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Szemeretelep, létrejötte az 1900-as évek eső évtizede óta, mostoha 

gyermeke településünknek. Vitéz Józsefné született Böckl Mária, 

aki itt született és élt hosszú éveket, visszaemlékezésében így ír er-

ről:  

„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 tudo-

mást szerezni erről a kis településről, így kényszerült a lakosság 

szervezkedni és kialakítani az akkori viszonyokhoz képest egy isko-

lát telepünkön.” 

 

A Vitéz néni által említett szervezkedés a Szemeretelepi Polgárok 

Testülete volt, melynek tagjai azon igyekeztek, hogy lakhatóvá te-

gyék ezt az akkor a világ vége után levő szántóföld közepén létre-

hozott házcsoportot. 

(Dr. Téglás Tivadar 2013. október 15-i előadása a Szemeretelepi 

Polgárok Testülete megalakulásának 100. évfordulójára. 

www.szemeretelep.hu) 

A telepen a későbbiekben több polgári szerveződés is működött 

több kevesebb nyomot hagyva maga után. Mostani közösségünk ta-

lán A Szemeretelepi Jóbarátok Asztaltársaságára emlékeztet, ők a 

20-as, 30-as években működtek. 

1945-ben aztán ezek megszűntek. Akkoriban nem szerették a civil 

társaságokat. A rendszerváltás után, 1990-ben éledt újjá a gondolat, 

hogy a helyiek is beleszóljanak életkörülményeik alakulásába és 

létrehozták a Szemeretelepiek Baráti Körét.  
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Pándi János 1990. június 7-én, az ala-

kuló összejövetelen elhangzott be-

széde. 

Kedves szemeretelepi Polgártársak! Itt 

élő Lakótársak! Hölgyeim és Uraim! 

Szeretettel köszöntök minden jelenlé-

vőt. Engem bizonyára itt ezen a telepen 

nagyon sokan ismernek, nemcsak az itt 

élő reformátusok, akiknek 25 éve lelki-

pásztoruk vagyok, hanem a többi fele-

kezet tagjai is; de azok is, akik egyik fe-

lekezettel sem tartják a kapcsolatot. A 25 év alatt nagyon sok alka-

lom, lehetőség volt arra, hogy egymással találkozzunk. A telep már 

elég nagy ahhoz, hogy itt mindenkit ismerjen az ember. Sajnos az 

elmúlt 40 esztendő arra kényszeritette az embereket, hogy egymás-

sal minél kevesebbet érintkezzenek. Ezért bizonyos tekintetben el is 

idegenedtek egymástól. Mintha bizalmatlanokká váltak volna. 

Amikor próbáltunk néhányan az elmúlt napokban, hetekben szer-

vezkedni, egyik célunk is az volt, hogy az itt élő embereket egymás-

hoz közelebb hozzuk. Egy meghatáro-

zott területén élünk Pestszentlőrinc-

nek, nagyon is jól körülhatárolható ré-

szen, amelyik az Iparvasút, Üllői út, 

Nagybánya utca és a Cegléd-i vasút-

vonal, vagy a már kiépült Gyorsfor-

galmi út között van. Az öreg 

Szemeretelep és az új Szemeretelep 

most már egészen beépült, eltűntek az 

utcákból a foghíjak, s kezd kialakulni bizonyos központ is itt ezen a 

telepen, ami ugyan már régebben megvolt, de fejlődését bizonyos 

államosításokkal megállították. 
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Volt itt bizonyos olvasókör, amelyiket 

megszüntettek, helyiségét felszámolták, 

át kellett adni lakás céljára; de akkori 

könyvanyagát, részben bútorzatát a 

Szemeretelepi Ref. Egyháznak adomá-

nyozták. Jó lenne valamilyen formában 

ezt is felújítani egy bizonyos egyesület 

keretén belül. De a leglényegesebb, 

amiért egyesületet akarunk létrehozni, 

hogy mi, akik itt élünk, valamilyen módon sorsunk és ennek a telep-

nek az irányítását, fejlesztését kezünkbe vegyük. Ne nélkülünk hatá-

rozzanak a nagyon is minket értintő dolgokról. Csak néhányat em-

lítek meg: 25 évvel ezelőtt, amikor ideköltöztem, nagyszerű piac 

volt, olykor 20-30 lovaskocsi volt itt, megrakva áruval. Zöldséges 

üzletek voltak. Volt tejbolt, háztartási bolt, kis vegyeskereskedések, 

húsbolt. A mi számunkra nagyon is alkalmas helyen egy SZTK-ren-

delő. 

Igyekeztek mindent központosítani, felülről irányítani, megszün-

tetni. Minket pedig semmiben soha senki meg nem kérdezett. Min-

dent csak egyszerűen tudomásul kellett venni. 

 Jól tudom, hogy csak oda lehet a legegyszerűbben építeni, ahol 

hely van, és igy a meglévő szabad területet veszik igénybe, de itt 

senki a mi igényünket fel nem 

mérte, igényeinkről, szüksége-

inkről meg nem kérdeztek. A 

legfájóbb volt az itteni SZTK-

rendelő megszüntetése. Én elfo-

gadom az orvosok érvelését: az 

új sokkal felszereltebb. Igaz, de 

amikor egy orvos kimegy a be-

teghez, csak egy kis táskát visz 

Az első kirándulás 

Szarvasi kirándulás 
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magával, s megállapítja a bajt, gyógyszert is ír föl, vagy pedig kór-

házba utal. Nem tudom, ma a megépült modern rendelőben meny-

nyivel történik több. Viszont annak megközelítése az itteni idősek, 

már járni alig tudók részére mennyire nehéz. Autóbuszra, villa-

mosra való átszállás nagyon soknak probléma, amig ide el tudott 

ballagni. Mi azért akarunk szervezkedni, hogy az itt élők problémáit 

mérjük fel és azok megoldásában valamilyen módon segítséget 

nyújtsunk. Ne csak kötelességeink legyenek, hanem jogaink is. 

Nagyszerű dolognak kiáltják ki az önerős víz-gáz-csatorna bekö-

tést, s talán csodálkoznak, hogy a kisnyugdíjasok, akik pedig 40 

éven át hűséggel dolgoztak, most nem akarják pl. az önerős csa-

torna bekötést, mert a hozzájárulás egész évi jövedelmüket jelenti. 

Ezeknek csak dolgozni volt kötelességük, de élni már nincs joguk. 

