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A közbeszerzés kiírásával hamarosan elkezdődik az új háziorvo-
si rendelő kialakítása a Szárnyas utcai épületben. A tervek sze-
rint jövő nyáron vehetik birtokba a körzetben élők az Üllői úti 
rendelőket kiváltó korszerű intézményt. 

A tankönyvek már az iskolák-
ban vannak, szeptember else-
jétől normál oktatási rendre ké-
szül a tankerület és a pedagógu-
sok kerületi szakszervezete is. 
Két tanuszoda is megújul ősztől, 
az úszásoktatás a korszerűsítés 
után indulhat újra. 

Utolsó üteménél tart az Újhe-
gyi Uszoda teljes megújítása, 
november 30-a a befejezés ter-
vezett időpontja. A medence-
tér már elkészült, a kiszolgáló-
helyiségek kialakítása, a bur-
kolások, nyílászárócserék, az 
elektromos hálózat kialakítása, 
valamint a pincében a meden-
cetechnológia kiépítése van 
még hátra. 

A szabadtéri koncerttel hivatalosan is megnyílt az Eiffel Mű-
helyház parkja. Az Operaház eseménye iránt akkora volt 
az érdeklődés, hogy „pokrócjegyeket” is meghirdettek 
az előzetesen rögzített létszám felett.

Járőrözésre kísértük a kőbányai rend-
őröket a Kőrösi sétányon. 76 előállítás 
a szabálysértések elleni fokozottabb 
rendőri fellépés első hónapjának ered-

ménye. A járőrök a többi közt a köz-
területi italozás megelőzésé-

re és a köztisztasági sza-
bályok megsértésé-

re is jobban odafi-
gyelnek. 

Online zenéltek 
a kőbányai ze-
nei ikonok. Póka 
Egonnal elődök-
ről, kortársakról, 
„raktárkoncertek-
ről” és a rockzene 
halhatatlanságá-
ról beszélgettünk.

A korábbiaknál spórolósabb év lesz ugyan az idei, de több járdaszakasz megújul a 
kerületben idén is. Újhegyen az Agyagfejtő utcában bővülnek a parkolóhelyek és 
folytatódik a közvilágítás fejlesztése. A kerület vezetése a karbantartásokról sem 
mondott le, 22 intézményben jutott forrás kisebb-nagyobb felújításokra. 2. oldal2. oldal
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A tervek szerint október 18-
ra készül el a Bányató utca 
Sibrik Miklós út és a Tavas 
utca közötti útszakaszának 
felújítása. A fővárosi beru-
házás miatt ez idő alatt for-
ga lomvá ltozásokka l kell 
számolni. A Bányató utca 
érintett szakaszán ideiglene-
sen egyirányúvá tették a köz-
úti forgalmat, így a munkála-
tok mellett is biztosítható a la-
kótelepen élők közlekedése, és a 
teljes időtartam alatt elérhetők 
maradnak a betorkolló utcák. 

Változott a tömegközlekedés 
is: a 85, a 85E és a 909 jelzésű 
autóbuszok módosított útvo-
nalon közlekednek Kőbánya–
Kispest felé,  útvonaluk nem 
érinti a Bányató utca és a Gőz-
mozdony utca elnevezésű meg-
állóhelyeket, helyettük a Ger-
gely utcán a Rózsaliget megál-
lóban alakítottak ki ideiglenes 
felszállási lehetőséget.

Kedves Kőbányaiak!
Polgármesterként lassan hozzászokom az 

online beszédekhez, de megbarátkozni 
sosem fogok velük. Személytelenek, ste-
rilek, nincs atmoszférájuk. Hiányzik a 
hallgatóság, hiányzik a visszajelzés, a 
személyes együttlét.

Márciusban tartottam először ünnepi 
beszédet egy kamerának, de egyedül érez-

tem magam a gondolataimmal. Bíztam benne, 
hogy legnagyobb nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án már ta-
lálkozhatunk a Magyar Oltárnál, hogy együtt adjunk hálát nem-
zetünk fennmaradásáért és az új kenyérért. De ismét egyedül kel-
lett kamera elé állnom. És nemcsak nekem, hanem mindazoknak, 
akik szeretik a közösséget, vagy akiket a közönség éltet.

Élő legendáink, Deák Bill Gyula és Póka Egon sem úgy tervez-
ték, hogy 2020-ban szabadtéri fesztivál helyett egy számunk-
ra idegen „raktárkoncertet” adnak a Kőrösiben. A tőlük megszo-
kott színvonalon ugyan, de üres nézőtér előtt, rajongói taps nél-
kül. Mert a blues – valljuk meg őszintén – nem a „fotelforradalmá-
rok” műfaja. Velejárója az összekapaszkodás, az együtt éneklés, és 
nálunk, Kőbányán a sör is – nagyipari vagy kisüzemi, kinek mi íz-
lik. A Rossz vér az Óhegy parkban, de a Kárpát-medence más ma-
gyarlakta területein sem tűri az ültetett rendet.

Az elmúlt ezerhúsz esztendőben azonban azt is megtanultuk 
elődeinktől, hogy miként lehet kiböjtölni a rendkívüli idősza-
kokat, vagy miként lehet azokhoz leleményesen alkalmazkodni. 
Miként lehet a kőbányászatból visszamaradt járatokat a borter-
melésben, majd később a sörgyártásban hasznosítani. Rajtunk is 
múlik, hogy ezúttal elegendő lesz-e a böjt, vagy hosszabb időre fel 
kell adnunk eddigi életünket és vele a közösségi összejöveteleket. 
Ahhoz, hogy ez ne így legyen, vissza kell térnünk a tavasszal mu-
tatott fegyelmezettséghez. Nem szabad lazítanunk, nem felejthet-
jük otthon a maszkot, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a távol-
ságtartást megkövetelő szabályokat. Szent István türelemre és a 
másik ember iránti szeretetre tanította fiát. A mostani helyzet-
ben nincs más dolgunk, mint betartani és betartatni államalapí-
tó királyunk intelmeit. Különben az online beszédek sokáig ve-
lünk maradnak.

A POLGÁRMESTER LEVELE

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Aktualitásainkról a  
www.facebook.com/ 

kovacsrobertpolgarmester  
oldalon is olvashatnak!

– Sajnos a koronavírus-járvány 
okozta bevételkiesések miatt a 
betervezett idei munkák egy ré-
szét el kellett halasztani. A ko-
rábbi évekhez képest csökken-
tek a lehetőségeink, de azért 
így is elég sok felújításra, kar-
bantartásra jut forrás idén – 
mondja Szabó Anna, a Vagyon-
kezelő műszaki igazgatója. Az 
ő területe a többi közt az orvo-
si rendelők, a bölcsődék, óvo-
dák, a sportintézmények, de az 
önkormányzati tulajdonú laká-
sok, ingatlanok karbantartása, 
felújítása is.

A Vagyonkezelő minden év-
ben nyár végén az intézmény-
vezetők közreműködésével fel-
méri, hogy mely intézmények-
ben milyen karbantartásra, ja-
vításra, felújításra van szük-
ség. Ebből áll össze egy műsza-
ki terv, amit beáraznak, majd 
a listát benyújtják a hivatal-
nak. Amint a képviselő-testü-
let elfogadta az éves költségve-
tést, a vagyonkezelő elkezdhe-
ti a megvalósítást: terveztethe-
ti, közbeszerzési eljárást írhat 
ki a beruházásokra, munkákra 
– attól függően, melyiknél mire 

van szükség –, hogy a következő 
évben az meg is valósuljon. Így 
történt a tervezés tavaly is – a 
megvalósítást azonban felülír-
ta a járvány. Újra kellett tervez-
ni, mire jut idén és mi halasztó-
dik jövőre. 

– A betervezett munkáink 
közül az intézményi nyári kar-
bantartás az, ami mindig lénye-
ges az óvodáknál, bölcsődéknél. 
Most ezt előre hoztuk május hó-
napra, mivel márciustól be vol-
tak zárva az intézmények, és 
úgy terveztük, hogy amit le-
het, még ez idő alatt végezzünk 
el, azaz a nyitás előtt. 22 intéz-
ményben jutott pénz kisebb 
karbantartásokra 90 millió fo-
rint összegben. Volt, ahol a vi-
zesblokkokat korszerűsítettük, 
máshol a vizesedést hárítottuk 
el, ivókutat építettünk, burko-
latot cseréltünk – sorolja a mű-
szaki igazgató.

A kisebb karbantartások mel-
lett a Kőbányai Önkormányzat 
biztosított forrást nagyobb költ-
ségű munkákra is: két intéz-
ményben, a Napsugár Bölcső-
dében és az Aprók Háza Óvo-
da Újhegyi sétány 1-3. alatt lévő 

telephelyén felújították és szi-
getelték a lapostetőt. Mindkét 
munka 39-40 millió forint rá-
fordítást igényelt. És volt, amit 
nem lehetett előre tudni: a Bó-
bita Óvodában történt csőtörés 
ugyanis azonnali lépéseket kö-
vetelt.

– A konyha teljesen elázott, 
az étellift tönkrement, és a for-
ró víz okozta pára miatt saj-
nos az egyik csoportszobában 
a mennyezet vakolata is lehul-
lott. Biztonsági okokból ezért 
felmértük, végigkopogtattuk 
az egész mennyezetet, és a cso-
portszobákban álmennyezetet 
építettünk ki, amit újra is fes-
tettünk. Volt ugyanakkor olyan 
helyiség is, amit újra kellett va-
kolni, és ha már hozzányúltunk 
a mennyezethez, sok helyen ki-
cseréltük a lámpatesteket is 
korszerű LED-es lámpákra, 
amelyek energiatakarékosak is 
– mondja Szabó Anna. A csőtö-
rés okozta terven felüli kiadás 
mintegy 11 millió forint volt, jú-
lius végére azonban elkészültek 
a munkák, így augusztus elején 
az ovisok visszamehettek meg-
szokott intézményükbe.

Folytatódott a Gyön-
gyike tömb megújulá-
sa is. A Pongrác Idősek 
Klubjának teljes bel-
ső felújítását még ta-
valy meg terveztette 
a Vagyonkezelő, idén 
így kiírhatták a közbe-
szerzést, június köze-
pén pedig átadhatták 
a munkaterületet a ki-
vitelezőnek. A befeje-
zés tervezett határide-
je december. A műsza-
ki igazgató azt mondta, bíznak 
benne, hogy az idősek a kará-
csonyi ünnepséget már ott tud-
ják tartani.

Az önkormányzati tulajdonú 
bérlakások, ingatlanok karban-
tartása is folytatódott. A Kada 
és a Mádi utcában is függő-
folyosót újítottak fel egy-egy 
épületben, az egyik Halom ut-
cai épületben pedig az udvari 
csatornát cserélték. Az épüle-
tek gépészeti állapotát is figye-
lik, idén a méretlen gázvezeték 
cseréjét egy Bánya utcai épü-
letnél már elvégezték, további 
két ingatlannál pedig folyamat-
ban van, készülnek a tervek.

A tervezés, az előre gondol-
kodás a kőbányai vagyonke-
zelőnél kifizetődik. Az építő-
ipari árak ugyanis folyamato-
san emelkednek, az is előfor-
dul, hogy hónapról hónapra vál-
toznak.

– A közbeszerzések lezárásá-
val azonban az árak fixek lesz-
nek, átalánydíjas szerződése-
ket kötünk a vállalkozóval, így 
utána már nincs módja változ-
tatni az árakon – magyarázza a 
szakember. – Így az nem történ-
het meg, hogy a munkák kezde-
te után tovább drágul a beruhá-
zás és a befejezéshez újabb for-
rásokat kell biztosítani. 

– A női oldali zuhanyzó, amit 
most látunk. Ide jönnek még a 
válaszfalak, hőszigetelés, pad-
lófűtés, burkolások, szerelvé-
nyezések… – vezet körbe az Új-
hegyi Uszoda jelenlegi munka-
területén Tóth György, a Va-
gyonkezelő műszaki menedzse-
re. Az ingatlan bejáratánál épí-
tőanyagok, a lépcsőn fellépve a 
falon tervrajz fogad. A főfalak 
alkotta váz már mutatja, hol mi 
lesz. A zuhanyzók aljzata kész, 
szerelvényezésre, burkolásra 
vár. Az egyes helyiségekben pe-
dig már ott vannak az új beren-
dezések, eszközök, beüzeme-
lésre készen. A látvány alapján 
külsősöknek nehéz lenne eliga-
zodniuk, Tóth György szavaival 
azonban kialakul a kép, már mi 

is látjuk, hol lesz például a láb-
mosó, amely után beléphetünk 
a medencébe. Ez utóbbi – azaz 
a medenceterület – már készen 
van, oda nem is léphetünk be, a 
műszaki menedzserrel a teljes 
felújítás utolsó fázisának terü-
leteit járhatjuk végig. 

