Dr.
Gyomai Zsigmond csődtömeggondnoknál vagy Szemeretelepen Szigethy Lászlónál. Telefon 2—47.
Szigethy Lászlót már ismerjük, övé a kávémérés a Piacz téren, a hirdetés szerint már telefonja is van.
Mint már említettem a Kavicsbánya megálló nevét Szemeretelep
megállóra módosították 1914. május 1-gyel.23

22
23

Pestszentlőrinci Lapok 1913. augusztus 31.
Vasúti közlöny 1914. április 22.
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Az azonos nevek itt is kalamajkát okoztak, ugyanis a Nagy Burma vasútvonalon levő, közeli Kavicsbánya állomáson is úgy gondolták, hogy
megváltozott a nevük. Ezért külön intézkedni kellett, hogy visszaállítsák a régit.24
Kitört a Nagy háború. A telepről is sokan bevonultak. Két hősihalottról hír is volt. 1918-ban megemlékeztek Swarcz Lajosról és Dobozi
Imréről25. Többek között Farkas Gyula iskolaigazgató is kikerült a
frontra. Hazatéréséről hírt adott a helyi sajtó26. Az itthon maradottak
tovább dolgoztak az élhető környezetért.
Fontos volt a közösségi élet feltételeinek megteremtése. Az iskolában teaestélyeket, színielőadásokat rendeztek. Ezek bevétele szolgálta az alapját a közös célok elérésének.
Harangot állítottak a Piacz téren, könyvtárat hoztak létre. Ezeknek a
rendezvényeknek a szervezői között mindig élen jártak a Szemeretelepi Polgárok Testületének tagjai.
A harangláb, benne a háború emlékének szentelt haranggal, felavatására 1915-ben került sor. A Polgárok Testülete vezetői mellett
Grossmann Ella izraelita leány is fontos szereplő volt. Verset mondott a harangról. Az ünnepséget színielőadás követte. 27
A harang egy közösség életében fontos szerepet töltött be. Annak
hangja hívott istentiszteletre, de jelezte, ha valami baj történt.
A harangon olvasható felirat:

24

Vasúti közlöny 1914. szeptember 18.

25

Pestszentlőrinci Lapok 1918. március 3.

26

Pestszentlőrinci Lapok 1918. április 14.

27

Kispest – Szentlőrinc 1915. április 24.
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Az 1914/15 ÉVI VILÁGHÁBORÚ EMLÉKÉRE
BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
MAGYAR ORSZÁG VÉDASSZONYÁNAK AJÁNLJA
A SZEMERETELEPI POLGÁRSÁG
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ BUDAPESTEN 1915.

A harangláb avatása

A harang
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Ez a szép harang túlélte a történelem viharait, két világháború, három forradalom pusztította a bronztárgyakat, de szerencsére megmaradt. Előbb a Szemeretelepi Elemi Népiskola tornyoskájába, majd
a szent István templom tornyába került. Jelenleg is ott szolgálja a hívők közösségét, most már nem magában, hanem egy nagyobb társával együtt. Azt is Szlezák mester öntötte.

Mint korábban már láthattuk 1909-ben létrehoztak egy vízművet az
akkor még nem létező Szemeretelep vízellátására kettő kúttal és víztározóval. Ó Szemeretelep házait be is kötötték, de sok panasz volt a
vízszolgáltatásra. A hírhedett Balás Imre és néhány helyi személy kísérletet tett a gond enyhítésére és persze jövedelmező üzletet is láttak az ügyben, így részvénytársaságot alapítottak.
Pestszentlőrincz-Szemeretelepí vízművek részvénytársaság. Pestszentlőrincz-Szemeretelep.
32

Pestvidéki kir. tvszk 1920. VII. 20. Cg 1161/1920. 300/1. — Ezen részvénytársaság az 1920. évi július hó 8-án tartott alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályok szerint keletkezett.
Székhelye: Pestszentlőrincz-Szemeretelep.
A vállalat tárgya: Pestszentlőrincz községben vízvezeték létesítése,
vízszolgáltatás és az ezekkel kapcsolatos vízmű üzletek folytatása.
Tartama: 30 év.
Alaptőkéje: 200.000 korona, mely 2000 darab, egyenként 100 korona névértékű, bemutatóra szóló részvényre oszlik.
Az igazgatóság 3—7 tagból áll. Az első igazgatóság tagjaiul az alapítók által kineveztettek: Balás Imre, Balla Mihály, Bauer Sándor, Eberhardt József, Millmann József, Mogor Lajos és Verő Jenő, kiknek ebbeli minőségük és cégjegyzési jogosultságuk bejegyeztetett. A cég érvényes jegyzése oly módon történik, hogy a részvénytársaság írott,
nyomott, vagy bélyegzővel előnyomott cégéhez két igazgatósági tag
bejegyzett aláírását csatolja. Minden, a társaság nevében kiadandó
hirdetmény a „Budapesti Közlöny"-ben 'fog közhírré tétetni. 28
Balás Imre minden eszközzel igyekezett helyrehozni a vállalatai csődjét. Az egyik lépése a Vízművek RT. létrehozása, de voltak kevésbé
legális próbálkozásai is. Ezek vezettek aztán a végleges bukásához,
aminek kezdeti eseményeiről a Pesti Napló 1921. szeptember 3-i
száma tudósít:
Negyven családot az utcára akar tenni egy csődbejutott takarékpénztár
Bűnügyi zárlat a Kőbányai Takarékpénztár igazgatójának vagyonára
(Saját tudósítónktól.) Nagyszabású és igen sok embert érintő bűnügyben folyik jelenleg a nyomozás a budapesti rendőrségen és a törvényszék vizsgálóbírója előtt, amelynek egyes részielei érdekesen világítják meg az elmúlt esztendők gazdasági életének félszegségeit és

28

Központi Értesítő 1921. 7. szám
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zavarát. A pör megindításának oka az volt, hogy egy évek óta csődben lévő és most feltámadni készülő vállalat, a Kőbányai Gazdasági
Takarékpénztár és Értékesítő Részvénytársaság ki akarja tenni otthonából a Pestszentlőrinc melletti Szemere-telepnek mintegy negyven
családját, akik évekkel ezelőtt vásárolták meg kis telkeiket és házaikat, meglehetősen furcsa körülmények között.
A bonyolult bűnügy előzményei hosszú évekre nyúlnak vissza. 1910ben ugyanis a Szemere-család eladta az elhunyt Szemere nagy Pestszentlőrinc környéki birtokait. Ezekből a birtokokból nyolcszáz háztelket a Kőbányai Gazdasági Takarékpénztár vásárolt meg parcellázás
céljaira 110.000 korona vételáron. A takarékpénztár a megvásárolt
földet apró darabokban kezdte eladogatni, majd az igy szerzett nyereséggel hozzáfogott a megmaradt terület beépítéséhez. Apróbb
családi házakat építtetett a telkekre, amelyeket a telekkel együtt három-négyezer koronáért kínáltak megvételre. 1911-ben azonban bekövetkezett a gazdasági válság és a házakat nem lehetett eladni. A
takarékpénztár fizetési zavarokkal kezdett küszködni és 1913-ban a
bíróság elrendelte ellene a csődöt. Ekkor számos telken félig kész
épületek álltak, volt sok olyan ház is, amelynek csak a puszta négy
fala volt meg. A telkeket igy is vették át a csődtömeg birtokába.
A félig kész házak ezután éveken át lakatlanul álltak, miközben a környékbeli lakosok elhordtak onnan minden felhasználható anyagot. A
háború alatt azonban a helyzet megváltozott. A házak és telkek értéke folyton emelkedett úgy, hogy 1917. év végén és 1918 elején egyegy telek a félig kész épülettel együtt már mintegy 12—15.000 koronát ért. A Kőbányai Gazdasági Takarékpénztár vezérigazgatója, sipeki Balás Imre, ekkor elhatározta, hogy megfelelő pénzügyi művelettel a takarékpénztárt a csődből kivezeti és a telkeket eladja. A lapokban hirdetéseket tett közzé, amelyekben azt hirdette, hogy Szemere-telepen lelkek félig kész házakkal eladók. Jelentkezett is számos
vevő, leginkább katonatisztek, kishivatalnokok, kereskedők. Balás
Imre, mint a takarékpénztár vezérigazgatója és a csődtömeggondnok megbízottja mutatkozott be nekik és azt mondotta, hogy
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megbízása van az ingatlanok eladására. Mintegy negyven vevővel jutott megállapodásra, az egyes ingatlanok vételárát azonban a csőd
alatt álló részvénytársaság nem vehette át, hanem azokat letétbe helyezték dr. Kiss József közjegyzőnél. Írásbeli szerződést nem kötöttek,
mert Balás Imre kijelentette, hogy a letétbe helyezett összegekből a
hitelezőket ki fogják elégíteni, a csődöt megszűntetik és akkor az ingatlanokat telekkönyvileg átíratják a vevők nevére. A vásárlók erre
birtokba vették ingatlanaikat, felépítették a félig kész házakat, kerteket ültettek, fásítottak, csatornáztak és kiépítették a mai
Szemeretelepet.
Ezután ismét eltelt két év, az ingatlanok értéke folyton emelkedett.
1920 elején egy-egy telek és ház értéke már legalább 150.000 koronára nőtt. A takarékpénztár egyszer már eladott telkeinek mai értékéből tehát könnyen kifizethetné békebeli hitelezőit és még maradna
is néhány millió koronája.
Ilyen körülmények között a vállalat igazgatósága hitelezőivel kiegyezett, a Szemere-telep lakóival pedig közölte, hogy minden telekeladás
érvénytelen, mert sipeki Balás Imrének nem volt joga azokat eladni,
ők az eladáshoz nem járulnak hozzá, felhívják a vevőket, hogy négy
év óta közjegyzőnél őrzött letétjeiket vegyék vissza és a házakat
hagyják el. Kijelentették egyúttal azt is, hogy beruházásaik értékét
hajlandók megtéríteni, a beszerzési áron.
A takarékpénztárnak ez a fellépése valóságos forradalmat keltett
Szemere-telepen. A lakók gyűléseztek, tanácskoztak és elhatározták,
hogy ragaszkodnak a megkötött szerződésekhez, ügyvédjük, dr. Balázs Dezső útján megindították a polgári pört a szerződések érvényességének kimondását kérve és egyúttal bűnvádi feljelentést is tettek dr. sipeki Balás Imre és ügynöke Mogor Lajos ellen, mert véleményük szerint az igazgató őket megtévesztette és most ő meg akarja
fosztani őket ingatlanaiktól.
Egyúttal kérte dr. Balázs Dezső az igazgató vagyonára kétmillió korona kárösszeg erejéig a bűnügyi zárlat elrendelését. Az ügyben a
rendőrség hetekig széleskörű nyomozást folytatott. A vizsgálat eredménye alapján dr. Sipler Jenő vizsgálóbíró ma elrendelte sipeki Balás
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Imre és Mogor Lajos egész vagyonára a bűnügyi zárlatot. A bíróság
lefoglalta Balás Imrének mintegy négyszáz szemeretelepi telkét;
ezenkívül egy pestkörnyéki téglagyárat, a panaszosok esetleges kárának fedezésére.
A küzdelem a lakók és a takarékpénztár között azonban tovább folyik, a takarékpénztár a vizsgálóbíró határozata ellen felfolyamodással élt.
Szemere-telep lakói természetesen nagy izgalomban várják, hogy az
illetékes bíróságok hogyan fognak dönteni sorsuk felöl
A Pesti Naplóban megjelent cikk miatt sipeki Balás Imre pert indított
rágalmazásért. A per egészen 1924 februárjáig húzódott, amikor is a
bíróság felmentette Thury Lajost, a lap munkatársát, mert minden
fontosabb állítását bizonyítani tudta.29
A Convertáló szövetkezet működése bizonyára megfelelt a tagok elvárásainak, mivel egészen 1925. november 25-ig fennállt. Akkortájt
ért véget a Rákosmezei Takarékpénztár csődeljárása, amelynek
végső mozzanata az 1926. április 29-i árverés volt, melyen körülbelül
100 db. 150 – 300 négyszögöles telket értékesítettek Balás Imre, a
Takarékpénztár vezérigazgatója tulajdonából. 30 A sértettek kártalanítására Balás Imre téglagyárának felszerelését is elárverezték mintegy 1 millió korona értékben.
Ezzel a terület felszabadult a zárlat alól és újból megkezdődhetett a
telkek értékesítése és a betelepülés.
A pereskedéssel eltelt, mintegy 10 év során a lakosok igyekeztek javítani a közállapotokon, de csak kevés sikerrel.
Az alább levő két képen egy levél két lapja olvasható, melyet a telep
lakói írtak a községi elöljáróknak, jelezve gondjaikat. Óvodát szeretnének, mivel a dolgozni járók nem tudják kire bízni gyerekeiket. A

29
30

Magyarország 1924. február 27.
Pesti hírlap 1926. április 20.
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levél fontos része az aláírásokat tartalmazó oldal. Hetvenen írták alá,
sokkal több család nem is lakhatott akkor a telepen. Az első aláíró
Balla Mihály községi elöljáró, bíró, gyakori szereplője a telep közéletének.
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Egy ház a sok hasonló közül. Ma már ritkaságnak számít.

Sárkányeresztés a kavicsbányáknál
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Részlet egy 1923-ban készült térképről31.
A téglalapok a meglévő házak. Az utcák zömében 1-3 épület áll. Öszszesen 32 épület plusz az Új major. Tekintve, hogy más helyeken 103
házról olvashatunk, valószínű, hogy a többit nem jelentették be a
csőd miatt.
A telepen uralkodó állapotokról egy sajnálatos baleset miatt ide látogató újságírótól értesülhetünk32.

31
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Új Nemzedék 1924. szeptember 14.
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Szemeretelep mindössze néhány tisztviselőház, munkáslakás, bányászodú, meg egy rozoga, repedező csőszviskó a földek tengerében,
Szentlőrinc határán. A villamosmegállótól talán húsz percre, nehéz,
rossz úton kacskaringózunk a kis házcsoportig, melyet hivatalosan
Pestszentlőrinc-Szemeretelepnek jelez a menetrend. Messze, lenn a
szérűskert mögött van a csőszház, amelyben ez a kis tragédia lejátszódott, amelyről most szólni akarunk.
A történet egy Rácz István nevü 19 éves férfiról szól, aki megszakadt
amikor rádobtak egy 50 kg-os zsákot a cséplőgépről. Gerinctörésben
halt meg. Az apja próbált valami segítséget kapni a gyerek munkaadójától, de semmit sem adtak neki. A korona tönkremenetele idején járunk 2 millió volt az egyszerű temetés. Az apa negyedéves jövedelme kettőszáznyolcvanezer korona. Az Országos Gazdasági
Munkáspénztár kettőszázezer koronát ítélt meg temetési hozzájárulás címén.
A sok nehézség ellenére az összefogásnak eredményei is voltak. A
Szemeretelepi Polgárok Testülete a megfelelő helyeken lobbizva kis
lépésekkel, de előre vitte a telep fejlődését.
Vitéz néni visszaemlékezése szerint 1924. évben bevezették a telepre
a villanyáramot a temető melletti transzformátor házból, így a
szemeretelepieknek villanyárama is lett.
Erről a helyi lapok is írtak, igaz későbbi dátummal33. Egy milliárd korona beruházással vezetik be a villanyvilágítást Erzsébettelepre és
Szemeretelepre.
Visszatérve Vitéz nénihez: Én 1925-ben jártam I. osztályba, tanítónőm Hertlich Erzsébet volt, aki 1926-ban meghalt, alig 30 évesen.
Tanított még Molcsán János, Molcsán Irén és Brunner Antalné is. Az
igazgató Kuhár Ernő volt.

33

Kispest – Szentlőrinc 1925. április 11.
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Az 1920-as években igen fellendült a telep építése és a gyerekek is
igen sokan voltak, és így még egy magánházat kellett kibérelni, a mai
Horváth féle házat a Bajcsy Zsilinszky út 69-ben.
A per lezárulta és az árverés sokat lendített a telep fejlődésén. A
dobra került 100 telken hamar házak épültek. Az új lakók is bekapcsolódtak a társasági életbe.

Részlet egy 34 1928-ban készült térképről.
A beépítettség már lényegesen nagyobb, de még mindig csak ennyi
a Telep. Viszont az elcsatolt területekről elűzött családok, akik egy
ideje a Szemeretelepi megálló mellett vagonokban laktak, valamint
a fővárosi kitelepülők gyorsan megtöltötték Ó Szemeretelepet. A helyi újság szerint 1928 júliusában már 1000 ember élt itt.35

34
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1928. július 20. Pestszentlőrinci Hírlap
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Mint korábban volt szó róla, 1909-ben két kútból és egy 9m3 befogadóképességű tartályból álló vízművet hoztak létre és Ó Szemeretelep házait be is kötötték. A tartály a földön volt, így nem tudta a vizet
eljuttatni a magasabban fekvő házakba. Kötelezték a Szemeretelepi
Vízművek rt-ét víztorony létesítésére, de nem történt semmi. A két
kútból ritkán jött víz. Volt egy közkút is, ahonnan azok vehettek volna
vizet, akikhez nem volt bevezetve. Ez utóbbi használatáért is fizetni
kellett havonta 2,60 pengőt.
Az 1927-ben újonnan épített Piacz téri Elemi népiskolában vízöblítéses angolvécék voltak, de nem volt víz, amivel működtessék. A gyerekeket hazaküldték, ha nagydolguk volt. A problémát a község
1929-ben udvari illemhely létesítésével oldotta meg. Már akkor is
lassan őröltek a malmok. Az építésről május 31-én határoztak, de
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8 órai újság 1927. december 25.
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csak október 30-án választották ki a kivitelezőket. Az illemhely teljes
kivitelezési költségére 567,40 pengőt irányoztak elő 37.
Jellemző, hogy amikor 1923-ban felrobbant a vízmű benzintartálya a
tűzoltók nem tudtak oltani, mert nem volt víz a tartályban38. Az eset
megismétlődött 1927. szeptember 16-án. Akkor is leégett a vízművek gépháza, mivel nem volt víz a tartályban nem lehetett oltani.39
A Vízügyi közlemények 1939. évi számában a Szemeretelepi vízmű
rovatában 400 főre becsülik a vezetékes vízzel ellátott személyek
számát.
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Népszava 1924. június 24.
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Pestszentlőrinci Újság 1927. szeptember 17.
40
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A telep legtöbb telkén kutat ásattak és abból vették a háztartáshoz
szükséges vizet. Az egyik kútásó Agócs András volt, ő ásta a kutat
„Szemere új Parcellázásában az 1311 lévő telken”, ma úgy mondanánk a Zólyom utcában.
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Új Szemeretelep

Egy 1929-es térképről 1934-ben készült kivonat Új Szemeretelep
parcelláinak41 értékesítéséhez.
Ó Szemeretelep nincs ábrázolva, de így is látható a két településrész
méretkülönbsége.
Szemere István folytatta birtokai felparcellázását és értékesítését.
Elődjéhez, Szemere Miklóshoz hasonlóan ő is a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kezdte.
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Az Üllői út Nagy Burma vasút utáni része nehezen megközelíthető
volt. A villamos csak a Szarvascsárdáig ment, a szolnoki vasút
szemeretelepi megállója is messze volt. Akkor még messzebb, mint
most, hiszen sáros, poros utcákon kellett gyalogolni szántóföldön keresztül.
Szemere felajánlotta a villamostársaságnak, hogy a temetőtől (a mai
Lőrinc center területe) Vecsés határáig, a mai Béke térig, fizeti a villamos építési költségeit. A szükséges területet ingyen átengedi.42
A villamostársaság vállalta a Szarvascsárdától a temetőig vezető sínpár költségeit.
Szemere végül is 300 000 pengő készpénzzel járult hozzá az építéshez, valamint 1 600 négyszögöl területet adott át ingyen a BSzKRtnak43 a végállomás számára44. A Béke térnél jelentős méretű remíz
létesült a villamosok tárolására.
1929. július elején elkészült a villamospálya első üteme. Ekkor nyitották meg a forgalomnak a második sínpárt a „Téglagyári megálló”
és a Szarvascsárda mellett levő végállomás között45. Az építkezés
nem állt le, haladt tovább a vecsési határ irányába.
Rövidesen a vonalszakasz teljes hosszában megindult a forgalom, de
egyben kezdetét vette egy több évtizedig húzódó háború a BSzKRt
és a helyi lakosság között46, ugyanis a vállalat nem egységesen kezelte a vonalat, hanem a meghosszabbított részt új szakaszként, külön pótjegy kiszabásával üzemeltette, ami jelentősen megdrágította
a közlekedést. Petíciók, interpellációk, népgyűlések követték
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BSzKRt - Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság (ejtsd: beszkárt) egy 1923–49 között működő, Budapest közösségi közlekedését integráltan
lebonyolító vállalat volt.
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egymást eredménytelenül. A problémát Pestszentlőrincnek a fővároshoz való csatolása oldotta meg. Akkor szűnt meg a pótlék.
Megközelíthetővé vált az Üllői út két oldalán kialakuló két telep.
Jobbra a Köztisztviselők Kertgazdasági Otthona Egyesület kertvárosa, ahol az Országos Földbirtokrendező Bizottság által megváltott
területen a tagok számára jelentős árengedménnyel kínáltak telkeket, balra Új Szemeretelep, melynek telkeit Szemere István árusította.
Pestszentlőrinc egyedülállóan szigorú feltételeket szabott a parcellázás engedélyezéséért.47:
-az utcák szélessége 12-15-19 méter legyen. A forgalomtól függően 2 méter széles jobb és bal oldali járda építése, vízelvezető
árokkal szegélyezve.
- a burkolás kaviccsal, domború hát kialakításával történjen.
- a járdaszegélyre akácok vagy más lombos fák ültetése kötelező.
-az utcák céljára biztosított terület 80.621 négyszögöl.
-az Üllői úton, továbbá a temetővel szemben, a Honvéd utcában
az építkezés „zártsorú”.
- biztosítani kell területeket különféle községi célokra is: templomtér, piactér, játszótér, elemi iskola, óvoda, izraelita temető
bővítése, villamos-végállomás.
A telkeket a terület két végén elhelyezkedő, hasonló stílusban épült
irodákban, valamint a Szemeretelep vasúti megálló közelében lévő
csárdában lehetett jegyezni48. Dr. Szappanos Gerő ügyvéd járt el a
tulajdonos képviseletében49.
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A Szemere birtok irodája az 50-es villamos végállomásánál50

Az Iparvasút megállónál levő ház ma. Itt is működött egy Szemere
bírtok iroda.
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Magyarság melléklete 1930.08.31.
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A problémák ellenére gyors ütemben zajlott az új telep benépesülése. 1929. végére már sok telek talált gazdára a kb. 2000 közül és
700-800 lakás is elkészült.
Ekkor lehet először olvasni az „Új-Szemeretelep” elnevezést. A Népszava 1929. december 22-én hosszú cikkben ír arról, hogy az új telep
lakossága kisdedóvót és elemi népiskolát kér, mivel az Ó Szemeretelepen levő nagyon kicsi a jelentősen megemelkedett népesség számára. 350-400 elemi iskolás gyerek van, amihez nagyon kevés a
meglévő iskola két tanterme. A gyerekeknek vagy a 2 km-re levő
Gullner utcai, vagy a 3 km-re levő Wlassics utcai iskolába kell gyalogolni esőben, hóban, napsütésben. (Talán árnyalja a képet, ha megemlítem, hogy napjainkban is a Gullnerba jár sok gyerek Szemeretelepről, mivel a Pest felöli rész annak körzetébe tartozik.)
Az 1929-30-as gazdasági válság lelassította a telep fejlődését.

51

51

Magyarság 1933. augusztus 20.