Szeretnénk majd 

választott képvise-

lőink útján, akiket 

majd itt a 

szemeretelepiek 

választanak meg, - 

s nem kijelölnek 

számunkra - hogy 

a leendő elöljáró-

ság pénzügyi dol-

gaiba is betekin-

tést nyerjünk. 

Annyiban ez meg 

volt, hogy a Tanács számomra az utóbbi időben az ötéves tervek 

költségvetési előirányzatát megküldte, amit bizonyos tételeiben ki-

fogásoltam is, mert saját gyülekezetem gazdasági életével hasonlí-

tottam össze és tudom, hogy valamit meg lehet olcsóbban és jobban 

megcsináltatni. 

Szarvasi kirándulás 
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Az ellenőrzésre is szeretnénk jobban odafigyelni, hogy amit itt ezen 

a telepen csináltatnak, azt hogyan és milyen minőségben végzik el. 

Legyenek felelősök. Sok elképzelésünk van, de ezek megvalósításá-

hoz emberek szükségesek, akik a közösségért hajlandók önként ál-

dozatot is vállalva dolgozni. Mit akarunk, azt részben az Alapsza-

bályban rögzítettük. Ezt felolvasom, és együttesen, aki e Kör tagjai 

akarnak lenni, megvitatjuk. Kiadtunk egy ívet, kérve, hogy a jelen-

lévők közül, akik tagok akarnak lenni, nevük, címük és aláírásukkal 

bizonyítsák ezt. Sőt azt is kérném, aki megteheti, hogy személyi szá-

mát is írja oda. Legalább 11-en ezt is tegyék meg. Ezt az ívet 

ugyanis csatoljuk a bejegyzési kérelemhez. 

Ugyanakkor azt is kérjük, hogy az itt megkapható belépési nyilat-

kozatot is töltsék ki, akik ebben az egyesületben részt kivannak 

venni. Csak önkéntes adomány van, de tagja lehet az is, aki semmit 

sem ajánl meg. Viszont az tudott dolog, hogy lesz postaköltség, má-

solási költség, esetleg terembért is kell fizetni egy-egy rendezvény 

alkalmával, és lehet egyéb is. Aki önként megajánl, az az összeget 

is írja oda. Még egyszer szeretettel és őszinte tisztelettel üdvözlöm 

a megjelenteket.  

Lakossági fórum a Bajcsyban 
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Ez a bejegyzett szervezet 26 éven át tevé-

kenykedett, 2016.november 15-én felosz-

latta önmagát. Szervezetileg megszűnt, de 

közösségünk egy lazább kapcsolatrendszer-

ben fennmaradt és erősebb, mint volt, hiszen 

az itt élők emberi kapcsolatai erősítik. Ez a 

laza civil összefogás bizonyítja az életképes-

séget.  

 
10 éves a Baráti Kör 

Megállíthatatlanul múlnak az évek. A Szemeretelepiek Baráti Köre 

30 évvel ezelőtt 1990.június 7-én 41 taggal alakult. Talán elmond-

ható, hogy a XVIII. kerület egyik legrégebbi egyesülete. Elnökének 

akkor az előkészítő munka lelkes motorját, Pándi Jánost, a 

Szemeretelepi Református Gyülekezet tiszteletesét választotta meg. 

Baráti Körünket a Fővárosi Bíróság 1990.június 25-én 2294 sor-

szám alatt társadalmi szervezetként vette nyilvántartásába. A meg-

választott elnök nagy akarással és céltudatosan tevékenykedett 

azért, hogy Szemeretelepen az új civil szervezet eredményes mun-

kát végezzen az itt lakók egymásra találásáért, a komfortosabb, lak-

hatóbb életkörülmények megteremtéséért. Aktívan részt vettek a 
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csatornázás, a gázvezeték építés előkészítésében, és hogy vége le-

gyen a telefon privilégiumnak, csörrenjen meg mindenkinél – aki 

bekapcsoltatja - a telefon. A csatornázás után legyenek kemény bur-

kolatúak az utcák. Lobbiztak mindenkor a telep lakóinak érdeké-

ben. Lassan-lassan de látszottak is az eredmények. Ebben a munká-

ban nagy segítője volt az elnöknek ügyvezető alelnöke Batta József, 

aki tragikus hirtelenséggel 1998-ban hunyt el. 

 

1999-től, Pándi János nyugdíjba vonulásától és elköltözésétöl, a 

Baráti Körnek Varga István személyében új elnöke lett, aki tisztsé-

gét 2006 végéig látta el. Az ő ideje alatt szervezetünk igazi közös-

ségé formálódott. Embersége, ügyszeretete, szorgalma, valamint 

nagyszerű szervezőképessége nyomán a Baráti Kőr számos sikert 

ért el a helyi közéletben, tagsága sok helyre eljutott. Még ma is a 

szemeretelepiek mozgatórugója, idejének oroszlánrészét most is a 

Közösségnek szenteli. 

Ezekben az években több az egész telepre, egyes esetben a kerület 

egészére hatással levő sikeres kezdeményezés öregbítette a Közös-

ség jó hírét. 

15 éves a Baráti Kör 
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A Baráti Kör a mindenkori Önkor-

mányzat vezetőivel próbált jó kap-

csolatot kialakítani, bár többször 

előfordult, hogy a szemeretelepiek 

érdeke, amiért a Közösségünk küz-

dött más volt, mint az Önkormány-

zaté. Ugyanakkor az is igaz, hogy 

hathatós anyagi – erkölcsi támogatá-

suk nélkül nem nyaralhattak volna 

itt Kárpátaljai magyar iskolások. 

Nem jutottak volna ki a Közösség 

képviselői két alkalommal a 

Szolyva-i ünnepségekre, de a közös 

pedagógus küldöttség sem szerezhe-

tett volna közvetlen élményt az ot-

tani iskola életéről. Igaz ez a támo-

gatás mára már nagyon megcsappant.  

A közös munkát értékelte a Testület, amikor 2002-ben a Baráti Kör 

Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesült.  

Gyalogos átjáró a vasútállomásnál 
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Kezdeményezésünkre 2002-ben elkészült a Szemeretelepi vasúti 

gyalogos átjáró, valamint a „delta” ostornyeles közvilágítása. Ezt 

csak úgy érhettük el, hogy kezdeményezésünket messzemenően tá-

mogatta a terület országgyűlési képviselője Dr. Katona Béla. Azóta 

tovább korszerűsödött az átjáró, de az első lépést a Baráti Kőr tette 

meg. 