– Ez a befejező ütem a kiszol-
gálóhelyiségeket foglalja ma-
gába, az összes burkolást, fala-
zást, a nyílászárócseréket, az 
elektromos hálózat kialakítá-
sát, gépészetet és a teljes me-
dencetechnológiát a pincében 
– magyarázza a szakember. Be-
járjuk a pincét is, ahol az aljzat 
már elkészült, kialakították a 
csatlakozásokat a vízgépé-
szeti tartályoknak is. 
Itt nem az esztétika, 

sokkal inkább a praktikusság, a 
célszerűség a lényeg. No meg a 
váratlan feladatok, problémák 
megoldása.

– Nyilván nehéz egy régi, fel-
újításra szánt épületet úgy ke-
zelni, mintha egy újat építe-
nénk, mert az új meg van adva, 
felhúzom, kész. De itt meglé-
vő szerkezetek vannak, nem 
lát bele az ember az aljzatba, 
amíg ki nem bontja. Találtunk 
olyan elöregedett csőhálózatot, 
amire nem lehetett rákötni, ki 
kellett találni rá a megoldást 
– hangsúlyozza Tóth György, 
aki azt is hozzáteszi, az a cél, 
hogy év végére egy olyan, telje-
sen akadálymentesített uszoda 
készüljön el, amely mindenki-
nek örömet szerez még hosszú 
évtizedekig. 

Kezdődnek a járdafelújítások, Újhegy új parkolóhelyekkel bővül

– Hat utcában újulnak meg 
járdaszakaszok – sorolja az 
augusztus 20-a után kezdő-
dő munkákat Szarvasi Ákos, a 
Vagyonkezelő városüzemelte-
tési igazgatója. A Harmat ut-
cában a Gitár utcától a Tég-
lavető utcáig újul meg a jár-
da, a Csősztoronynál az átel-
lenes oldalon a fák gyökerei ál-
tal tönkretett szakasz. Felújí-
tanak egy-egy részt a Zsombék 
és az Alkér utcában, de helyre-
hozzák az idősek otthona előtti 
szakaszt a Keresztúry úton is. 
A Kőrösi Kulturális Központ 
előtti járdaszakasz is megújul, 
itt azonban péntekenként szü-
netel majd az építési munka, 
hogy a termelői piac zavarta-
lanul üzemelhessen. Újhegyen 
új parkolóhelyek is kialakítás-
ra kerülnek.

– Az Agyagfejtő utcában 23 
parkolóhellyel bővül a jelenlegi 
kapacitás. A közösségi ház mö-
götti területről van szó, bízunk 
benne, hogy ezek az új férőhe-
lyek jelentősen javítanak majd 
az ottani parkolási helyzeten. 
Emellett a közvilágítás fejlesz-
tése is tervezési, engedélyezé-
si fázisban van, így szeptem-
berben a tavaly megépített Új-
hegyi parkolók olyan világítást 
kapnak, hogy éjszaka is min-
denki nyugodtan ott hagyhat-
ja majd az autóját – mondja a 
városüzemeltetési igazgató.

Számos tervezett feladat-

tal ugyanakkor már végeztek, 
ezek leginkább forgalomtech-
nikai munkák voltak. Ezek 
közé tartozik például a Fokos 
utcában a parkolósávok felfes-
tése, vagy a Vaspálya, Kőér és 
Óhegy út által határolt terü-
leten a forgalomtechnikai be-
avatkozások befejezése, ame-
lyek révén végig egyirányú lett 
az Ihász utca, illetve a Kele-
men utca. Több útszakaszon – 
így a többi közt a Kékvirág ut-
cában is – forgalomcsillapító 
küszöböket, köznyelven „fek-
vőrendőröket” építettek ki a 
gyerekek, gyalogosok bizton-
sága érdekében.

– Ott, ahol csökkentett se-
bességű zóna van, a belépő-

helyeken egy szé-
lesebb, nagy fek-
vőrendőr t szok-
tunk elhelyezni, 
hogy ha az autós 
a táblát valamilyen oknál fog-
va nem látja, fizikailag mégis 
érzékelje, hogy lassítania kell. 
Ott, ahol hosszabb szakaszok 
vannak, a köztes szakaszokra 
is szoktunk építeni, mert ezt 
például óvodáknál a gyerme-
kek védelme mindenképpen 
indokolja – magyarázza Szar-
vasi Ákos.

A fekvőrendőröket úgy ala-
kítják ki, hogy az adott se-
bességhatáron belül az autó-
soknak ne okozzon gondot, és 
meghatározó a lakosság véle-

ménye is, van, ahol az ő kéré-
sükre indul el a munka. 

– A fekvőrendőrök kialakí-
tásához alapvetően a közútke-
zelő hozzájárulása szükséges, 
azaz a Polgármesteri Hivatal 
illetékes osztálya és a Buda-
pest Közút mint a forgalom-
technikáért felelős ítéli meg, 
hogy szakmailag azok szük-
ségesek-e. Amennyiben igen, 
s megvan a jóváhagyás, akkor 
elkészül a forgalomtechnikai 
terv, amely alapján megindul-
hat az építés – részletezi az el-

járást a városüze-
meltetési igazgató.

Az idei év a fej-
lesztések terüle-
tén összessé gében 
spórolósabb lesz, 
m i nt a z előz ő -
ek, kevesebb út- 
és járdafelújítás-
ra jut forrás, mint 
korábban. 

– Én nagyon bízom benne, 
hogy jövőre, illetve a követ-
kező években sikerül azokat a 
terveket megvalósítani, ame-
lyek már ott vannak a polca-
inkon. Szeretnénk többek kö-
zött az Újhegyi lakótelep bel-
ső útjainak felújítását befe-
jezni, felújítani a Gém utcát, 
és szeretnénk tovább haladni 
a járdafelújításokban is, mert 
sok olyan szakasz van, ahol ez 
a gyalogosok biztonsága érde-
kében indokolt – teszi hozzá 
Szarvasi Ákos. 

Tervezett „aprómunkák”
Karbantartott, felújított intézmények

Utolsó üteménél tart az Újhegyi Utolsó üteménél tart az Újhegyi 
Uszoda felújításaUszoda felújítása

2020. november 30-a az uszoda teljes megújításának 
befejezési időpontja. A 30 éves intézmény 2018-ban 
vált baleset-veszélyessé. Akkor úgy tűnt, csak a tető-
szerkezettel van gond, ám ahogy a munkák haladtak, 
kiderült, gyakorlatilag teljes egészében fel kell újítani 
a létesítményt, pincétől a padlásig. 

Finishez Finishez 
közeledveközeledve

Augusztus 10-től ismét gyerek-
zsivaj tölti be a Bóbita Óvodát. 
Amint a falak kiszáradtak a júni-
usi csőtörés után, a helyreállítás, 
felújítás azonnal elindult, ám így 
is mintegy két hónapig tartott.

– Szerencsések voltunk, hogy 
a Mászóka Óvoda azonnal tu-
dott fogadni minket, volt helyük 
a csoportjaink számára – mond-
ja Blattner Edit óvodavezető. 
A fogadó intézmény ráadásul 
közel volt, így a szülőknek sem 
jelentett nagy megterhelést. 
A Mászókában a bóbitások az 
egész emeleti részt elfoglalhat-
ták, így három csoportszobában 
együtt maradhattak a gyerekek 

a megszokott óvodapedagógu-
saikkal. 

– Sok szülő megpróbálta meg-
oldani a gyerek elhelyezését eb-
ben az időszakban másként, de 
azt hiszem, ez erőn felüli tel-
jesítmény volt tőlük így a jár-
ványhelyzet után. Nagyon vár-
tuk már mindannyian, szülők, 
gyerekek és mi, óvodapedagó-
gusok is, hogy visszaköltözhes-
sünk – hangsúlyozza az intéz-
ményvezető.

Augusztus még a nyári idő-
szak, így az ovis csoportok 70 
százalékos telítettséggel mű-
ködnek, szeptembertől lesz tel-
jes a létszám. 

Újra 
„otthon”

Az államalapítás ünnepe után több helyszínen is indulnak felújítási munkák 
Kőbányán. Bár a koronavírus-járvány jócskán megkurtította az erre fordítha-
tó összeget, a Kőbányai Önkormányzat takarékos gazdálkodása révén a Va-
gyonkezelő több idei évre tervezett járdafelújítást, parkolókialakítást, illetve 
közvilágítás-fejlesztési munkát el tud végezni.

Munkában 
a marógép

Folytatja a kerület a 
közterületek fejlesztését

Lassításra 
kötelezve

Az ünnep 
után indul 
a felújítás
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A járványhelyzet okozta be-
vételkiesés ellenére sem mon-
dott le Kőbánya vezetése az 
iskolás gyereket nevelő csa-
ládok támogatásáról. A kerü-
let ötezer forinttal járul hoz-
zá a diákok iskolakezdéséhez. 
A támogatást a 2020. augusz-
tus 1. napján kőbányai lak-
címmel rendelkező általános 

iskolás és nappali tagozatos 
középiskolás diákok kapják 
vásárlási utalvány formájá-
ban. A Kelet-pesti Tankerü-
leti Központ által működte-
tett intézmények, valamint a 
Szent László Gimnázium és a 
Zrínyi Miklós Gimnázium ta-
nulói az iskolájukban vehetik 
át az utalványokat. A kerüle-

ten kívül tanulók törvényes 
képviselői – a lakcímkártya és 
a 2020/2021. tanévre szóló is-
kolalátogatási igazolás bemu-
tatásával – 2020. augusztus 
24. és szeptember 14. között 
a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félközpontjában (1102 Buda-
pest, Állomás u. 26., ügyfélfo-
gadási idő: hétfő: 13.30–17.30, 

szerda: 08.00–16.00, péntek: 
08.00–11.30) vehetik át az 
utalványokat. 

A Kőbányai Önkormány-
zat 2015-től biztosítja az is-

kolás gyermeket nevelő csa-
ládok részére a támogatást, 
azóta évente mintegy ötezer 
diák iskolakezdését segítette 
a kerületi hozzájárulás. 

– Eddig nem nagyon tudtunk tervezni, 
ezt most kezdhetjük el – kezdjük a be-
szélgetést Turcsányi Ildikóval, a Peda-
gógusok Szakszervezete kőbányai szer-
vezetének vezetőjével. Az érdekvédő 
arra utalt, hogy a tanév rendjéről szóló 
rendelet a szokottnál jóval később, csak 
augusztus közepén jelent meg, pedig azt 
a tanév tervezésénél – témahetek, érett-
ségik és felvételik időpontja – figyelem-
be kell venniük az iskoláknak. Turcsá-
nyi Ildikó azt mondja, bíznak benne, 
hogy normál tanrendben mehet a mun-
ka ősztől, mert a pedagógusok, szülők, 
de a gyerekek is nehezen élnék meg, ha 
újra távoktatásra kellene váltani a jár-
ványhelyzet miatt. 

– Márciustól júniusig óriási tapasz-
talatra tettünk szert. Mély víz volt, de a 
kollégák előtt kalapot kell emelni, ahogy 
a jóérzésű szülők előtt is, akik mindent 
kihoztak a helyzetből, amit lehetett. 
Ősztől azonban nem hiszem, hogy le-
hetne így folytatni, egy elsőssel példá-
ul nem lehet úgy tanévet kezdeni, hogy 
a tanító néni csak a nevét ismeri, a gye-
reket nem, hiszen ilyenkor kell a szokás-
rendjét kialakítani, ilyenkor kell megta-
nítani tanulni – részletezi a tapasztala-
tokat a szakember.

Az érdekvédők ugyanakkor készül-
nek a járvány esetleges második hul-

lámára is: a pedagógusok folyamatos 
tesztelését kérik a kormánytól, illetve 
azt, hogy az egészségi állapotuk vagy 
koruk miatt veszélyeztetett tanárok-
nak ne legyen kötelező az iskolában 
való tanítás. Fontosnak tartanák, hogy 
az intézményekben az úgynevezett ka-
binetrendszert, azaz az osztályok ván-
dorlását tanteremtől tanteremre, a 
járványhelyzetben ne használják, hi-
szen a gyakorlatban megvalósíthatat-
lan minden szünetben minden terem 
fertőtlenítése. Turcsányi Ildikó azt is 
hangsúlyozza: az osztálytermekben a 
gyerekek közötti távolságtartás sem 
valósítható meg, de a nagyobb gon-
dot a menza jelentheti majd, ahol egy-
szerre akár 100-120 gyerek ül le ebé-
delni. Ha ezt a járványhelyzeti szabá-
lyok szerint szerveznék át, lehet, hogy 
még négykor is ebédelnének a gyerekek 
– teszi hozzá.