50

Szemeretelep jellemző adatai 1930-ban1
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Az élet azért ment tovább. A válságból lassan kilábaló községben fejlesztésre, beruházásra is jutott. Bővítették a villanyvilágítási hálózatot mind Ó-, mind Új Szemeretelepen is javult a közvilágítás.52
A javulás kétségtelen, de nem elégíti ki a lakókat. Hosszú hetek telnek el egy – egy pózna felállítása és a rá helyezett lámpa felgyulladása között. Gyors ütemben nő a lakosok száma, de az iskola befogadóképessége, a postai levélszekrények, a rendőrőrszemek száma
nem követi a fejlődést.53
Mint láttuk sokan éltek a részletfizetés lehetőségével és vettek telket, félkész, kész házat. Mint most is, akkor is voltak, akik rosszul
mérték fel lehetőségeiket, vagy a hitel felvétele óta megváltoztak a
körülményeik és nem tudtak eleget tenni a fizetési kötelezettségüknek. Ennek aztán érdekes folyománya lett, ugyanis a telkek még mindig Szemere István nevén voltak, mivel csak a vételár teljes kifizetése
után írták át a vevő nevére. Így az összes adóhátralék a földbirtokost
terhelte, amit az Adóhatóság be akart rajta hajtani ő viszont nem fizetett. Így aztán nem mindennapi hír jelent meg az újságban adótartozás miatt árverést tűztek ki Szemere István ellen. 54
Válságba jutottak a szemeretelepi házhelyes kisemberek
3000 pengős árverést tűztek ki adótartozás miatt a milliomos Szemere István ellen.
Nem mindennapi árverést tűztek ki szombaton délelőtt 10 órára a
pestszentlőrinci községházán. Az árvereztető az adóhivatal volt, aki
ellen pedig az árverést kitűzték, nem volt más, mint Szemere István
de genere Huba, a milliós Szemere-vagyon örököse és kizárólagos
gazdája. 99 rendbeli köztartozás címén lefoglalták az óriási vagyon
urának, a Szemeremajorban levő kastélyában a 3000 pengőre becsült BG 599. rendszámú és BA 982. rendszámú személyautóját. 40
52
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pengőre becsült foteljét a 350 pengőre taksált vadászfegyverét. Az
érdekes árverést, amelyre minden elő volt készítve, mégsem tartották meg. Elhalasztották február 7-ikére, még pedig két okból, egyrészt nem jelentkeztek vevő szándékú ajánlattevők, másrészt a községházán arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az újabb határidőig
mégis csak kifizeti köztartozását a dúsgazdag Szemere István.
A Friss Újság munkatársa megállapította, hogy Szemere István úgynevezett másodsoros végrehajtást szenvedő és az árverés mögött
kisemberek szomorú tragédiája rejlik.
A pestszentlőrinci hatalmas Szemere-birtokot felparcellázták s kisembereknek adták el házhelyekül hosszúlejáratú részlettörlesztésre,
Az általános leromlás következtében az altisztekből, postásokból,
Beszkárt és MÁV alkalmazottakból, munkásokból álló telekvásárlók
megakadtak a részletfizetéssel, adó- és illetéktörlesztésekkel. úgyhogy végrehajtás indult ellenük. Mivel azonban az ingatlan tulajdon
átírása csak a vételár teljes lefizetése után történik meg és a telkek,
kis családi házak még mindig nagyrészt Szemere István nevén szerepelnek a telekkönyvben, ő ellene indult másodsoros végrehajtás.
Amikor pedig Szemere István a többszörös fizetési meghagyásnak
sem tett eleget, lefoglalták ingóságait és kitűzték az árverést. Érdekes az is, hogy aránylag kis összegről, 3000 pengőt kitevő illeték- és
adótartozásról van szó, amivel szemben Szemere Istvánnak az örökösödési adótörlesztése egymaga kitesz havonkínt nyolcezer pengőt.
Nem is hiszi senki Pestszentlőrincen, hogy az e hó 7-ikére elhalasztott
árverés megtartására sor kerüljön. Remélik, hogy a milliomos fiatal
földbirtokos addigra meggondolja magát és kifizeti válságos helyzetbe jutott parcella vásárlói helyett a 3000 pengős köztartozást.
Tekintve, hogy a későbbi újságokban nem jelent meg hír az árverés
megismétléséről, valószínű, hogy Szemere kifizette a köztartozást,
viszont az is valószínű, hogy tovább hárította a költségeket a telket
részletre fizetőkre.
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Szemeretelep
A két telep gyorsan összeépült és a 30-as évek első felétől már az ott
lakók sem tettek különbséget. Az egész terület neve Szemeretelep
lett. A rohamosan gyarapodó számú lakos új igényekkel bombázta a
Községházát. A városi rangot elérni szándékozó település, ami ekkor
már a legnagyobb falu az országban, megteszi, amit módjában áll.
Megadták az engedélyt egy gyógyszertár nyitására. Ekkor kezdett el
működni a Lassú Gyógyszertár55. A gyógyszertár neve „Isteni gondviseléshez”56. Az Üllői út Horthy Miklós utca (Bajcsy Zsilinszky utca)
sarkán volt.
Ugyancsak ekkor57 kezdett el működni Szemeretelep postája „Pestszentlőrinc 2" elnevezéssel, mint IV. osztályú postahivatal.
A posta a Lomnic utca Üllői út sarkán volt.
Volt orvosi rendelő is. (Ez is 1976 körül szűnt meg. Most óvoda van
az épületben a Fülek utcában.) Igaz az orvos csak hétköznapokon
reggel 8 – 9 óra között rendelt. 10 fillért kellett fizetni a beteglapért
és 30 fillér gyógyszermegváltást. 1938-ban kértek még egy OTI orvost, aki délután 6 – 7 óra között rendelne.58
A fejlődés mellett persze gondok is adódtak. Mint már volt róla szó
Szemeretelepen sok vendéglátóhely várta a közönséget. A válság
utáni évben ezek közül több is gazdát cserélt. Eladták a Szigeti féle
kávézót59, amiben fűszerüzlet is volt a Szurmay utca 41-ben, Magor
Lajos vette meg és vitte tovább. Később a házat átvette az
55
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önkormányzat és ide telepítette a Herrich utcából az óvodát 60. A
Pomory vendéglőt61 a Rozsnyó utca 97-ben is hirdetik. Ez utóbbi szerepel Vitéz néni visszaemlékezésében. Ő 1911-re vonatkozóan úgy
említi, mint a Rózsa Sándornak nevezett csárda, kocsma, amelyben
a Bank fiókja is volt, ahol telek adás – vételi szerződéseket lehetett
kötni.
A BSzKRt építette ki a közvilágítást, de Szemere-Újtelep hosszú utcáin csak nagy távolságokban helyeztek el egy - egy lámpát. A sötét
utcákon alacsony a közbiztonság. Rendőr sincs a központtól távol
levő telepen. Nehezményezik a lakók, hogy nagy távolságokat kell
megtenni egy levél feladásához.
Az iskola nagyon kicsi.62
Közben a várossá vált település vezetése igyekezett külsőségekben
is városiassá tenni a közterületeket. Ennek egyik lépése, hogy adómentességet adtak azoknak a háztulajdonosoknak, akik megfelelő
telekrészt engednek át az utcák kiépítéséhez, illetve az Üllői út mentén a teljes utcafrontot beépítik és fedett kapualjat alakítanak ki. Már
korábban is láttuk az erre való törekvést, amikor a Szemere-féle parcellázás feltételéül szabták az Üllői úton és a Honvéd utcán a zárt
soros beépítést. Napjainkban is látható mind a két helyen a régi építésű házaknál ez a megoldás. A szobaablakok a járdára nyílnak. Az új
házakat már beljebb, egy előkert mögött építik meg, részint megváltoztak az előírások, részint így kellemesebb a lakóknak.
Szemeretelepen a kezdetektől volt piac. „Csütörtöki”, mivel a hét
ezen napján jöttek az árusok a portékájukkal. Olyan távol esett a település központjától, hogy szükség volt erre az ellátás biztosításához.
Ez a piac eleinte az Ó telepi Piacz téren volt, majd, amikor oda épült
az iskola, átkerült a Tátrafüred térre. Ahogy sorra épültek ott is a
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házak, előbb a katolikus templom, aztán a református lelkészlak,
nem sokkal később a Don Bosco Közösségi Ház, úgy szorult egyre
összébb, de még a 60-as években is működött63. 1964-ben „C” kategóriájú volt.
A sikeres telekértékesítések ellenállásra ösztönözték a Főváros illetékeseit. Budapesten ugyanis nagyon sok lakás állt üresen, nem
akadt bérlő, mivel aki csak tehette élt a kedvező hitel lehetőséggel
és saját házat épített64. Nemcsak itt, hanem körben a főváros körüli
helységekben. Olyan változtatásokat léptettek érvénybe a közlekedésben, melyek kedvezőtlenebbé tették a kitelepülést.
Ilyenek a 52-es járat megszűntetése, a 42-es jelzésű kocsik csak a Villanytelepig járjanak, a 42-es végállomásától Pestszentlőrinc határáig
terjedő szakaszon a gyerekjegy eltörlése, a 10 filléres pótdíj megtartása. A lassan elcsendesedő tiltakozás a BSzKRt által bevezetett pótdíj miatt, amit a Szarvascsárda utáni szakaszon kellett fizetni most
újból feléledt. Nagygyűlések, tiltakozások, memorandum írások követik egymást.65 Ahogy korábban, most sem értek el eredményt, de
legalább megpróbálták.
Közben megkezdődött az Üllői út átépítése. Az eredeti elképzelés
szerint az út egyik oldalát fenn kellett volna tartani a közlekedés számára, de a kivitelező inkább lezárta az egész utat és a forgalmat a
környező utcákba terelték.
A lakoság felháborodásának hatására Ferenczy Tibor főkapitány lezáratta a mellékutcákat és az átmenő forgalmat csupán a Batthyány
és a Kassa utcákban engedélyezte66. Az ottaniak nem voltak boldogok, de legalább a távolabbi utcákon nyugalom lett. Az Üllői út pedig
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elnyerte a mai formáját. Gyerekkoromból úgy emlékszem, hogy az
aszfaltozás elött sárga téglákkal volt kirakva a kocsiút.
Korábban már volt szó arról, hogy gondot okozott a lakosságnak is, a
Postának is, de még a Rendőrségi Zsebkönyv készítőinek is, hogy
több Szemeretelep volt. Hozzátett a problémához Kispest, amikor a
Pestszentlőrinc várossá alakulásának akadályozásának abbahagyása
fejében kapott területen rendkívüli közgyűlésen engedélyezték a Kispesthez csatolt Szemeretelep parcellázását. Ezen az Állami telep és
a lajosmizsei vasút közötti 296 katasztrális hold területen kertvárost
kívántak létrehozni., ahol a magyar kultúrélet nagyságairól nevezik
el az utcákat. Benczur Gyula, Fadrusz János, Ady Endre, Erkel Ferenc,
Katona József neve került az utcanévtáblákra.67 Rövid ideig, de ez
volt a harmadik Szemeretelep.
Szemeretelep kertvárosias alvóváros. Lakói pihenni, élni akarnak itt
így aztán nem nagyon történtek említésre méltó események. Természetesen itt is követtek el bűncselekményeket, melyekről még az országos sajtó is hírt adott, de alapvetően a nyugodt élet jellemezte és
jellemzi most is.
Ebben a nyugalomban a háború hozott változást. Az itt élők közül
sokan bevonultak és a frontokra kerültek. Amikor sor került a főváros
védelmére, a telep határában levő Nagy Burma vasút mentén, a Miklós és a Tulipán telepen hozták létre az Attila vonal III. védőövének
egyik megerődített védőkörletét68. A várható harcok miatt 1944.
november 11-én elrendelték a Városház utca vonala és Vecsés határa közötti terület kiürítését. Szemeretelepről mindenkinek el kellett menni Kispestre, illetve akinek volt hova, annak oda. 69 . A kiürítésre november 24-én került sor.
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69
Dr. Téglás Tivadarné Háború, újrakezdés, változások (1944-1945)
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Szerencsére harcok itt mégsem voltak, így az itteni házak zömükben
megmenekültek.
Az ostrom alatt néhány ház azért megsérült a repülőtér közelsége
miatt. A Szitnya utca és az Ipolyság utca sarkán levő, valamint a Lőcse
utcában egy-egy ház bombatalálatot szenvedett, a katolikus templomban már korábban is keletkeztek károk, a Don Bosco közösségi
ház is megsérült.
Amikor január végén, februárban hazaóvakodtak a telepiek, kisebb
károktól eltekintve lakható állapotban találták a házakat.
Perger Béla, aki akkor 12 éves volt, édesanyjával vállalkozott a gyalogútra Kispestről idáig, megnézni mi maradt a Zólyom utcai házukból. Apja nem jöhetett, mert félő volt, hogy elviszik hadifogolynak.
Anyukája öregasszonynak maszkírozta magát, hogy biztonságban legyen a zaklatásoktól. Szerencsésen megérkeztek és örömmel látták,
hogy bár jártak idegenek a házukban, egy sétapálcán kívül semmi jelentős nem hiányzott. A közeli bombarobbanás betört egy ablakot,
ez volt a sérülés. Tekintve, hogy id. Perger Béla üveges volt hamar
megjavították.

A kijáráshoz szükséges igazolvány.
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A kisebb-nagyobb károkon és a kijárás korlátozásán túl néhány utca
nevének megváltoztatása jelezte az új időket. A városban összesen
22 közterület neve változott ebből nálunk ez a három.70
Horthy Miklós - Bajcsy Zsilinszky Endre
József főherceg – József Attila
Mackensen – Dózsa György
Lassan megindult az élet. A Hivatal tudni akarta mi történik, és az
embereket is ellenőrizni kellett. Vitéz néni raktáros és adminisztrátor
volt a Piesenberger üzemben, hagyatékában megmaradt néhány irat
másolati példánya.
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Városi Értesítő 1945. május 13.
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Böckl Mária, Vitéz néni, egy kiállítás standján a cég képviseletében

Vitéz néni írása 2000-ből
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Az utcanév változás nem ért véget. A régi utca neveket megint megváltoztatták. Itt Szemeretelepen ez csak párat érintett. Ezek között
volt a Szent László utca, amiből Gyűjtő utca lett. A tulajdonosoknak
ki kellett cserélni a házszámtáblát, büntetés terhe mellett.

Néhány korabeli házszámtábla.
Az 50-es években nem voltak civil szervezetek, de a választott képviselők próbálták előre vinni a telep életét.
Az Állam és Igazgatás 1955. évi 11.számában értékelik a fővárosi képviselők tevékenységét. Megtudhatjuk egy megjegyzésből, hogy
63

ekkor Goda Józsefné volt a területi képviselő, ugyanis kérte a MDP
Titkárságától, hogy segítsenek abban, hogy a Szemeretelepen egy
telefonfülkét hozzanak létre. A Titkárság a Postához küldte, mondván ők az illetékesek, ezt a Titkárságra nézve negatívumként értékelte a beszámoló. Sajnos nem tudom eredményes volt-e a lobbi, de
a 70-es években már több telefonfülke is volt itt, még egy piros is,
amivel külföldre is lehetett telefonálni.
A következő megrázkódtatás 1956. október – november. A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Kenyér és tank címen szép
könyvben emlékezett a forradalom helyi eseményeire. A visszaemlékezések szerint az Üllői út védhető pontjain a Béke téren és az Iparvasút megállónál próbálták a forradalmárok barikád és a közeli laktanyából származó légvédelmi ágyuk felhasználásával akadályozni a
szovjet csapatok mozgását, nem sok sikerrel. A harcok október 25 és
november 8. között változó intenzitással folytak. Két löveget bevontattak a Pöstyén térre, de használatukra nem került sor.
Meg kell emlékezni a Béke tér melletti Fröhling pékségnél történtekről. A helyszín kívül esik a telep területén, de biztosan volt a kenyérre
várakozók között sok szemeretelepi lakos is, hiszen máshol nem lehetett kapni. A várakozók közé csapódott egy ágyúlövedék. 16-an a
helyszínen meghaltak, sokan megsebesültek.
Az Iparvasút és Üllői út kereszteződésében épített barikádról, illetve
a megsérült sarki házról készült képek a Facebookon tette közzé valaki. Valamint megtalálhatók a Kenyér és tank című könyvben is.
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A helyreállítás után visszaált az élet a nyugodt kerékvágásba.
A sajtó sem említi évekig telepünket. Legfeljebb olyan híreket lehet
olvasni, mint a Bajcsy utcai iskolások társadalmi munkája a Május 1.
tér rendezése érdekében.
A Május 1. tér ugyanis nagyon elhanyagolt állapotban volt, a helyi
képviselő szerzett kavicsot, aminek a szétterítésével javítani lehetett
a helyzetet. A Bajcsy VII., VIII. osztályos fiú tanulói társadalmi munkában elvégezték a nem csekély munkát. 71
Ugyan itt olvashatjuk, hogy Tomory Lajos nyolcéves gyűjtőmunkája
eredménye már kinőtte a Bajcsy iskola szekrényeit, megérdemelne
egy új otthont.
1973-ban a Pöstyén téren és környékén lakó emberek összefogásáról kapunk hírt. Mintegy 50 ember fogott neki a tér parkosításához.
Munkájuk eredménye máig megmaradt, természetesen többször is
felújították azóta a játszóteret és a pihenő padokat. 72
A Ferihegyi (Liszt Ferenc) Repülőtér közelsége hatással volt a telepre.
Részint a le- és fel szálló gépek zaja okozott kellemetlenséget, másrészt viszont a vállalat számos dolgozója költözött ide. A MALÉV fejlődése egyik járuléka volt a Szemeretelepi Torna Egyesület korábbi
Nagyszalonta utcai sporttelepének megújulása. 1963-ban vette át a
repülőtér és folyamatosan fejlesztette. Íjász lőtér, focipályák, kézilabdapályák, teniszpályák és fedett uszoda szolgálja a minőségi sport
mellett a környékbeliek igényeit is.
A SZTE, majd MALÉV sporttelep ma a Városgazda Zrt kezelésében
levő Vilmos Endre Sportcentrum. Számos sportágban van itt lehetőség sportolásra.
Amikor Vecsés határában felépítettek egy lakótelepet a Kassa utcán
vezették oda a csatornát. A költségek csökkentése érdekében, az
71
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Peremváros 1965. január p.4.
Peremváros 1973. november p.4.
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utca mentén és a keresztutcákban lévő házakat kedvezményes hitellel támogatott önköltséges konstrukcióban rákapcsolták.
Később, már a rendszerváltás után, a többi utcában is csatornáztak,
gázvezetéket építettek, vezetékes telefont létesítettek. Nem kis szerepe volt ebben a Szemeretelepiek Baráti Körének, akik sokat lobbiztak ezekért.
Ugyanis 1990. június 7-én 41 taggal megalakult a Pestszentlőrinci
Szemeretelepiek Baráti Köre.
Ez az esemény a Szemeretelepi Polgárok Testülete megalakulásához
fogható jelentőségű. Ez a Kör hasonlóan eredményesen járt közben
a kerület vezetőinél a telep érdekében, mint elődje.
Az alakuló ülés a Bajcsy Zsilinszky utcai Általános Iskolában volt. Elnök Pándi János a Szemeretelepi Református Gyülekezet lelkésze. Alelnök Batta József, titkár Tátrai Kálmán, helyettese Vitéz József,
pénztáros Vargáné Csordás Annamária. Elfogadták az Alapszabályt.
A Baráti Kör célja az itt élők önszerveződésének, önkormányzatának,
helyi érdekképviseletének előmozdítása és kialakítása, helytörténeti,
hagyományőrző munka, a lakókörnyezet védelme, művelődési, szórakozási lehetőségek teremtése.73

73

Pándi János A pestszentlőrinci Szemeretelep Baráti Köre első 5 évének története
(kézirat)
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Szemeretelep főbb mutatói 1990. január 1-jén74
Szemeretelep

8 167 lakos

2 515 lakóház

2 958 lakás

Az aktív keresők korcsoportok szerint
férfi
öszszes

1429

3039

nő
4054

5559

60x

öszszes

1429

3039

életkor
1998

549

512

4054

5559

60x

17

6

életkor

757

153

27

1726

411

477

815

Lakóházak és a lakások főbb adatai
Lakóház
Öszszesen

földszintes

1

251
5

2471

2148

lakás 2-3

4-x

lakásos
356

11

Öszszesen

1

2958

550

2

3-x

szobás
1114

1294

-lakás
sz
e
m
ély
i
(m
ag
án
)

tanácsi
(önkormán
yzati
)

egyé
b

19
45
elött

74

72

196
0197
9

19
8019
89

öss
zko
mfo
rtos

ko
mfo
rtos

félko
mfo
rtos

ko
mfo
rt
nélkül

szü
ksé
g
és
egy
éb

28
7

142
2

920

192

256

16
8

között

tulajdonú
28
66

194
5195
9

épült
20

15
83

342

746

NEDA_1996_budapest_varosreszei__pages22-22

69

A környék fejlődése nem mindig jelentett örömet az ittenieknek. A
70-es évek végén új orvosi rendelő, gyógyszertár, posta épült a telep
déli végében lévő Béke téren, viszont ezzel együtt megszűntek a jobban megközelíthető, a telep központi részén levők. Ugyanekkor
óvoda, mellette bölcsőde épült, melyek most is működnek, nemrég
mindkettőt felújították.
Elérkeztünk napjaink eseményeihez. A rendszerváltás nem járt semmilyen lényegi változással a telep életében. Továbbra is egy félreeső
sarka a kerületnek, ami legfeljebb a választások elött jut a vezetők
eszébe. Annak ellenére, hogy 7-8 ezer lakosával kiad egy választó
körzetet, mégis szét van szedve több képviselő között a terület.
Az új politikai rendszer előnye a nyilvánosság szabadsága. Ennek
eredményeként került a figyelem középpontjába a főváros legnagyobb környezetszennyezése a Pakúra tó és a MALÉV kerozin szenynyezés. Az ezekkel kapcsolatos események, a mentesítés zökkenői
megérdemelnek egy külön fejezetet, így később visszatérünk rá.
A rendszerváltás ismét utcanév változásokat is eredményezett A legjelentősebb a Vöröshadsereg út visszanevezése Üllői úttá. A házak
számozása is megváltozott az új/régi nevű úton,
mivel nem a kerület határán, hanem a kispesti Határ útnál kezdődik. Talán
azért, mert régen ott ért
véget Pest és kezdődött a
Puszta. A régi házszámhoz hozzá kell adni kb.
270-et a páros és 374-et
a páratlan oldalon. Ezek a számok csak közelítőek. Például a 370.