Szorgalmaztuk a II. világháborús emlékmű létrehozását. A sok köz-

benjárás eredményt hozott. Kőrünk elnöke ott állt a Polgármester 

mellett az avató ünnepségen 2006. szeptember 15-én. Méltó emlé-

ket sikerült állítani a világégés áldozatainak, a sok névvel a pajzson 

egymás mellett, függetlenül attól, hogy fegyverrel, vagy munkával 

vettek részt a háborúban. 

Kezdeményeztük, hogy 

minden év május 9-én a béke 

első napján koszorúzással 

emlékezzen a kerület a hő-

sökre, az áldozatokra. Kár, 

hogy ez két megemlékezés 

után elmaradt. 
Bajcsys gyerekek az ünnepünkön 
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Külön kell beszélnünk a 

Pitagorasz iskolával való 

kapcsolatról (a későbbiek-

ben csak Bajcsy Iskola). 

Ha nem teremtődött volna 

meg ez a gyümölcsöző 

kapcsolat nem biztos, 

hogy a Közösség megéli a 

30. évfordulót. Ez az is-

kola nem csak egy oktatási 

intézmény volt, de betöl-

tötte a telep társadalmi együttlétének technikai bázisát is, otthont 

adott, ott találkozhat-

tunk, biztosítva volt a 

rendszeres összejövetel, 

rendezhettünk sajátot, 

vagy csatlakozhattunk a 

házigazdák szabadidős 

programjaihoz. Felejt-

hetetlenek voltak a Suli-

Buli napok a telep sok 

lakójának részvételével.  

Együttműködésünk az iskolával 

Herczeg Béláné Erika igazgatói kinevezése után vált igazán gyü-

mölcsözővé. Ő felismerte, hogy ez az iskola megkülönböztetett sze-

repet tölt be Szemeretelep életében. A környékbeliek, akik zömé-

ben ide jártak, kötődnek az intézményhez és szívesen vesznek részt 

életükben. 

A Bajcsy iskola lehetőséget adott, hogy új ismereteket tanuljunk, 

például a számítástechnika első lépéseit. Ma már sok tagunk hasz-

nálja a saját számítógépét, így egyre könnyebb a közösségen belüli 

A Vörösmarthy gimnázium kórusa 

Suli-buli megettük, amit főztünk 
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kommunikáció. A Baráti Közösségnek van saját honlapja is, ahová 

feltesszük a rendezvényeket, kirándulásokat és az érdekes esemé-

nyeket Szemeretelep életéből. Más irányú kapcsolatunk is volt a 

Bajcsy-val. Egy-egy összejövetelen rendhagyó irodalmi órát tartott 

számunkra File Irénke tanárnő. Ünnepi rendezvényeink nívóját 

emelte az iskola irodalmi körének, énekkarának szereplése. 

2012. május 13-án több napos meg-

emlékezést tartottunk Tomory Lajos 

születésének 100. évfordulója alkal-

mából. Követtük az iskola legendás 

igazgatója, Lajos bácsi ténykedését, 

amikor gyűjtöttük a visszaemlékezé-

seket és azokat egy kiadványban 

rögzítettük. Kiadványunkat a meg-

hívott vendégeink rövid előadások-

ban méltatták. Az évfordulóra ké-

szülve kapcsolatba kerültünk Lajos 

bácsi lányával a Pozsonyba élő To-

mory Violával, aki elfogadta meghí-

vásunkat és jelenlétével adózott 

édesapja emlékének. Vendégünk 

volt Sebők Valéria Rimaszombat-

ból, aki segítségünkre volt a Lajos bácsival kapcsolatos régi emlé-

kek felkutatásában. Az évforduló alkalmával a Helytörténeti Gyűj-

temény felvette Tomory Lajos nevét. 

Azóta az iskola átalakult, az Evangélikus Egyház lett a fenntartója. 

Az átalakulás évében még kaptunk helyet, de későbbiekben arra ju-

tottunk, hogy onnan, ahol nem látnak szívesen el kell jönni.  
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A református gyülekezeti teremben 

Ahhoz, hogy működhessünk az kellett, hogy otthonunk legyen, és 

mivel szoros kapcsolatunk volt - és jelenleg is van - a Szemeretelepi 

Református Egyházközséggel ők biztosították számunkra gyüleke-

zeti termükben a működésünk alapfeltételét. Időnként most is visz-

szatérünk élvezve vendégszeretetüket, de mivel közösségünk lét-

számában növekedett és kicsinek bizonyult a gyülekezeti terem, a 

felújított Don Bosco Közösségi Házban bérelünk termet összejöve-

teleinkhez a Szent István király plébániától. 

Sokat utaztunk és 

utazunk most is. 

Bejártuk a Kár-

pátmedence jelen-

tős részét. A ta-

pasztalatok for-

málták a világról 

alkotott képünket. 

A legnagyobb ha-

tást a határon kí-

vül élő magyar 

A Don Bosco-ban 
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közösségekkel létrejött gyümölcsöző kapcsolat idézte elő. 

2003. július 9-13. között Kárpátaljára látogatott Baráti Körünk Ko-

vács Sándor vezetésével, amely utazás megváltoztatta a Baráti Kör 

tagjainak viszonyát a határon túli magyarokkal. Láttuk, hogy segít-

ségre szorulnak. Így alakult ki kapcsolat a csetfalvai iskolával.  

2004 novemberében 12 fős de-

legációnk vett részt a Szolyva-i 

emlékünnepségen, amely a 

„málenkij robotra” elhurcoltak 

emlékfalán felavatásra kerültek 

a fekete márványtáblák, melye-

ken mind a 124 település szere-

pel, 

ahova 

soha nem tért vissza az 5463 áldozat, akik 

a volt Szovjetunió különböző munkatábo-

raiban, de ott Szolyván is az internálás 

borzalmaiban pusztultak el. 

Ahogy nagy benyomást tett ránk Kárpát-

alja, ugyanolyan nagy benyomást tett ránk 

a Felvidék is, hiszen a rendszerváltás előtt 

alig - alig foglalkoztunk a határon túl élő 

honfitársainkkal. 

2005. május 30-június 4 között 5 napos Felvidéki utazáson vettünk 

részt Balassa Zoltán szakszerű vezetésével. Kassán tisztelegtünk a 

Nagyságos Fejedelem és bujdosó társai koporsói előtt. Leültünk 

Márai mellé a padra, hogy tiszteletüket tegyük a kassai polgárnál, 

aki szolgálni akarta az emberiséget, de nem szolgálta a szolgaságot. 