Fontosnak tartják azt is, hogy a jár-
ványügyi eljárások kialakítására von-
ják be az iskolafenntartók a szülőket is, 
legyen nekik is beleszólásuk abba, hogy 
tudják-e, akarják-e a gyereket iskolá-
ba engedni, illetve milyen feltételekkel. 
Az érdekvédő hangsúlyozza, hogy Kőbá-
nyán a tankerülettel és annak vezetőjé-
vel jó a kapcsolat, korrekt szakmai mun-
ka folyik, egyeztetések vannak, a javas-

lataikat pedig megfontolják, egy részü-
ket beépítik a munkába.

Ám ami magasabb szinten dől el, ott 
már nem ilyen kedvező a helyzet. A ta-
vaszi járványhelyzet például sok peda-
gógusnak többletköltséget jelentett a 
szülőkkel való telefonos kapcsolattar-
tás, a webkamera beszerzése az online 
órához, vagy a jobb internet-előfizetés 
is rendkívüli kiadás volt, ám ennek el-
ismerésére hiába számítottak. Most ab-
ban bíznak, ha újra digitális oktatásra 
kell váltani, az iskolafenntartók figye-
lembe veszik a pluszköltségeket, emel-
lett pedig biztosítanak megfelelő eszkö-
zöket is a tanároknak az óratartáshoz.

Pedagógushiány szempontjából Kőbá-
nya a szakszervezet szerint is kedvezőbb 
helyzetben van, mint az országos átlag, a 
kerületben ugyanis elég biztos tantestü-
letek vannak. Ugyanakkor tudnak olyan 
iskoláról, ahol egy-két pedagógus még 
hiányzott a tanévkezdet előtt. A pedagó-
gustársadalom öregedése viszont Kőbá-
nyán is gond, kevés a fiatal szakember. 

– Kevesen maradnak hosszú távon 
a pályán, mert ebből a bérből lehetet-
len megélni, esetleg albérletet is fizet-
ni, hogyha valakit nem támogat a csa-
ládja vagy a házastársa – mondja Tur-
csányi Ildikó. Hozzáteszi: bár július el-
sejével minden pedagógus kapott 10 szá-

zalék ágazati szakmai pótlékot, az alap-
bérbe ez nem épül be, ráadásul kima-
radtak belőle az oktató-nevelő munkát 
közvetlenül segítők, például a pedagógi-
ai asszisztensek vagy az iskolatitkárok. 
Az igazi megoldás az érdekvédő szerint 
továbbra is az lenne, ha visszaállítanák 
a pedagógusbérek minimálbérhez kö-
töttségét, ami 2015-ben megszűnt. 

Két kőbányai tanuszoda gépészeti rendszere újul meg szep
tembertől, így az úszásoktatás később indul – nyilatkozta a Kő
bányai Híreknek dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó, a KeletPesti Tan
kerület igazgatója. Felkészültek a koronavírusjárvány esetle
ges második hullámára, de bíznak benne, hogy normál menet
rend szerint folyhat majd az oktatás. Szeptembertől közben 
már az új Nemzeti alaptanterv szerint tanulnak a diákok, és idei 
újdonság az ingyentankönyv is, amely a 2020/2021es tanévtől 
már minden évfolyamon minden gyereknek jár.  

Bár javában tart még a vakáció, közössé-
gi munkában diákok rendezik, leltároz-
zák az új tankönyveket a Szent László 
Gimnázium tornacsarnokában. Itt talál-
kozunk dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó tan-
kerületi igazgatóval. A Kelet-Pesti Tan-
kerülethez tartozó általános iskolákba 
és gimnáziumokba a nemzeti ünnep előt-
ti hetekben megérkeztek a tankönyvek. 
Idén ezek ára már nem a szülői pénztár-
cákat terheli, a kormány döntése értel-
mében minden diák minden évfolyamon 
ingyen kapja a tankönyveket. A tankerü-
letben ez több mint 12 ezer diákot érint, 
és összességében 150 millió forintba ke-
rült. A rászoruló diákok emellett ingye-
nes tanszercsomagra is számíthatnak. 

Ám nemcsak ez adott munkát még a 
tanévkezdés előtt az igazgatóknak, pe-
dagógusoknak. Szeptember elsejétől 
ugyanis életbe lép az új Nemzeti alap-
tanterv.  

– A vezetőknek egész nyáron voltak fel-
adataik, a tankerületi központ munka-

társai is végig benn voltak. A peda-
gógiai programokat kellett átnézni 
az iskolákkal. Volt ugyan egy tan-
tárgyfelosztás májusban, ám ezt a 
nyáron át kellett dolgozni – mondja 
a tankerületi igazgató. A kőbányai 
iskolákban szerinte nem jellemző 
a pedagógushiány, ahol a szakospe-
dagógus-ellátottsággal gond volt, 
ott nyugdíjas pedagógust foglalkoztat-
nak vissza, vagy a meglévő kollégák lát-
ják el a feladatot túlórában. A helyi szak-
szervezetekkel jó a viszony, Fekete Ildi-
kó kiemelte, hogy minden igazgatói érte-
kezletre meghívják a képviselőiket, így 
folyamatos a szakmai együttműködés. 

A koronavírus-járvány esetleges má-
sodik hullámára is felkészültek a nyá-
ron: feltöltötték a készleteket, fertőtlení-
tőszereket, maszkokat, kesztyűket sze-
reztek be. 

– Minden intézményvezetővel egyez-
tettünk, hogy melyek azok a platformok, 
amelyek a digitális oktatásban a legjob-

ban  használhatók, és persze ne legyen 
túl sok, mert az a szülőknek sem jó. Azt is 
felmértük, hogy melyik iskolában voltak 
olyan gyerekek, akiknek nincsenek meg 
az eszközeik, és beszereztünk ilyen esz-
közöket, hogy ha kell, a gyerekeknek és a 
pedagógusoknak is tudjunk kiadni – so-
rolja Fekete Ildikó. 

Igyekeznek javítani az intézmények ál-
lapotán is, ehhez egy állandó karbantar-
tó csapatot hoztak létre, amely az apróbb 
gondokat meg tudja oldani. Idén nagyobb 
felújítás is lesz, a tankerület 820 millió 
forintos keretet kapott erre nyár végén. 

– A két tanuszodában,  a Janikovsz-
kyban és az Üllői Úti Általános Iskolá-

ban a vízszűrőket, gépészetet teljesen 
ki tudjuk cserélni, ugyanakkor emiatt 
kicsit később fogjuk tudni indítani az 
úszásoktatást, mert most érkezett meg 
hozzánk a pénz, most folynak a közbe-
szerzések, hogy szeptemberben elkez-
dődjön a felújítás – mondja a tankerü-
leti vezető.
Ezen kívül a Széchenyi, a Szervátiusz 

és a Kertvárosi Általános Iskolában, va-
lamint a Zrínyi Gimnáziumban korsze-
rűsítik a fűtést, cserélik a kazánt, a X. ke-
rületi Pedagógiai Szakszolgálat épülete 
új nyílászárókat kap, és számos kisebb 
hiányosságot meg tudnak oldani a többi 
kerületi iskolában is. 

Idén nyáron újdonság volt, hogy az is-
kolák pályázhattak Erzsébet-táborok 
szervezésére. A tankerületből erre a Ke-
resztury Dezső Általános Iskola vállal-
kozott, több turnusban 79 gyermeket lát-
tak el. A tankerületi vezető bízik benne, 
hogy jövőre több intézmény is él a lehe-
tőséggel. 

Évnyitó érdekvédő szemmel

Több intézményt korszerűsít a Kelet-Pesti TankerületTöbb intézményt korszerűsít a Kelet-Pesti Tankerület

Tanévkezdésre 
készülve

Könnyebb 
iskolatáska

Idén is jár a tanévkezdési támogatás a kőbányai iskolásoknak

Odafigyeléssel 
szépül Újhegy

A terület átadásával megkez
dődött az általános iskola Kő
bányai úti épületének felújítá
sa. A kivitelezőnek szűk egy 
év alatt végeznie kell a mun
kával, hogy a diákok 2021ben 
a szokott helyen kezdhessék a 
tanévet. Átmenetileg az óvo
dások is elköltöztek a szom
szédból. A Mocorgót 2022 
nyarára csinosítják ki.    

A beruházás biztatóan in
dult, minden érintett időben 
érkezett. A fejlesztésekért 
felelős alpolgármester, Som
lyódy Csaba volt az első, őt 
követték a megrendelő Kő
bányai Vagyonkezelő Zrt. 
szakemberei. Utolsóként a 
kivitelező Zeron Zrt. képvi

selői é rkezte k 
meg a Szerváti
usz Jenő Általá
nos Iskola Kő
bányai úti épü
leté hez . Vé 
gigjártak és 
dokumentál
tak mindent 
a pincétől 

a padlá

sig. Megbeszélték, hogy me
lyik tárolókat kell gyorsan 
kiüríteni, de azt is, hogy hol 
lesz pontosan a lift. Az alpol
gármester hangsúlyozta is, 
hogy a munkaterület átadá
sával augusztus 18án meg
nyílt az elektronikus építé
si napló, amivel elkezdődött 
az oktatási intézmény bőví
tése. A B épületet lebontják, 
a főépületre pedig ráhúznak 
egy második emeletet, így az 
alsósok és a felsősök egy he
lyen tanulnak majd. 

– Az iskola 21. századi szín
vonalú műszaki berende
zéseket kap, és felújítjuk a 
szennyvizet elvezető csator
nát, ami komplex beruházás 
esetén ma már elengedhetet
len – mondta Somlyódy Csa
ba. Az új szint fűtéséről, il
letve melegvízelőállításá
ról hőszivattyúk gondoskod
nak majd, amelyek télen fű
tenek, nyáron viszont hűte
nek. Bár az iskola fenntartó
ja ma már a magyar állam, 
a tankerület csak a szakmai 
munkáért, magyarul az ok

tatásért felel. Az épület tu
lajdonosa az önkormány
zat maradt, így az állag
megóvás vagy a korsze
rűsítés továbbra is kerü
leti feladat.  – Mi nem 
azt nézzük, hogy ki a 

fenntartó. Számunkra 

a döntő szempont az, hogy a 
kerület iskoláiba kőbányai 
gyermekek járnak – hangsú
lyozta a fejlesztésekért fele
lős alpolgármester.

A ko ro n avíru s  já r vá ny 
okozta gazdasági vissza
esés is közrejátszhatott ab
ban, hogy a Szervátiusz Álta
lános Iskola bővítésére nagy 
volt az érdeklődés az építő
ipari cégek között. A nyílt 
közbeszerzési pályázaton ti
zenkét társaság versengett, a 
költséget eredetileg 1,2 milli
árd forintra becsülték. A leg
jobb árérték arányú ajánla
tot a nyertes Zeron Zrt. tette, 
a miskolci cég nettó 700 mil
lió forintért vállalta a mun
kát. A megspórolt százmillió
kat az önkormányzat továb
bi oktatási fejlesztésekre for
dítaná. Míg az iskola felújítá
sa jövő nyárra készülhet el, a 
szomszédos Mocorgó Óvo
da korszerűsítése egy évvel 
később, 2022ben zárulhat. 
A két intézmény fejlesztésé
re összességében hárommil
liárd forintot ál
doz Kőbánya 
önkormány
zata. 

Szintet lép 
a Szervátiusz 

Ha a helyzet a várt-
nál szűkebbre szab-
ja a büdzsét, érdemes 
arra összpontosíta-
ni, amihez kevesebb 
forrás, de több oda-
figyelés, aprómunka 
kell – talán így fog-
lalható össze az új új-
hegyi képviselő, Mol-
nár Róbert ars poeticája. A sé-
tányon találkozunk és vesz-
szük sorra az eredményeket, 
ter veket.  