70

számú telek most a 640. Talán szerencsésebb
lett volna a számozást a Kálvin tértől, az út
kezdetétől indítani. Akkor a szép hosszú út
házain szép hosszú házszámok lennének.
A Gyüjtő utca Szent László lett, a Persely utca
ismét Beregszász utca.76
Fővárosi Közgyűlési határozat szentesíti Szemeretelep létét is,
együtt a többi történelmi városrésznevekkel. Új utcanévtáblákat helyeztek ki, amin feltüntették a kerület neve mellett a telep nevét is.
Ezzel elértünk a könyv összeállításának korába. Telepünk továbbra is
alvóváros. A megváltozott építési előírások következtében mini lakóparkok jönnek létre egy – egy nem túl nagy telken. Ebben talán változást hoz az önkormányzat rendelete, amiben meghatározták a
több lakásos házak minimális telekméretét.
Szép házak is épülnek a kevés üres telken, illetve a lebontott öregek
helyén. Sok a fiatal, de nem kevés a szépkorú lakó sem.
Szemeretelep főbb adatai 2011. október 1-jén 77
Szemeretelep: lakók száma 7 082; lakások száma 3 083; egyéb lakóegység 1.
Amint a számok mutatják, a lakosok száma több, mint ezer fővel
csökkent 20 év alatt, ugyanakkor a lakásoké nőtt. Felnőttek a fiatalok
és sokan máshol keresik a boldogulást.
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Fővárosi Közlöny 1991. július 18. – 1992. június 15.
http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=29285
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Nemcsics Emlékház - Színország Galéria
A Nemcsics hagyaték örökösei a művészházaspár egykori lakóházát
- a 18. kerületi önkormányzat és a Tomory Lajos Múzeum támogatásával - állandó kiállítóhellyé alakították. Ezzel a Nagykörúton túli Budapest egyik fontos művészeti központját hozták létre.
Az emlékházat 2020. szeptember 2-án nyitotta meg Szaniszló Sándor
polgármester.
A Galéria telepünkön az Ungvár utca 42. szám alatt várja látogatóit
előzetes bejelentkezés alapján a (20) 439-7375 telefonon.
Az állandó kiállítás mellett, amely Nemcsics Antal magyar színtervező, festőművész, környezettervező, egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora emlékét őrzi, időszaki tárlatokat is rendeznek.
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Civil szervezetek Szemeretelepen
Szemeretelepi Torna Egyesület
Az első civil szerveződés az alakulófélben levő telepen. Tekintve,
hogy messze - távolban sem volt szórakozási lehetőség, talán nem is
csoda, hogy ezzel kezdődött a közösségi élet.
Alakuló közgyűlés időpontja: 1911.08.12.
Bejegyzés időpontja: 1912.01.21.
Megszűnés: miniszter általi feloszlatás 1947.
Az egyesület célja: Az összes sportágak, sportszerű játékok és szórakozások művelése.
Az egyesület típusa: sport
Székhely: Pestszentlőrinc Szemeretelep Budapest XVIII. Nagyszalonta u. 25. 1950. (1928-ban Szurmay utca 19.78)
Tagok száma: 165 1935.; 158 1950.
Vezetők: Kapu Béla elnök 1911.
Staub Sándor intéző 1923. 79
Olchanay (Olchváry) László dr. elnök, Vegling István alelnök, Schveigstell Zsigmond titkár, Szóládi Kálmán jegyző, Balla László pénztáros,
ifj.Nagy István intéző, Tóth József intéző helyettes.80 1932.
Balla Mihály, dr. alelnök pénzügyi titkár Pestszentlőrinc Nagyenyed
utca 17. 1935., Zala Károly alelnök postaellenőr Pestszentlőrinc József főh. u. 1935., Csermely Emil pénztáros főv.tisztviselő Pestszentlőrinc Horthy Miklós út 78. 1935.
Szabados Zoltán jegyző 1935. Nagy Károly, dr. ügyvezető elnök pénzügyi fogalmazó Pestszentlőrinc Nagyenyed u. 20. 1935. Zala Aladár
alelnök postaellenőr Pestszentlőrinc Szent László utca 1935., Borhau
János alelnök pékmester Pestszentlőrinc Rozsnyó u. 1935., Olchváry
78

BPLAKCIMJEGYZEK_29_1928
Nemzeti Sport 1923. február 19.
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Nemzeti Sport
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László dr. elnök pénzügyi titkár Pestszentlőrinc Horthy Miklós út 68.
1935., Balla László titkár MÁV tisztviselő Pestszentlőrinc Szitnya u.
1935.

Az Isteni Gondviselés Gyógyszertár szórólapja81

81

http://verdatech.blogspot.com/2009/05/budapest-xviiikerszemeretelep-terkepe.html
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Egy korabeli szórólap a 30-as évek első feléből, amikor már megnyílt
az „Isteni gondviselés” gyógyszertár, de még nem állt a katolikus
templom és a SzTE sportpályája a Tátrafüred tér déli részén volt.
Ugyan ez a reklám későbbről.
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A sportpálya már az új, végleges helyén van, az utcanevek 1947 utániak.
Nemcsak a legelső, de a legtovább és nagyon eredményesen működő egyesülete volt lakóhelyünknek a SZTE.
Eleinte a sport, nevezetesen a labdarúgás volt a meghatározó tevékenységük. Az első ismert pályájuk a Tátrafüred tér déli részén,
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BFL XV.16.f.281/cop13
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alakulásuk idején ez a terület még a telepen kívülre esett, volt. A pályájukról szól az első újsághír, amit találtam róluk, ugyanis térítés nélkül felajánlották játékra a kisebb környékbeli futballcsapatoknak. 83
Az I. világháború után újra alakultak Szemeretelepi Torna Egylet néven84, de a későbbiekben a korábban megszokott néven emlegették
őket.
A Szemere-telepi Torna Egyesület 9 órakor ünnepi szentmisén vett
részt, melyet Bárány Dezső, Szemeretelep közszeretetben álló lelkésze celebrált. Szentbeszédben méltatta a nap jelentőségét. Az ünnepély délután fél 6 órakor kezdődött az iskola nagytermében, melyet
szorongásig megtöltött az ünneplő közönség. A Himnusz hangjai
után Heine Henrik, az SzTE jegyzője elszavalta Petőfi Nemzeti dalát,
majd Nagy István posta- és távirdafelügyelő, községi képviselő tartotta meg ünnepi beszédét. Ezt követte Vadász Árpád (hegedű) és
Kovács Viktor (zongora) kiváló zenészek előadásában Kéler: Magyar
nyitánya, Vecsey: Valse Triete és magyar dalok, mellyel nagy tetszést
arattak. Balla Mihályné dr.né szavalata és Kornay Olga urleány zongorajátéka után Olchvdry László dr. előadta Kozma Andor: „A táltos
álma“ című költeményét. Az ünnepély a Szózattal ért véget, majd társas összejövetel volt. 85
Amikor megkezdődött a katolikus templom létrehozásának előkészítése átköltöztek a tér északi végébe. Itt osztozniuk kellet a piaccal,
valamint a lakók sem nézték jó szemmel a házuk mellett folyó labdarugó mérkőzések zaját. Panaszt is tettek, amikor az Egyesület be
akarta keríteni a pályáját86. Márpedig a bekerítés nem az ő ötletük
83

Sportvilág 1913- május 12.
Sporthírlap 1919.28. szám
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Nemzeti Ujság 1931. 03. 18.
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Nemteti Sport 1934. április 10.
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volt, hanem a Labdarugó Szövetség87 kötelezte őket erre. Ha nem
teszik nem játszhatnak a pályájukon bajnoki mérkőzést.
A kérdést a város úgy oldotta meg, hogy a Nagyszalonta utcában adtak nekik új helyet. 1935-ben már meg is nyílt az új sporttelep. 88
A csapat eredményesen vett részt az amatőr bajnokságban. Meccseikről rendszeresen beszámoltak a lapok. Például 1926. március 26án 4-0 (1-0) arányban legyőzték a Nagytétényi SC csapatát.
1938-ban az Előkészítő osztályban küzdöttek, ami már nem az utolsó
szint, de hamarosan a IV. osztályban vannak, pedig volt V. is. Egy a
korra jellemző dolog, hogy amennyiben győztek, a szurkolók meghívták a csapatot ebédre a pályával szemben működő étterembe. Az
egyik ilyen lelkes szurkoló Csordás János volt a Dréher Sörgyár patkolókovácsa a Szitnya utcából.
1943-ban a Pestkörnyéki csoport listavezetője89 a csapat.
Az SzTE nem csak a sportban, de a kultúra más területén is élen járt.
Műkedvelő színjátszó csoportja állandó szereplője volt a telep ünnepeinek. Rendszeresen tartottak népünnepélyeket, szépségversenyeket, táncestélyeket. 1934-ben a Magyar Műkedvelők Országos Szövetsége műkedvelő versenyt rendezett, amelyen több, mint 100 csoport indult, és a szemeretelepiek az előkelő hatodik helyezést érték
el.90
A Szemeretelepi Torna Egylet „özvegy Varga Abrisné” előadásával
nyerte el a nagyon értékes díjat. Tagjai közül dr. Olcsváry László és
Schweigstill Zsigmond ezüstérmet, Dr. Balla Mihályné elismerő oklevelet kapott.
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Nemzeti Sport 1935. április 21.
Nemzeti Sport 1935. július 2.
89
Kecskeméti közlöny 1943. október 8.
90
Szinházi élet1934. 25. szám
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1935-ben is indultak a versenyen. Akkor a „Tábornok” című darabot
mutatták be. Részleteket nem tudni, ezt is egy vidéki lap említette
meg.91
1936-ban az V. országos műkedvelőversenyen a negyedik legtöbb
pontot szerezték.92
1936. augusztus 20-án a Szemeretelepi T.E. 25. éves jubileuma alkalmából a Magyar Labdarugó Szövetség a nagy plakettjét adományozta az egyesületnek.93
A bírósági bejegyzés szerint 1947-ben a belügyminiszter megszüntette az Egyesületet, de ugyanezen bejegyzés szerint 1950-ben még
volt 158 tagja, a székhelye még mindig a Nagyszalonta utca 25. volt.
Ez úgy volt lehetséges, hogy a megszüntetés után új néven próbáltak
működni, mint Szentlőrinci Szakmaközi Testedző Egyesület 94. Ez a
91

Esztergom és vidéke 1935. április 28.
Palota-Ujpest 1936. január 11.
93
Esti Kurir 1936. augusztus 27.
94
bfl IV.1409.k 5.doboz
92
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próbálkozás 1951-ig tartott, amikor végleg megszűntek. A pályájuk
állami kézbe került, később a MALÉV sporttelepe lett. Ma a Vilmos
Endre Sportcentrum.

Pest-Szentlőrincz-Szemeretelepi ház és telektulajdonosok konvertáló szövetkezete
1911. deczember 31. Pest-Szent-Lőrincz-Szemeretelepi ház- és telektulajdonosok convertáló szövetkezete
Főtelep Pest-Szent-Lőrincz (Szemere-telep)
Czégvezetők és felszámoló czégvezetők Bren Károly, Nagy Béla, Szigethy László, Mihalszky Antal, igazgatósági tagok. A czégjegyzés
együttes.
A társaság jogviszonyai
Ezen korlátolt felelősségű szövetkezet az 1911. évi november hó 26.
napján tartott alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályok szerint keletkezett.
Székhelye: Pest-Szent-Lőrincz (Szemere-telep.)
A vállalat tárgya: a tagok anyagi támogatása által:
1. hogy a tagoknak mérsékelt kamatra amortizatiós, vagy egyéb kölcsönt nyújt a végből, hogy a tagok az eddig vállalt súlyos kötelezettségek alul mentesüljenek
2. hogy a tagoknak a Rákosmezei Takarékpénztár Részvénytársasággal, valamint egyéb vállalkozókkal szemben ezek által elvállalt szerződéses kötelezettségek teljesítése, úgymint az épületek rendbehozatala, csatornázás, állandó vízvezeték felállítása stb. iránt való igényét a törvények korlátain belül érvényesíti, s akként tagjait a károsodás ellen megvédi.
Tartama: határozatlan időre terjed.
Az igazgatóság 5 tagból áll. Az alakuló közgyűlésen az igazgatóság
tagjaiul megválasztattak: Bren Károly, Nagy Béla, Szigethy László és
Mihalszky Antal, kiknek ebbeli minőségük és czégjegyzési jogosultságuk bejegyeztetett.
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A czég érvényes jegyzése akképpen történik, hogy az igazgatóság két
tagja saját aláírását a szövetkezeti czég alá jegyzi.
Minden a társaság nevében kiadandó hirdetmény a szövetkezet hivatalos helyiségében való kifüggesztéssel és a »Pest-Szent-Lőrincz«
czimű lapban fog közhírré tétetni.95
Igazgatóság: Bren Károly, Nagy Béla, Szigethy László, Mihálszky Antal.96
Alapszabály: 1911. november 26.
Amint a történet során láthattuk szükség volt erre az önvédelmi szerveződésre a Balás Imre és társai képviselte bankok ármánykodásaink
kivédése céljából. A szövetkezet képviselte tagjait a veszély elmúltáig.

Szemeretelepi Polgárok Testülete
Alakuló közgyűlés időpontja: 1913.02.16
Bejegyzés időpontja 1913.07.18.
Az egyesület célja: A Szemere-telepen lakók részére szellemi központot képezni, a lakók összetartását megalapozni, fejleszteni és fenntartani, a lakóknak megengedett, tisztességes szórakozási alkalmakat nyújtani és legfőként a telep szellemi, erkölcsi, anyagi és szépészeti fejlődését céltudatos akciókkal és az illetékes hatóságoknál kieszközlendő intézkedésekkel előmozdítani, valamint a telep vízszükségletét ellátó vízművek és tartozékainak kezelését felelősség mellett
átvenni.
Az egyesület típusa kulturálisvárosszépítő
Székhely Pestszentlőrinc Szemeretelep
Megszűnés adatai miniszter általi feloszlatás 1948

95
96

Központi Értesítő 1912. 13. szám
Magyar Compass 1914. 998. oldal
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Az alábbi újsághír felsorolta a vezetőség tagjait. A későbbiekben
rendszeresen megtartották közgyűléseiket, évzáró rendezvényeiket.
Budapesti hírlap 1913. augusztus 15.
A Szemeretelepi Polgárok Testülete vasárnap, augusztus 10-én tartotta első rendes közgyűlését Éless László elnöklésével. Bauer Sándor
jegyző jelentést tett a testület működéséről. A közgyűlés a jelentést
tudomásul vette és azután megválasztotta a tisztikart. Díszelnökökké
Szemere Miklós cs. és kir. kamarást és Förster Aurél országgyűlési
képviselőt, tiszteleti tagokká Némethy Jenő járási főszolgabírót,
Lippmann Lajos nyugalmazott ezredest, községi főbírót, Kuszonda
Lajos községi főjegyzőt. Kopa Károly járási szolgabírót és Linczinger
Tamás községi törvénybírót választottak meg. Elnök lett Éless László
fővárosi hivatalnok, alelnökök Schweigstill József és Bauer Sándor
magánhivatalnokok, titkár Nemény Vilmos hírlapíró, jegyző László
Lajos máv. alkalmazott és pénztáros. Molnár Mihály nyugalmazott
máv. hivatalnok. Végül a tizennégy tagú választmányt alakították
meg. A közgyűlést társasvacsora követte.
A Pestszentlőrincz községhez tartozó, nyaraló- jellegű Szemeretelep
szépészeti és kulturális egyesülete, a Szemeretelepi Polgárok Testülete vasárnap, augusztus 10-én tartotta Rétszentmiklósi Éless László
fővárosi tisztviselő elnöklésével első rendes közgyűlését. Bauer Sándor jegyző terjesztette elő a választmányi jelentést, a mely a testületi
élet eseményeiről számolt be. A közgyűlés a választmányi és pénztári
jelentéseket jóváhagyólag vette tudomásul és azután megválasztotta a tisztikart. Diszelnökké Szemere Miklós cs. és kir. kamarást és
Förster Aurél országgyűlési képviselőt választották. Tiszteletbeli tagokká Némethy Jenő járási főszolgabíró, Lippmann Lajos nyug. ezredes, községi főbíró, Kuszenda Lajos községi főjegyző, Kopa Károly járási szolgabíró és Linczinger Tamás községi törvénybíró választattak
meg. Elnök lett Éless László fővárosi hivatalnok, alelnökök: Schweigstill József és Bauer Sándor magánhivatalnokok, titkár Kemény
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Vilmos, jegyző László Lajos máv. alkalmazott és pénztáros Molnár
Mihály nyug. máv. hivatalnok. Végül a tizennégy tagú választmányt
alakították meg. A közgyűlést társasvacsora követte, a melyen Balla
Mihály községi képviselő, Huszár Dezső dr. ügyvéd, Éless László, Kemény Vilmos és Weiner Ferencz mondtak felköszöntőt.

Szemeretelepi Jóbarátok Asztaltársasága
Hivatalos alapításra utaló végzést nem találtam. Valószínűleg valóban egy asztaltársaság volt, akik rendszeresen találkoztak, talán kártyáztak.
Tevékenységükről azért maradt nyom mert jótékonykodtak. Adományokkal támogatták a rászorulókat. A tagok között köztiszteletben
álló személyek is voltak, így tevékenységükről beszámolt a helyi
sajtó.
1928-ban az évzáró közgyűlésen elnöknek Bauer Sándort, alelnöknek Balla Mihály községi bírót választották. 101
1934-ben 150 pengőt adományoztak a délvidéki magyarok javára. 102
1937-ben Mogor Lajos vendéglőjében tartott évzáró ünnepélyük alkalmával huszonöt szegénysorsú gyermeket láttak el új cipővel, valamint huszonöt – huszonöt pengőt juttattak a Szemeretelepi Torna
Egyesületnek és a szemeretelepi hadirokkantaknak.103

Szemeretelepi Sakk-kör104
Kedden és pénteken este a Mogor-féle vendéglőben (Szurmay utca
39.) tartottak sakknapot. Október 8-iki kezdettel nyilvános versenyt
rendeztek 50 filléres nevezési díjjal.

101

Pestszentlőrinci Hírlap 1928. december 21.
Nemzeti Ujság 1934.
103
B.H. 1937. január 10.
104
Népszava 1935. szeptember 22.
102
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Szentlőrinczi Polgári Kör105
Hadffy utca 81.
Létezésükről csak a Budapest Czím és Lakásjegyzékben szereplő bejegyzés hagyott nyomot.

Szemeretelep Kertvárosi Közművelődési Egyesület
Alakulás időpontja: 1943.
Az egyesület típusa: kulturális
A bírósági bejegyzésen kívül nem maradt nyoma a tevékenységüknek. A névből ítélve az Üllői út másik oldalán levő Tisztviselők Kertvárosa, (Szent Imre Kertváros) nevű teleppel közös szervezet lehetett. Akkortájt sok közös kezdeményezése volt a két telepnek.
A háború után minden korábbi civil szerveződést megszüntetett a
hatalom. Nem történt másként a szemeretelepiekkel sem. Az újabb
rendszerváltás tette lehetővé ismét a szerveződést, addig aki pártonkívüliként közösségi munkát akart végezni, a Hazafias Népfront keretei között próbálkozhatott.

Pestszentlőrinci Szemeretelepiek Baráti Köre
Alakulás időpontja: 1990. június 7
Az alakuló ülés a Bajcsy Zsilinszky Utcai Általános Iskolában volt. Elnök Pándi János a Szemeretelepi Református Gyülekezet lelkésze. Alelnök Batta József, titkár Tátrai Kálmán, helyettese Vitéz József,
pénztáros Vargáné Csordás Annamária. Elfogadták az Alapszabályt.

105

Budapest Czim és Lakásjegyzék 1928. 967.old.
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A Baráti Kör célja az itt élők önszerveződésének, önkormányzatának,
helyi érdekképviseletének előmozdítása és kialakítása. Helytörténeti, hagyományőrző munka. A lakókörnyezet védelme. Művelődési,
szórakozási lehetőségek teremtése.
A Baráti Kör megalakulása után aktívan részt vett a helyi ügyekben.
Képviselték a lakók érdekeit a csatorna, gáz, telefon bevezetése idején. Kezdeményezték a Szemeretelep vasúti megálló környékének
biztonságossá tételét a közvilágítás
és a gyalogos átjáró létrehozásával. Lakossági fórumokat szerveztek a helyi iskola megmentése és
más közösséget érintő kérdések
megoldása érdekében. Sürgették a
pakura szennyeződés felszámolását106. Szorgalmazták a II. világháború áldozatai emlékművének létrehozását.
Rendszeresen utaztak az országon belül és a határokon túl levő magyarok lakta területeken.
Aktív kapcsolatokat hoztak létre a határon túl élő magyarokkal, lehetőségükhöz mérten támogatták közösségeiket.
2002. március 15. polgármesteri elismerést kapott a Szemeretelepiek Baráti Köre.

106

Pestszentlőrinc és Pestszentimre évkönyve 1999. 1998.március 11. 1998. október 13. 1999. március
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2007. március 15. alkalmából az Önkormányzat Pro Urbe díjjal
ismerte el a Baráti Kör elnökének Varga Istvánnak, kerületünk és
telepünk érdekében végzett munkáját.
2012. május 13-14. között rendezvénysorozattal emlékeztek meg
Tomory Lajos születésének 100. évfordulójáról. Kiadványt készítettek, melyben összefoglalták a Bajcsy Iskola
korábbi igazgatójának,
a Helytörténeti Gyűjtemény megalapozójának, a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény és a helytörténeti Múzeum névadójának életútját.107

107

Városkép 2015. június 24.
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Szemeretelepiek Baráti Közössége
A Baráti Kör működik napjainkban is ezen néven. Tevékenységük fő
iránya a kulturális élet élénkítése. Ennek érdekében rendszeresen
szerveznek előadásokat a legkülönbözőbb területek szakértői részvételével, valamint önköltséges utazásokat tagjaik és az érdeklődők
részére.
A Baráti Közösség, ahogy a Baráti Kör is, szoros kapcsolatot tart a
katolikus és református egyház telepen működő szervezetével. Tagjai között mind a két felekezet jelentős számban képviselteti magát.
Hosszú időn keresztül a reformátusok gyülekezeti termében tartották összejöveteleiket, amióta az szűkösnek bizonyult a Don Bosco
Közösségi Házban bérelnek termet.
weblap: szemeretelep.hu

Lőrinci-Szemeretelepi polgárőrség
1998. november 18.
A Bajcsy Zsilinszky utcai Általános Iskolában alakult meg a
Szemeretelepi Polgárőr Egyesület. Vezetője Ekker János volt.108
A közbiztonság növelése volt a szervezet célja. Ennek érdekében a
helyi lakosok közül többen vállalták az éjszakai járőrözést. Rádiótelefon összeköttetésben álltak a kerületi Rendőrkapitányság ügyeletesével.
A szükséges felszerelés, gépjármű, üzemanyag biztosítását szponzoroktól remélték. Amikor nem volt elég adakozó az idegenforgalom
felé fordultak és a Bókai kertben rendezett Szeptemberfesteken
gyűjtöttek.

108

Pestszentlőrinc és Pestszentimre évkönyve 1999.
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A vonzerő fokozása érdekében rekordokat hirdettek109. Megépítették a világ legnagyobb hitelesített, 4251 literes bográcsát állványostól-gázfőzőstől, és megnyerték a rendezvénynek Benke Laci bácsi
mesterszakácsot, hogy főzzön benne több ezer fő részére pörköltet.
A jó ötlet és a színvonalas kulturális program több tízezer budapestit
csalt ki Pestszentlőrincre, a pörkölt 2000-ben Guinness-rekord lett.
Bár a siker a Polgárőrség anyagi gondjait önmagában nem oldotta
meg, azért mégis jutott a támogatók áldozatvállalásából a környék
biztonságának fokozására is.
A későbbiekben szerepeltek a rendezvényen óriás vattacukorral, a
világ legnagyobb somlói galuskájával, a legtöbb hazánkban gyűjtött
négy- és ötlevelű lóherével, a legtöbb fekvőtámasszal, amit egy óra
alatt csináltak meg a színpadon.
A támogatások és az érdeklődés elmaradása, valamint a politikai környezet megváltozása következtében megszüntették működésüket.

Zöld – Fülek Egyesület
Az egyesület célja a Fülek utcai óvoda gyermekközösségének támogatása.
Vezető: Mészöly Ágnes
A szervezet jogi formája: közhasznú egyesület
Az alakulás éve: 2006
Adószám: 18259254-1-43
Cím: 1185 Budapest, Szepes utca 1.
Telefon: 1/297-0943
E-mail: iroda@nyitnikekovoda18.hu
Eddig megvalósult projektek az egyesület segítségével:
•
•

109

homokozók javítása;
sószoba fényterápiával;

Budapesti Nap 2003. július 31.
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•
•
•
•
•
•
•

pihenőrész;
sportpálya;
kreatív formavágó;
karácsonyi ajándékok;
szakkönyvek beszerzése;
párakapu;
kerámiaégető kemence.

Közlekedés
A fővárosba való bejutás lehetősége alapvető feltétele volt a környező települések, így Pestszentlőrinc létrejöttének és fejlődésének
is. Kispest északi és középső részéből még viszonylag rövid gyaloglással el lehetett jutni Pestre, valamint ott volt a ceglédi és a lajosmizsei vasút is, mint lehetőség. Viszont a távolabb levő Puszta Szentlőrincről a több mint 7 km sok volt. Nem is kapkodtak telkekért a pestiek. Az igény felkeltette a vállalkozók érdeklődését és belevágtak
egy helyiérdekű gőzvasút létrehozásába. Tudták ezt a Szemerék is és
nem sajnálták a pénzt és a lobbizást annak érdekében, hogy megálló
létesüljön a szolnoki vasúton, villamos járjon az Üllői úton Vecsés határáig.