Szojva emlékpark emléktáblák avatása 

Szojva Közösségünk koszorúja 
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Eperjesen, Bártfán, Lőcsén, Besztercebányán, jártunk. Selmecbá-

nyán szomorúan tapasztaltuk, hogy az ősi gimnázium, ahol Petőfi 

is tanult, milyen elhanyagolt állapotban van. Késmárkon is jártunk, 

ahol fejet hajtottunk Thököly koporsója előtt. Sok emlékkel tértünk 

haza.  

2008. szeptember 27-én a felvidékre, Rimaszombatra látogattunk, 

ahol megismerkedtünk Sebők Valériával, s az ő ismeretsége révén 

fedeztük fel „Gömör országot”. Közelebb kerültünk Mikszáthoz, 

Madách- hoz, Tompához. 

 

Madách síremléke Alsósztregova 

 



15 
 

 

 
Sajógömör  

Ungvár 2003 
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A Beregi hírlap 2003. augusztus 9-i számában megjelen írás 

Budapesti levél 

Egy falu a Tiszaháton, amely élni akar 

Budapest Pestszentlőrinc-Pestszentimre Szemere-telepének lakói 

(Baráti Körünk tagjai, illetve a református egyházközség hívei) a 

múlt év végén úgy határoztak, hogy egy hosszabb kirándulás keret-

ében megismerik Kárpátalja szépségeit, nevezetességeit. Volt köz-

tünk olyan, aki Kárpátalján született, volt, aki a családi elbeszélé-

sekből tudta, hogy a nagyapja a háborúban ott esett el: ők azért 

szerettek volna Kárpátaljára utazni. Am a csoport tagjainak nagy 

részét elsősorban a táj szépsége, a történelmi múlt, a Nagyságos 

Fejedelem szabadságharca, valamint a kárpátaljai emberek hét-

köznapjainak megismerésé vonzotta. Mivel az utazni vágyók több-

sége nyugdíjas, akiket Magyarországon sem vet fel a pénz, hónapo-

kig gyűjtögettek a kirándulásra.  
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Szakavatott vezetővel, Kárpátalja szerelmesével állítottuk össze az 

5 nap programját. Javaslatai alapján választottuk ki a szálláshe-

lyet: így jutottunk el Csetfalvára, ahol július 9-től 13-ig vendéges-

kedtünk. A színmagyar falu lakóinak vendégszeretete minden vára-

kozást felülmúlt. Nemcsak a bőséges és finom ételeket, a napi ki-

rándulásra készített elemózsiát értjük alatta: valóban minden ké-

nyelmet megadtak számunkra és betekintest nyerhettünk dolgos hét-

köznapjaikba is. 

 

Pedig ez a kis közösség kemény éveket vészelt át: a közelmúltban 

kétszer is szerepelt a pusztító tiszai árvizek híreiben, 1998-ban es 

2001 -ben szinte mindenüket elvitte az árvíz. Amit a Tisza évekig 
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adott a településnek, mindent elvett az ár. Am egy dolgot nem vehe-

tett el: az emberek hitet, élni akarását, a szülőföldhöz való ragasz-

kodást. Ma már új betonalapokra épített hazák állnak a romok he-

lyen. Művelik a termőföldet, nevelik a jószágot, szépítik hazáikat és 

környezetüket. Nagy György, a falu polgármestere a falusi zöld tu-

rizmus fontosságának hirdetője és szervezője, mert jól tudja, hogy 

a vendégfogadás a családok boldogulásának egyik záloga. 

A csetfalvaiak, akik igen sokat dolgoznak, nem titkolták, hogy nagy 

a szükség, a keveset jól kell beosztani, hogy takarékoskodni tudja-

nak. Ugyanakkor nem zárkóznak el a köz javára történő adakozás-

tól sem. Ennek látható jele a katolikus templom, két felekezet, a ro-

mai katolikus és görögkatolikus hívek temploma. A csodalatosan 

szép épület, a helyi mesteremberek keze munkáját dicséri, közada-

kozásból, illetve külországi támogatósból épült. Igaz, még nem ké-

szült el egészen, de szépségével már most rabul ejti az ide látoga-

tókat. De nagy figyelmet érdemel a több száz eves műemlék refor-

mátus templom is. 

Szorgalmas munkával nevelik a jövő nemzedéket a magyar tan-

nyelvű általános iskolában (egy-egy osztályban 11 tanulóval), il-

letve a kicsinyeket az óvodában. 

Mindannyiunk számára emlékezetes marad a közösen elfogyasztott 

vacsora: a túros csuszának és a halászlének még most is a szánkban 

van az íze. 

Az öt nap alatt látottakat videokamerával is megörökítettük, élmé-

nyeinkről videokazetta készül. Ám igazából a szívűnkbe véstük, a 

lelkűnkben őrizzük az emlékeket, a Kárpátalján tapasztaltakat. Na-

gyon fontos dolgot tanultunk meg ezen a kiránduláson: kezet kell 

nyújtanunk a határon túl elő magyar testvéreinknek, segítenünk kell 

őket, ahogy csak a lehetőségeink engedik, hiszen a közmondás is 

úgy tartja: “Kétszer ad, aki gyorsan ad!”. 

Gratulálunk a csetfalvaiaknak az elért eredményekhez: úgy ereztük, 

az öt nap alatt nemcsak turisták voltunk, hanem kedves vendégek 
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is. Barátokat szereztünk és hisszük, hogy a kialakított kapcsolatok 

nem bizonyulnak szalmalángnak, hanem gyümölcsözőek lesznek. 

Azt kivanjuk Csetfalva népének, hogy a szőke Tisza többé soha ne 

mossa el falujukat, hanem elő kapoccsá váljék közöttünk. 

KISS LÁSZLÓ ÉS VARGA ISTVÁN Budapest,  

Szemeretelep 

 

 

 

 

 

Vereckei túra 
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Ezt követően többször vettünk részt a határon túliak ünnepein, és 

fogadtuk idelátogató képviselőiket. 

 

 

  

Csetfalvai diákok a Bajcsyban 

Házigazdáink Csetfalván 
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2013. március 3-án Tényfeltáró törté-

nelmi időutazáson vehettünk részt, ame-

lyet közösen rendeztünk a Református 

Egyházközség tagjaival „Málenkij Ro-

bot, a sztálini lágerekbe elhurcoltak nyo-

mában Szolyvától az Uralig” címmel. 