– Új képviselőként elsődle-
ges célom volt, hogy a válasz-
tókörzetemhez tartozó lakó-
közösségekkel, helyi szerve-
zetekkel, intézményekkel jó 
kapcsolatot alakítsak ki. Egy-
egy lakógyűlésen vagy óvoda-
látogatáson ugyanis sok olyan 
probléma felmerül, amelynek 
megoldásához sokkal inkább 
akarat és idő, mint pénz kell – 
magyarázza a képviselő. Foga-
dóóráin, de telefonon is sokan 
megkeresik. – A Gőzmozdony 
és az Oltó utcában például si-
került egy-egy rokkantparko-
lóhelyet kialakítani a társas-
házaknál a városüzemelteté-
si osztállyal, valamint a buda-
pesti közútkezelővel egyeztet-
ve. Nagy öröm volt az érintet-
tek számára, hogy ezután kö-
zel tudnak megállni az ottho-
nukhoz – meséli a képviselő.

Kéthetente megy végig a kör-
zetén, az aktuális problémákat 
fényképezi, jelzi az illetékesek-
nek. Úgy tartja, egy-egy letört 
faág, útra belógó sövény vagy 
közvilágítást takaró, gallyazás-

ra szoruló fa rendezése is 

fontos a lakók biz-
tonsága szempontjá-
ból. És van, amikor 
az érintettek egy asz-
talhoz ültetése ve-
zethet eredményre – 
ilyen a Gőzmozdony 
utcába n a z eg y i k 
élelmiszerbolt mö-
götti szelektív hulla-

déklerakó  kérdése is. Bár az a 
társasházhoz tartozik, az épü-
leten kívülre helyezték, így so-
kan illegális hulladéklerakó-
ként kezdték használni. Mol-
nár Róbert, összefogva újhegyi 
képviselő társával, a társas-
ház közös képviselőjével, vala-
mint a katasztrófavédelemmel 
egyeztetve igyekszik megoldást 
találni az áldatlan állapotokra, 
hiszen az nem elsősorban ön-
kormányzati hatáskör. Az apró-
munka mellett említi a nagyobb 
eredményeket is. 

– A Bányató utca felújítá-
sát elkezdte a főváros, régóta 
vártuk. Bár a munkálatok ki-
sebb kellemetlenségeket okoz-
nak, de örülünk, hogy végre el-
készül. A Sportligetben idén 
megépült futókör mellett pedig 
már elkészült a kamerarend-
szer és hamarosan teljes lesz a 
közvilágítás is a sportolók biz-
tonsága érdekében.” – mond-
ja Molnár Róbert, hangsúlyoz-
va, hogy célja a parkolóhelyek 
bővítése és a meglé-
vők felújítása, illet-
ve a faülteté-
si prog ra m 
folytatása is 
a ter ü le-
tén.
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Egy csendes hétköznapon kora 
délután indulunk járőrözni 
négy kőbányai rendőrrel. Két 
rendőrautóval kanyarodunk 
ki a Harmat utcai kapitány-
ság udvaráról, majd a Liget 
téri élelmiszerbolttól gyalogo-
san indulunk a Kőrösi sétány-
ra. A sarokig jutunk el, ami-
kor már meg is állunk. „Jó na-
pot kívánok” – köszönnek rá a 
járőrök az ott iszogató férfira. 
Láthatóan nem először kerül 
bajba. Morgolódik, de érezhe-
tően inkább csak a látszat ked-
véért. Nyújtja az iratait, majd 
néhány perc múlva beletörő-
dően veszi át az ötezer forintos 
helyszíni bírságról szóló ira-
tot. Láthatóan tudja, hogy Kő-
bányán tilos a köztéri italozás.

A járőrökkel folytatjuk az 
utat, az üzletek árkádsora után 
újabb megálló: a járda szélén, a 
virágágyás kövén üldögélő két 
férfira vár igazoltatás. A fel-
szólításra csendesen szedelőz-
ködnek, továbbállnak. A sétá-
nyon, a szökőkútnál már za-
josabb és nagyobb társaságra 
akadnak járőreink. Nem tet-
szik nekik az igazoltatás, han-
gosan morgolódnak. Válaszul 
a rendőri hangsúly is erélye-

sebb – meg is van 
az eredménye.

Az utolsó meg-
álló a trafik kör-
nyéke, egy újabb 
hangos csoporto-
sulás. Itt már jön-
nek a magyará-
zatok, kifogások. 
Bár éppen nem 
italoznak, a mel-
lettük lévő virág-
ágyás tele üres sö-
rösdobozokkal. 
Azt állítják, csak azért álltak 
meg, hogy összeszedjék az 
alumíniumdobozokat, ame-
lyeket pár forintért visszavál-
tanának a bevásárlóközpont-
ban. Akár elfogadhatónak is 
tűnhetne a magyarázat, ha 
nem merülne fel a kérdés, 
hogy a dobozok összeszedése 
helyett miért inkább csak áll-
dogálnak?… És az igazoltatás 
végén tovább is mennek.

Egy ötezer forintos hely-
színi bírság, tizenegy igazol-
tatás és egy csöndesebb sé-
tány az alig egyórás járőrö-
zés eredménye. A fokozottabb 
fellépés az új szemléletmód és 
egy szervezeti változás része – 
magyarázza Gyetvai Tibor kő-
bányai rendőrkapitány.

Az általános szabálysérté-
si hatósági jogkör márciustól 
került át a kormányhivatalok-
tól a kerületi rendőrkapitány-
ságokhoz. Ám ez nem csak pa-
píron jelentett változást! Ko-
rábban, ha a köztisztaság vagy 
közerkölcs elleni szabálysér-
tést, esetleg közterületi italfo-
gyasztást tapasztaltak, a jár-
őröknek az érintetteket a kor-
mányhivatalokba kellett elő-
állítaniuk. Az pedig a helyi sa-
játosságoktól, illetve a hivatal 
leterheltségétől függött, hogy 
egy-egy ügy mikor jutott el az 
elsőfokú döntésig. A hatáskör 
átvétele ebben jelentett nagy 
változást, ugyanis azóta a ka-
pitányságra viszik be az előál-
lított szabálysértőket, „házon 
belül” történik az eljárás meg-

indítása ellenük, és ott hozza 
meg a szabálysértési előadó 
az elsőfokú döntést is – vagyis 
akik vétenek a szabályok ellen, 
számíthatnak rá, hogy három-
négy órán belül kézhez kapják 
az elsőfokú döntést, amiben 
akár ötvenezer forint pénzbír-
ságot is kiszabhatnak rájuk.

A köztisztasági szabályok 
megsértését – ide tartozik a 
közterületi vizelés is – vagy 
a közerkölcs megsértését a 
törvény bünteti, a közterü-
leti italozást viszont a kőbá-
nyai önkormányzat rendele-
te minősítette szabálysértés-
nek. A kerületi rendőrök pedig 
mindannyit betartatják. A cél 
persze nem elsősorban a pénz-
bírság, a fokozottabb jelenlét-
tel sokkal inkább megelőzni, 
visszaszorítani szeretnék a 
lakosságot zavaró cselekmé-
nyeket.

A Kőrösi és az Újhegyi sé-
tány kiemelt helyszín, de Kő-
bánya egész területén odafi-
gyelnek az ilyen esetekre. Per-
sze nem állítanak elő minden-

kit, egy-egy esetnél az összes 
körülményt figyelembe veszik 
a járőrök. Csak példaként: ha 
valakinél érezhető, hogy nem 
tudott arról, hogy Kőbányán 
tilos közterületen alkoholt fo-
gyasztani, esetleg hazaindul-
va a munkából csak felpattin-
tott egy sört és beleivott, de a 
felszólításra ezt abba is hagy-
ja, elég lehet egy figyelmez-
tetés vagy egy helyszíni bír-
ság. Ám a notórius szabály-
sértőkkel szemben nincs en-
gedékenység. Volt, akit két-
szer vagy akár háromszor kel-
lett előállítani ahhoz, hogy tu-
datosodjon benne, mi az, amit 
közterületen nem tehet meg. 
„Az első időszakban napi 4-5-
6 előállításunk is volt a két sé-
tányról, most már azért olyan 
nap is akad, hogy nincs szük-
ség ilyen intézkedésre. Ez 
azért mutat valamit” – mond-
ja a kőbányai rendőrkapitány.

Nemcsa k eg yenruhába n 
mennek a sétányokra járőröz-
ni, előfordul, hogy polgári, 
azaz civil ruhában ellenőriz-

nek a rendészetisek. Nem fel-
tűnőek, a szabályok ellen vé-
tők így könnyen lebuknak. In-
dul eljárás a térfigyelő kame-
rák felvételei alapján is. A fi-
gyelmeztetéseket, pénzbír-
ságokat pedig érdemes ko-
molyan venni – amennyiben 
azok halmozódnak, a szabály-
sértési ügyek vége akár elő-
vezetés, majd elzárás is lehet. 
Arra sem érdemes apellálni, 
hogy a szabálysértési előadók 
csak hétköznaponként, a kor-
mányhivatalnál megszokott 
munkarendben dolgoznak. 
A kapitányságnál ez már nem 
így van.

„Vizsgáljuk a járőrözések 
hatékonyságát. Bár az a szer-
vezeti egység, amelyik ezt fel-
dolgozza, alapvetően hivatali 
munkarendben dolgozik, tehát 
hétköznaponként fél nyolc-
tól négyig, de volt, hogy hétvé-
gi többletszolgálatot rendel-
tünk el náluk” – hangsúlyozza 
Gyetvai Tibor. Vagyis a mun-
karendet a helyzethez igazod-
va szervezik. Figyelik, mikor 
jellemzőek a szabálysérté-
sek, és átszervezik a munkát, 
ha szükséges. Hogy mennyire 
hatékony az új szemlélet, azt 
a kapitány szerint nem nekik 
kell elbírálniuk. Ám a kerüle-
ti vezetéshez érkező köszönő-
levelek azt mutatják, a rend-
őri fellépés pedagógiai hatása 
nem maradt el. 

Kánikulában felüdülést jelent 
a hűtött lakás – a tulajdonos
nak. A szomszédoknak, lakó
társaknak vagy a járókelők
nek viszont bosszúságot okoz 
a légkondicionálóból szár
mazó és szabálytalanul elve
zetett kondenzvíz. Az ilyen 
ügyekben részben a kor
mányhivatal, részben a pol
gármesteri hivatal illetékes. 
A helyi hatóság nem a bünte
tésben hisz, hanem a szabály
talanságok kijavíttatásában.

Ugye önöket is kirázza a hi
deg, ha télen a nyakunkba 
csorog a hólé a tetőről? Nyá
ron hasonlóan kellemetlen 
érzést okoznak az utcára ürí
tő klímák. A globális felmele
gedés velejárójaként nálunk 
is nő a kereslet a légkondici
onálók iránt, különösen a fi
atalabb korosztályok köré
ben. A statisztikai adatok 
szerint a kisgyermekes csa
ládoknál az otthon korsze
rűsítése manapság egyet je
lent egy új szoba kialakításá
val, a fűtés modernizálásával 
vagy a klíma beszereltetésé
vel. Elég megnézni a kőbá
nyai emeletes házakat, a kül
téri egységek ma már úgy tö
rik meg a szinteket, mint bor
dűr a csempét. A rendezett
ség nem véletlen. 

– A kerületben a homlokza
ton rendezett módon, illetve 
az erkélyen vagy a loggián ta
kartan helyezhetők el klímák 
a nem védett ingatlanok, így 
a társasházak többségénél. 

Védett épületen jellemzően 
településképi bejelentéshez 
kötött a kültéri klímaberen
dezés felszerelése. Érdemes 
előzetesen egyeztetni a Pol
gármesteri Hivatal Főépíté
szi Osztályán – közölte a pol
gármesteri hivatal építésügyi 
osztálya.

Panaszosunknak, akit ne
vezzünk Gyuri bácsinak, nem 
is a látvánnyal van baja, ha
nem a kivitelezéssel. Az idős 
férfi és felesége az egyik la
kótelepen él. Miközben autó
jukhoz sétálnak a garázsso
ron, rendszeresen a fejükön 
vagy a nyakukban landol a 
kondenzvíz, amely nem más, 
mint a klíma beltéri egysé
gében lecsapódott pára. A há

zaspár joggal tart az egész
ségügyi kockázatoktól, a kon
denzvízben ártalmas baktéri
umok is megtelepedhetnek.

Házak esetében egysze
rűbb a megoldás. Felelős tu
lajdonos – és tegyük hozzá, 
felelős szerelő – a kondenzvi
zet az esőcsatornába üríti. 
De kellemetlenséget akkor 
is csak magának, illetve csa
ládtagjainak okoz, ha hagy
ja az udvarra csepegni. Laká
sokban már macerásabb a do
log. Ha benn gyűjtjük össze, 
akkor garantáltan nem zava
runk idegeneket. És akkor is 

szabályosan járunk el, ha 
kültéren tesszük ugyanezt 
– például az erkélyen. Ám 
nem mindenki áldozza fel 
a balkont a szabályköveté
sért, arról nem is beszélve, 
hogy nem minden lakáshoz 
tartozik erkély. 