A vasút
A vasúti megálló 1903-as vasúti menetrendben Lőrincz-Kavicsbánya
195. sz. őrház néven szerepel. 110 Naponta két vonatpár állt meg.
1907. május 1-től111 az addigi Szentlőrinc – Kavicsbánya állomásnév
Pusztaszentlőrinci kavicsbánya megnevezésre változik. Ezzel nem ért
véget a névváltoztatás. Amikor a település Pestszentlőrincz néven
110
111

http://vasutallomasok.hu/allomas.php?az=szem
Vasúti közlekedési közlöny 1907. április 26. 49. szám
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önállóvá vált a megálló is követte 1910-ben Pestszentlőrinczi kavicsbánya lett.112
A megálló nevével volt egy kis bonyodalom. Ugyanis egymástól mintegy 500 méterre volt két azonos nevű vasúti megálló, illetve állomás.
Az egyik a szolnoki vonalon a másik a Nagy Burma vasúton. Ezért aztán a szolnoki vonalon levőt 1914-ben átkeresztelték Szemeretelepre113.
1918-ban felmerült egy újabb vonal létrehozása. A Veszprémi Takarékpénztár akart egy ló vagy villamos üzemű vasútvonalat építeni a
Budapest – Szentlőrinci helyi érdekű villamos vasút végállomásától a
m. kir. Államvasutak Szemeretelep megállóhelyéig 114. A villamos
végállomás annak idején a Téglagyárnál volt. Megkapták az előmunkálati engedélyt, de aztán nem valósult meg a beruházás.
A vasúti közlekedés lehetőségét sokan kihasználták. A megálló forgalma elérte a vidéki nagyvárosok pályaudvarainak személyforgalmát.
Az év folyamán a személyszállító vonatokra felszállt utasok száma
Szemeretelep megállón115
1934

1935

1936

1937

1938

152 847

204 559

281 197

250 722

250 404

1938. szeptember 1-én116 megnyitották a megállóhelyen a korlátolt
darabáruforgalmat. Ez azt jelentette, hogy lehetővé vált gyors- és teher-darabáruforgalomra, egyidejűleg expresszáru és poggyászküldemények, továbbá kutyák feladására.

112

Vasúti közlekedési közlöny 1910. szeptember 28.
Vasúti közlekedési közlöny 1914. április 22. (szeptember 8.)
114
Vasúti közlekedési közlöny 1918. június 21. 70. szám
115
Kormány jelentés Statisztikai Évkönyv 1936-1937-1938
116
Vasúti és közlekedési közlöny 1938. 70. szám
113
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A fentiek ellenére 1939 szeptemberében117 felmerült a megállóhely
megszüntetésének gondolata a repülőtér létrehozása miatt. Túl
közel volt a légiforgalmi épület Szemeretelep megállóhoz ahhoz,
hogy ott is létrehozzanak egyet. Az volt a szándék, hogy áthelyezik a
megállót a reptérhez.
Nagy volt a lakosság felháborodása, hiszen a megszokott kényelmes
lehetőség helyett kilométereket kellett volna gyalogolni a vasútra
szálláshoz.
Akkor a sajtóval megtámogatott lakossági tiltakozás eredményes
volt, de nem véglegesen. 1941 márciusában ismét felmerült a vasútállomás áthelyezésének gondolata. 118 Ekkor is élénk tiltakozásba
kezdtek a lakók és azt kérték, hogy a ferihegyi állomás üzembentartása mellett tegyék lehetővé a külön vasúti megálló használatát a
szemeretelepi lakosoknak. Sikeres volt a fellépés.
2005-ben azután újból napirendre került a megálló áthelyezése a Ferihegyi Repülőtér I. termináljához. Ismét felhördült a közvélemény,
újságcikkek íródtak mire megszületett a döntés: mind a két megálló
működni fog. Ritka alkalmak egyike, amikor a szemeretelepiek nyertek egy pártpolitikai akción, ugyanis így a telep mindkét végén van
vasúti megálló, még könnyebb lett a közlekedés.

A Budapest – Puszta Szent Lőrinc gőzvasúttól az 50-es villamosig
Báró Kemény Gábor, közmunka- és közlekedésügyi magyar királyi
miniszter 1886. március 28-án jelentette az országgyűlésnek, hogy
kiadta az engedélyt a megvalósításra. Az engedélyben a vonatkozó
törvénynek megfelelően számos feltételt szabtak, ezek közül csak
néhányat idézek.

117
118

Új Magyarság 1939. szeptember 9.
Új Magyarság 1941. március 30.
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Wagner Gyula és Gerőfi Arnold budapesti lakosok, a megfelelő tervek
és költségvetés előterjesztése mellett az iránt folyamodtak a vezetésem alatt álló ministeriumhoz, hogy részükre az építési és üzleti engedély a beterjesztett tervek és költségvetés alapján s a helyi érdekű
vasutakról szóló 1880. évi XXXI. t.-czikkben foglalt feltételek mellett,
az általuk tervezett s Budapesttől Szent-Lőrinczig vezetendő keskenyvágányú helyi érdekű vasútra az engedély adassék meg.
Ezen kérelem folytán a vállalkozókkal az engedélyezési tárgyalások
megindittatván, azok a mellékelt engedély-okmányban foglalt megállapodásokra vezettek. Ezen megállapodások, illetőleg a szóban
levő vasútvonal engedélyezésére vonatkozó lényegesebb körülmények közül a következők emelendők ki:
1. A tervezett vasút a budapesti Üllői-uti vám mellett levő XVI. sz. tábori kórház közeléből kiindulva, az u. n. Üllői-út mentén Puszta-SzentLőrinczig vezetend.
A vonal hossza mintegy 7,3 kilométer.
A vonal iránya az előzetesen megtartott s minden érdekelt hatóság
részvételével foganatosított közigazgatási bejárás alkalmával megállapított tervek alapján s az ugyanott létrejött megállapodásoknak
megfelelően tűzetett ki s annak a XVI. számú tábori kórház mellett
leendő elhelyezéséhez a cs. és kir. közös hadügyminister beleegyezését megadta.
A XVI. számú tábori korház abban az időben a mai Nagyvárad téren
volt a Semmelweis Egyetem és a Heim Pál Gyermekkórház területén,
és itt volt a vám is.
Azon czél által vezéreltetve, nevezetesen, hogy a szóban levő vasút is
hivatásához képest a főváros élelmezési és munkás viszonyainak javítására eszközül szolgáljon, jelentékeny kedvezmények biztosíttattak a fővárosba szállítandó élelmi czikkek részére; 40% árkedvezmény a fővárosban foglalkozó, s a tervezett vasút mentén fekvő telepek és falvakban lakó munkások számára; végre a rendes szállítási
díjak 1/3-ával felérő ármérséklés köttetett ki a tanuló-ifjúság számára is.
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Kötelesek az engedélyesek a kormány kívánatára, s az engedélyesek
javaslata alapján megállapítandó módozatok mellett, a szükségnek
megfelelő számú munkásvonatokat járatni, s az e vonatokon utazó
munkások számára a III. kocsiosztály után számított 40%-kal mérsékelt jegyeket kiszolgáltatni.
Hasonlóképen megfelelő és a II. kocsiosztály díjtétele után számítva,
legalább 33 1/3%-ot tevő mérséklések fognak engedélyeztetni bérletjegyek kiszolgáltatása útján a tanulóifjúság használatára. 119

A még 760 mm nyomtávú, gőzvontatású lőrinci HÉV szerelvénye.
(forrás: Régi magyar villamosok)
Mint látjuk a közhiedelemmel ellentétben nem a téglák, hanem a főváros ellátása és az ingázók szállítása érdekében született meg a
vasút. Akkoriban ott a Téglagyár környékén fejeződött be a lakott
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része a Pusztának. Ráadásul a Téglagyár után egy meredek emelkedő
következik, ami akadályt jelenthetett a kis mozdonynak.
A Budapest-Szentlőrinci Helyi Érdekű Vasút Rt. (BLVV) 1887-ben indította el az Üllői úti vám (mai Nagyvárad tér) és a Budapest-Szentlőrinci Tégla- és Terracottagyár közötti vonalát.
Az Üllői úti vámtól a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság (BKVT) lóvasúti kocsijaival lehetett tovább közlekedni.

Ilyen lóvontatású kocsira szállhattak át az utasok (Budapest elvesztett sinei)
1889. április 17-én, tovább épült a vasút és pesti végállomása a Ludovika Akadémia előtti térre került.
1897-ben komoly konfliktus alakul ki a gőzvasút üzemeltetői és a lakosság között, március 1-től 50%-al felemelték a személy viteldíjat.
Ez a döntés elkeseredést váltott ki a lakosságból. A Peremváros
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1983. novemberi számában idézi fel Szász János levéltáros a történteket. A Magyar Városok Monográfiája Kispest, Pestszentlőrinc,
Pestszentimre című könyvből merítette, benne Herin Károly: Kispest
megyei város című írásával. Ez utóbbi alapján idézzük fel a történteket.
Ács László bíró indítványára kimondták, hogy szembeszegülnek a
döntéssel. Felfogadtak tíz omnibuszt, amelyek az Árpád utcától a
pesti Ludovika kertig szállították az utasokat személyenként 10 krajcárért.
Április 1-től október 31-ig folyt a küzdelem, amit végül is a lakosság
nyert meg. A szerelvények üresen közlekedtek, csak a lőrinci „Családiház Építő Szövetkezet” tagjai utaztak rajta, mivel a szövetkezet tőkeérdekeltséget vállalt a vasútban és ezért rájuk nem vonatkozott az
emelés, számukra engedélyt adott az Ellenállási bizottság. Viselniük
kellett viszont az igazolványaikat, különben a kispestiek zaklatásának
lettek volna kitéve, mint sztrájktörők. Szeptemberben a felbőszült
tömeg lelökte a sinról egy szerelvény két utolsó kocsiját.
A vasúttársaság a budapesti rendőrséghez fordult. Az akkori törvények szerint azonban az államrendőrség nem mehetett községi területre. Így a rendőrszakasz a Határ útnál megállt, ahova viszont kivonultak a kispesti községi rendőrök. A kispesti Ballai törvénybíró
kardrántást vezényelt a községi rendőröknek. A kínos helyzetet a budapesti rendőrség fogalmazója mentette meg, aki jogász lévén belátta a helyzet fonák voltát és visszavonulást parancsolt csapatának.
A társaság végül engedett és visszaállította a tarifát.
Mikor magam is elolvastam a fenti forrást, találtam benne egy másik
történetet, ami remekül mutatja a gőzvasút sebességét. Lambing Jakab kispesti fodrászmester fogadott Bódy János mérnökkel, hogy az
amúgy kiváló futóbajnok fodrász együtt indul a gőzvasúttal a szentlőrinci végállomástól és előbb érkezik meg Kispestre, az Árpád utcai
kitérő elé, mint a vonat. Az izgatott tömeg várta az Árpád utca sarkán
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levő Bódy vendéglő előtt a győztest. Lambing a négy kilométeres
utat másfél perccel hamarabb futotta be s így megnyerte a fogadást
s a hordó sört, amit azonnal csapra is vertek a vendéglő kertjében.
Az igazi vesztes azonban mégis Lambing lett, mert tüdőgyulladást kapott és három nap múlva meghalt.
Báró Dániel Ernő kereskedelemügyi m. kir. minister. 1899. évi január
hó 13-án Indokolást nyújtott be
„a budapest-szentlőrinczi keskenyvágányú gőzmozdonyú helyi érdekű vasútnak szabványos kettős vágányra és villamos üzemre leendő átalakítása, folytatólagos kiépítésé és a kapcsolatosan tervezett szárnyvonalnak engedélyezéséről" szóló törvényjavaslathoz.
A budapest-szentlőrinczi helyi érdekű vasutrészvénytársaság a vonalán lebonyolítandó forgalom örvendetes emelkedése következtében
már az 1896. év folyamán tervbe vette, hogy egyvágányú pályáját
kettős vágányúvá alakítja át.
Mielőtt azonban a második vágány építési munkálatai engedélyeztettek volna, a ›Részvénytársaság villamos és közlekedési vállalatok
számára« budapesti czég a budapest-szentlőrinczi helyi érdekű vasút
engedélyokmányában és engedélyokmány-függelékeiben foglalt jogoknak és kötelezettségeknek, illetve a pálya tulajdoni és üzemi jogának megszerzését, s ezzel kapcsolatban a nevezett vasútnak szabványos kettős vágányra és villamos üzemre átalakítását, továbbá a
fővonalból Kispestnél kiágazólag Kossuthfalván át Erzsébetfalváig
vezetendő szárnyvonallal való kiegészítését vette kilátásba s az átalakításra, valamint az új szárnyvonalra vonatkozó műszaki műveletek elkészítése végett előmunkálati engedélyért folyamodott, mely
kérelmére, miután a budapest-szentlőrinczi helyiérdekű vasutrészvénytársaság kijelentette, hogy ahhoz szintén hozzájárul, az előmunkálati engedély kiadatott.
Indokolva van ezen czélba vett intézkedés azon körülmény folytán is,
hogy a budapest-szentlőrinczi helyi érdekű vasút jövedelmezősége
úgyszólván kizárólag a személyszállításon alapszik, s épen ezen személyszállítási díjtételekre nézve a székes fővárosba betorkoló
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villamos helyi érdekű vasutak díjszabási ügyének egységes alapon leendő rendezhetése érdekében oly rendelkezéseket juttattam érvényre, melyek csekélyebb jövedelmezőségre nyújtanak kilátást, a
mennyiben ezen díjtételek alacsonyabbak, mint az eredeti alapengedélyokmányban engedélyezett maximális díjtételek, s igy e pénzügyi
hátránynak ellensúlyozása csak idővel a forgalom megfelelő emelkedése mellett várható. 120
A vonalat 1900-ban normál nyomtávra építették át, villamosították
és meghosszabbították a Szarvascsárda térig.
A búcsú rendezvényen a Kispest nevű mozdony, amely Muki becéző
névre hallgatott, és amelyet Falik Dávid mozdonyvezető vezetett,
ünnepélyes lassúsággal indult el a szentlőrinci végállomásról, és haladt végig Kispest területén ugyan ilyen lassúsággal a kíváncsi közönség elött, akik hol megkönnyezték, hol kendőlobogtatással köszöntötték. Egészen a Mátyás király utcáig ment, ahol a társaság jóvoltából megfelelő hordók álltak csapon. A mozdony is kapott sört, mert
Zsák Károly magánhivatalnok egy korsó sört öntött a mozdony víztartájába. A mozdonynak nem ártott meg a nedű és hangos füttyentgetések közepette vonult el a jól megérdemelt pihenőre.121
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Magyar Városok Monográfiája Kispest, Pestszentlőrinc, Pestszentimre 1937.
benne Herin Károly: Kispest megyei város
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A Szarvascsárda téri végállomás. A Schwanda-féle ház még mindig
áll.

Mozdonyvontatású BLVV-szerelvény, „munkásvonat”. (forrás: Régi
magyar villamosok)
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Fontosnak bizonyult az Üllői úti tömegközlekedés történetében az
1906-os év. Ekkor szerezte meg ugyanis a BVVV (Budapesti Villamos
Városi Vasút) –a BLVV (Budapest-Szentlőrinci Helyi Érdekű Vasút Rt.)
vonalait, s a saját pályáján keresztül már közvetlen belvárosi kapcsolatot biztosított a külső Üllői út számára. Ugyan az említett viszonylat
csak jelentős kerülővel érte el a belvárost (Üllői út – Vajda Péter utca
– Orczy tér – Karácsony Sándor utca – Népszínház utca), de az átszállásmentesség és az egységes tarifa miatt érthető módon igen sok
utast csábított el a BKVT (Budapesti Közúti Vaspálya Társaság) Üllői
úti járataitól. A viszonylat 1913-ban az 50-es számot kapta, melyet
mind a mai napig visel. A szentlőrinci vonal villamosításakor indítottak villamost a mai Ady Endre utcában, ami a mostani 42-es villamos
elődje volt. 1922-ben indították el a másik klasszikus Üllői úti járatot,
az 52-es villamost, amely a Rókus kórháztól Kispest, Villanytelepig
járt, ily módon sűrítve az 50-est.
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1913 nyarán indult az 50-es villamos a Rókus kórház és a Szarvascsárda tér között a Népszínház utcán és a Karpfenstein utcán át. Az
új járat a Budapesti Villamos Városi Vasút leghosszabb vonala lett,
hossza 11,9 km volt.
1923-ban a főváros megvásárolta a BKVT-t és a BVVV-t, ezzel létrejött a BSzKRt (Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság). Ugyan ezzel lényegében megtörtént a budapesti tömegközlekedés szervezeti egységesítése, ám a BLVV (és más kisebb cégek is)
egészen 1949-ig megtartották a formális önállóságukat. Az új körülmények lehetővé tették, hogy 1927-ben végre összekössék az Üllői
úti pálya északi és déli szakaszát. Ekkor a Szarvascsárda térről jövő
42-est és az Ady Endre úti 43-ast meghosszabbították a Nagykörútnál található Mária Terézia (Kilián) laktanyáig. Az 52-es villamos ekkor már egészen a mai Madách Imre térig járt, az 50-es viszont furcsa
módon továbbra is megmaradt az eredeti (kerülő) útvonalán. Ez feltehetőleg azért alakult így, mivel az Üllői úti forgalom volumene már
ekkoriban is kezdte meghaladni a sínek áteresztő képességét, a sok
villamos a belső szakaszon egyszerűen nem fért el. Az említett járatokon felül ugyanis még jó pár viszonylat megfordult az Üllői út belső
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szakaszán; érkeztek járatok Óbuda és a mai Széll Kálmán tér, korábban Moszkva tér felől is. A BSzKRT. ezért megpróbálta a belvárosi
felé tartó forgalmat több irányba szétteríteni.
1927. május 2-ától az 50-es belső végállomása a Rókus kórház helyett a MÁV Gépgyár lett, majd az Orczy térig jártak.
A villamos nyereségesen üzemelt, viszont az, hogy csak a Szarvascsárdáig közlekedett rontotta a távolabbi parcellázások vonzerejét.
Megkezdődött a továbbépítés előkészítése.
1928-ban már tényként írt a helyi újság a fejlesztésről.122
A villamosvasút meghosszabbítása érdekében hivatalos bejárásra
került sor, ami nem talált akadályozó tényezőt.
Akkor még csak a Köztisztségviselők kertvárosa és a Ganz-gyári alkalmazottak kertvárosa megépítésének és benépesítésének egyik legelső feltételeként írtak a megfelelő közlekedés létrehozásáról.
A Köztisztségviselők kertvárosa a mai Szent Imre kertváros. Az is a
Szemere birtok része volt.
Felmerült egy nem várt akadály az építkezés elött. A 98-as számú
rendőr őrszoba ugyanis egy olyan épületben volt a Téglagyárnál,
amit le kellett bontani a kettős sínpálya helyigénye miatt. Több hónapba telt, míg megtalálták az őrszoba új helyét az Üllői út 117. szám
alatt Mayer Henrik bérházában.123
Az utolsó akadály elhárultával lehetővé vált a szükséges engedélyek
megigénylése és kiadása.
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Pestszentlőrinci Hírlap 1928. augusztus 31.

123

Pestszentlőrinci Hírlap 1928. november 2.
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A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1929. évi 116.460. számú rendeletével kiadott124 VI. Függelék a budapest—szentlőrinci helyi érdekű vasút engedélyokiratához.
A budapest—szentlőrinci keskenyvágányú helyiérdekű gőzmozdonyú
vasút építésére és üzletére vonatkozólag a közmunka és közlekedésügyi m. kir. miniszter által 1886. évi március hó 28-án 11.065. szám
alatt kiadott engedélyokmányhoz (Magy. Rend. Tára 1886. évi 292.
o.), az 1880: XXXI. és 1888: IV. törvénycikk alapján, Kormányzó Ur ö
Főméltóságának Budapesten 1929, évi június hó 8. napján kelt magas elhatározása folytán a következő
VI. Függelék
adatik ki.
1.§. A jelen függelék erejénél fogva a budapest—szentlőrinci helyiérdekű villamosvasút részvénytársaság jogot nyer és kötelezettséget
vállal arra, hogy budapest—szentlőrinci fővonala Diófasor (téglagyár) Szarvascsárda közötti szakaszán a második vágányt kiépítse, és
ezen vasútvonalát két vágányú elrendezéssel Vecsés község határáig
meghosszabbítsa, és ezen létesítményeket a helyiérdekű vasút engedélyének tartama alatt a hálózat szerves kiegészítő részeként szakadatlanul üzletben tartsa.
(Részlet)
Budapesten, 1929. évi június hó. 20-án.
Herrmann Miksa s. k.
m. kir. kereskedelemügyi miniszter.
Alig több mint két héttel az engedély kiadása után megnyitották a
második sínpárt a „Téglagyári megálló” és a végállomás között. Július
4-én megindult a forgalom.125
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Pestszentlőrinci Hírlap 1929. július 5.
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A munka nem állt le és 1929. november 18-án a Vecsési határig, a
mai Béke térig megindult a forgalom. Ezzel elérhetővé vált az Üllői
út két oldalán a Szemere parcellázás, valamint a Ganz kertváros is.

Béke tér (Vecsés határa) Sok épület még mindig felismerhető.
Mint korábban már írtam a vasút üzemeltetője egyszer már veszített
a lakosság ellen, amikor aránytalanul emelni akarta a viteldíjat. Akkor
az egységes fellépés megtette a hatását és visszavonták a drágítást.
Néhány év múlva újra tiltakoznia kellett az utazóközönségnek.
A gőzvasút, azután a villamos, de különösen a Vecsés határáig meghosszabbított járat jelentősen emelte a lőrinci telkek vonzerejét. Körülbelül annyi idő alatt lehetett bejutni Pest központjába, mint napjainkban. Igen ám, de a villamos üzemeltetője pótdíjat vezetett be a
Szarvascsárda utáni vonalszakaszra.
Több szempont szerint is jogtalan volt ez a lépés a lakosság szerint.
Részint mert Szemere István igen jelentős összeggel, 300 000 pengővel járult hozzá az éveken keresztül halogatott hosszabbításhoz,
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részint mert a városvégi telepek zöme, különösen a Szemeretelep és
a Ganztelep kifejezetten alacsony jövedelmű emberek számára lett
meghirdetve, azzal, hogy olcsó közlekedéssel lehet bejutni a pesti
munkahelyekre.126
Így aztán nem csoda, hogy tiltakoztak. Újból és újból tiltakoztak közel
20 éven keresztül eredménytelenül.
Rendszeresen írtak a helyi és a fővárosi lapok tiltakozó gyűlésekről,
kártérítési perekről, fővárosi és országgyűlési interpellációkról. Mind
hiába.
A jobb közlekedés lehetősége hamarosan tovább veszített vonzerejéből, ugyanis az Üllő úti villamosjáratokon is bevezették a kisszakaszos rendszert.
Lajosmizsei vasút – Alsóállomás
Alsóállomás – Szarvas csárda
A Szarvas csárdától a 10 filléres pótjegy megmaradt.
Amíg Kispesten 4-5 megállóra volt elég egy kisszakaszjegy, addig
Pestszentlőrincen csak 2-2 megállóra.127
Visszatérve az 50-es villamos történetéhez, 1943. január 11-től az
Orczy tér helyett az Üllői úton át a Nagyvárad téri végállomásig járt.
1944. november 4-én a lajosmizsei sorompó felrobbantása miatt
megszűnt. 50A jelzésű villamos járt a kispesti Remízig.

126

127

Pestszentlőrinci Hírlap 1929. február 1.