Előadó Dupka György a Kárpátaljai Ma-

gyar Művelődési Intézet Igazgatója volt, 

aki később ebből a témából itt Budapes-

ten megvédte doktori disszertációját a 

Károly Gáspár Főiskolán. Bevezetőt 

mondott Zubanics László a KMMI el-

nöke, közreműködött a Vörösmarty 

Gimnázium énekkara, valamint a Puskás 

Tivadar távközlési technikum diákjai és szaktanárai. 
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15 éves évfordulót ünneplünk 



23 
 

 

  

Pápa 

Kicsit fiatalabban 
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A Tomory Lajos Múzeumban  
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Folytatva ez előző témát 2014 márciusában „Fogolytáborok világa 

Magyarországon és az elhurcoltak hozzátartozóinak személyes val-

lomása” c. előadást halhattunk, amelynek előadója Dr. Bognár Za-

lán volt. Az előadást kiegészítették a Magyarországi Németek Pécs-

Baranyai Nemzetiségi Körének vezetői személyes vallomásokkal. 

Közreműködött a Vörösmarty Gimnázium énekkara és diákjai. 

Annak ellenére, hogy nem fiatalodunk, most is örömmel megyünk 

kirándulni, de a kedvezőtlen gazdasági tendenciák hozzánk is 

begyürüződtek, így nem tudunk határon kívülre menni több napos 

túrára. Viszont hazai útjaink népszerűek.  

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet oklevele a 25. éves év-

fordulónk alkalmából 

A 25. éves ünnepség alkalmából készítettünk egy összegzést az el-

telt idő eseményeiről. Most az utolsó 5 év eseményeiről szólunk 

részletesebben: 18 kirándulásunk volt. Jártunk Kárpátalján, Szlová-

kiába (Felvidéken), Ausztriában, és hazánk szép gazdag tájain. Ime: 

 



26 
 

2016.február 24. Vác,   

augusztus 9-12. Kárpátalja,  

október19. Parádsasvár, Parád, Egerszalók. 

2017. Február 23. Jászberény 

Május 19. Ópusztaszer, Fehértói Halászcsárda. 

július 18-19. Alsósztregovártól – Sajógömörig 

október 11. Mikszáth Kálmán nyomában Horpácson, Moho-

rán, Szklabonyán 

2018. február 23. Nagyjaink nyomában Csesztvén, Szécsényben 

április 25. Találkozás a közel és a távolmúlt emlékeivel Nóg-

rádban (Hollókő, ipolytarnóc, Beczurfalva, Szécsény) 

június 1. Liszt és Szécsényi Doborján (Raiding) és Nagycenk 

szeptember 21. Utaztunk Balassi Bálint nyomában (Kékkő, 

Zólyom, Végles) 

október 19. Kirándulás Pápára és Nagy Somlóra. 

2019. február 22. Karcagi kirándulás 

április 26. Mátrakerülő túra a Tarna völgyében (Gyöngyös-

pata, Feldebrő, Tarnaszentmária, Tar, Szurdokpüspöki) 

július 3-4. Zemplénbe jártunk. (Monok, Boldogkő vár, Vi-

zsoly, Hernádvécse, Sárospatak.) 

augusztus 23. Tisza-tavi kirándulás Ökocentrum Poroszló 

október 4. Tisztelgés a leghősiesebb város előtt Szigetvár 

2020. február 21. Ozora - Simontornya  

Barátaink, - akik velünk voltak a kezdetektől, - felett elszállt az idő. 

Szerencsére csatlakoztak hozzánk fiatalabbak is. Tagjaink számára 

egyre fontosabb a kapcsolat lehetősége, így tevékenységünk két irá-

nyúvá vált. Kirándulunk, az anyagi lehetőségek szűkülése követ-

keztében csak a határainkon belül, és előadásokat hallgatunk felké-

szült szakemberektől a legkülönbözőbb témákban.  
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Az utóbbi öt évben 18 alkalommal keltünk útra. Bejártuk az Északi 

Középhegység sok települését, de megfordultunk Dunántúlon is. 

Honlapunkon színes beszámolók találhatók élményeinkről és ta-

pasztalatainkról. 

Sikerült elérni, hogy a nyári hónapok ki-

vételével havonta találkozzunk. Sok ér-

dekes dologról hallottunk az ilyen alkal-

makra meghívott vendégeinktől. Volt, 

aki az Amazóniai indiánok és a modern 

világ konfliktusáról szólt, de az orchi-

deák csodás világáról, a világűr szépsé-

geiről, a modern technika érdekességei-

ről, régészeti eredményekről is hallhat-

tunk és láthattunk izgalmas dolgokat.  

Vereckei emlékmű 2004. 
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Külön kell szólni a Téglás házaspár előadásairól, melyekből sok ér-

dekeset tudhattunk meg lakóhelyünk múltjáról és a kapcsolódó hí-

rességekről. 

Szokássá vált, hogy azok a barátaink, akik valami érdekes helyen 

jártak a világban, beszámolnak utazásuk élményeiről. 

Ezen előadások zöméről is található beszámoló honlapunkon. 

Eltelt harminc esztendő, nem csak ünnepelünk, de emlékezünk is. 

Emlékezzünk Pándi Jánosra, az alapítóra. Emlékezzünk Batta Jó-

zsef ügyvezető elnökünkre, az örökmozgóra kinek az volt célja, 

hogy legyen gáz, csatorna, jó út az itt élők számára, hogy megcsör-

renjen a telefon mindenkinél, hogy összkomfortos legyen az éle-

tünk. Kár, hogy nem érhették meg ezt a változást. 

Többektől bú-

csúzni kellett, 

akiknek emléke 

bennünk él. Ez a 

sor az elmúlt idő-

ben tovább bővült, 

eltávozott Tóth 

László, Koblencz 

Pista, Óvári And-

rásné, Vitéz 

Manci néni, a 

Tütő házaspár, 

Póda Sándor, Hegyi Imre, Tóvölgyi Pali bácsi, Vargáné Csordás 

Anna Mária, aki megalakulástól 2006-ig volt pénztárosunk, Andor 

Lászlóné, Takács István, Kuperczkó Józsefné, és elbúcsuztunk leg-

idősebb tagunktól Dvorszky Jánosnétól, aki 98 évet élt. 
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Már csak hat alapító tag van közöttünk: Járainé dr. Bödi Györgyi, 

dr. Regös János, dr. Kovács Miklós, Varga István, Zágonyi Jó-

zsefné és Ivády Pál. 