– A kondenzvizet a jog
szabályok szerint úgy kell 
elvezetni, hogy az másokat 
ne zavarjon. Más kérdés, 
hogy az előírások betartá
sát nehéz ellenőrizni – vá
zolta a valóságot a névte
lenséget kérő szakértőnk. 

A klíma felszereléséhez nem 
kell építési engedély, de a tár
sasházi törvény szerint a köz
vetlen szomszédok kéthar
madának hozzá kell járulnia, 
a ház szervezeti és működési 
szabályzata pedig további fel
tételeket támaszthat. 

– A tervrajzot a közös kép
viselőnek le kell adni. Ha a tu
lajdonos attól eltér, és mond
juk a kondenzvíz szabályta
lan elvezetésével megrongál
ja a homlokzatot, akkor a kö
zös képviselő birtokháborítás 
miatt a jegyzőhöz fordulhat, 
és birtokvédelmet kérhet. 

Ugyanezt tehetik a közvetlen 
szomszédok is, ha a klíma rá
juk csepeg, vagy túl hangos 
– tudtuk meg Bék Ágnestől, 
a Társasházak és Társasház
kezelők Országos Egyesüle
tének elnökétől. Mindebből 
persze az is következik, hogy 
az idős házaspár nem jogo
sult birtokvédelemre, hiszen 
a garázsukhoz vezető járda 
vagy szervizút nem az ő bir
tokuk, hanem közterület.

Kőbányán a közös képvi
selők és a szomszédok nem 
különösebben aktívak klí
maügyben. Sima panaszaik 
a kormányhivatalhoz kerül
nek, amely helyszíni ellenőr
zést végez, és ha szabályta
lanságot talál, akkor építés
rendészeti eljárást indít. A bir
tokvédelmi beadványokat a 
jegyző bírálja el, de légkon
dicionálók miatt tavaly min
dössze két esetben indítottak 
eljárást. Kültéri egység lesze
relésére az utóbbi években 
nem akadt példa. A Polgár
mesteri Hivatal nem a szank
cionálást tartja célravezető
nek, hanem a szabálytalansá
gok kor rekcióját.

– 2010-ben, amikor polgármes-
terré választottak, az egyik 
legfontosabb célkitűzésként 
a kerület orvosi rendelőinek 
rendbehozatalát fogalmaztam 
meg, mivel azok siralmas álla-
potban voltak. Tervszerűen ha-
ladunk előre, elsőként a Salgó-
tarjáni, majd a Zsivaj és a Ke-
repesi úti, illetve ezt követő-
en a Pongrác úti rendelőt újí-
tottuk fel – emlékeztet D. Ko-

vács Róbert Antal polgármes-
ter. Ennek a programnak a ré-
sze a Tengerszem rendelő ki-
alakítása, amelyet részben ön-
kormányzati, részben állami 
támogatásból valósít meg a ke-
rület. Utóbbi összege 500 mil-
lió forint, és az összeg annak a 
mintegy 50 milliárd forintos 
egészségügyi fejlesztési ke-
retnek a része, amelyről a ta-
valy októberi választások után 

egyezett meg a kormánnyal a 
főváros új vezetése az atléti-
kai stadion támogatásáért cse-
rébe. – A beruházáshoz önerőt 
is teszünk, hiszen nemcsak a 
rendelő újul meg, hanem a kül-
ső környezetet, az előtte lévő 
kis parkot is rendezzük, illetve 
megújul a társasház épületé-
nek külső homlokzata is – so-
rolja a várható munkákat a pol-
gármester.

Mivel az ingatlan a Szárnyas 
utcai társasház szerves része, 
a homlokzat pedig a lakók tu-
lajdona, a beruházáshoz az ő 
hozzájárulásukra is szüksé  ges 
volt. 

– Számos kérdést feltettek 
nekem a zöldfelülettel, par-

kolással kapcsolatban, illetve 
azokra az épületrészekre vo-
natkozóan, amelyeket majd a 
társasház lakói és a háziorvo-
si rendelőkbe érkezők is hasz-
nálnak – mondja Ács Andrea, 
a körzet önkormányzati képvi-
selője, aki éppen ezért lakossá-
gi fórumot kezdeményezett az 
ügyben. Júliusban ez meg is va-
lósult, a társasházi közgyűlés 
előtt a lakók közvetlenül az épí-
tészektől, illetve a vagyonkeze-
lő képviselőitől és a kerület ve-
zetőitől kaphattak válaszokat 
az őket leginkább foglalkozta-
tó kérdésekre. Így amikor dön-
tésre került sor, hozzá is járul-
tak a beruházáshoz. 

– Megny ugodta k a la kók, 

hogy a háziorvoshoz érkezők 
nem fogják zavarni a minden-
napi életüket, miután a terve-
zők bemutatták azokat a kor-
szerű megoldásokat, amelyek-
kel megoldják a közös terek 
használatát – teszi hozzá a kép-
viselő. A többi közt hangszige-
telés, illetve külön bejárat szol-
gálja majd ezt, így az sem for-
dulhat majd elő, hogy aki a ren-
delőbe érkezik, az a társashá-
zon menjen keresztül. A lég-
kondicionáló berendezések-
nél is olyan technológiát alkal-
maznak majd, hogy a zaj ne za-
varja a lakók életét. A teljes be-
ruházás több ütemben valósul 
meg, a rendelő a tervek szerint 
jövő nyárra lesz készen. 

Klímaügy 
másként

Tengerszem presszó, étterem, iskola – hogy csak né
hány korábbi funkcióját említsük a Szárnyas utca 3. 
alatti társasházhoz tartozó épületrésznek, amely most 
végleges funkciót kap. Ide költözik át jövőre egy meg
újult és korszerűsített épületbe a felnőtt és gyermek
háziorvosi ellátás a két Üllői úti rendelőből, amelyek 
nemcsak kicsik, de az állapotuk is leromlott.

Futók a parkban, kutyások a 
futtatóban – ma már semmi jele 
annak az Óhegy parkban, hogy 
néhány hete pincetömedékelési 
munkák folytak itt. Azok befe-
jeztével ugyanis mindent hely-
reállítottak, ránézésre az sem 
látható, ami a munkák legfon-
tosabb következménye: a biz-
tonság.

– Háromféle pincerendszer 
van Kőbányán, az Óhegy park 
alatti az egyik közülük. Ez is a 
kőbányászattal alakult ki, azon-
ban itt vágatról van szó, amely 
nem kapcsolódik a harminc ki-
lométeres járathoz – magya-
rázza Somlyódy Csaba alpol-

gármester. Ezt a járatot évtize-
dekkel ezelőtt szeméttel töltöt-
ték fel, ennek bomlásából gázok 
keletkeztek, az esőzések pedig 
a mészkövet oldották. E két fo-
lyamat eredményeként pedig 
üregek keletkeztek, miközben 
a felső kőzetréteg nagyon elvé-
konyodott. – Ezt a járatot úgy 
kell elképzelni, mintha egy ha-
talmas gázkémény lenne, úgy 
kellett lemászni a függőleges 
aknajáraton. Én is voltam lenn 
régebben. Ott, abban a mély-
ségben már annyira oxigénhi-
ányos a levegő, hogy folyama-
tosan mennie kellett a szellőz-
tetőnek, amíg a bányászok dol-

goztak – magyarázza az alpol-
gármester.

Az önkormányzat korábban 
azzal már javított az állapoto-
kon, hogy a szemetet kitermel-
ték, ám végleges biztonságot a 
tömedékelés jelent. Vagyis olyan 
baleset, mint ami évekkel ezelőtt 
egy omláskor esett meg, hogy 
egy kutyasétáltató alatt besza-
kadt a járat, ezután itt nem tör-
ténhet meg. Nehezítette a vég-
rehajtást, hogy a Gázművek ép-
pen a pincéhez szükséges anya-
gok szállításának idejére időzí-
tette a Szlávy utcában a régóta 
várt gázvezetékcserét, és a ke-
rületet erről nem is értesítették. 

Így gyorsan kel-
lett megoldást 
találni arra, hogy 
a két munka egy-
mást ne akadá-
lyozza, a környé-
ken lakók életét 
feleslegesen ne 
nehezítse.

– Oda f ig yel-
tünk rá, hogyha 
már elfelejtet-
tek szólni előt-
te, akkor a mun-
kálatok során legalább szoro-
san együttműködjünk – mondja 
Somlyódy Csaba. A két feladat-
tal végül határidőre elkészültek 

a kivitelezők, a gázvezetékcsere 
után az út helyreállítása is a ke-
rület által elvárt minőségben 
valósult meg. 

Szigorúan 
ellenőrzött 
terek

A lakosság nyugalmának megőrzése a cél

76 előállítás – ez a sza
bálysértések elleni foko
zottabb rendőri fellépés 
első hónapjának mérle
ge. Kőbányán a lakossá
gi panaszok és megnöve
kedett esetszámok miatt 
július elejétől a járőrök a 
korábbiaknál is jobban fi
gyelnek a közterületi ita
lozás megelőzésére, illet
ve a köztisztasági szabá
lyok megsértésére. A két 
kiemelt helyszín a Kőrö
si és az Újhegyi sétány. 
Hogy ez pontosan mit je
lent, arról Gyetvai Tibor 
kerületi rendőrkapitány
nyal beszélgettünk, majd 
a járőröket is elkísértük 
egy körútjukra. 

Zöld jelzés a közbeszerzés kiírásáraZöld jelzés a közbeszerzés kiírására

Megkezdődik Megkezdődik 
a Tengerszem a Tengerszem 
rendelőrendelő
építéseépítése

Biztonsággal lezárt pincejárat
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Annak idején a korszaknak 
megfelelően típusterv alapján 
építették. Pest megyében két 
településen, Vácott és Gödöl-
lőn is hasonlóra bukkanunk, ha 
a művelődési központot keres-
sük. A három közül a gödöllői 
az elmúlt évtizedekben komo-
lyabb felújításon esett át. Ezt 
segítette az is, hogy 2011-ben 
a soros magyar uniós elnökség 
számos diplomáciai eseménye 
a gödöllői királyi kastélyban 
zajlott, a művelődési központ 
pedig a sajtóközpontnak adott 
helyet. Milliárdos tétel volt az 
1981-ben épült, elavult épület 

modernizációja, illetve a fűtés-
rendszer korszerűsítése, a vá-
ros ezt uniós pályázati pénzből 
valósította meg. A színházte-
rem és a színpad elavult tech-
nikáját hat évvel később tudták 
modernizálni.

Vácott nem történt hason-
ló nagyságú beruházás, ahogy 
Kőbányán sem, bár a kerü-
let vezetése folyamatosan ke-
resi rá a lehetőséget. A Kőrösi 
belső terében, gépészeti rend-
szerében felújítási munkála-
tok utoljára 1996-ban, vagy-
is majd 25 éve folytak. „Ki-
sebb javítási, karbantartási 

munkálatokat folyamatosan 
végzünk, de a nagyobb beru-
házáshoz szükség van külső 
forrásra, a kerület önerejéből 
erre nem futja. Éppen ezért fi-
gyeljük a pályázati lehetősé-
geket, és igyekszünk előreha-
ladni a Kőrösi korszerűsítésé-
hez szükséges tervekkel is” – 
mondja D. Kovács Róbert An-
tal polgármester. 

Előzetes becslések szerint a 
teljes rekonstrukció költsége 
meghaladná a 4,5 milliárd fo-
rintot. Ha több évre széthúzva, 
ütemezetten végeznék el, éves 
szinten az is nagy megterhe-

lést jelentene a kerüle-
ti büdzsének. Az egyik 
legégetőbb probléma, 
a kupola és a lapostető 
felújításának ára például ön-
magában elérheti a 400 millió 
forintot. De cserére szorulnak 
a nyílászárók és a burkolatok, 
korszerűsítésre vár a fűtési és 
világítási rendszer, valamint a 
teljes színpadtechnika, hang-
technika. És ami egy 21. szá-
zadi létesítménynél már ki-
emelten fontos, a teljes aka-
dálymentesítés is nagyberu-
házást jelent. 

A kerület vezetésének egy-

behangzó álláspontja, hogy 
szükség van az épület felújítá-
sára, az ehhez szükséges anya-
gi fedezet megteremtését pe-
dig mindannyian fontos cél-
nak látják. 

Burány Sándor országgyűlé-
si képviselő javaslatot tett arra 
a parlamentben, hogy a teljes 
rekonstrukció fedezetét az ál-
lami költségvetés biztosítsa, 
indítványát azonban a parla-
menti többség nem támogatta.