Pestszentlőrinci Hírlap 1933. augusztus 11.
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A csuklós villamos (beceneve: Adél) a Vecsési határnál (Béke téren)
(forrás: A 100 éves budapesti villamosvasút története)
1945. május 5-én váltotta fel az 50-es az 50A-t, és ismét eredeti vonalán, a Nagyvárad tér és Vecsési határ között közlekedett.
1976. november 29. és december 23. között az M3-as metró első
(Deák tér – Nagyvárad tér) szakaszának építéséhez kapcsolódóan a
Nagyvárad téri végállomást átépítették, ez idő alatt az 50-es ideiglenesen a Kálvin térig meghosszabbítva járt. 1980. március 30-án a
metró II/A (Nagyvárad tér–Kőbánya-Kispest) szakaszának átadásával
megszűnt a villamosközlekedés a Nagyvárad tér és a Határ út között,
ezért a belső végállomását az új Határ úti metróállomáshoz helyezték.
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(Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület
http://veke.hu/author/admin/)
Autóbusz
Az idők változását jelzi, hogy ma már nem csak a telep szélén lehet
felszállni valamelyik közösségi járműre, hanem öt különböző buszjárat segítségével juthatunk el a fontos helyekre.
A jelenlegi számozás szerint a:
- 66-os a Határ út-Pestszentimre vasúti megálló- Soroksár;
- 183-as a Szemeretelep vasúti megálló - és a Szarvascsárda;
- 236-os Vecsés Market Centrál – Havanna lakótelep;
- 236A Ganztelep, Mednyánszky utca – Havanna lakótelep
viszonylatában közlekedik. Közben bejárják a kerület jelentős részét.
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Hitélet
Az itt lakók számára a hitéletük biztosítása kiemelkedő feladat volt a
kezdetektől. Aki templomba akart menni, kénytelen volt kilométereket gyalogolni.
Az 1930. évi statisztika szerint a telep lakosságának vallás szerinti
megoszlása:128
római
katolikus

görögkatolikus

református

ágostai
hitvallású
evangélikus

görög
keleti

izraelita

egyéb

3050

63

666

163

10

69

14

Először a felekezetek közösen keresték a megoldást. 1915-ben haranglábat állítottak haranggal a Piacz téren. A költségét közös gyűjtéssel teremtették elő.
Megint Vitéz néni emlékezéseit veszem elő, de összevetem „A
szemeretelepi templom első 80 éve” című szép kiállítású könyvben
írtakkal. Vitéz néni katolikus volt és aktívan részt vett a programokban. 1925-ben még gyerek volt, akkor kezdte az elemit.
1920. július 26-án vasárnap. Szt. Anna napján, a mai József Attila utcában volt iskolában az első szt. mise déle. 10-kor. Tartotta dr. Vereczkey Béla.
Először egy oltárbizottságot hoztak létre. Tagjai Bauer Sándor, mint
egyháztanácsos, Balla Mihály, mint községi bíró, Nagy István postafelügyelő, Szörcsey (Milhmann) József vasúti tisztviselő, Molcsán
128
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János helybeli tanító, Turnovszky János MÁV kárpitos, Schvéngstitt
Irén Ganz gyári tisztviselőnő.
Felkérték Balla Mihályné és Szép Istvánné úrnőket a miséhez szükséges kegytárgyak beszerzésére.
Megállapodtak, hogy minden hó első vasárnapján szentmise lesz az
iskolában, délelőtt 10-kor. Augusztus első vasárnapján Molnár Béla
főtisztelendő tartotta második miséjét, továbbiakban Géczy Géza főtisztelendő.
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Az első misét ebben a házban, a József főherceg utca 19-ben tartották a telepen. Amint az előző képen látszik csak a kerítés változott az
eltelt évek során.
Amikor elkészül az új iskola a Piacz téren 1927-ben, kialakítottak ott
egy eltakarható oltárfülkét, ami lehetővé tette a három felekezet
számára a szakrális rendezvények megtartását az összenyitható osztálytermekben. De ez csak pótmegoldás volt. Mégsem templom és a
befogadóképessége is kevés.
Kápolna avatás Pestszentlőrincen. A szemeretelepi újonnan épült iskola egyik tantermét kápolnává rendezték be. A róm. kat. hívek Balla
Mihály, Bauer Sándor, Molnár János, Nagy István rendezése mellett
gyönyörűen feldíszítették az újonnan készült oltárt és helyiséget, ahol
az első isteni tiszteletet a Szemeretelep összes lakóinak jelenlétében
Géczy Géza lelkész tartotta. Istentisztelet elött az iskolaépület ünnepélyes beszentelése is megtörtént129.

129

Friss újság 1927. augusztus 25
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Katolikusok
A második parcellázás során Pestszentlőrinc vezetői jelentős területeket kértek és kaptak Szemere Istvántól közösségi célú épületek részére. Templomok és kapcsolódó létesítményeik építésére a Tátrafüred teret tervezték, ami akkor hatalmas méretű volt. Ide került a
„csütörtöki” piac is a Piacz térről, amikor oda épült az iskola, valamint itt volt a Szemeretelepi Torna Egyesület sportpályája is.
Tekintve, hogy a szemeretelepi lakosság önállóan nem bírt a szükséges anyagi erővel mind a katolikusok, mind a reformátusok a szomszédos Kertvárossal fogtak össze.
A templomra való gyűjtés mellett nem zárkóztak el a közügyektől
sem. 1934 decemberében a havi perselypénzt ajánlották fel a délvidékről kiutasított magyarok javára, előlegként 100 pengőt rögtön kiutaltak.130
Hosszas tervezgetés után a katolikusok 1937 májusában megalakították a Templom Építő Bizottságot és belevágtak az építkezésbe.
Tagjai: elnöke Balla Mihály, jegyzője Molnár János, ellenőrzője Bauer
Sándor, a templomot tervezte Aggházy Tibor.
Egy szerencsés ötletnek köszönhetik, hogy támogatást kaptak a
templom felépítéséhez. Abban az időben Szent István király halálának 900. évfordulója jegyében történt minden az országban, ezért
elhatározták, hogy ennek tiszteletére építik fel a templomot. A gondolat bevált és összejött a szükséges pénz, alig egy év alatt elkészült
a templom.

130

Nemzeti Ujság 1934. december 14.
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1938. augusztus 20.
nagy nap volt a telep
lakóinak életében.
Elkészült és megkezdte működését
az első templom.
Szeptemberben a
szalézi rend vette át
a templomot, részükre a Pestszentlőrinci Római Katolikus Egyházközség
rendháznak megvásárolta és a szükséges mértékben átalakította a Szent
László utca 46. szám
alatti házat.
A szaléziek, Gábor József atya és Szűcs Dezső atya, a rendre jellemző
közösségszervező munkával kezdtek az üres templom berendezéséhez. Szeptemberben népünnepélyt tartottak a padok beszerzésére,
októberben gyűjtés volt a szőnyegek érdekében. Simon János lakatos mester elkészítette a szentélyrácsot.
A szalézi atyák egyik első tevékenysége egy magánházban egy szoba
bérlése napközi otthon létesítésére.
1940-ben megalakult a Don Bosco Kör, melynek a működéséhez kétszobás helyiséget szereztek meg. 1940. május 12-én tartották az első
népünnepélyt a Don Bosco Kör szervezésében.
1943-ban megkezdődött a Don Bosco közösségi ház felépítése.
Óváry János helyi vállalkozó fia készítette a terveket. A helyi fiatalok
építették a kultúrházat, ami alighogy elkészült 1945-ben megsérült.
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1946-ban újból használatba vették, bár csak 1947 őszére hozták teljesen rendbe. Aztán államosították és gyakran változó funkciót töltött be.
1951. április 4-én, mint kultúrház nyílt meg. 200 új székkel várta a
látogatókat. A megnyitó estéjén több mint 300 néző előtt Bárdi
György a Vidám Színház művésze szavalt, a helyi fiatalok jeleneteket
adtak elő nagy sikerrel.131
Később Ságvári Kultúrház néven működött. Rendszeresen tartottak
itt előadásokat neves művészek és színtársulatok. 1956-ban megrongálták és sokáig elhanyagolták. A Bajcsy utcai iskola tanárai és
Szülői Munkaközössége próbálta gondozni.
Volt kultúrház, tornaterem, könyvtár, élelmiszerbolt, még lakásokat
is kijelöltek benne. A környékbeli iskolák itt tartották meg rendezvényeiket.

A bajcsysok munkában a Ságvári Kultúrházban132

131
132

Világosság 1951. 04. 05.
Népművelés 1958.12.01.
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A Nagyenyed utcai óvoda nagycsoportjának évzáró előadása 1965ben. (Dr. Ványa László, a karmester, engedélyével)
1985. október 20-án Bánk József váci püspök a bérmálás alkalmával
megáldotta az új plébániát. A szemeretelepi hívők áldozatos munkájával és jelentős anyagi támogatásával, Madari Gyula építészmérnök
tervei szerint két esztendő alatt épült fel. Külön kiemelték Madari Péter esperes-plébános érdemeit, aki már a harmadik plébánia épület építkezését
szervezte
133
meg.

133

Új Ember 1985. 11. 24. 2056. szám
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1989. november 11én a szaléziek visszatértek a plébániára134. Pál atya (Frank
Pál) és Dobos Ervin
atya a rend hagyományai szerint Don
Bosco szellemében
élesztette fel a katolikus közösségi életet.
Rendszeres programokat szerveztek a
fiataloknak. Táborokat, zarándoklatokat szerveztek. 1992-ben viszszakapták a Don Bosco Közösségi házat is. 1999-ben kollégiumot,
plébániát és művelődési házat működtettek telepünkön.135
2004-re megfogyatkozott a szalézi rend. Az idős atyák nem tudták
tovább ellátni feladatukat. Czap Zsolt atyával visszakerült
Szemeretelep az egyházmegyéhez.
2011-ben a két ország közötti egyezmény keretében megérkezett a
plébániára Mahi atya Indiából. Alig egy év múlva Zsolt atyával együtt
áthelyezték Pestszenterzsébetre.
Ezt követően két plébános töltött el itt pár évet, majd 2017-ben viszszatért Mahimai Raj Anthony, mint plébániai kormányzó és azóta is
szolgálja a szemeretelepi plébánia közösségét.
Ma a felújított közösségi ház bérbe vehető családi és más rendezvényekre, és természetesen otthont ad a Plébánia rendezvényeinek.
Az épület végében élelmiszer bolt van.

134
135

Új Ember 1989. november
Új Ember 1999. 01. 31. 2636. szám
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Reformátusok
Közben a reformátusok is szervezkedtek. A történetet két forrásból
is felidézhetjük. Egyrészt id. Abod László presbiter 1940-ben közreadott kis füzetéből, másrészt Pándi János tiszteletes A Pestszentlőrinc
Szemeretelepi református egyház története című könyvéből, amely
1979-ben készült el.
Mivel a szemeretelepiek és a kertvárosbeli hittestvéreik kiválása az
anyaegyházból rosszkor jött a nagytemplom építése miatt, nem számíthattak jelentős segítségre onnan. Saját erőből kellett templomot
létrehozniuk. Ideiglenes megoldásként 1939. augusztus 31-én megvásárolták Patonay József vendéglőjét a Horthy Miklós utca 44 szám
alatt, nem messze a katolikus templomtól, a piaccal szemben. A ház
fekvése azért is kedvező volt, mert a Tátrafüred térnek az a része,
melyet a város határozatában lekötött a Szemeretelepi - Kertvárosi
Református Gyülekezet részére az utca túloldalán volt, ami megkönnyítette a későbbi építkezést. Orody Gábor és István fia végezték
az átalakítás munkálatait. Még egy kis tornyot is kapott az épület.
Az elkészült imaházban megválasztották a függetlenné vált gyülekezet vezetőségét: dr. Kozma Balázs főgondnok, H. Sigmond Gáspár
gondnok, Tóth Sámuel pénztáros, Tekes Árpád ellenőr, dr. Benedek
Antal és Szénieczey Ákos jegyzők, id. Abod László házgondnok. Presbiterek: id. Abod László, dr. Benedek Antal, Csuray Bálint, Hajdú Pál,
H. Sigmond Gáspár. Herrmann Lajos, Herádi László, Juhász János, dr.
Kozma Balázs, László Mihály, Németh István, Ordasi József, Rábay
Imre, Szabó János, Szabó József, Szatmári Sándor, Szeniczey Ákos,
Tekes Árpád, Tekes Sándor, Tóth Lajos Tóth Sámuel, Újhelyi Károly,
Várady László, és Virág Lajos. Pótpresbiterek: Farkas Dénes, Kalmár
Sándor, Király János, Kiss Lajos, Kovács András, Oródy Gábor, és Szilágyi György.
Már csak egy harang hiányzott az imaházból. A közös harangot, amit
1915-ben együtt vásárolt a három felekezet a katolikusok
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önhatalmúlag feltették a tornyukba. Gyűjtésbe kezdtek és a hívek
össze is adtak egy kis harangra valót. Slezák harangöntőnél készült el
1940. március 13-án. Március 24-én húsvét első napján fel is avatták.
A gyülekezet
lelkésze Pócs
Lajos tiszteletes volt, akinek
házat béreltek
a környéken.
Szerettek
volna építeni
egy lelkészlakot azon a telken, amit erre
és a templom
céljára igényeltek a várostól. Csakhogy nem volt pénzük mivel az imaház megvásárlása jelentős kiadás volt és még hitel is terhelte. Viszont a város csak
akkor adja át a telket, ha bizonyítják, hogy megvan az építkezéshez
szükséges tőke, valamint az építési terv. Ekkor sietett a segítségükre
Lengyel Móric nyugalmazott műszaki igazgató, súlyosan beteg ember, akit Pócs Lajos tiszteletes gyakran meglátogatott és támogatott
bajában. Lengyel Móric megtakarításából felajánlott kizárólag a paplak építésére használhatóan 29 000 pengőt, ami fedezte a tervezett
beruházás kétharmadát, így a Gyülekezet megkapta a 1022 négyszögöles telket és az építési engedélyt. Természetesen ez nem ment
ilyen egyszerűen, mivel mind a városnak, mind a Gyülekezetnek jóvá
kellett hagyatnia az ajándékozást, illetve az ajándék elfogadását a felettes hatóságával. Viszont a képviselő testület 1942. április 24-én
megszavazta, hogy az építkezést meglehessen kezdeni az eljárás befejeződése elött. Megkezdődhetett a munka.
Több jelentkező közül ifj. Vakarcs László Pestszentlőrinc Ond utca 19.
alatti lakos, felsőépítő iskolát végzett kőművesmester ajánlatát
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fogadták el, aki Málik József építészmérnök felügyelete alatt felépítette a lelkészlakot. A statikai számításokat Pesti Tibor mérnök végezte 1941. szeptember 22-én. A kutat Sturcz Jánnos kútmester ásta
16 db cementgyűrű felhasználásával. A vízvezetékez Wisinger Géza,
a kályhák felrakását Balogh Gallus kályhás, a villanyszerelést Seeger
Alajos villanyszerelő mester végezte. A kerítés anyagot Bezzegh Lajos szállította.
Az építkezés a háborús időkben az anyaghiány és más problémák miatt a tervezett 110 nap helyett egy év és egy hónapig tartott és a
végösszeg is több lett a folyton emelkedő árak okán, összesen
49 305 pengő.
A gyülekezet élte az életét azokban az időkben is, amikor nem támogatták a hitéletet. Amint arról az Út című református hetilap rendszeresen írt Pócs Lajos minden vasárnap 10-kor, 1956-tól még 19
órakor is istentiszteletet tartott.136
1955-ben segédlelkésze is lett a gyülekezetnek Makra Sándor, akit
Csillaghegyről helyeztek ide.137
1966. május 8-án új lelkész lépett szolgálatba Pándi János személyében. A holland reformátusokkal kialakított kapcsolatai segítették a
gyülekezet életét.
1990-ben Pándi tiszteletes kezdeményezésére jött létre a
Szemeretelepiek Baráti Közössége.
A rendszerváltás után 1991-92-ben holland testvéreik és a saját felajánlásaik segítségével kibővítették a lelkészlakot egy teremmel, ami
kulturális célra és istentisztelet tartására is alkalmas. Ez a terem jól
jött, amikor újból belevágtak a templomépítésbe.

136
137

Az Út 1956. 08. 26. 35.szám
Az Út 1955. 07. 17.
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1991-ben Pándi János nyugdíjba vonult és Kiss László vette át a lelkipásztori teendőket.
Az új évezred elejére a gyülekezet kinőtte a régi templomot, ami inkább volt imaház és belevágtak egy új építésébe.
Számba véve a lehetőségeket és az újabb igényeket, az építkezés
anyagi forrásait az adományokon, támogatásokon, segélyeken kívül
a meglévő templom eladásából, és az időközben igényként is megjelenő urnatemető létesítésével kívánták fedezni. Így egy urnatemetős, altemplomos új templomra gondoltak, ami megközelítően a telep létrejöttekor erre a célra eredetileg tervezett helyen, a parókia
mellett épülne meg.
2008. július 3-án megállapodást kötöttek a Magyarországi Kopt Ortodox Egyházzal a régi templom adás-vételéről és 2010. december
31.-ig közös használatáról.
Az új templomot Nagy Béla vezető építész tervezte, ő készítette a
kiviteli tervet is.
Az építkezés kivitelezője: Zsigó
és Társa Kft, a Kecskeméti Református Egyházközség Karbantartó és Javító Csoportjával, vezető Zsigó Ferenc.
Az építkezés felelős műszaki
vezetője: Veliczky Zoltán, az
építésvezető Könyves János.
Az egyházközség részéről az
építkezés szakmai felügyelője
Varga Béla a presbitérium építésügyi különmegbízottja.
A templomot 2013. október
13-án szentelték fel és vették
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használatba. Ezzel megvalósult egy több, mint 70 éves álma a helyi
református gyülekezetnek.
Ezt követőn még sok munkába került az urnatemető és a templom
környezetének elkészítése. Az időközben elhasználódott lelkészlakot
is fel kellett újítani.
2021 júliusában Kiss László tiszteletes nyugdíjba vonult. Lelkészi szolgálata alatt, elődje nyomdokain haladva, elnökhelyettese volt a Pestszentlőrinci Szemeretelepiek Baráti Körének. Utódja Dr. Komlósi Péter Attila, aki Siklósról érkezett a gyülekezetbe.

Evangelikusok
A kezdetektől egészen 2011-ig nem játszottak jelentős szerepet a telep életében. Minden első vasárnap tartottak Istentiszteletet a
Szemeretelepi Iskolában.138 Egyébként a szertartásaikat a Wlassics
utcai iskolában tartották.139 Egy említésre méltó esemény fűződik
hozzájuk, ugyanis amikor a két másik egyház saját templomába helyezte át tevékenységét és így ők lehettek az iskolakápolna egyedüli
használói, egy Sziebert Sándor festőművész által festett oltárképet
avattak ott fel, amit Hitzig Istvánné adományozott erre a célra. Az
avatást Salfer Károly pestszentlőrinci lelkész végezte.140
2011-ben azután a kerület önkormányzata felajánlotta az Evangélikus Egyháznak a Hunyadi Gimnáziumot és a Pitagorasz (Bajcsy utcai)
Általános Iskolát. A két intézményből és az ismét megnyitott
Szurmay utcai óvodából hozták létre a Sztehlo Gábor Evangélikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumot. Rövidesen elkészült az
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Üzenet 1938. 01. 04. 4. szám
Pestszentlőrinci Újság 1932. március 19.
140
Evangélikus Élet 1941. március 8.; Üzenet 1941. 03. 23. 6.szám
139
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iskola mögött az új óvodaépület, ami korszerű körülményeket biztosít a nevelő munkához. Azóta az ő fenntartásukban működik a telep
emblematikus iskolája.

Koptok
Telepünk érdekes színfolttal gazdagodott amikor a régi református
templomot megvásárolta a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház. Az
előző felekezetekkel ellentétben ők újdonságnak számítanak Magyarországon. Ez a templom, a Szűz Mária és Szent Mihály arkangyal
Kopt Ortodox templom, Kelet-Közép Európa egyetlen kopt temploma. A magyarországi kopt közösség kilencven családból áll: nemcsak egyiptomiak vannak közöttük, de más arab országokból hozzánk
települt keresztények is. A hívek lelkipásztori ellátását 2004. óta az
Egyiptomból érkezett Dr. Khalil Youssef Atya, Esperes, a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház plébánosa végzi.
A megvásárolt templomot a saját képükre formálták. Egy kicsit furcsa, de megszerethető épületet hoztak létre. Megjelenésükkel vált a
Tátrafüred tér környéke igazi templomnegyeddé, hiszen pár méteren belül van katolikus, református és kopt templom. Ez utóbbiak
tornyában szólítja a híveket a reformátusok harangja, amit az épülettel együtt átadtak nekik.
Az épületet 2011. augusztus 20-án szentelte fel III. Senuda alexandriai pápa Szűz Mária és Szent Mihály arkangyal tiszteletére.141
A közösség feladata:142
- a Magyarországon élő koptok segítése;
- a keresztény tanítások terjesztése kopt ortodox gondolkodás szerint az igaz keresztény hitnek megfelelően;

141
142

Új ember 2011. augusztus 28.
https://kopttemplom.wixsite.com/kopt/rolunk
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- összekötni a Magyarországi Kopt Ortodox Egyházat az anyaországi
egyházzal;
- befogadni, segíteni mindenkit, aki szeretne csatlakozni a kopt ortodox egyházhoz;
- tanárok kiválasztása és alkalmazása hittan órák tartására a kopt ortodox keresztényi eszmék tanítása és terjesztése céljából a kopt ortodox egyház tagjainak gyermekei számára általános iskolákban fakultatív módon.

Szűz Mária és Szent Mihály arkangyal Kopt Ortodox templom
120

Oktatási – nevelési intézmények
Szemeretelep lakói a kezdetektől szívügyüknek érezték az iskola és
óvoda kérdést. A telep kilométerekre volt a község központjától,
ahol az iskolák épültek. Ahogy módjukban állt kiharcolták a saját iskolát, később a saját óvodát. Viszont olyan gyorsan nőtt a lakosok
száma, ezzel együtt a gyerekeké, hogy sorra kinőtték, amit megszereztek.
Szemeretelep történetének kutatását megnehezíti, hogy egy időben
két (volt, hogy 3) hasonló nevü településrész is volt. Ráadásul Pestszentlőrinc önállósulása előtt mind a kettő Kispest része volt. A Hoffer gyár és a kecskeméti vasút közötti Szemeretelep előbb jött létre,
de hasonló gondokkal küzdött, mint a mienk. Az onnan származó hírek eredményezték, hogy korábban kiadott munkákban téves adatok
jelenhettek meg a mi Szemeretelepünk iskoláinak létrejöttéről. A korabeli sajtó rendszeresen foglakozott az iskolakérdéssel, így kiszűrhetők a tévedések.
Egy példa a félreérthető hírek közül:
1925 április 9. Népszava (Ekkor Pestszentlőrincz már önálló település, tehát nem vonatkozik rá a hír.)
Költségvetési vita Kispest város közgyűlésében
Kispesten — a Wekerle-telepet kivéve — mindössze egyetlen olyan
elemi iskolai épület van, amely megfelel a célnak. Az anyavárosban
2700 elemi iskolás gyermek tanul és még ötvenes osztálylétszám
mellett sincs számukra elegendő iskolai terem. Javasolta, hívja- meg
a tanács a közoktatásügyi minisztert a Toldi-. Rákóczi-, Hunyadi- és
Báthory-utcai állami iskolák megtekintésére.
Javasolta továbbá, hogy állandó bizottság szorgalmazza a Kossuthtéri iskola befejezését és új iskola építését a Szemeretelepen.
A közgyűlés a javaslatokhoz' hozzájárult.
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Jelenleg kettő iskola, kettő + egy óvoda, valamint egy bölcsőde található a telepen. Ezek a:
Kassa Utcai Általános Iskola
Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
óvodája és általános iskolája:
Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola
Fecskefészek Óvoda
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda
Csiga-biga Bölcsőde

Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola
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Nyitnikék Óvoda
1976-ban készült el az épület öt csoport részére. 2006-ban megünnepelték a 30. éves jubileumot. A mostani dolgozók már nem tudják
mikor nyílt meg.
Az első vezető Bartáné Kutly Erzsébet volt.
Korábban jelentős összeget költöttek arra, hogy „Zöld óvoda” legyen. A címet 2006. szeptember 22-én vehették át. Az udvara, a felszerelése mind ezért lett olyan, amilyen.
A Nyitnikék óvodában tágas tornaterem, Ovi-Foci pálya, amely számos mozgásforma gyakorlására is alkalmas, öntött gumi pálya, sószoba szolgálja a gyerekeket.
Jelenleg a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Egyesített Óvoda egy tagintézménye.
A Fülek utca 2/a-ban levő Mackó Kuckó egycsoportos tagóvoda, eredetileg orvosi rendelő volt. A Béke téri Egészségügyi Központ elkészülte után magánóvoda lett. 2002-ben átvette az önkormányzat.
Az óvoda gyermekközösségének támogatására a szülők létrehozták
a Zöld-Fülek Egyesületet.
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Nyitnikék Óvoda

A Nyitnikék Óvoda Mackó Kuckó tagóvodája
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Csiga-biga Bölcsőde

Csiga – biga Bölcsőde
Pestlőrincen, társadalmi összefogással, szokatlanul rövid idő alatt,
huszonnégy hónapi munkával készült el egy szép, új bölcsőde. A kicsik
második otthonát a kerület lakóinak dr. Tancsik Rudolf tanácselnök
adta át. [Tancsik Rudolf]: "Ma egy nagyszerű eseménynek vagyunk
tanúi. A kerület lakóssága, a budapesti kisiparosok társadalmi összefogása révén felépült és átadásra kerül ez a gyönyörű bölcsőde,
amely nyugodtan mondhatom, a jövőnek épült, de a ma gyermekei
számára." A 980 négyzetméteres alapterületen emelt épület most
hatvan személyes, de később kilencven személyesre bővítik. Az első
napokban még kevés a kis vendég. Az óvónénik szerető gondoskodása a fokozatos átmenetet segíti a megszokott otthoni és az óvodabeli élet között. [óvónő]: "Tiszta, ne húzd le addig, majd utána. Megmossuk a kezünket, jó?" Ruttkai Éva egy kedves, az alkalomhoz illő
Nagy László-vers (Vers egy pici guminadrágra) elmondásával tette
oldottabbá a szülők, gyerekek és a bölcsőde ismerkedésének első
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perceit. [Ruttkai Éva]: "Élünk s nem élünk / folytatódjunk / ragyogóan
/ ti / babák babák babák / tisztábbak, mint a / taták / lovagoljatok
tovább /a hugyos / bugyogóban."143
72 férőhelyes, csendes, kertes övezetben elhelyezkedő intézmény.
Minden egység (életkori csoport) saját udvarrésszel rendelkezik. A
bőséges, választékos játékkészlet lehetővé teszi a kisgyermekek színes játéktevékenységének, kreativitásának kibontakozását.
A gyereklétszám csökkenésére az ezredfordulón gyakran a bölcsődék bezárásával reagáltak az önkormányzatok. Akkor még a XVIII. kerületben inkább a szolgáltatások bővítésében látták a megoldást.144
A bölcsőde rendelkezik főzőkonyhával, így lehetőség van arra, hogy
a korszerű táplálkozási elvek alapján, egészségesen, de mégis házias
ízekkel készült ételekkel étkeztessék a kisgyermekeket. Az alapellátás keretén belül integráltan fogadnak sajátos nevelési igényű gyermekeket is. A légzőszervi megbetegedések megelőzésére sóterápiára is van lehetőség.
Szakmai munkája alapján együttműködik a kisgyermeknevelő szakképzést folytató oktatási intézményekkel. A hallgatók gyakorlati képzése a bölcsődében történik.
A tényre, miszerint a bölcsőde társadalmi összefogással készült emléktábla hívta fel a figyelmet az épület falán. Ez a tábla a 2017. évi
felújítás során eltűnt.
Nemcsak az emléktábla tűnt el, hanem a bölcsőde sajátos arca is.
Jelenleg az Egyesített Bölcsődék tagintézménye.