Az elmentek helyére újak jöttek. Jelenleg 109 barátunk tagja a Kö-

zösségünknek. Neveiket felsorolni hosszú lenne. Vannak közöttük 

aktívak, akik rendszeresen részt vesznek havi rendezvényeinken, 

utazásainkon, és vannak, akik ritkábban jönnek közénk, mert álla-

potuk otthon tartja őket. Honlapunkkal és emlékeztetőinkkel őket 

is igyekszünk bevonni életünkbe. 

Kárpátalja 2008. 
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Mi nem akarunk a pártoknak megfelelni. Tagjainknak más és más 

a világnézetük, de mégis együtt vagyunk, azért, mert toleránsak va-

gyunk egymás iránt és nem akarjuk a másikat megváltoztatni. Mi-

vel itt élünk Szemeretelepen oda kell figyelnünk egymásra és segí-

teni kell egymást függetlenül attól, hogy ki – ki hogy látja a világot. 

Valószínűleg ennek köszönhetjük, hogy megéltük a 30. születésna-

punkat. 

Jó volt a kapcsolatunk a Szemeretelepen működő Polgárőr Egyesü-

lettel. Az évek során sok közös rendezvényünk is volt. Rendezvé-

nyeinkhez, lehetőségeik figyelembevételével segítségünkre voltak. 

Azonban a megváltozott társadalmi körülmények miatt a jól mű-

ködő Polgárőrség azóta megszűnt. 
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Itt kell megjegyeznem, hogy 

Baráti Körünk büszke arra, 

hogy több kitüntetettje is van. 

Buczkó Imre festőművészt a 

Baráti Kör tagját, 1998-ban 

„Pro Urbe” díjjal jutalmazta 

az Önkormányzat. 2004-ben 

Járainé Dr. Bödi Györgyit, a 

Vörösmarty Mihály Ének-

zene Ált. isk. és Gimnázium 

igazgatónőjét jutalmazta „Pro 

Urbe” díjjal az Önkormány-

zat, aki a Baráti Kör alapító 

tagja. Varga István barátunk 

2007-ben szintén „Pro Urbe 

Pestszentlőrinc – Pest-

szentimre” kitüntetést kapott, majd alelnökünk Kiss László tiszte-

letes részesült „Pro Urbe” díjban 2014 –ben, és ugyanebben az év-

ben Járainé Dr. Bödi Györgyi „Pestszentlőrinc-Pestszentimre dísz-

polgári” kitüntetést vehetett át, majd 2015-ben posztomusz díszpol-

gári címet adományozott az Önkormányzat Vitéz Józsi bácsinak az 

utolsó koronaőrnek, aki szintén a Baráti Körünk alapító tagja volt. 

Sok idő eltelt Közösségünk létrejötte óta. Megváltoztak a körülmé-

nyek, mi is. Új célokat kell magunk elő tűzni. Úgy tűnik most, hogy 

Telepünkön már adottak az életkörülmények arra kell töreked-

nünk, hogy ne csak éljünk itt, de jól is érezzük magunkat. Ezért a 

helyi kulturális élet fejlesztéséért érdemes tenni, hiszen számos 

adottsággal rendelkezünk. Templomaink, a Don Bosco kiváló előa-

dótermek. Kirándulásaink is vonzzák nemcsak a helyi, de távolabbi 

barátainkat is. Folytassuk együtt. 
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Néhány, a működésünkben fontos szerepet betöltő barátunk 
gondolatai Közösségünkről. 

2015-ben, most már több mint 5 éve csatlakoztunk - párommal 
együtt - a Baráti Körhöz. Bár nem vagyunk Szemeretelepiek, de oda 
járunk a református gyülekezetbe és itt találkoztam a Baráti Körrel. 
Tagjai közül nagyon sokakat ismertem már évek óta és páran hív-
tak: Gyertek el közénk. Elmentem egy összejövetelre és nagyon 
megfogott az a hangulat és tevékenység, melyet ott tapasztaltam: 

 - Gyakori – önköltségesen 
szervezett – autóbuszos ki-
rándulás az ország kevésbé 
ismert (legalább is általam), 
történelmi emlékekkel gaz-
dag részeire, a Felvidékre, 
sőt még Kárpátaljára is.  

- A történelmi emlékhelyek 
megkoszorúzása. 

- Érdekes előadások autentikus előadókkal.  

- Politikamentesség (mely a nem azonos politikai nézeteket vallók 
„hajba kapását” kiküszöböli és a politikai vitákat az ajtón kívül 
hagyja!). 

- Egymásra való odafigyelés. Pl.: A kerek születésnapok alkalmából 
való felköszöntés. 

- Közös bográcsolás. 

Azóta egyre inkább bekapcsolódok a Közösség tevékenységébe. 
Mivel önkéntes és spontán a Baráti Közösség, ezért mindenkinek 
aktívan ki kell vennie a részét a munkából. Nincs semmiféle szer-
vezeti kötöttség – kötelezettség. Bárki eljöhet közénk vagy távol 
maradhat tőlünk, minden adminisztráció nélkül. 



33 
 

A Baráti Közösség sok-sok felejthetetlen emlékkel tette gazda-
gabbá életünket, melyért csak köszönetet tudok mondani minden-
kinek, aki ehhez hozzájárult. 

Bartók Károly 

 

Szemere „30” 

Az évforduló alkalmából röviden emlékezni szeretnék a névadóra 
és a telep történetére. A névadó Szemere Miklós, a terület emble-
matikus alakja. Gazdag földbirtokos, író, többszörös regényhős 
Krúdy Gyula jóvoltából. Mondhatjuk szerencselovagnak is, aki ha-
talmas vagyont nyert kártyán és azt birtokba fektette. Aztán bir-
toka egy részét parcellázta és ezzel megalapozta a Szemere telepet 
a Nagybánya utca – Nyíregyháza utca – vasút által határolt terüle-
ten. Váratlan halála után örököse, Szemere István folytatta a par-
cellázást és ezzel kialakult a ma ismert Szemeretelep az Üllői útig. 

Harminc év telt el azóta, hogy megalakult a Szemeretelepiek Baráti 
Köre ebben a városrészben. 

Az idő akkor is halad, múlik, ha a világot a koronavírus fojtogatja. 
Az emlékezet akkor is „megálljt” parancsol egy percre, ha lázadva 
szeretnénk kitörni „maradj otthon” magányunkból, miáltal nem 
találkozhatunk azokkal a barátokkal, ismerősökkel, akikkel együtt 
kellene emlékezni, ünnepelni. Egy összetartozó csapat tartott ki 
harminc éven át jóban – rosszban azzal az igénnyel, hogy láthassák 
egymást havonta egyszer, de volt, hogy többször is. 