– Ez már „raktárkoncert” 
volt, tehát olyan fellépés, 
amelyért – állami támoga-
tásból – kiemelt gázsi jár az 
ismert zenészeknek és a ve-
lük dolgozó technikai sze-
mélyzetnek a koronavírus-
járvány okozta bevételki-
esés ellentételezéseként?   
– Ez nem „raktárkoncert” 
volt, hanem rendhagyó fellé-
pés egy hagyományos feszti-
válon. Mivel a járványveszély 
miatt továbbra sem szabad 
500 főnél nagyobb szabadté-
ri zenés rendezvényt tartani, 
a 8. Kőbányai Blues Fesztivál 
szervezői választás elé kerül-
tek: vagy megszakad a sorozat 
2020-ban, vagy az online tér-
be költözik. Ők – szerencsé-
re – az utóbbi mellett döntöt-
tek. A Kőrösi színháztermé-
ben rögzített produkció annyi-
ban most is élő volt, hogy ezút-
tal sem használtunk playbac-
ket. A bluesfesztivált a koráb-
bi években is a kőbányai ön-
kormányzat finanszírozta, így 
volt ez az idei „digi-
tális változat” 
esetében 
is.

– Milyen volt hallgatóság 
nélkül fellépni?  

– Nekünk ez nem idegen, 
mert a Póka Egon Experience 
aránylag sokat játszik zárt tér-
ben. Mindhárman a Kőbányai 
Zenei Stúdióban tanítunk, if-
jabb Tornóczky Ferenc gitárt, 
Szakadáti Mátyás pedig dobot 
oktat. Amikor a növendékeink-
kel zenélünk együtt, általában 
nincs közönség. Azoknak a 
kollégáknak, akik a folyamatos 
koncertezéshez szoktak, nyil-
ván rossz érzés üres terem-
nek játszani. De a profi zenész 
rendkívüli helyzetben is úgy 
játszik, mintha telt ház lenne. 
Így tettünk mi is a Kőrösiben.  

– Két Jimi Hendrix-szám fo-
gott közre egy Radics Béla-
nótát, amelyben azért visz-
szaköszönt a Hendrix által 
naggyá tett bluesballada, a 
Hey Joe. A magyar muzsi-
kusok közül miért a fiatalon 
meghalt gitárvirtuózt és ta-
lán meg nem értett zsenit vá-

lasztották?  
– 

A kérdésben részben benne 
van a válasz. Tizenhat-tizen-
hét éves koromtól volt szeren-
csém együtt játszani a ma-
gyar rock, illetve dzsessz első 
nagy generációjával: a Syrius-
ból ismert Orszáczky Jackie-
vel és Mogyorósi Lászlóval, a 
Generállal befutott Horváth 
Charlie-val, Babos Gyulával, a 
Tűzkerékben pedig Radics Bé-
lával. Kilógtam az amatőr ze-
nészek világából, hiszen tizen-
valahány évig zongoráztam, 
és zeneiskolai képzést is kap-
tam, amit a felsorolt, klasz-

szikus zenén nevelődött 
muzsikusok észre is 

vettek. Ezért vi-
tatkozom min-

dig azokkal, 
akik sze-

r i n t  a 

tehetséget nem kell képezni. 
Szerintem a kettő nem zár-
ja ki egymást. Aki tehetséget 
kapott, annak nyilván köny-
nyebb a dolga, de az edukáció, 
a mesterségbeli képzettség, a 
szakmai fogások elsajátítása 
az emberi lét velejárói. Az én 
olvasatomban a Homo sapiens 
elnevezésben a tanulás, a sza-
bály- és a hagyománytiszte-
let egyaránt benne foglaltatik. 
A zenének vannak közös sza-
bályai, amelyek ugyanúgy vo-
natkoznak egy vonósnégyes-
re, mint egy heavy metal ban-
dára. Bach, Chopin, Beetho-
ven, Csajkovszkij – és még so-
rolhatnám – nélkül nincs ko-
molyzene, ahogy Miles Davis, 
Hendrix, Eric Clapton vagy 
a Led Zeppelin nélkül nincs 
könnyűzene. Ezért sem értem 
az alternatív kortárs zenének 
azt a vonulatát, amely a szabá-
lyokkal és az elődökkel is sza-
kítani próbál.  

– Mi ennek az oka?  
– Visszakérdezek. Mi a „vi-

lág kifordulásának” az oka? 
Mert szerintem a világ a feje 
tetejére állt az elmúlt évtize-
dekben, amit a zene is leképez. 
De van egy jó hírem: a valódi 
muzsika örök, arra mindig kí-
váncsiak az emberek. A keres-
kedelmi rádiók többsége szin-
te mindent megtesz a rockze-
ne „elhallgattatásáért”, de ku-
darcot vallanak. Sting, Bru-
ce Springsteen vagy a U2 si-
mán megtölt százezer férőhe-
lyes stadionokat is. És az Ope-
raházban vagy a Zeneakadé-
mián is ritkák a foghíjas elő-
adások. 

– Most azonban se opera, 
se stadion, se fesztiválsze-
zon, ezért nyilván jól jön-
nek a „raktárkoncertek”. 
Gondolom, a Nemzeti Kul-

turális Alap (NKA) Könnyű-
zene Kollégiumának vezető-
jeként ismeri a részleteket. 

– Téved, a „raktárkoncer-
tek” nem hozzánk tartoznak, 
de a kezdeményezés dicsére-
tes. Úgy tudom, hogy kialakí-
tanak egy vagy több hang- és 
fénytechnikával felszerelt stú-
diót. A fellépő zenekarok pe-
dig viszik a saját háttérembe-
reiket, akik közül sokan egyik 
napról a másikra élnek mosta-
nában. A gázsi kiemelt, hogy 
valamennyire ellentételez-
ze az elmúlt hónapok kiesett 
bevételeit. Szerintem a több 
mint ötmilliárd forintos keret 
jelentős és egyben jogos segít-
ség, hiszen olyan kapják, akik 
a népszerűségük miatt kerül-
tek nehéz helyzetbe. Rájuk ez-
rek lennének kíváncsiak egy-
egy koncerten, ám azt azért ne 
feledjük, hogy a többség 500 fő 
alatti rendezvényeken szokott 
fellépni. Az ő soraikból érkező 
hőbörgéseket ezért jogtalan-
nak tartom, hiszen június má-
sodik felétől ők újra játszhat-
tak, már ha hívták őket.   

– Nem érzi mellőzöttnek 
magát?  

– Két okból sem. Örülök, 
hogy nem nekünk kellett ösz-
szeállítanunk a támogatás-
ra jogosultak listáját. Az ilyen 
döntések mindig vitát válta-
nak ki, mert akik lemaradnak, 
azok általában méltatlankod-
nak. Másrészt minél keveseb-
ben vesznek részt a „raktár-
koncertprojekt” lebonyolításá-
ban, annál kevesebb a járulé-
kos költség, és annál több ma-
rad az eredeti célra, azaz a tel-
jesítmény díjazására. Azt kissé 
furcsállom, hogy a szervezők 
között nincs zenész. Remélem, 
hogy a munkára felkért produ-
cerek, fesztiválszervezők, akik 
ahhoz szoktak, hogy alkudoz-
zanak a zenészekkel, felnőnek 
a feladathoz, és az adófizetők 
pénzével felelősen sáfárkod-
nak majd. 

Blues (túl)élőben  
Póka Egon elődökről, kortársakról, „raktárkoncertekről”Póka Egon elődökről, kortársakról, „raktárkoncertekről”

Ünnep szélessávon
A járványhelyzet szűkre szabta 
az idei augusztus 20-i ünnepsé-
gek keretét. Miután a hagyomá-
nyos Szent László Napok elma-
radtak, a kerület vezetése arra 
készült, az államalapítás ünne-
pén, a Blues Fesztiválhoz kap-
csolódva pótolható lesz a sze-
mélyes együttlét. A Kőrösi Kul-
turális Központ Szent István 
Napok programot állított össze, 
ám a koronavírus-járvány felül-
írta a terveket. Ahogy a már cius 
15-i nemzeti ünnepen és Tria-

non 100. évfordulóján, úgy au-
gusztus 20-án sem nyílt lehe-
tőség 500 fő feletti rendezvény 
megtartására. Így, ahogy koráb-
ban is, a kerület online ünnep-
séggel emlékezett, D.  Kovács 
Róbert Antal polgármester fel-
vételről mondott beszédet, más-
nap pedig az önkormányzat és a 
Kőrösi közösségi oldalán követ-
hették a kőbá nyaiak a rendha-
gyó 8. Blues Fesztivált. A kerü-
let polgármestere beszédében 
arra emlékeztetett, hogy Ist-

ván király a hitre, mint sta-
bil, biztonságot adó kőszik-
lára építette az országot, és 
a kő, a Pannon-tenger öblé-
ben évmilliók alatt kialaku-
ló mészkő az, amelyre a kő-
bányaiak az életüket ala-
pozhatták.

„A kő megmunkálásához tü-
relem, szorgalom, szeretet kell, 
mindaz, ami a mai kőbányai 
emberben is ott rejlik. De köve-
inkben ott van az állandó meg-
újulás, a hittel teli újrakezdés 

üzenete is, Kőbánya egész tör-
ténete ennek bizonyítéka!” – 
mondta D. Kovács Róbert An-
tal polgármester, hangsúlyozva, 
hogy a kőbányai ember a múlt-
ra, a hagyományaira épített, és 

ha balsors sújtotta, nemcsak 
átvészelte a zord időket, hanem 
ahog yan államalapító kirá-
lyunk tette, hittel, bizalommal 
és tudással tevékenyen alakí-
totta, formálta is a jövőjét. 

Mi közös a vonósnégyesben és a heavy metal bandában? Mi köze a Homo sapiensnek egy 
képzett doboshoz vagy zongoristához? – Válaszok Kőbánya díszpolgárától, aki élőben szólt 
felvételről az idei bluesfesztiválon. „Jimi Hendrix nélkül nincs egyetemes zenetörténet, Ra-
dics Béla nélkül pedig nincs magyar” – üzente a Kőrösi Kulturális Központ színházterméből 
Póka Egon Máté Péter-díjas basszusgitáros.   

Ecsettől Ecsettől 
fotóigfotóig

Kőbányai hangulatok címmel nyílt kiállítás a Szent László-plé-
bánián. Húsz helyi művész idézi meg Kőbánya hangulatát, te-
reit, épületeit, a kerülethez kapcsolódó legendákat különbö-
ző technikákkal. A tárlatot Weeber Tibor alpolgármester nyi-
totta meg, aki bejelentette: szeptembertől új „otthona” lesz 
a Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesületének. Ők vehe-
tik birtokba a  Helytörténeti Gyűjtemény korábbi, Halom utcai 
helyét. A KKIE 1998-tól működik, az első években baráti kör 
volt, 1999-től működnek egyesületi formában. Tagjaik között 
Munkácsy-díjas, Ferenczy Noémi-dí-
jas, Derkovits-, valamint Euro-
pa Nostra-díjas alkotóművé-
szek is vannak, de szívesen fo-
gadják a pályakezdőket is. Régi 
álmuk egy saját alkotóház, ahol 
kiállítóterem és közös műterem 
segíti művészeti tevékenységü-
ket. Az új székhely ennek a kez-
dő lépése lehet. 

Operagálára álltak sorba az ér-
deklődők a Kőbányai úton az 
ünnepi hosszú hétvége előesté-
jén. Az Eiffel Műhelyház park-
ját most vehették először bir-
tokba látogatók. Bár az egy-
kori Eiffel-csarnokban tavaly 
voltak már látogatható próba-
előadások, a Műhelyház a jár-
ványhelyzet miatt nem nyitha-
tott meg tavasszal, a hivatalos 
átadással egybekötött megnyi-
tója még várat magára. Ám idő-
közben az utolsó munkálatok-
kal is elkészültek, az ingatlan 
környezete is megújult, így a 
szabad ég alatt lehetőség nyílt a 
gálaelőadásra.

A parkavatón a Magyar 
Állami Operaház húsz ope-
raénekese lépett fel, a sztár-
vendég a németországi szü-
letésű, világszinten is elis-
mert Jonas Kaufmann tenor 
volt. A magyar és a nemzet-
közi operairodalom reme-
kei csendültek fel a Kodály 
Zoltán parkban Donizettitől 
Ránki Györgyig, de részle-
teket adtak elő az Operaház 
szólistái a Porgy és Bess, a 
West Side Story, illetve A de-
nevér című darabokból is. 
A műsor utolsó harmadában 

pedig Jonas Kaufmann váloga-
tott legkedvesebb áriáiból.