143
144

Magyar Filmhíradó 1979-45-03
Népszabadság 1997. április 11.
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A Bajcsy Zsilinszky utca 63. ahol működött iskolai osztály még az 80as években is. Kurdi Gyula emlékei szerint, aki abban az időben volt
igazgató az iskolában, kicsit másként nézett ki az épület, nem volt a
félkör alakú toldalék. Amikor az udvaron játszóhelyeket kezdtek építeni a tulajdonos tiltakozása miatt vissza kellett bontaniuk.
Pestszentlőrincz alig egy éve nyerte el a függetlenséget, amikor a
község vezetői többször is felszólították sipeki Balás Imrét, mint tulajdonost, hogy a parcellázás során közterületeknek kihasított telkekről az átruházási szerződést adja ki. Az 1911. szeptember 5-én
kelt levelükben a felszólítást azzal indokolják, hogy a telepen állami
elemi iskolát óhajtanak létesíteni. Az átruházásra akkor, a Rákosmezei Takarékpénztár korábban tárgyalt csődje miatt, nem, de 1928ban sor került. Viszont amikor a község 1913-ban megkapta az
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engedélyt iskola létesítésére a Szemeretelepen, Balás Imre bérbe
adott részükre egy kész házat.
Amint már olvashatták a község létrejötte pillanatától igyekezett
megoldást találni a valóban áldatlan helyzetre. Valószínűleg szerepet
játszott ebben az is, hogy a vezetők közül néhányan Szemeretelepen
laktak. Többek között dr. Balla Mihály bíró is.
A felsőbbség eleinte túl kicsinek találta a lakosok számát, így a tanfelügyelő elutasította az iskolanyitásra vonatkozó kérést, mondván
túl korai.145 A telep viszont vonzotta a saját házra vágyó pestieket,
gyorsan nőtt a gyereklétszám. Megalakult a Szemeretelepi Polgárok
Testülete, akik megfelelő súllyal tudták képviselni az érdekeiket.

Szemeretelepi Állami Elemi Népiskola – Általános Iskola
1913 elején az Testület megkereste146 valamennyi a kérdésben döntési joggal bíró személyt és köztestületet és sikerrel járt. 1913. május
1-én147 megjelent a hír az iskola engedélyezéséről, nem sokkal később pedig már az előkészületek állásáról és a megnyitó napjáról is
beszámolt a helyi újság.
Beiratkozni a szentlőrinci iskolában lehet. A tanító, Kuhár Ernő már
szeptember 4-én kiköltözik a telepre. Az épületet Balás Imre adta
bérbe, az átalakítást a község végzi. Az iskolát szeptember 21-én
avatták fel.

145

Pestszentlőrinci Lapok 1912. október 17.
Pestszentlőrinci Lapok 1913. március 23.
147
Pestszentlőrinci Lapok 1913. május 1.
146
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József Attila utca 19. Nem változott sokat a ház az idők folyamán.
Az iskola neve Szemeretelepi Általános Elemi Népiskola. Nem önálló
intézmény, hanem a Wlassics Gyulai Iskola tagintézménye.
Eredetileg egytanerős iskolának indult, de hamar kiderült, hogy a
gyorsan növekvő gyerekszám miatt ez kevés. A tanév vége előtt megjelent a pályázat a Hivatalos közlönyben egy római katolikus tanítónői állás betöltésére. A 16. számban már arról olvashatunk, hogy az
illetékes miniszter Paulheimné Rehák Hajnal Zenta-külterület állami
elemi iskolai tanítónőt áthelyezi a pestszenlőrinci-szemeretelepi, állami elemi iskolába.148
Az iskola nemcsak a gyerekek életében hozott változást, de a telep
kulturális- és hitélete is fellendült, illetve kezdetét vette.

148

Néptanítók lapja 1914. augusztus 1.
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A tanteremben egyházi rendezvényeket, de színielőadásokat is tartottak. Előbb a Szemeretelepi Polgárok Testülete, később a
Szemeretelepi Torna Egyesület szervezésében amatőr színjátszókőrt
működtettek. A bevételt a telep fejlesztésére fordították. Az első előadásból a könyvtárt támogatták149.
Ebben az időben Rózsai Bertalan és felesége járt az élen a szervezőmunkában. Róluk korábban a harang érdekében folytatott gyűjtésnél olvashattunk.
Az idők során több tanító is dolgozott az iskolában.

149

Kispest – Szentlőrinc 1915. augusztus 7.
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Brunner Antalné osztálya, ahova Böckl Mária (Vitéz néni) is járt
„Én 1925-ben jártam I. osztályba, tanítónőm Hertlich Erzsébet volt,
aki 1926-ban meghalt, alig 30 évesen. Tanított még Molcsán János,
Molcsán Irén és Brunner Antalné is. Az igazgató Kuhár Ernő volt.” Vitéz Józsefné, szül.: Böck Mária
Az igazi előrelépést150 az iskolahelyzetben Klebelsberg Kunó gróf iskolaépítési programja hozta el, no meg a község áldozatkészsége.
Négy iskola épült fel Pestszentlőrincen, köztük a Szemeretelep iskolája. Tervezte Sárkány István. Kivitelezte Uhrinyi Kovács József. Több
más iparos is részt vett a munkában. Az épületben 2 tanterem és tanítói lakás kapott helyet.
Az új iskola tantermeit deszkából készült mozgatható fal választotta
el, így jelentős méretű tér keletkezett. Az első tanteremből

150

1927. május 21. Pestszentlőrinci Újság
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benyílóban egy oltárt helyeztek el. Az épület tetején kis toronyban
harang volt. Vasárnaponként istentiszteletet tartottak a felekezetek.
Ki tudja miért, de a Pestszentlőrinci Újság 1927. június 25-én még
úgy tudta, hogy Tadler János lesz az iskola vezetője. Ő az Erzsébettelepi Iskolában lett tanító. Amikor a tanév megkezdődött Kuhár Ernő
volt az igazgató. Az iskola felszentelése 1927. augusztus 15-én történt meg.
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A Pestszentlőrinci-Szemeretelepi Állami Népiskola tantestületének
első értekezlete 1927. szeptember 10-én volt. A frissen kinevezett
igazgató itt ismertette, hogy az új népiskolai körzetek kijelölése során létrejött az Erzsébet- és Szemeretelepi Állami Elemi Iskola Igazgatósága.152

151
152

8 órai újság 1927. december 25.
Szemeretelep-Kertvárosi iskola jegyzőkönyve Tomory Múzeum
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Arra, hogy az említett igazgatóság vezetője Kuhár Ernő volt a Hungaricánán sikerült bizonyítékot találni.153
Az első tantestület: Kuhár Ernő igazgató, Molcsán János és Brunnerné Nánássy Teréz tanítók.
A Tomory Múzeum tulajdonában megtalálható egy füzet melyben a
tantestületi értekezletek jegyzőkönyveit vezették. Sok érdekeset olvashatunk ki a bejegyzésekből.
A tantestület az 1927. október 19-i értekezleten szembesült azzal,
hogy az új épület kicsi. 122 gyereket írattak be, a telepen folyó építkezések következtében ez a szám még emelkedni fog. 3 osztályt kellett létrehozniuk. I. vegyes, II.-III. vegyes és a IV., V., VI. vegyes osztályokat, 37, 48, 37 létszámmal. Az I. osztályt Brunnerné, a II.-III. vegyes
osztályt Kuhár Ernő egy tanteremben váltakozva tanították, a IV., V.,
VI. osztályt Molcsán János vitte. Minden osztály kétszeresen is vegyes. Egyrészt a fiuk és lányok, másrészt az évfolyamok vonatkozásában.
Az 1928-as tanév egy örömhírrel kezdődött, ugyanis 154 Kuhár Ernő
iskolaigazgató, a Budapesten lakók körében végzett munkásságáért,
magas bolgár kitüntetésben részesült. Kuhár a bolgár iskolában tanított. A kitüntetés neve: „királyi bolgár polgári érdemrend koronás lovagkeresztje. Adományozó III. Borisz bolgár király.”
Kuhár Ernő 17 éven keresztül volt meghatározó személy nemcsak telepünk, de az egész település iskolaéletébe, mint több intézmény közös vezetője. Más vonatkozásban is fontos volt a személye, mivel
képviselőként aktívan tevékenykedett. Sokszor olvasható a neve a
jegyzőkönyvekben.

153

Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, harmadik
körzet 1931. Hungaricana.hu
154
Pestszenlőrinci Hírlap 1928. szeptember 21.
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Az iskolában október 31-én „Erzsébet emlékünnepet” tartottak. Ebben az évben nem csak a királynéról, hanem Hertlich Erzsébet, fiatalon elhunyt tanítónőről is megemlékeztek, virágot vittek a sírjára.
Már ebben a tanévben kritikus helyzet állt elő. Ugyanis a 2 tanterem
és a Boros Lillával 4 fősre változott tantestület kevésnek bizonyult.
Az I., II., III., IV. évfolyamosokat külön - külön osztályba kellett szervezni, az V.-VI. osztályosokat a Wlassics Gyula utcai iskolába irányították át. A négy osztályban 210-220 tanuló volt. Új tanítónő érkezett dr. Lengyelné Westfall Ottilia személyében, ő váltotta Borsos Lillát.
A tanítók jegyzőkönyvbe vették, hogy az iskolában tanulók zöme alultáplát, ideges, vérszegény, ruhátlan. Így nagyon nehéz eredményt elérni.155 A későbbiekben is minden tantestületi értekezlet napirendjén szerepel a szegénysorsú gyerekek segélyezése. Külön könyvtárat
tartanak fenn a rászoruló gyerekeknek kikölcsönzött tankönyvek,
tanszerek részére. Adományokat gyűjtenek, jótékony célú rendezvényeket tartanak. A bevételből élelmet, ruhát adnak a rászorulóknak.
Az egyik ilyen rendezvényről a helyi sajtó is írt156.
A Szemeretelepen elő szegény sorsú gyerekek felruházására Tóth
Miklósné Tantossy Gizella tanítónő és Nagy Etelka tanítónő műsoros
estet rendezett. Fővédnök volt: Balogh Géza, polgármester.
Az áldatlan állapot, legalábbis a tantermek és tanerők számát tekintve 1930. novemberében enyhült, amikor is 3 tanteremmel (a
Honvéd utcai bérépületben) és 4 tanerővel gyarapodott az iskola.
Igaz ekkor a tanulói létszám már 353 fő. Továbbra is váltakozva
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A pestszentlőrinc-szemeretelepi állami népiskola Tantestületének 1930. január
28-i értekezletének jegyzőkönyve Tomory Múzeum
156
1936. március 28. Pestszentlőrinci Hírlap
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délelőtti – délutáni rendben folyt az oktatás. Az V.-VI. osztályosok
visszatértek az iskolába.
A háború után, amikor újra indult a tanítás gondot jelentett kideríteni, hogy kinek kell a bérleti díjat fizetni a Honvéd utcai épületért.
Vitéz néni visszaemlékezése szerint eredetileg az Új major intézőjének volt a szolgálati lakása. Valószínű, hogy a terület többi részével
együtt a Balás Imre által vezetett Rákosmezei Takarékpénztár birtokába, onnan pedig Kuszenda–Kökény Lajos tulajdonába került157.
Mint tudjuk Kuszenda Lajos volt a település jegyzője.
Az 1933/34 tanévet már 6 (épületenként 3- 3) tanteremben kezdték
meg, mivel elkészült a tanítói lakás átalakítása tanteremmé. Eddig
Brunnerné lakott itt, akinek az iskolával szemben volt egy háza. Neve
szerepel az első 40 telekvásárló között. Az ide járók emlékezhetnek
rá, mivel a telken volt egy kis írószer üzlet, az épület még megvan. A
régi iskolaépület hátsó falára ma a főépület folyosójának mennyezetén egy gerenda emlékeztet.
1933/34. évi tantestület Kuhár Ernő igazgató, Baralovits Jenőné –
Nagy Jolán, Bodó Emma, Brunner Antalné – Nánásy Teréz, Faller Istvánné – Újhelyi Margit, Frommer Henrick, Tarcali Kiss Árpádné – Fehér Matild, Dr. Lengyel Boldizsárné – Westfall Ottilia, Molcsány János, Szeniczey Ákosné – Brenner Ilona, Tarány Sándorné – Ónody
Ella, rendes tanítók és Tóth Miklósné – Tantossy Mária segéd tanítónő, valamint iskolaszolga is van.
Ettől a tanévtől a Gullner utcai iskola is Kuhár Ernő igazgatása alá
tartozott, ezért a tanévnyitó jegyzőkönyvek a Pestszentlőrinc Gullner utcai és Szemere-telepi állami elemi iskolák tantestülete Szemere-telepi tagozatának értekezletéről szólnak. Az Igazgatói körzethez tartozott a Petőfi utcai óvoda Kuhárné Rádly Gizelle és Daniel
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. Szabad Lőrinc 1947. január 26.
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Gyuláné óvónőkkel, a szemeretelepi magánóvoda Bartókné – Kiss
Irén és a miklóstelepi magánóvoda Soós Etelka magánóvónőkkel.
Még ebben az évben a Szent Imre kertvárosiak kérésére egytantermes tagiskolát nyitottak a Torockó és Déva utca sarkán. Faller Istvánné ment át tanítani. Egy évig négy évfolyamot tanított egyidőben. Azután már annyi gyerek jelentkezett ide, hogy két vegyes osztályba szervezték a tanulókat és délelőtt – délután felváltva tanította
őket két tanító.

Az 1927-28 tanévi V. osztályosok Szemeretelepen.
Molcsán János tanító, képesített kántor.
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Az új iskola diákjai 1927 körül Kuhár Ernő igazgatóval
Az elkövetkező évek a fejlődés, a nyugalom évei voltak. A gazdasági
válság már nem tudott sokat rontani az itteni családok helyzetén.
Kuhár Ernő 1940-ig vezette az iskolát. A nehéz, háborús években,
1941-44 között Molcsán János, 1944-45-ben Szentirmay János volt
az igazgató. Az ostrom az iskola épületét is megviselte. Szülők áldozatos munkával hozták rendbe az iskola udvarát, és segítettek az
épület renoválásában is. 1945-ben (korábbi kísérlet nyomán) 8 évfolyammal indult meg a tanítás Léha Mihály vezetésével. Ő „élte át” az
elemi iskola általános iskolává alakítását. Tenyei Gyula igazgatása
idején, 1948-tól új osztályzást rendelt el a minisztérium: 1 = elégtelen, 7 = kitűnő fokozatot jelentett. Két évvel később tértek át Magyarországon a ma is használatos öt fokozatú értékelésre, ahol az
ötös a jeles és az egyes az elégtelen. Ekkor indították be az „ugratós”
osztályokat, ahol egy év alatt két évfolyamot lehetett elvégezni. Az
volt a cél, hogy a háború miatt évet vesztett gyerekek visszanyerjék
az elveszett egy évet.
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1952-53-ban a tanács az iskola épületét két tanteremmel és egy
szertárral bővítette. Tomory Lajos igazgató (1956-72) érdeme az iskolai múzeum létrehozása. A nagy
tudású pedagógus gyűjtötte a dokumentumokat, emlékeket. 196062 között az új épület, a politechnika épülete készült el.
Tomory Lajos Buczkó Imre festőművész rajza
Az iskola ekkor is, mint alapítása
óta, szoros kapcsolatot ápolt
Szemeretelep lakóival, részt vett
életükben, teret adott a rendezvényeknek. Egy példa erre;
A Bajcsy Zsilinszky iskola VII. és VIII. fiu osztály úttörői vezetőjükkel
együtt három nap alatt gyönyörűen szétterítették a sódert a Május
1 téren. De nem csak ebben segítettek, hanem vállalták, hogy az
egész teret rendbehozzák, gaztalanítják és tavasszal fákat, bokrokat
ültetnek, s ápolását is vállalják.158
1972-77 között Tövisháti Árpád, 1977-80 között Kurdy Gyula, 198081 és ’82-83-as tanévekben Holló Pálné volt az igazgató, a közbeeső
1981-82-es évben pedig dr. Magyar György. 1980-ban a főépületet
renoválták, az iskola udvarát parkosították, a „forfa” épületével bővült az iskola. A Honvéd u-i épületet is korszerűsítették. 1983-88 között Tomasovszky Mária igazgatta az intézményt. A tornaterem megvalósulása csak álom, ezért 1984-85-ös tanévtől a testnevelési
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Peremváros 1965. január 4.
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órákat a MALÉV tornatermében tartják. A négy különálló épület lehetővé tette az egyműszakos tanításra való áttérést.159
1988-89-es tanévtől dr. Bodor Szabolcsné vezette az iskolát. Még ebben az évben elkészült a központi fűtés. 1990. február 1-jén átadták
az iskolának a negyedik épületet is a Honvéd u-ban lévő épület helyett. Bekerítették és az iskolának adták a Szabó Dezső teret, hogy
ott épüljön fel a tornacsarnok. (A tornacsarnok helyett csak egy focipálya létesült.) A nyelvoktatás is ebben az évben bővült, az orosz
mellett angol és német nyelvet is tanulhattak a gyerekek választásuk
szerint. 1992-től a MALÉV uszodában tanultak úszni a diákok, és
emelt szintű matematika tagozat működött. 1993-tól indult az informatika és számítástechnika tanítása.
Szakkörök, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások szolgálták a tanítási órákon kívüli tevékenységet. Tanulmányi és sportversenyeken értek el szebbnél szebb eredményeket diákjaik. 1997-ben
nagyszabású, de belsőséges hangulatú rendezvénysorozattal ünnepelte az iskola fennállásának 70. évfordulóját.
Az elkövetkező években egyre bővült a lakossággal, társadalmi és civil szervezetekkel, más intézményekkel az iskola kapcsolata. Kiemelkedő ezek között a Szemeretelepi Baráti Körrel, illetve a Polgárőrséggel kialakult jó kapcsolat.
2001-2002. kétszeresen is fontos, ünnepi tanév volt. 75 éves az iskola és a matematika, informatika tagozat kifejezésére Pitagorasz
ókori görög bölcs nevét vette fel az intézmény.
2004-től az intézmény irányítását Herczeg Béláné vette át. 2005-től
az iskola „Ökoiskola” lett. 2005 szeptemberétől az iskola új specialitással bővült. Befogadta az ép értelmű, mozgáskorlátozott gyermekeket is a többségi oktatásban.
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Pitagorasz Általános Iskola jubileumi évkönyve 2001-2002. tanév
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A Pitagorasz Általános Iskolában rendezték a 2006/2007 tanév kerületi tanévnyitó ünnepségét.
A tanévnyitón beszédet mondott dr. Mester László polgármester, országgyűlési képviselő. Az ünnepséget a diákok és a pedagógusok műsora tette színessé.
Egy amerikai alapítványtól, az AMCHAM-tól nyertek 25 millió forintot egy pályázaton. Ebből az összegből megkezdték az iskola akadálymentesítését és új burkolatot kapott az iskola udvara annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott gyerekeket is fogadhassák.
2007-ben még nagyszabású ünnepség keretében emlékeztek meg az
iskola létrejöttének 80. évfordulójáról.
2011-ben az Önkormányzat átadta az iskolát az Evangélikus Egyháznak. Ekkortól Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola a neve.
Búcsú egy állami iskolától
Pestszentlőrinc Szemeretelepén, a Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám
alatt áll a telep öreg, de minden évben fiatalodó iskolája, az itt élők
csak úgy hívják, hogy a „Bajcsy”, hivatalos neve Pitagorasz Általános
Iskola… volt. Szemeretelepen 98 éve folyik szervezett állami iskolai
oktatás. Az itt lakók kérését – hogy a gyerekeknek ne kelljen Kőbányára utazni, vagy 40-50 percet gyalogolni – akkor megértette a vallás- és közoktatási miniszter, és engedélyezte egytanerős osztatlan
állami iskola létrehozását. Mely bérelt épületben kezdte meg működését, a szükséges átalakítást a község végeztette. 1913. augusztus
31. óta van iskola a telepen. Első tanítója, Kuhár Ernő szeptember 4én ide költözik, és megindul a tanítás. Az iskola hamar kicsinek bizonyult, új iskola építését az első világháború elvitte. Ezt aztán a Klebensberg Kunó gróf iskolaépítési programja tette lehetővé. Ennek keretében 1927. augusztus 20.: az iskolát és a benne kialakított kápolnát felszentelték, szeptember 3.: Kuhár Ernőt az iskola igazgatójának
nevezték ki, és szeptember 10.: megkezdődhetett a tanítás. Ez az állami iskola jelenlegi épületében 84 éve szolgálja a tudás plántálását.
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Amikor erről az iskoláról beszélünk, nem szabad figyelmen kívül
hagyni a legfontosabbat: hány és hány nemzedék hagyta már el falait. Még itt él közöttünk a 93 esztendős Vitéz Józsefné, akit 1927ben, mint III. osztályos tanulót Kuhár Ernő tanított. Sok neves igazgatója volt az iskolának. Az iskola itt nem csak egy oktatási intézmény
volt, de szolgálta a közösséget, otthont adott a civil szervezeteknek,
a különböző rendezvényeknek, összejöveteleknek. A Szemeretelepiek
Baráti Köre az iskola segítsége nélkül nem maradt volna talpon immár 21 éve. Szoros volt ez a kapcsolat. Összejövetelünkön rendkívüli
irodalmi órákra került sor, ünnepségeink színvonalát emelte az iskola
irodalmi köre. Mi, öregek itt ismerkedhettünk meg a számítógéppel
és sajátíthattuk el annak használatát, ezzel kinyílt előttünk a világ.
Bábáskodtunk abban, hogy kapcsolat teremtődjön a Csetfalvai Kárpátalja Móricz Zsigmond alapiskolával. Csereprogramra is sor került.
Természetes volt, hogy amikor az iskola önállósága veszélybe került
2003-ban, a telep lakóinak és a Szemeretelepi Polgárőr Egyesület segítségével elértük, hogy önálló maradt az iskola. 2007-ben egy hasonló átgondolatlan elképzelést sikerült kivédeni. Mindannyiunk örömére az öreg iskola évről évre szépült, úgy is mondhatjuk, „fiatalodott” Köszönhető ez az iskola igazgatójának, aki igyekezett otthonossá tenni az iskolát. Új bútorok, oktatási segédeszközök, számítógép, laboratórium segítette a jobb és eredményesebb tanulást. Itt
mindig is a matematikai tanítás hozott sikereket. Megoldották a
mozgáskorlátozott gyerekek tanításának feltételét és rendjét. Az iskolában végzett tanulók neves gimnáziumokban folytatták tanulmányaikat. Így tevékenykedett ez az állami általános iskola a 2010/2011
tanév végéig, és most búcsúzunk az öreg iskolától, mely állami irányítás alatt 84 éven át teljesítette oktató-nevelő feladatát. A XVIII.
kerület önkormányzati testület határozata alapján a Hunyadi gimnáziummal együtt a Pitagoraszt is 99 évre átadta a Magyar Evangélikus
Egyháznak. Az egyház a két tanintézet összevonásával létrehozta a
Sztehlo Gábor nevét viselő oktatási intézményt. A névadó ismert egyházi személyiség, a vészkorszakban sok üldözött gyermeket mentett
meg, köztük Horváth Ádám neves rendezőt, a tévé volt elnökét. A
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felszabadulás után 1947- ig működtette híres gyermekköztársaságát. Búcsút intünk az állami intézménynek, amely az itt élőknek mindig „Bajcsy” marad. Köszönet Herczeg Béláné igazgató asszonynak
áldozatos és eredményes munkájáért. Mit hoz a jövő mely ma még
elég ködös, kiderül 2011. augusztus 31. után, amikor már a régi iskolán az „állami” felirat helyett az „evangélikus” felirat lesz olvasható.
Milyen eredménnyel, azt az idő fogja bizonyítani. Az új vezetésnek
körültekintő, megértő és eredményes nevelő munkát kívánunk, ennek egyik biztosítéka lehet az eddig sikeresen tevékenykedő pedagógusgárda. VARGA ISTVÁN, SZEMERETELEP 160
A szerző többször megpróbált kapcsolatba lépni az iskola jelenlegi
vezetésével. Sajnos nem sikerült. Így itt véget ér könyvünkben az iskola története.