Kik ezek az emberek? Szemeretelep lakosai. Nincs megkülönböz-
tetés származás, nem, képzettség, vélt vagy valós érdemek szerint. 
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Engedjenek meg egy személyes gon-
dolatot. Én Ganz – kertvárosi va-
gyok, a csapatban afféle „gyütt-
ment”. Egy régi találkozás velük azt 
eredményezte, hogy itt ragadtam. 
Életem során többször voltam tagja 
vagy vezetője kisebb – nagyobb tár-
saságnak. Eddig nem találkoztam 

olyannal, hogy egy hatvan – nyolcvan fős csoport önként, lelkesen, 
hosszú távon fenntartsa igényét a rendszeres találkozásra és azt 
kényszer vagy rábeszélés nélkül gyakorolja is. Nemcsak az idők fo-
lyamán nem láttam nagyságrendileg ilyet, de most sem tudok 
ilyenről sem a fővárosban, sem vidéken. Mi lehet ennek az oka? 

A huszonöt éves évfordulón Tiszteletes Kiss László alelnök úr is 
megkapta ezt a kérdést a TV18 riporterétől, mert a jelenség már 
annyi idő után is feltűnő volt. Alelnök úr azt fejtette ki, hogy Sze-
mere telepnek egy különös mikroklímája van és az itt lakók ebben 
a mikroklímában élnek. Nagy igazság rejlik ebben, az itt élők „Ab 
ovo” összetartók voltak. Erre utal, hogy már 1913-ban megalakult 
a Szemere Telepi Polgárok Testülete. 

Harminc évvel ezelőtt Pándi János református lelkész kezdemé-
nyezte a Baráti Kör létrehozását, ő az alapító elnök. Nyugdíjazása 
után az utód, Kiss László tiszteletes vette át a parókiát és a társaság 
patronálását. Ő az alelnök és ünnepségeken a társaság hangulat-
teremtő zenésze nagy harmonikájával. Elnök Ivády Pál. 

A társaság havonta találkozik. Ezeken a találkozókon a kultúra, a 
művészet, a történelem, a honismeret fontos kérdéseivel ismer-
kednek a részvevők. A Baráti Kör kiadvánnyal és emlékműsorral 
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emlékezett a Tomory Lajos centenáriumra, elősegítve ezzel ismert-
ségét. Ez az eseménysor jelentős szerepet játszott abban a folya-
matban, hogy végül létrejött egy magángyűjteményből a Tomory 
Lajos Múzeum. A Baráti Kör kezdeményezte a II. Világháborús Em-
lékmű felállítását. Jótékonyságot gyakorol a kárpátaljai szegény 
magyarok között és lehetne még sorolni. 

Ismert dolog, hogy egy autó működéséhez elengedhetetlen egy jó 
motor. A Szemeretelepiek Baráti Körében ez a motor az örök ifjú 
Varga István, aki leveleit Varga Pista néven szignálja. Jogosan, 

energiáját csodálva azt látjuk, valóban annyi 
idős… Kezdeményez, felderít, szervez és elvi-
szi a csapatot világot látni, nagy gondot for-
dítva a dokumentálásra. 

Végig nézve évekre visszatekintve a képes 
beszámolókat és előadásokat, szembeszökő 
azok igényes „tálalása”. Ez viszont Scharek 
Ferenc tettestárs munkájának eredménye. 
Ugyanez az igényesség sugárzik egy – egy ün-
nepi terített asztalt látva, ami viszont Ferenc 
párjának, Zitának 
köszönhető, akit az 

ég kitűnő ízléssel és iparművészeti tehet-
séggel áldott meg. Mindezt a csillagok sze-
rencsés együtt állásának érzem.  

Egy rövid visszatekintésbe talán ennyi 
elég is. A többit mindenki önmagában 
folytassa, idézgesse, élvezze az emlékezés 
felhői között. 

Buczkó Imre 
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VIRÁGOS RÉT A LÖVÉSZÁRKOK KÖZÖTT 

Bevallom, furcsa címet választottam a Szemeretelepi Baráti Kör 30 
éves fennállását köszöntő írásomnak. Hosszú magyarázat mégsem 
szükséges ehhez, hisz mindenki érti. A címmel azonnal a közösség 
komoly értékére kívánok utalni, másrészt rácsodálkozom a kétség-
telen tényre, hogy 30 éven át politikai lő- és hídfőállások nem ék-
telenítették a Baráti Kör életét. 

Kezdem az elején: 1991 őszén vettem át a szolgálatot áldott em-
lékű Pándi János Nagytiszteletű Úrtól, aki baráti körünk alapító-
tagja volt. Emlékszem, amint nem sokkal itteni megmelegedésem 
után kedvesen félrevont, és arra bíztatott, hogy nem csak a refor-
mátus gyülekezetben, hanem a baráti közösségben is legyek az 
utódja. Mesélt az Egyesület életéről, céljáról. Nem kellett kétszer 
sem kérni, örömmel léptem be a tagok közé! Két református lelki-
pásztor hamar közösségre jut ezekben a dolgokban. Talán nem 
mindenki előtt ismeretes, hogy a református teológiai gondolko-
dás igen nagy hangsúlyt tesz a társadalmi-közösségi életre. Valljuk, 
hogy Isten világot fenntartó és kormányzó munkájához nem csu-
pán a vallás igaz gyakorlása, hanem a társadalom világiak általi jó 
igazgatása is szervesen hozzátartozik. Ezt nevezzük mi általános 
kegyelemnek. Ezért egy református ember számára nem jelenthet 
problémát a közügyekben való részvétel. Teológiánk szerint ez is 
istentisztelet, ha jól végezzük. 

Úgy gondolom, az iránymutatás az alakulástól fogva egészséges és 
helyes volt. A Szemeretelepen élő civilek azonnal a rendszerváltás 
után éltek az adódó lehetőséggel, hogy kezükbe vegyék civil társa-
dalmuk megszervezését. Immár nem a letűnt kor Hazafias Nép-
frontjának szellemében, amely ugyan a ’80-as évektől már kezdte 
előrevetíteni a nagy változások árnyékát, de valójában az egy párt 
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vezette ideológia háttérországa maradt. Az ezt követő polgári de-
mokrácia új lehetőségeket hozott, mellyel a szemeretelepiek az 
első adandó alkalommal éltek. Immár a megfelelés kényszere nél-
kül beszéltünk és terveztünk. Nagy idők voltak ezek! Az élet azon-
nal megpezsdült. Program program hátán. Ebben a közösségben 
nem volt semmilyen kirekesztés. A felvállalt érdek- és sorsközös-
ség igazi közösségé formálta a csapatot. Kezdettől fogva jól érez-
tem magam itt.  