Bár a szabad ég alatt tartot-
ták, az Opera ragaszkodott a 
járványügyi szabályok szigorú 
betartásához – így a férőhelyek 
számát korlátozták, a belépést 
regisztrációhoz kötötték. A gá-
laest iránt azonban végül any-
nyira nagynak bizonyult az ér-
deklődés, hogy az Opera ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött 
„pokrócjegyeket” is meghir-
detett. Akik itt kaptak helyet, 
azok a parkban felállított néző-
tér mögötti füves területen tele-
pedhettek le, a koncertet pedig 
óriáskivetítőn követhették.

Felújításra
vár a Kőrösi

Pályázati forrás lehetne a korszerűsítés fedezete

Örömzene a Tutta Forza szerenádján Örömzene a Tutta Forza szerenádján 

Jöttek és csak jöttek 
a zenebarátok Szent 
István napjának elő-
estéjén a Helytörté-
neti Gyűjtemény ud-
varába. A háttámlás 
székek mellé csak-
hamar előkerültek 
a műanyag hoked-
lik is. A Tutta Forza 
zenekar szólistái Vi-
valdival nyitották 
az ötödik alkalom-
mal megrendezett 
nyáresti szerenádot, 
de nem a Négy év-
szakkal, hanem a ba-
rokk zeneszerző két 
fuvolára írt versenyművével.

Takács Dorottyát kezdet-
ben csak a szülei és a taná-
rai szánták zenei pályára, ő 
maga másfelé indult el. A Mű-
egyetemen kezdte, de a mu-
zsika hangja erősebbnek bi-
zonyult. Most a Zeneakadé-
mia hallgatója, külföldön is 
játszik már, ám úgy tervezi, 
hogy ötvözi a hangközöket a 
hangszigeteléssel, és befeje-
zi műszaki tanulmányait.

 – Szeretnék akusztikus 
mérnökként is végezni, mert 
a mai világban jobb „két lá-
bon” állni – fogalmazott a le-
endő fuvolaművész. A fafú-
vósok közül megszólalt a kla-
rinét és a fagott is, amely egy 
igazi magyar slágert, a tévé-
maci dallamát „dörmögte” 
el. A vonósok a roma lagzik 
férfitáncával, Weiner Leó Ró-

katáncával kezdtek, és Bach 
virtuóz hegedűjátékot köve-
telő prelúdiumával zártak. 
Az utolsó szó a „rezeseknek” 
jutott, akik mi mással búcsúz-
hattak volna, mint az ismert 
katonai takarodóval, az Il Si-
lenzióval. Az egyik trombi-
tát az Operaház zenekarának 
művésze, a Junior Prima dí-
jas Könyves-Tóth Mihály fúj-
ta. Mielőtt a dalszínházhoz 
került, sramlizenész is volt, 
ahol megszokta a közönsé-
get. Ezért is hiányzott neki a 
koncertélmény. 

– Gyerekként hangos hang-
szeren szerettem volna ját-
szani, így esett a választás a 
trombitára – idézte fel a mo-
tivációját. A zeneiskolában 
Bakó Rollandhoz került, ő in-
dította el a pályán. A mes-
ter tudta, hogy a kőbányai-

ak nemcsak a bluest szeretik, 
hanem a komolyzenét is, a 
nagy érdeklődés azonban őt 
is meglepte. A zenekar a nyá-
ri táborból tért vissza, ahol a 
repertoárt bővítették az új 
évadra.

– Szeretnénk gyermekbér-
letet indítani, a Ludas Matyi-
ra Balogh Sándor írt zenés já-
tékot óvodásoknak, alsósok-
nak, felújítottuk A bérmai mu-
zsikusokat, és a Diótörő lenne 
a harmadik. Közben készü-
lünk a hagyományos újévi 
koncertre is – árulta el Bakó 
Rolland.

A Tutta Forza nyáresti sze-
renádjához kőbányai kép-
zőművészek szolgáltatták 
a díszletet, a Csősztorony-
ból ide költöztetve át a nyár 
elején megnyílt Lampionki-
állítást.

Telt házas koncertek, színházi produkciók havonta többször, állandó klubok, kiállítások és könyv-
tár – mindez az 1975-ben épült Kőrösi Kulturális Központ kínálata. Az évtizedek során a ház ikoni-
kus épületté vált, programjain generációk nőttek fel. A Szent László téri intézmény központi helyet 
tölt be a kerület lakói életében, állapota azonban megépítése óta folyamatosan romlik. 

Parkfoglaló 
világsztárral

Bachtól a Bachtól a 
tévémaciigtévémaciig
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A kőbányai napközis táboro-
zókkal járjuk be a gyár terüle-
tét, nyomon követve, hogyan 
kap formát, tartást, mázat, 
színt egy-egy porcelánáru. Éva 

lassan fél évszázada dolgozik a 
gyárban, harminc éve, a rend-
szerváltás óta tulajdonosként. 

– A Kőporc felszámolása-
kor szólt a műszaki egyetemről 

egy tanárom, hogy a 
német Witeg porcelá-
nos szakembert keres. 
Ha ez nem jött volna be, talán 
balatoni büfékocsit vezetnék. 
Nem mondhatom, hogy könnyű 
harminc év volt. Nagyon sok 
nehézséggel éltük meg, hiszen 
annak idején, amikor átvettük, 
ez az épület romos volt, nem 
volt gáz, nem volt villany. Telje-
sen át kellett alakítani, rendbe 

hozni, megteremteni a feltéte-
leket a nyugaton is kelendő mi-
nőséghez – meséli mosolyogva, 
miközben már indul is a gyere-
keket körbekísérni az évszáza-
dos épületben. 

A Kőporc számára az idei év a 
mélypont a járványhelyzet mi-
att, hiszen az egyik legfőbb fel-

vevőpiacuk, a turizmus dőlt be. 
Nem volt igény a szuvenírbol-
tokban, vásárokban árusított 
díszekre, ajándéktár gyakra. 

– Az április mintha nem is 
lett volna, csak azért nem áll-
tunk le, mert korábbról volt 
két-három nagyobb megrende-
lésünk – mondja Bellovics Pé-
ter. 15 állandó munkatárssal 
dolgoznak, csökkentett mun-
kaidővel, az állami bértámo-
gatás igénybevételével érték el, 
hogy ne kelljen elküldeni sen-
kit. Számukra ez azért is fon-

tos, mert a porcelángyártás 
szűk szakma, nincs túlkí-
nálat a szakemberekből. Így 
amikor – éppen a járvány-
helyzetben – jelentkezett két 
új keramikus, a jövőre gon-

dolva a nehézségek ellenére is 
felvették őket. A fia talokra itt 
mindig szükség van, hiszen hi-
ányszakmáról van szó, a gyár 
jelenlegi dolgozói közül pedig 
többen is közelítenek a nyug-
díjaskorhoz. És a családi üzem 
nemcsak a munkavállalók te-
rén bővített a legnehezebb 
helyzetben is, hanem szélesí-
tik a termékkínálatot is. 

– Igyekszünk új területeken 
partnereket találni, vannak 
például nagyon speciális ter-
mékeink, amelyek a vadásztár-
sadalomnak készülnek, vázák, 
serlegek, szeretnénk ebben az 
ágazatban is megvetni a lábun-
kat – mondja Bellovics Péter. 

A jövőre készülnek, de a ha-
gyományokat is továbbviszik 
a Kőbá nya i Porcelá ng yá r-
ban. Az erős kőbányai kötő-
dés ennek része. A Helytörté-
neti Gyűjtemény Drasche-ki-
állításához is számos értékes 
darabbal járultak hozzá: régi 
kollégák fotói, porcelántermé-
kei gyarapítják az aranykort 
bemutató tárlatot. A nyár pe-
dig hagyományosan a tábo-
rozó g yerekek fogadásának 
időszaka, ami nem maradha-
tott el idén sem. Hétről hét-
re érkeztek a patinás épület-
be a napközis táborozók, aki-
ket a tulajdonos vezetett kör-
be az üzemben. A látogatás vé-
gén pedig mindannyian egy-
egy saját porcelántárggyal tá-
vozhattak, amelyet saját kéz-
zel, saját elképzelésük szerint 
színezhettek ki. 

Ha valódiak lennének, velünk 
együtt izzadtak volna Kolodko 
Mihály apró söröslovai a Dre-
her Antal utcában. Harminc fo-
kot mutatott a hőmérő a telefo-
non, amikor találkoztunk End-
rődi Veronikával, a Dreher Sör-
gyárak Zrt. vállalati kapcsola-
tok specialistájával, és dr. Tö-
rök Róbert történész-főmuzeo-
lógussal, a Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Múzeum 
igazgatóhelyettesével, aki szak-
mailag irányítja a Dreher Sör-
múzeum megújítását. A kívül-
állók közül nekünk, a Kőbányai 
Hírek stábtagjainak mutatták 
meg először az újragondolt tár-
latot, amely a járványhelyzettől 
függően nyit.

A Drehernél továbbra is szigo-
rúan veszik a koronavírus-jár-
vány elleni védekezést. 

– A Dreher Sörgyárak Zrt., fe-
lelős vállalatként, őszig meg-
hosszabbította a home office-
t. Sört főzni nyilván nem le-
het otthonról, de akinek a sze-
mélyes jelenléte nem szüksé-
ges például a termeléshez, azok 
a kollégák továbbra is az ottho-
ni íróasztal mellől intézik mun-
kahelyi teendőiket – tudtuk meg 
Szabó Ibolyától. 

Fókuszban a dinasztia 
2019-ben a múzeum együtt ju-
bilált a sörgyárral: a Dreher 165, 
a múzeum pedig 40 éves volt ta-
valy, a kerek évforduló adta az 
apropót a kiállítás reformjára. 

– 1979-ben alapították, akkor 
még Söripari Emléktárnak hív-
ták, mert a Dreher nevet csak 
1987-től lehetett újra használ-
ni. Az emléktárba az ország va-
lamennyi sörgyárából, sőt szeg-
letéből érkeztek relikviák, hi-
szen az uradalmaknak, kolos-
toroknak, városoknak egyko-
ron saját sörfőzdéjük volt. Így 
került a múzeumba 17. századi 
céhláda (a Pesti Magyar Serfő-
ző Céhet 1696-ban, az Első Pes-
ti Serfőző Házat pedig 1687-ben 
alapították – a szerk.) vagy céh-
levél a pesti serfőző céh későb-
bi mesterének, Mayerffy Fe-
rencnek, Ferihegy névadójának 
az aláírásával – mesélte Török 
Róbert.

Az alapszínek a piros és az 
arany, az újragondolt kiállítás 
a Dreher-dinasztiára összpon-
tosít: az alapítóra, Franz Anton 
Dreherre, fiára, a kőbányai sör-
királyra, idősebb Dreher An-
talra, az innovátor ifjabb Dre-

her Antalra és a már több lá-
bon álló nagytőkésre, Dreher 
Jenőre.

Magyarországon elsőként 
Kőbányán gyártottak üveges 
sört, a nagyipari hűtőrend-
szer alkalmazása pedig vi-
lágviszonylatban is egyedül-
állónak, mondhatni hungari-
kumnak számított. A kapun 
szereplő évszám a kezdete-
ket villantja fel, hiszen a Dre-
hereknél a sörfőzés hagyomá-
nyai nem 1854-ig, a kőbányai 
gyár alapításáig, hanem 1632-
ig, a klein-schwechati sörhá-
zig nyúlik vissza. A kiállított, 
1500-2000 tárgy között ipar-
történeti jelentőségű dara-
bok is vannak. Ilyenek például 
azok a reklámkorsók, amelye-
ket a Munkácsy- és Kossuth-
díjas Gorka Géza tervezett a 
két világháború között. 

Válságkezelés anno
Érdekességből is jut bőven a 
múzeumba. A gyár makettjén 
jól kivehetők a léhűtőpadlás 
lamellái, amelyekkel a levegőt 
terelték a kádakban tárolt fő-
zet irányába. Olvashatunk ar-
ról, hogy Dreher Antal az alsó 
erjesztésű lágersör megalko-
tásával, ha kicsivel is, de meg-
előzte a pilsenit. Megtudhat-
juk, hogy miért peches dup-
lán az a vendég, akinek a csapo-
lással szurok került a hordóból 
a korsójába. És közben a saját 
szemünkkel láthatjuk Dreher 
Jenő sikeres válságkezelésének 
eredményét: a kekszet, a csoko-
ládét, a tápszert vagy a likőrt, 
amelyeket ugyanúgy a Dreher-
logó alatt adtak el, mint a sört. 
És ha már említettük a söröslo-
vakat, a Drehernek kerékgyártó 
üzeme és kovácsműhelye is volt, 
hogy helyben orvosolhassák az 
esetleges „logisztikai fennaka-
dásokat”. 