Szurmay tábornok utcai Óvoda
Az iskola mellett az óvoda is fontos volt az itt lakóknak. Dolgozni Budapestre jártak. A gyerekeket biztonságban szerették volna tudni.
A telep lakói (68 aláíró) 1926. június 26-án levélben kérték a községi
Elöljáróságot egy óvoda létesítésére. Többek között előadják, hogy
már volt egy óvoda a telepen, ami rendszeresen működött, de helyiség hiányában ideiglenesen megszűnt.161 Azt javasolták, hogy az
újonnan épülő iskolában ne legyen tanítói lakás, inkább óvoda.
Mivel ez a kezdeményezésük nem hozott eredményt más utat választottak. Molnár Pál és társai levelet írtak a vallás és közoktátásügyi
miniszternek, melyben állami óvoda építésére segélyt kértek a

160

161

. Népszava 2011. augusztus 11
BFL V. 473. c. 517.
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telepnek. Ezt a kérést a miniszter forrás hiányában nem tudta teljesíteni, de 1931. április 20-án utasította a Pest Pilis Solt Vármegye kir.
tanfelügyelőjét, hogy bérelt helyiségben keressen megoldást. 162
1932. október 1-től a Horthy Miklós (Bajcsy Zsilinszky) utca 77. alatt
működött Kiss Irén magánóvodája. Az óvoda működéséhez a község
anyagilag hozzájárult. Részint havi 30 pengővel, aminek fejében szegénysorsú családok gyerekei részesültek ingyen óvodai oktatásban,
valamint évi 700 pengővel lakbér hozzájárulás címén.163
1934. november 6-án, az 1935. évi költségvetés tárgyalásakor a felügyeletet gyakorló Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye megtagadta a
magánóvodák fenntartási költségeihez való hozzájárulást és arra
hívta fel a község elöljáróságát, hogy vagy még egy állami óvoda felállítását kérelmezze, vagy pedig a községben lévő állami óvodák közül egyet telepítsen ki a Szemeretelepre.
A község az utóbbi megoldást választotta. A szükséges átalakítások
után a Herrich utcai (ma Városház utca) óvodát telepítették át
Szemeretelepre.
1936. július 1-től 1942. június 30-ig kibérelték a nemrég elhunyt
Mogor Lajos vendéglőjének épületét164 az özvegyétől 1200 pengő
évi bérleti díjért. 1943-ban azután megvásárolták az épületet 37000
pengőért, amit negyedévenkénti 1000 pengő részletekben fizetett a
város. 165 A háború után a szuperinfláció idején ez a megállapodás
elég előnytelen lett özv. Mogor Lajosnénak, aki több levélben is kérte
méltányosságra a polgármestert.
Tehát 1936-ban megnyílt itt egy egycsoportos óvoda.
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BFL 4907/1931/1929. 11. sz.
BFL V. 473. c. 492.
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Pestszentlőrinci Hírlap 1936. május 2.. 23.
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BFL V. 473. c. 492.
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1946 januárjában Babilya Mihálynét nevezték ki ide óvónőnek 166.
Abból az alkalomból készült vele riport, hogy megkapta a Kiváló
Óvónő kitüntetést.
Huszonhárom évig vezette a Hámán Kató utcai (Szurmay tábornok)
óvodát. Eleinte meglehetősen mostoha körülmények voltak. Amikor
ledőlt egy fal, pénz híján a Repülőtér katonai parancsnokától kért segítséget. Az onnan küldött sorkatonák javították ki az épületet. Négy
év után háromcsoportosra bővült az óvoda. Egy szomszéd telek bekebelezésével megfelelő környezet is lett.
Babilya Mihályné 1953- 57 között a kerület felügyelő óvónője is volt.
A vezetése alatt működő óvodában a Pedagógus Továbbképző Intézet kutatásihoz kapcsolódva végeztek különböző kísérleteket.
1976-ban, amikor elkészült a Fülek utcai Óvoda annak tagóvodája
lett az intézmény.

2000-ben az óvoda fűtéskorszerűsítésére írt ki pályázatot az önkormányzat167, aztán bezárták.

166
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Pedagógusok Lapja 1973. június 15.
Magyar Hírlap 2000. augusztus 1.
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Az épületben, néhány év szünet után, 2011-ben újból volt óvoda
amíg elkészült az Evangélikus Egyház Fecskefészek óvodájának új
épülete.

A Rozsnyó utca – Szurmay tábornok utca sarkán volt óvoda nevelői
és gyerekei 1946. körül. (Burger Katalin, aki gyerekként szerepel a
képen, hozzájárulásával.)

A Fecskefészek óvoda Rozsnyó utcai frontja
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Kassa utcai Általános Iskola168
Szemeretelep, Pestszentlőrinc Kassa u. 173.

Elhelyezkedését tekintve a Szemeretelepen van, viszont az iskola ezt
sehol sem említi. A honlapján régebben még megtalálható volt történelmi áttekintés is a Ganz telephez kapcsolta a létrejöttét. Ennek
az lehet az oka, hogy jogutódja a Ganztelepi iskoláknak, melyeket
megszüntettek a Kassa elkészülte után.
Amint a helyi sajtó korabeli írásából kitűnik, már 1929-ben megkezdődött a népmozgalom Új Szemeretelepen egy iskola érdekében. Az
akkor alig egy éves telepen nagyon gyorsan nőtt a lakosok és a gyerekek száma. Az Ó Szemeretelepi iskola nem bírta felvenni őket. 169
Amikor aztán a két Ganz telep Csákyliget néven Bélateleppel együtt
1945. szeptember 7-én csatlakozott Pestszentlőrinchez végkép tarthatatlanná vált a helyzet. Megkezdték hát a Kassa utcai Iskola létrehozását. 1948-ban került sor az építkezés megkezdésére.
Az iskola az akkori retorika szerint szovjet mintára épült, 1951. végére készült el170 16 tágas tanteremmel, ahol 1952 februárjában kezdődött a tanítás, és hatalmas tornateremmel, ami az év nyarára
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A Kassa utcai Iskolát bemutató szöveg Eitz Nándorné és Kanda Judit tanárok
engedélyével, az ő munkájuk felhasználásával készült.
169
Népszava 1929. december 22.
170
Magyar Nemzet 1951. október 28.
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készült el. További sportpályákat is terveztek az iskola udvarára. 171
Az első igazgató Soós Béla volt.
Jellemző a tornaterem méretére, hogy az 1954-es országos kosárlabdabajnokság mérkőzéseinek egy részét itt játszották le.172

A nyolcadik osztály 1952-ben (Bruck Margit tulajdona).
Középen Soós Béla igazgató
A hatalmas tornateremben nemcsak a sportélet, hanem más rendezvények is helyet kaptak: a János vitéz, a Dallal, tánccal a világ körül
című, gyerekek által előadott zenés műsor, a farsangi rendezvények
és az 1947-ben a Ganz telepen megalakult úttörőcsapat avatóünnepségei. Akkor az iskola úttörőcsapatát Kossuth Lajosról, 1956.
után Kállai Éváról nevezték el, vezetését Eitz Nándor vette át.

171
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Esti Budapest 1952. május 14.
Szabad ifjúság 1954. február 27.
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A tornaterem

Az épülő iskola 1952-ben
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Legendás csapatot nevelt maga köré. Segítségükkel remek sátortáborokat szervezett. Célja az volt, hogy minél több gyerek eljuthasson
nyaralni az ország eldugott, kies helyeire: Farkasgyepűre, Magyarhertelendre, Csákányospusztára és Eresztvénybe.
Az iskola hamar a kerület elismert iskolája lett. Pedagógusai nyitottak voltak a korszerű módszerekre. 1953-ban innen indult a „Szülők
Egyeteme” kezdeményezés, ahol az érdeklődő szülők részére tartottak előadásokat, beszélgetéseket a gyereknevelésről. 173
Az 1950-es, 60-as években felélénkült a zenei élet is az iskolában. A
Zeneiskola 1952-ben itt kezdte meg működését, majd évekig kihelyezett tagozata működött az iskolában. Györe Béla, majd Mészáros
Károly énektanárok iskolazenekart és 60-80 fős gyermekkórust toboroztak, és minden iskolai és kerületi rendezvényen elkápráztatták
a közönséget. Mészáros Károly saját osztályából éneklő rajt alakított,
sorra nyertek kórusversenyeket. Az 1960-as évek elején a Ratkó-korszak gyermekeivel megnőtt az iskola létszáma.
Mindezek mellett itt kezdett újra működni az Önálló Dolgozók Iskolája az 1961/62 tanévtől. A nagy érdeklődés hatására rövidesen a
dolgozók esti gimnáziuma is létrejött, Ledényi Ernő vezetésével, ami
1973-ban költözött át a Steinmetz Gimnáziumba. Az 1964/65-ös tanévben, Masek Ferenc egyéves továbbképzésének idejére Slevelnszky
Adél igazgatóhelyettest bízták meg az igazgatói teendők ellátásával.
Adél néni híres kézimunkaszakkörét is eredményesen működtette. A
kislányok munkáiból évente vásárt rendezett.
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Család és Iskola 1953. április
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Kézimunka csoport
A 800-900 között ingadozó tanulólétszám 24-25 tanulócsoport fenntartását igényelte, igen magas osztálylétszámokkal (38-40 fő). A tanári kar 40 tagú volt.
A hatalmas iskolakörzethez a 16 tanterem is kevésnek bizonyult.
1958-ra második emelettel bővült az iskola. Akkor nyerte el mai lapostetős formáját. Volt, hogy a megnövelt épület is szűk volt. 1980ban 1000 körüli lett a tanulók száma.
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1970-ben megindult a sporttagozat a Budapesti Honvéd sportiskolájával karöltve, ők a „C”-sek.174 Olyan kiváló testnevelő tanárokkal,
mint Fazekas László és Imrecze Erzsébet. Később csatlakozott hozzájuk Vladár István is. A nagy tornatermet függönyökkel kettéválaszthatóvá tették, a földszinti zsibongót kis tornateremmé alakították, a
télikertből két újabb öltöző lett. Kiépítették a szabadtéri sportudvart
futó- és ugrópályával. A nagy kézilabdapálya különleges bevonatot
kapott, majd sátortetőt (amit a gyerekek csak Lufinak becéznek).

Bemutató a Lufiban
Az iskolát patronálta a MALÉV, a Kőolajipari Gépgyár, a tagozatot a
Honvéd Sportegyesület. A sport fejlesztésére fordított energia megtérült, a tagozat 50 éve eredményesen működik.
Nem csak a készségtárgyakban jeleskedik az iskola. 1980-ban az elsők között alakítottak ki médiatárat és alkalmazták az audio-vizuális
eszközöket a tanításban. Ezek az innovációk zömében Csincsik Imre

174

Esti hírlap 1972. június; Esti Hírlap 1976. december 21.
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igazgató idejében indultak be.175 Sokat jelentett a MALÉV támogatása is. A vállalat dolgozói munkával és szaktudással segítették az iskolát.176Busz a kiránduláshoz, nyelvi labor, zártláncú tv telepítés. A
Kállai Híradó beindítása. Az úszásoktatás is a MALÉV sporttelepén
zajlik most is.
Az eredményes pedagógiai munka méltó elismeréseket is kapott. A
Köznevelés vagy a Művelődési Közlöny kitüntetésekről hírt adó számaiban szinte mindig lehetett kassás pedagógus nevét olvasni a 70es, 80-as években.
Nem csak az oktató-nevelő munkában jártak az élen. A Kassa élte át
az első bombariadók egyikét is 1989. április 21-én. Délután negyed
négy elött öt perccel egy öreges női hang jelentette be, hogy bomba
van az iskolában. Miért délután, amikor olyankor nincs tanóra, dolgozatírás, felelés soha nem derült ki.177
1997-ben a szülők kezdeményezésére elindult az 1 Ft-ot számítógépekre akció, melynek eredményeképpen egy év múlva adományaikból megkezdődhetett a számítástechnika terem kialakítása, fejlesztése azóta is tart.
Horváth Gábor igazgató idején is megőrizték vezető helyüket a kerületben. 1998-ban csatlakoztak a Socrates oktatási program „Comenius 1” alprogramjához és számos ország pedagógusaival karöltve
dolgoztak.178 A 2002-ben megrendezett 50. éves jubileumi ünnepségek látványos programjai jól szemléltették a fejlődést és az eredményeket.
Az iskola továbbra is fejlődött és fejlődik. A gyereklétszám csökkenése itt is érezteti hatását. A 80-as évekbeli 1000 fő, először a
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Audio Vizuális Közlemények 1980.
Magyar ifjúság 1981. április 18.
177
Népszava 1989. április 22.
178
Budapesti Nap 2002. október 29.
176
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Ganztelepi iskola megnyitása miatt, később demográfiai okokból
csökkent. Jelenleg a tanulólétszám 550-600 között mozog. Szerencsére a csökkenés nem az iskola leépülését, hanem az egyműszakos
tanrend állandósulását eredményezte: évfolyamonkénti 3 osztály: a
és b normál, a c emelt szintű testnevelés. Utóbbinak köszönhetően
a beiratkozók száma az utolsó évtizedben viszonylag állandó.
2016-ban jelentős fejlesztésen esett át az épület. Jelentős EU-s támogatással komplex épületenergetikai valósult meg. Homlokzati hőszigetelés, napelemes, napkollektoros rendszer kiépítése, nyílászárók cserje, fűtési rendszer korszerűsítése, valamint a világítási rendszer energiatakarékossá tétele.179
A volt tanítványok közül többen is visszatértek kollégának. Jelenleg 6
volt kassás diák tanít itt: dr. Szörényi Péterné, Kanda Judit, Magyar
Zsuzsa, Sütőné Vida Andrea, Takács Zoltán és Bencze Bernadett.

Az iskola udvara (https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/15690-gyermekeinke-a-jovo)
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Heti válasz 2016. március 24.
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Szőke Jolán a 6. osztályos lányokkal 1957-ben a Kassában
(Bruck Margit tulajdona)

A Kassa Iskola
bejárat 1952ben
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Fiú osztály 1961. Kassa Iskola. (109.hu Gyöngyösi Papp Lajos )

Épül a politechnikai és a központi műhely 1963. Kassa Iskola
155

Az iskolák igazgatói, intézményvezetői
A Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola és elődjei igazgatói, intézményvezetői
Szemeretelepi Állami Elemi Népiskola
Farkas Gyula az 1. számú igazgatói körzetben
Kuhár Ernő tanító egyszemélyes tantestület
Kuhár Ernő 1927 -1940
Molcsán János 1941 1944
Szemeretelepi Általános Iskola
Léha Mihály 1945 – 1948
Tenyei Gyula 1948 – 1956
Bajcsy Zsilinszky utcai Általános Iskola
Tomory Lajos 1956 1972
Tövisháti Árpád 1972 – 1977
Kurdy Gyula 1977 – 1980
Holló Pálné 1980 – 1981; 1982 – 1983
dr. Magyar György 1981 – 1982
Tomasovszky Mária 1983 – 1988
dr. Bodor Szabolcsné 1988- - 2004
Pitagorasz Általános Iskola 2002
Herczeg Béláné 2004- 2011
Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola 2011.
Zámbóné Karner Anikó igh. ? A Kassa utcai Általános Iskola igazgatói:
Soós Béla 1952 – 1960
Masek Ferenc 1961 -1969
Slevenszky Adél 1964 – 1965
Csincsik Imre 1969 – 1980; 1987, 1992
A köztes időben a kerületi Tanács oktatási osztályvezetője volt.
Dr. Bernáriusz Ferencné 1980 – 1981
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Baranyi Istvánné 1981 – 1986
Dr. Ernhaft Józsefné 1992
Horváth Gábor 1992 – 2016
Berta Gergely 2016-

A Szemeretelepiek Baráti Körének tagjai a Bajcsy Iskola kerti partiján 2005-ben
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Környezetszennyezés
A környezetszennyezések és a megszüntetésükért való lakossági fellépés szinte egyidős telepünk létrejöttével.
1914-ben ugyanis a MÁV engedélyt kapott Kispest járás főszolgabírójától, hogy a Kavicsbánya állomás és a Szemeretelep megálló melletti bányagödör egy részét szénsalakkal, állati trágyával és sepredékkel betölthesse. Az idők folyamán azután mindenféle szemetet
ide hordtak, melyek megerjedtek, felgyulladtak és bűzt terjesztettek.
1930-ban ez már olyan kellemetlen volt, hogy a lakók panaszt tettek.
A helyszíni szemle az akkor már megalapozottnak ítélte a panaszt és
annak hatására módosították a MÁV-nak kiadott engedélyt, megtiltva a könnyen bomló, rothadó, bűzt terjesztő szerves anyagok,
vagy ezek szemétje oda való lerakását.180
Egy másik a létrejöttétől napjainkig ható gyakorlat is szennyezte és
még a mai napig szennyezi az itteni kutakat. Amint történetünk elején bemutattuk a szennyvízcsatornázás és a vezetékes vízellátás csak
a telep kis részére terjedt ki. Ebben csak első ütemben a víz idevezetése a 50-as években, azután a csatornázás a 80-as évek végén hozott változást. A kis telkeken egymáshoz közel volt a kút és a szennyvízszikkasztó gödör. Ez a gödör nem olyan volt, mint a napjaink szigetelt tárolói, hanem hézagosan rakott téglával volt bélelve, hogy a
híg szennyvíz el tudjon szivárogni. Sokan nem ástak szennyvízszikkasztót, hanem egyszerűen belevezették a szennyvizet a kútba. Az
évtizedek során a szennyvíz lejutott a talajvízbe és a kutak vizébe.
Fokozta a szennyezést az a gyakorlat, hogy a megtelő pöcegödőr tartalmát kimerték, később kiszivattyúzták a kertre, hogy ne kelljen fizetni az elszállításáért. Amiről nem tudunk az nincs. Ha nem tudjuk,
hogy a kútvízben ott van a szennyvíz a gyakori megbetegedéseknek
180

BFL V. 473. c. 492.
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is más okát keressük. Erre már a korabeli újságok is felhívták a figyelmet. Párhuzamot vontak a csatornázás hiánya és a rossz egészségügyi helyzet között.181
A probléma a vezetékes víz általánossá válásával és a csatornázással
enyhült a nyolcvanas évek végére. A kutak vizéből azért továbbra
sem szabad inni. Részint a sok év alatt a talajba került szenny miatt,
ami csak lassan tisztul ki, részint azért, mert még mindig vannak csatornázatlan telkek.