A jó kezdetet hasonló folytatás követte. Az irány maradt. Oldott, 
emberi, baráti kapcsolatok születtek és születnek ma is. Az együtt-
létek és a kirándulások összekovácsoltak bennünket. Alkalmainkat 
is együtt szervezzük sokak megelégedésére. Tagjaink kifejezetten 
igénylik a közösségi létformát, a jó emberi kapcsolatok pedig eddig 
kiálltak minden szakítópróbát. Ez a fajta létforma pedig már alkal-
mas arra, hogy ellenálljon a szekértáborokba formálódás kísérté-
sének, amely napjainkban sajnos sok közösséget szétforgácsolt. 

Ez természetesen nem 
azt jelenti, hogy min-
den tagunk nélkülözi a 
világnézeti és politikai 
elköteleződést. Sokan 
különbözőek vagyunk e 
téren, még sincs vita, 
torzsalkodás. Sokan 
kérdezik, mi ennek a 
titka? Látásom szerint 
az, hogy mindannyian 
pontosan érezzük a kö-

A Karcagi ortodox templom 
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zösség minden áron védendő összetartó erejét. Sokat, nagyon so-
kat veszítenénk minden fajta árokásással, pártoskodással. 

Az igazsághoz tartozik, hogy voltak lemorzsolódások is, sértődé-
sek, emberi gyarlóságok miatt. Elmentek mindazok is, akik valami-
lyen politikai tábor felé igyekeztek terelni utunkat. Az elválás nem 
volt könnyű, hiszen sokan közülük jóravaló és szeretetreméltó em-
berek. 

Ezt a közösséget nem patetikus komoly-
sággal, hanem oldott, baráti lélekkel éljük 
meg. Egyszerűen jól érezzük magunkat 
egymás társaságában, közben akarva vagy 
akaratlanul példát adunk szétforgácsoló-
dott nemzetünk számára arra, hogy egy 
területen élő emberek egy jó ügy mentén 
igenis össze tudnak fogni, sőt, össze is tud-
nak kovácsolódni. 

Fogyasztói társadalmunkban a közösségek 
szétforgácsolódnak, vagy létre se jönnek, s 

az emberek lassan elmagányosodnak. 

 A közügyek, a nemzet, a kultúra iránt egyre kevésbé érdeklődnek. 
Sokak élete tartalmatlanná válik. Mi azért vagyunk, hogy ez ne így 
legyen. Igenis lehet értelmes közösségi életet élni! 

Ez a mi hitvallásunk. A jövőben ezeket az értékeket féltő szeretet-
tel kell őriznünk, ahogyan eddig is tettük. 

30 év nagy idő! Fel sem tudjuk idézni már minden eseményét, 
mégis egy pillanatra gondoljunk azokra, akik már nincsenek közöt-
tünk. Igen, hiányoznak. Lényük, szavuk előttünk van. De jó, hogy 
köztünk voltak. Nyugodjanak békességben! 
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Annak viszont nagyon örülünk, hogy nem fogytunk el. Talán ilyen 
sokan még soha nem voltunk. 

Mit is kívánhatnék magunknak ezen a szép évfordulón? Hát egy-
szerűen csak tiszta örömöt, emberséget, gondok között is sok vi-
dámságot, és persze sok-sok közös élményt. Most még velünk, s 
később majd nélkülünk is. 

Adja meg az Isten! 
Kiss László lelkész 
 
 
 
Post scriptum Kiss László írásához 

Bevallom, nekem nem kenyerem az írás mivel én inkább a számok-
kal foglalkozom, és sokáig a tanult szakmámban dolgoztam, mint 
programozó matematikus. Ennek ellenére úgy gondoltam, hogy 
nekem is illik pár szót szólni, mint a Baráti Kör volt elnöke. 1988-
ben a családommal együtt Szemeretelepre költöztünk a KISZ (Ifjú-
sági) lakótelepről. A családi házas környezet nagyon megfogott. 
Amikor ideköltöztünk nemcsak a megvásárolt házat kellett felújí-
tanunk, hanem az akkor még nem létező közművek okozta problé-
mákkal is foglalkozni kellett.  
Így értünk el az 1990 es évekhez, amikor is a rendszerváltás évei 
kezdődtek. Ekkor indította el Pándi János tiszteletes a Baráti Kört 
a Szemeretelepen élő civilekkel. Én is jelen voltam a Baráti Kör 
megalakulásánál, talán akkor én voltam a legfiatalabb tagja a Kör-
nek. Pándi János tiszteletes már az alakuló ülésen nyilvánvalóvá 
tette, hogy nekünk civileknek a legfontosabb feladatunk itt 
Szemeretelepen a saját környezetünk megóvása és az egymásra 
való figyelés. Mivel fiatal korom miatt az én első feladatom a csa-
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lád eltartása volt, csak ritkán vettem részt a Baráti Kör összejöve-
telein. Ugyanakkor amikor a különböző ügyekben meg kellett szó-
lalni én is hallattam hangomat. Emlékszem nagy meglepetésre 
amikor Varga István elnök családi okokra hivatkozva (felesége akut 
betegsége) lemondott az elnöki posztról és Kiss László alelnök és 
Varga István (ma is a Kör mozgatórugója) felkértek a Baráti Kör el-
nöki posztjára. Hosszadalmas vívódás után fogadtam csak el ezt a 
megtiszteltetést. Ekkor kezdtük, el az idősebb korosztályt tanítani 
a digitális világra, s elmondhatjuk, hogy ma már a legtöbb tagunk-
kal interneten keresztül kommunikálunk. Ebben a közösségben 
nem volt semmilyen kirekesztés, sem barikád építés, ahogy Kiss 
László is írja, én is ennek tulajdonítom, hogy egyre többen jönnek 
el a különböző rendezvényeinkre.  
Én mit kívánok magunknak ezen a szép évfordulón? Kiss László al-
elnökünk szavait ismétlem meg „Hát egyszerűen csak tiszta örö-
möt, emberséget, gondok között is sok vidámságot, és persze sok-
sok közös élményt. Most még velünk, s később majd nélkülünk is.” 
Valamint kívánom, hogy sokáig 
létezzen a Baráti Közösség, hi-
szen továbbra is itt élünk 
Szemeretelepen gyermekeink-
kel és unokáinkkal együtt. 
Szeretettel! Ivády Pál ügyvivő 
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