Kerozin
1980 körül arra figyeltek fel Szemeretelep déli felének a vasúthoz
közeli telkein, hogy a kutakban valami petróleum szagú folyadék van
a víz tetején. Amikor a panaszok hatására szakemberek megvizsgálták kiderült, hogy kerozin van bennük. Volt, ahol elérte a 80 cm-t a
víz felett. Többen kitermelték és olajkályhában felhasználták, de tekintve, hogy akkor még nem volt vezetékes víz a házakban, a kutak
használhatatlanná válása komoly gondot jelentett a lakóknak.
A szennyezés még a hatvanas évek elején kezdődött el. Az akkoriban
vasúton ideérkező kerozin lefejtése és repülőtérre szállítása során
ugyanis gyakran fordult elő szivárgás, igy húsz év alatt tetemes
mennyiségű üzemanyag jutott a talajba. (1985. óta már közvetlen
csővezeték szállítja Százhalombattáról az üzemanyagot Ferihegyre.)
A felmérő kutatások kimutatták, hogy sok helyen félméteres kerozin
réteg úszik a 13 méter mélyen fekvő talajvíz tetején. A talajvíz szintje
egyebkent az elmúlt évek szárazsága miatt lecsökkent, ezért a szétterülő — s már két négyzetkilométernyi kiterjedésű— szennyeződés
tovább vándorolt a lakott területek felé.
A Malév nem is tagadta felelősségét, amikor kiderült, hogy a vasúti
pályánál lévő lefejtőállomáson az évek hosszú sora alatt több ezer
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Pestszentlőrinci újság 1927. október 8., Pestszentlőrinci hírlap 1938. augusztus
27., Népszava 1941. október 11.
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köbméternyi kerozin került a talajba. Vannak, akik szerint lehetetlen,
hogy csak a lefejtésnél elcsöpögő, elfolyó anyag jutott a Szemeretelepi házak alá, szerintük ilyen mennyiség csak a tartály lyukadásból,
a szállítóvezeték hibájából származhatott. 182
A Vízügyi Igazgatóság 1984-ben megbírságolta a Malévet.
A bírság megfizetése után a vízvédelmi hatóság elrendelte, hogy a
Malév rendszeresen figyelje a kerozin mozgását. Észlelőkút-hálózat
épült ki a repülőtér üzemanyag bunkereinél, és a Szemeretelep nagy
területén. Egy ilyen helyére napjainkban is felhívja a figyelmet egy
tábla a Pöstyén téren. A feltételezett haladási irányt követve, ha a
még tiszta észlelőkutaknál is megjelent a kerozin, azonnal újabb fúrásokat végeztek. Évente kétszer - tavasszal és ősszel - vizsgálták a
kijelölt észlelőkutakat.
A megfigyelés mellett a Malév kártérítést fizetett, illetve bevezette a
vezetékes vizet az érintett házak lakóihoz.
1993. november 9-én183 egy kérdésre válaszolva a környezetvédelmi
és területfejlesztési államtitkár ismertette a szemeretelepi kerozinszennyezés aktuális helyzetét:
Miután a figyelőkutakban a kerozin elmozdulása volt érzékelhető,
azonnal megkezdődtek a környezetvédelmi hatósági eljárások, és
ezek alapján a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség
határozatban kötelezte a Malévet arra, hogy a Ferihegyi repülőtéren
a kerozin nem megfelelő tárolásával okozott talajszennyezést 1995.
december 31. napjáig szüntesse meg, és a kitermelt szennyezett
anyagot ártalmatlanítsa, a szennyezés megszüntetése érdekében végezzen feltárásokat, és állapítsa meg a kerozin elterjedésében és állapotában az 1984 óta bekövetkezett változásokat.
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Eddig mintegy 160 köbméter kerozint termeltek ki a XVIII. kerületi
Szemere telep alatti szennyezett talajból az Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet szakemberei. A Malév által— 123 millió forinttal — finanszírozott szennyezőanyag mentesítés várhatóan határidőre befejeződik, amikor is a tervek szerint kinyerik a földbe leszivárgott, összesen2600 köbméterre becsült repülőgépüzemanyag túlnyomó részét.
Malévot még 1992-ben kötelezte a Környezetvédelmi Főfelügyelőség
a szennyeződés feltérképezésére és megszüntetésére. A geofizikai intézetet az év elején kérték fel, akik július elejétől tucatnyi kút telepítésével kezdtek hozza a földalatti kerozintó kitermeléséhez. Egyes kutak naponta 400 liter, nagy tisztaságú üzemanyagot voltak képesek
a felszínre hozni, ám a teljes munka még így is legálabb 16 hónapot
vett igénybe. A kerozint a Malév használta fel.184
A Malév a Tank Kft.-nek adta el tovább hasznosításra a kerozint. Az
évek során leszivárgott mintegy 2 ezer 600 köbméternyi repülőgép
üzemanyag kiszivattyúzása során naponta több száz liternyi került
felszínre. A kinyert kerozin igen nagy tisztaságú, ám csak további finomítás eseten lehetne ismét hajtóanyagként felhasználni. A szivatytyúkutak folyamatos üzemeltetése azt eredményezte, hogy megállt
a föld alatti kerozintó további terjedése. Másfél év alatt elvégezték a
karelhárítási munkát. A Malév víztisztító rendszert építtetett, amely
napi 1500-2000 köbméter teljesítménnyel tisztította a talajvizet. Tizenegy 410 mm átmérőjű 25 méter mélységű kutat fúrattak, amelyek folyamatosan kiszűrik a vízben oldott kerozint 185
Ez a környezetszennyezés tehát az érintettek együttműködése és jóakarata következtében mintegy 10 év munkája eredményeként
megszűnt. Az utolsó két évben az Elgoscar Kft. munkatársainak megfeszített munkája, a Malévnek 130 millió forint kiadás, 250 ezer liter
184
185

Magyar Hírlap 1994. szeptember 27.
Népszava 1995. október 7.
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kiszivattyúzott kerozin, amit cementgyári fűtőanyagnak adtak el, a
szennyezett vizet olajszőkítőktől lefoglalt 80 köbméteres tartályokban tisztították. A megtisztított vizet a talajban maradt kötött olajszennyeződés lebontását segítő enzimek hozzáadásával visszaszikkasztották a talajba.186

Pakura tó
Másként alakult a Szemeretelep vasútállomás melletti, másik környezetszennyezés felszámolása. Alighogy befejeződött a kerozin
szennyezés ellenei tevékenység felmerült egy újabb hasonló probléma.
A pakuratelepet még az 50-es években hozták létre, az egykori kavicsbányagödrök helyén. A háború után a terület a Tüzép tulajdonába került, a bányagödrökben először szenet tároltak, 1951-52-től
kezdődően pedig pakurát. A kavicsgödröket mesterséges gátakkal
tavakra osztottak, majd a vasúti tartálykocsikban ideszállított pakurát beleengedték. Mivel akkoriban fel sem vetődtek környezetvédelmi szempontok, a gödrök alját és oldalait semmilyen módon nem
szigetelték. Hideg időben a megdermedt pakurát a helyszínen kazánban termelt hővel melegítették, hogy az szivattyúzható állapotú legyen és a budapesti hőerőművekbe vitték innen az elégethető anyagot. Utoljára 1993-ban hoztak ide pakurát, a következő évben el is
szállították a hasznosítható részét. Már csak az erősen szennyezett,
nehezen felhasználható olajszármazék maradt itt. Kezdetben kilenc
pakurataroló tavat alakítottak ki, de 1972 és 1977, valamint 1990 és
1992 között egy-egy tavat feltöltöttek, méghozzá úgy, hogy azokból
nem távolították el a pakurát! A pakurataroló telep, több mint negyvenéves működése alatt, a szigetelés nélküli tárolás és a betemetés
következtében, jelentős környezeti károkat okozott. A talaj és a
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talajvíz szennyezettsége, főleg a pakuratavak alatt és közvetlen környezetükben, igen nagy mértékű volt. Átterjedt a szomszédos MÁV
-területekre is, de a szakemberek szerint veszélyeztette a déli irányban elhelyezkedő családiházas- beépítésű lakóterületeket is. Ezt persze csak azután mondták ki ilyen egyértelműen, amikor a pakura,
mint fűtőanyag iránti kereslet csökkenése miatt a telep feleslegessé
vált és bezárták. Ekkor a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség határozatban kötelezte a Tüzép Rt.-t a környezeti kár felszámolására és a terület rehabilitációjára.
A pakuratavak komolyabb problémát jelentettek, mint a kerozin, ráadásul az elhúzódó munkák idejére két országgyűlési választás is
esett, melyek során változott az illetékesek hozzáállása.
1995 júliusában a XVIII. kerületi önkormányzat és a telep tulajdonosa, a Raab Karcher Tüzép Rt. között megállapodás született arról,
hogy a súlyos környezetszennyezés karelhárításának kötelezettségét
az önkormányzat átvállalja ingatlanok, vagyontárgyak és pénz fejében187. A mentesitett területeken környezetbarát ipari létesítményeket kívántak létrehozni, hosszú távon a kerület és Budapest érdekét szolgálva.
Az önkormányzat által kiírt pályázatokra több száz millióstól az egymilliárdosig érkeztek árajánlatok. Végül is tárgyalásos gyorsított közbeszerzési eljárás során a legalacsonyabb ajánlatot tevő Elgoscar International Kft.-t jelölte meg az önkormányzat győztesnek. A képviselő-testület zárt ülésen döntött arról, hogy minimum 300 millió forint értékben több évre szóló kötelezettséget vállal a pakuratavak
kárelhárítási munkainak érdekében. Ezzel parhuzamosan az önkormányzat pályázatot, nyújtott be a Központi Környezetvédelmi Alaphoz megfelelő pénzügyi fedezet elnyerése céljából. 1997 novembereben az értékelőbizottság a XVIII. kerületieket 180 millió vissza nem

187

Népszava 1999. október 2.

163

térítendő és ugyancsak 180 millió forint kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesítette. Közben a kivitelezési munkákba
bevonták az Elgoscar mellett a Ceva Magyarország Kft.-t és a Gender
Kft.-t is. A kárelhárítási munkák vállalkozási díját a szerződés 599 millió forintban (plusz 12-százalék áfa) állapította meg, amelyből a Ceva
az önkormányzat helyett vállalta a kamatmentes 180 millió forintnyi
támogatás visszafizetését. Csakhogy a Környezetvédelmi Minisztérium nem fogadta el a Globex Holding garanciavállalását a Ceva részéről átvállalt 180 milliós visszafizetendő támogatásra. Ezt követően az önkormányzat egyéb garancianyilatkozat (Ceva International
Inc.) elfogadását kérte, amelyet az időközbe kisgazda vezetésűvé vált
minisztérium megint csak nem tartott megfelelőnek, egyben a garancianyilatkozattal kapcsolatos hiánypótlási felhívást 1998 decemberében megküldte a pestszentlőrincieknek. Az erre benyújtott, Polgári Bank Rt. által kiadott letéti igazolás sem volt „nyerő” a Környezetvédelmi Minisztérium számára. Az önkormányzat ekkor határidőmódosítást kért, mely (1999. január 31.) eredménytelenül telt el.
Arra való hivatkozással, hogy az önkormányzat a visszatérítendő támogatásra nem rendelkezik megfelelő biztosítékkal, a minisztérium
1999. április 19-én azonnali hatállyal felmondta a támogatási szerződést, egyúttal felhívta a XVIII. kerületi önkormányzatot, hogy az
1998-ban átutalt 26 millió 600 ezer forintot fizesse vissza. 1999. július 15-én az önkormányzat a Környezetvédelmi Minisztériumnak
megküldte a Bank Austria Creditanstalt Rt. bankgarancia-vállalásáról
szóló nyilatkozatát, azzal a kéréssel, hogy a támogatási szerződést
ismét léptesse hatályba. „A Közép- Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség munkatársai helyszíni szemléik és tapasztalataik alapján
többször felhívták a figyelmet a beruházás leállításának súlyos, a környezet érdekét veszélyeztető következményeire” - indokolták
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levelükben az önkormányzatiak. Kérésüket a Környezetvédelmi. Minisztérium - ehhez egyebkent joga volt -indoklás nélkül utasította
el188.
Az olajszennyeződés 45%-át sikerült addig megszüntetni, de az önkormányzat saját erőből képtelen volt a befejezést megoldani, de a
helyreállítással természetesen nem álltak le 189. Tovább folyt az erősen szennyezett talaj kitermelése és égetés előtti-, illetőleg utáni átváltogatása egy óriás exkavátorra emlékeztető gépsoron. Nemcsak
ezt a masinát telepitette a Ceva Amerikából, hanem azt az alacsony
hőmérsékletű termikus deszorpcios égetőberendezést is, amelyben
a pakurától szennyezett talajt égették. Az Egyesült Államokban már
széles körben alkalmazott technológia Közép-Európában először itt,
a pakuratavaknál került bevetésre. A tavak körül gúlákba rakva, vegyszerrel kezelve tisztították, „pihentették” a kitermelt földet, mielőtt
még feltöltenék velük az egykori bányagödröket. A rehabilitáció első
fázisában, amikor, még tele voltak pakurával ezek a tavak, akkor folyamatos melegítés közben szivattyúkkal emelték ki, aztán a kabai
cukorgyárba szállították és tüzelték el a lőrinci pakurát.
A Környezetvédelmi Minisztérium a pakuratavak rekultivációja támogatásának jogosságát vonta kétségbe, amikor 1999 áprilisában az
új, kisgazda vezetés szerződést bontott az önkormányzattal. Az önkormányzat pert kívánt indítani a Környezetvédelmi tárca ellen a támogatás megvonása miatt190, de a tárca indított pert dr. Mester
László polgármester ellen, melynek keretében az országgyűlési képviselői mentelmi jogát felfüggesztette a parlament. A szerződéseket
aláíró polgármestert jogosulatlan gazdasági előnyszerzéssel és okirat-hamisítással gyanúsította meg a legfőbb ügyész.191
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2003-ban az új vezetőkkel megszületett a peren kívüli egyezség a
Környezetvédelmi Minisztérium és a XVIII. kerületi önkormányzat
között. Az elmaradt közel 300 millió forintot átutalta a minisztérium
az önkormányzat számlájára.192
Az ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást.
A szaktárca akkori vezetése támogatta a pakuratavak környezetszennyezésének mielőbbi megszüntetését, és jogosnak találta az önkormányzat anyagi igényét.
A pénzügyi fedezet érdekében a fővárossal is folytak tárgyalások,
hogy a beruházás befejezéséhez szükséges súlyos százmilliókat biztosítani tudják. Mindenesetre sem a környezetvédők, sem pedig a
közelben (mintegy fél kilométer távolságra) lakó mintegy 4-6 ezer
ember nem érezte szükségét, hogy demonstráljon a pakuratavak
megszüntetése mellett. Egyedül a Szemeretelepiek Baráti Köre193
hallatta a hangját az önkormányzati közmeghallgatásokon, illetve a
kerületi lapban. Ők a kármentesítés mielőbbi befejezését sürgették.
A Fővárosi Önkormányzatnak egy évbe került, míg meghozta döntését a terület övezetátsorolásáról. Végül sikerült megtalálni a beruházót, aki mentesiti a pakurától a területet, és kialakít itt egy bevásárlóközpontot az Auchan Magyarország, valamint a fővárosi és a XVIII.
kerületi önkormányzat megállapodásával. 194
A terv szerint a volt Tüzép-telep helyén - a csatlakozó szakboltokkal
és szolgáltató egységekkel, a közlekedési csomópontokkal és úthálózattal együtt - az Auchan új hipermarketet létesített volna. A pakuramentesítésre csaknem 1,5 milliárd forintot költene a vállalat, a különféle infrastrukturális beruházások érteke 5 milliárd forint körül
lett volna. Az Auchan a karmentesitésért cserébe így vehette meg
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jelképes összegért, mintegy 40 millió forintért - a területet. A Környezetvédelmi felügyelőség elfogadta a XVIII. kerületi önkormányzat
és az Auchan Magyarország Kft. közös műszaki beavatkozási tervét.
Eszerint 2006 végéig az Auchan elvégezteti a kármentesitést.195
Az Auchan eleget tett kötelezettségének és felszámolta a pakuratavakat. A bevásárlóközpontból azonban nem lett semmi. A beruházás
feltétele a megfelelő közlekedési infrastruktúra kialakítása volt. Ennek része lett volna egy belső gyűrű építése a Nagy Burma vasút
nyomvonalán, ami összekötötte volna Soroksárt Rákosheggyel. Ennek az útnak és a Gyömrői útnak a kereszteződésében lett volna a
bevásárló központ. A csomópontot az Auchan építette volna ki. 196
A belső gyűrű terve ellenállást váltott ki a helyi lakosokból. A nagy
forgalom miatt várható zaj és levegőszennyezés ellen tüntetések, tiltakozások voltak. Hiába módosították a tervet úgy, hogy az utat lesüllyesztik a lakott területeken, így a Szemeretelep mentén is, a lakosság nem engedett. A belső gyűrű elmaradása arra késztette az
Auchant, hogy feladjon a bevásárló központ tervével. Így a mentesített mintegy 25 000 m2 terület kihasználatlanul áll a Szent László
utca 2. szám alatt.

Zaj
Kevesebbeket érintő és nem a fentiekhez hasonlóan egyértelmű
közmegítélésű szennyezés a zaj.
Két forrása is van, egyik a Telep határában elhaladó vonatok, a másik
a repülőtér zaja. Mindkét forrás esetében elmondható, hogy előbb
volt itt a vasút is és a repülőtér is és csak később költöztek ide a lakók.
Vagyis amikor megvették a telküket annak árában, bizonyára csökkentő tételként, benne volt a zaj is.
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Természetesen, ha nem muszáj tűrni, akkor tenni kell ellene. Az első
hírt az 1989. szeptember 17-én megjelent Vasárnapi hírekben197 olvastam, ahol az egyik parlamenti bizottság napirendjén szereplő a
Ferihegyi repülőtér környéki zajcsökkentés programjáról számolnak
be. Dobos Ferencné a Pest megyei 13. választókerület országgyűlési
képviselője szorgalmazta az ügyet és el is érte, hogy döntés szülessen, hogy 1990 végéig meg kell valósítani a zajcsökkentő program
első ütemét. Ebben egy sor azóta is létező üzemszervezési lépést írtak elő. Az éjszakai repülések tilalma, zajvédő erdősáv telepítése, a
felszálló gépek útvonalának változtatása, zajellenőrző rendszer kiépítése, zajvédő fal építése.
A belső zajvédő övezetben építési tilalmat rendeltek el. A már ott
lakók választhattak az elköltözés támogatása, vagy a meglévő ház
zajszigetelése között.
A program megkezdődött, de közbejött a rendszerváltozás, ami késleltette a megvalósulását. Azóta is viták folynak a repülőtér okozta
zajról, bár sok minden megvalósult, mind az aktív, mind a passzív védelem terén.
A kb. másfél kilométeres zajvédő fal a szolnoki vasút mentén nemcsak a lakóknak, de a graffiti készítőknek is örömére szolgált. Számos
érdekes képnek ad helyet.
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Vendéglők
Szemeretelepen a kezdetektől számos vendéglő, kocsma, borkimérés volt. Ezekben az italmérésen túl politikai rendezvények, kuglicsaták, asztaltársasági összejövetelek zajlottak.
Vitéz néni írja 1910-re vonatkozóan 2000-ben:
Jellemző volt, hogy 1910-ben, amikor az itt lakó 40 család szórakoztatására 4 kocsma állott rendelkezésre. Még pedig a Sterbling fodrászmester helyén volt a Györfi kocsma, a mai Honvéd utcai iskolában mely eredetileg a Szemere bírtok kasznárjának volt lakása, majd
egy városi hentesmester szintén nyitott kocsmát, közel a vasúthoz ott
volt Rózsa Sándornak nevezett csárda, részben, mint a bank fiókja,
ahol adás-vételi szerződéseket kötöttek, a mai Pintér féle házban volt
a negyedik kocsma.
Persze nemcsak a frissen létrejött telepen, de Pestszentlőrinc nagyközségben is sok volt a kocsma.
Pestszentlőrincen 48 kocsma van, melyek közül csak 11 rendelkezik
engedéllyel. Szép szám. A fiatal község lakosságát véve figyelembe
minden kocsmára - beleértve a gyerekeket is - 162 ember jut.198
Szigeti féle kávézó, később Mogor féle vendéglő
Szurmay utca 41. (Később óvoda)
Szemeretelepi Kaszinó199
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Kispest-Szt-Lőrinczi Lapok 1911. január 29.
Budapest Czím és Lakásjegyzék 1922-23
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Korcsmáros, Varga József 200 201
Farkas János féle vendéglő202
Szemeretelepi nagyvendéglő, később Slezák féle vendéglő203 Jelenleg Hengerfej, sebességváltó felújító üzem
Szurmay utca 19.
Pomory vendéglő204 később Juhász féle vendéglő205 később Schmidt
vendéglő206
Rozsnyó utca 97.
Nyírő féle kocsma később fodrász
Honvéd utca 44
Bagi féle kocsma
Honvéd utca 35.
Fodor borozó
Selmecbánya utca 28.
Polonyi féle vendéglő
Kassa utca 89./Horthy Miklós utca 21.
Patonay József vendéglője207
Horthy Miklós utca 44. (Selmecbánya utca 68.208)
Később református templom, jelenleg kopt templom

200

Budapest Czím és Lakásjegyzék 1916
Pesti Hírlap 1910. május 10.
202
Népszava 1913. február 15.
203
Pesti Hírlap 1929. március 3., 8 órai ujság 1938. április 15.
204
Pesti hírlap 1931. március 21
205
Népszava 1937. április 30.
206
Népszava 1939. április 21.
207
Népszava 1932. augusztus 10.
208
Pesti hírlap 1932. június 19.
201
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Csikós vendéglő209
Kassa utca 120.
Dömök János kocsmája210
Fülek utca 3.
Vendéglő 211
Horthy Miklós utca 77. (Bajcsy Zsilinszky utca 77.)
Texas vendéglő Vág utca (Több más néven is működött.)
Zengő vendéglő Bajcsy Zsilinszky utca 1.
Gömbakác csárda másnéven Gazdakör/Parasztok Üllői út 368. (638)

209

Népszava 1939. május. 24.
Népszava 1939. május 28.
211
Vendéglősök lapja 1931. szeptember 5.
210
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Új Major
Szemeretelep utcái és a bennük lévő telkek száma
ÁCHIM ANDRÁS UTCA

69 NAGYBÁNYA UTCA

90

BAJCSY ZSILINSZKY UTCA

98 NAGYBECSKEREK UTCA

47

BÁRTFA UTCA

57 NAGYSZALONTA UTCA

38

BEREGSZÁSZ UTCA

52 NAGYSZOMBAT UTCA

18

BESZTERCEBÁNYA UTCA

46 NAGYSZŐLŐS UTCA

32

ÉRSEKÚJVÁR UTCA

37 NYÍREGYHÁZA UTCA

127

FÜLEK UTCA

5 NYITRA UTCA

24

GARAM UTCA

42 PANCSOVA UTCA

46

GOMBAKÁC UTCA

58 PATAKI ISTVÁN UTCA

29

HÁMÁN KATÓ UTCA

127 PÖSTYEN TÉR

15

HONVÉD UTCA

109 POZSONY UTCA

49

HÓPEHELY UTCA

25 RIMASZOMBAT UTCA

HUSZÁR UTCA

10 ROZSNYÓ UTCA

IPOLYSÁG UTCA

32 RUTKA UTCA

13

JÓZSEF ATTILA UTCA

64 SELMECBÁNYA UTCA

68

KÁRPÁT UTCA

20 SZATMÁRNÉMETI UTCA

27

KASSA UTCA

181

SZENT LÁSZLÓ UTCA

44
108

84

KÉSMÁRK UTCA

42 SZITNYA UTCA

69

KISKŐSZEG UTCA

14 TÁTRA UTCA

28

KORPONA UTCA

50 TÁTRAFÜRED TÉR

14

KÖRMÖCBÁNYA UTCA

44 TEMESVÁR UTCA

54

KRASZNAHORKA UTCA

14 TRENCSÉN UTCA

23

KURÓCZY PÁL UTCA

58 TÜZÉR UTCA

12

LÉVA UTCA

43 UNGVÁR UTCA

56

172

LOMNIC UTCA

44 ÜLLŐI ÚT

83

LOSONC UTCA

44 VÁG UTCA

45

LŐCSE UTCA

59 VARGA KATALIN UTCA

49

LÚGOS UTCA

32 VERSEC UTCA

43

MÁJUS 1 TÉR

4 ZILAH UTCA

74

48 ZÓLYOM UTCA

25

2 ZSITVA UTCA

17

MÁRAMAROSSZIGET UTCA
MAROS UTCA
MUNKÁCS UTCA

54 összesen

Adatközlők, a fényképek tulajdonosai
1. Burger Katalin
2. Dr. Engi Gyöngyi
3. Ivády Pál
4. Horváth János
5. Kovács Gyula
6. Kurdi Gyula
7. Kürthy Ferenc
8. Pergel Béla
9. Petruska Tamás
10. Dr. Regős János
11. Scharek Ferenc
12. Dr. Téglás Tivadar
13. Varga István
14. Dr. Ványa László
15. Vitéz Józsefné, Böckl Mária, Vitéz néni
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Irodalom
Sajtófigyelő 1895 – 1990 Dr. Téglás Tivadar CD rom Tomory Lajos
Múzeum kiadványa
Arcanum Digitális Tudománytár (arcanum.com)
A Pestszentlőrinc, Szemeretelep – Kertváros Ref. Egyház megalakulása id. Abod László presbiter magánkiadása 1940.
Budapest XVIII. kerülete történetének bibliográfiája I-II rész Téglás
Tivadar ISBN 963-03-1720-6; ISBN 963-03-1836-9;
ISBN 963-03-2721-X
Keresd a nőt Téglás Tivadar-Téglás Tivadarné
ISBN 978-963-06-68-11-8
Kispesti Krónika 2004/1 ISSN 1786-4496
Kenyér és tank 1956 pestszentlőrinci és pestszentimrei eseményei
Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2007.
Séták a XVIII. kerületben a Hazafias Népfront XVIII. kerületi Bizottsága Honismereti Szekciója 1986.
Ganztelep – Ganzkertváros története Téglás Tivadar 2009. Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény
ISBN 978-963-06-8035-6
Mérlegen a múlt Írások Budapest XVIII. kerületének történetéből
Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2010.
ISBN 978-963-88055-8-4
Kerületünk húsz éve A XVIII. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága
Pitagorasz Általános Iskola jubileumi évkönyve 1927 – 2007
Pitagorasz Általános Iskola jubileumi évkönyve 2001 – 2002 tanév
Emlékképek egykori iskolámból a Pitagorasz Általános Iskola alkalmi
kiadványa 2011.
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Válogatás húsz év magyar irodalmából 1945 – 1965 a Tolna megyei
Tanács VB, Szekszárd kiadása
Pestlőrinc 50 éve A XVIII. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága
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