– A múzeum a Dreher marke-
tingtörténete szempontjából is 
említésre méltó. A Kádár-kor-
szakban itt mutatták be az újí-
tásokat, a dobozos Kőbányait, a 
partihordót, majd később a Dre-
her néven piacra dobott söröket 
– említette Török Róbert. 

Hipszter 
forradalmárok
Nemcsak a Dreher, de a söripar 
globális marketingtörténetében 
is említésre méltó az a kezde-
ményezés, amelybe a magyar 
sörfogyasztók már belekóstol-

hatnak. A Dreher Sörgyárak 
Zrt. 2019 második felében ke-
reste meg a szintén Kőbányán 
működő kisüzemi (kézműves) 
főzdét, a Mad Scientistet azzal, 
hogy készítsenek közösen re-
cepteket. A Maglódi úton talál-
ható vállalkozás nevéből adódó-
an (a mad scientist őrült, meg-
szállott tudóst jelent magyarul 
– a szerk.) a kísérletezésre építi 
üzletpolitikáját, mégpedig meg-
lehetősen sikeresen. Egy, de in-
kább két új ízzel minden héten 
kijönnek, külföldön is egyre is-
mertebbek, azonban úgy dön-
töttek, kisüzem maradnak.

Csak minőségi alapanyagot 
használnak, abból viszont vál-
tozatos a paletta. Ötvenféle ma-
látával dolgoznak, a citrusos, fe-
nyőgyantás ízvilágú amerikai 
komlók mellett Új-Zélandról és 
Ausztráliából származó, ízben a 
bogyós növényeket idéző kom-
lókkal is dolgoznak. 

– Az a sörforradalom, amely 
az elmúlt öt-tíz évben elérte 
Magyarországot is, az Egyesült 
Államokból indult közel negy-
ven éve. A hazai közönség nyi-

tott az angolszász íz-
világnak megfelelő fel-
ső erjesztésű sörökre 
és a gyümölcsös ízekre 
egyaránt. Ezt nemcsak 

a mi termékeink iránti növekvő 
kereslet igazolja, hanem az is, 
hogy valamennyi hazai nagy-
üzem termékválasztékában 
megtalálhatók az ale sörök, va-
lamint a gyümölcsökkel (legin-
kább püré formájában)  együtt 
érlelt sörök – mondta a Mad Sci-
entist márkamenedzsere, Sza-
lai Tamás. 

„Szerelemgyerekek”
A Dreherrel közös márka, a Kő-
bánya X termékei mindkét fél 
szerint a nagyüzemi és a kisüze-
mi sörfőzés legjavát egyesítik. 

– Ebben a márkában a ha-
gyománytisztelet és az inno-
váció szimbiózisban találkozik 
egymással, vagyis az együtt-
működés a nagyüzem és a kis-
üzem számára egyaránt elő-
nyös – vallják a Drehernél. Nem 
volt kérdés, hogy a német ne-
meskomlókkal készült Under-
ground Lagert a nagyüzem főzi, 
a kávés fekete sör, a Catacombs 
Coffee Stout a Mad Scientist al-
kotása. A dobozok grafikáit Ba-
ranyai András festőművész, a 
kisüzemi főzde tervezője ké-

szítette. Mindkét fél hosszú 
távú együttműködést tervez, 
a folytatásra van is konk-
rét elképzelésük, ugyanak-
kor egybehangzóan állítják 
azt is, hogy a nagyüzem és 
a kisüzem összekapaszko-
dásának a csapolt sörök pia-
cának újraszabásához nincs 
köze, az együttműködésük 
korábbi. 

Csapra verve 
A kereskedelmi törvény mó-
dosításával 2021 augusz-
tusától a szállodák, kávé-
zók, éttermek és a kocsmák 
csak akkor mérhetik kizáró-
lagosan egy-egy nagy gyár-
tó söreit, ha a nagyüzemi 
csap mellé beengedik vala-
melyik kisüzemi főzde csap-
ját is. A Zila vendéglő veze-
tője egyetért a kisüzemi főz-
dék „helyzetbe hozásával”, a 
politika által választott meg-

oldással kapcsolatban azon-
ban vannak kétségei. Zila Ildi-
kó többször adott helyet kisüze-
mi főzde termékbemutatóinak, 
tartotta is a vállalkozás söreit, 
de azok nem voltak különöseb-
ben kelendők. És nem a minősé-
gük, hanem az áruk miatt.  

– Ha a csapolt kézműves sö-
rökön nem lesz „ársapka”, ha a 
vendéglős nem maximálhatja 
az árat, akkor ezek az italok egy 
szokványos étteremben vagy 
kocsmában versenyképtelenek 
maradnak. A magyar fogyasz-
tók árérzékenyek, és ez alól a 
Kőbányán élők sem kivételek – 
hangsúlyozta Zila Ildikó.

Ő sem vitatja, hogy a hazai 
sörbarátok kíváncsiak, de hoz-
záteszi, hogy többségük egy-
úttal konzervatív ízlésű. Meg-
kóstolják ugyan a kisüzemi sö-
röket, de a második korsót már 
a megszokott lágerből rende-
lik. A kézműves piacon is a lá-
gerek vagy pale ale-ek jelenthe-
tik az új irányt. Az ízkavalkád 
ugyanis ízfáradtsághoz veze-
tett a sörforradalomban. A kis-
üzemi irányzat hívei még ha új-
ragondolva is, de tiszta és egy-
szerű ízekre vágynak az időn-
ként hosszúra nyúló baráti sö-
rözéseken. 

Megújult a Dreher Múzeum, Megújult a Dreher Múzeum, 
miközben egymásra találtmiközben egymásra talált
a nagyüzem és a kisüzema nagyüzem és a kisüzem

Sörreform vitrinben Sörreform vitrinben 
és dobozban és dobozban 

Drehertől Dreherig címmel gondolták újra a nagy hírű sörgyár állandó kiállítását. 
A főszereplők a dinasztia tagjai: Franz Anton Dreher, idősebb Dreher Antal, ifjabb 
Dreher Antal és Dreher Jenő. Az innovációból jutott az főzőüstökbe is. Nagyüze-
mi és kisüzemi sörmesterek közösen állították össze két új ital receptjét. A hason-
ló szakmai együttműködés nemcsak nálunk, de világszerte is ritka. 

Enisz László a helyben be-
szerzett alapanyagra eskü-
szik, a húst a Bercsényi Élel-
miszeripari Szakképző Isko-
lából vásárolja. „Kiszínezte” 
a boltot, tematikus főzőna-
pokat hirdetett meg, amire a 
közönség és az önkormány-
zat egyaránt vevő. Tele van 
gasztrokulturális tervekkel.

A szeletelőgépet megjár-
ta már a füstölt karaj, a tarja 
és a combcsont eltávolítása 
után szív formájúvá alakult, 
két hónapos sonka. 

– Na, utoljára kóstoljuk meg 
ezt is! – javasolta Enisz Lász-
ló. Végigtolt a körkésen egy 
már-már fekete sonkát, majd 
elővett egy dobozt, benne olí-
vaolajban áztatott szárított 
paradicsommal. Ezt kínálta 
az ötéves sonka mellé, amely-
nek íze az érett sajtét és az er-
dei gombáét idézte. – A son-
ka olyan, mint a bor. Minél to-
vább marad meg a zamata 
az ember szájában, annál ki-
válóbb” – vont párhuzamot a 
csúcsgasztronómia egy má-
sik területével. Azt gondol-
nánk, hogy ilyen minőségű 
portékának nem kell reklám, 
anélkül is híre megy. De a 
Maglódi úti hentesbolt esete 
csak ráerősít a régi bölcses-
ségre, amely szerint jó bor-
nak is kell a cégér.

Enisz László öt-hat éve árul-
ja már helyben füstölt termé-
keit, az üzletre mégis csak az 
elmúlt hónapokban kapta fel 
a fejét a nagyközönség. És ez 
szó szerint értendő. Az anti-

kolt hatású, színes, kissé bo-
hém festés és az egyediséget 
hirdető elnevezés – Első Pesti 
Sonka Ház – vonzza a tekinte-
tet. Miközben a bejárat előtti 
placcon beszélgettünk, az esti 
dugóban álldolgáló autósok 
szeme sorra a boltra tévedt. 
A dekorációhoz egy francia-
országi üzlet adta a mintát, az 
egyik újítás pedig hozza a má-
sikat. A kóstolóesteknek ha-
mar hírük ment, a résztvevők 
gyorsan kinőtték a bolt előtti 
területet. A sörgyárral szom-
szédos belső udvar jóval tá-
gasabb, ezért a gasztrobuli-
kat oda költöztették át. 

– A született kőbányaiak-
ban erős a kötődés a kerület 
iránt, szeretik a mindenna-
pokban megélni az identitá-
sukat, ezért keresik a rend-
szeres közösségi alkalma-
kat. A beköltözők pedig azo-
kat a lehetőségeket keresik, 

amelyek révén beépülhetnek 
az „őslakosok” közé. Az egy-
másra találásban a kulináris 
élvezetek jelenthetik a hidat 
– mondta az üzlet tulajdono-
sa, aki négy évszakos prog-
ramsorozatban gondolko-
dik. Az udvar alatt pince hú-
zódik, így a bor- és pálinkaest 
adja magát. A belsőségekből 
készített ételek napja vagy 
a lecsófesztivál sikere pedig 
megmutatta, hogy a kultú-
rával fűszerezett főzőnapok 
egész Budapestről Kőbányá-
ra csalogatják az ínyenceket.

A közönség lelkesedése lát-
tán Enisz László tovább csi-
nosítaná az önkormányzati 
tulajdonú épület portálját és 
udvarát. A terv megvalósítá-
sában partnerre lelt a kerület 
vezetésében. A festett bicikli 
mellett idős asszony tűnhet 
fel egy-egy ablakban, macs-
kával és muskátlival. A padlá-

son sonkatörténeti kiállítást 
rendezhetnek be, ha nem 
is 2021-ben, de a következő 
években. Enisz László ezért 
szívesen fogad – természete-
sen előzetes egyeztetéssel – 
feleslegessé vált falfestéket, 
vakolóanyagot, kerti bútort, 
amiért füstölt áruval és jó 
szóval fizet. Túl nagyra nem 
szeretne nőni, mert neki fon-
tosabb a családias hangulat, 
mint a bevétel növekedése.

A betérő vendégekkel szí-
vesen beszélget. Nekem is 
elmondta, hogy a sonkaké-
szítést Olaszországban ta-
nulta az 1980-as évek má-
sodik felében. A sonkames-
ter elnevezést visszautasít-
ja, szerényen annyit mond: 
ő egy olyan ember, aki finom 
sonkákat készít. Búcsúzóul 
pedig megkérdezte, hogy ér-
zem-e még az ötéves sonka 
ízét a számban. 

Kőbánya-bögre, „Tiszta udvar, 
rendes ház”-tábla. Hogy mi a 
közös bennük? Az eredet. Ugyanis mindkettő a pati-
nás Witeg-Kőporc terméke. Abban az épületben já-
runk, ahol Drasche Henrik a 19. században, az 1838-as 
nagy pesti árvíz után elkezdte a porcelángyártást. Leh-
ner Éva tulajdonos és az üzem marketingvezetőjeként 
dolgozó fia, Bellovics Péter fogadnak. 

Napközis táborozók a Kőporcnál

Kőbányai sonka az 
ínyencek térképén

Közösségi tér alakul a Maglódi úti hentesbolt körülKözösségi tér alakul a Maglódi úti hentesbolt körül

A fehér arany 
nyomában
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Mintha csak hadapródok vívtak vol-
na egymással. A rögtönzött pástokon 
hat-nyolc évesek és egy korosztállyal 
idősebbek rohamoztak szivacsból ké-
szített fegyverekkel. Arcukon maszk, 
csak nem a vírus miatt. Itt ez a sport-
ághoz tartozik.

A versenybíró egy olimpiai és világ-
bajnoki bronzérmes tőrvívó, Gátai Ró-
bert. Tekintélyt parancsoló és határo-
zott ember. Szekund, terc, kvart, kvint 
– pattogtak a szakkifejezések a Ko-
csis Sándor Sportközpont paralimpiai 
csarnokának kellemesen ruganyos ta-
laján. Akár szolfézsórán is lehettünk 
volna. Az asszók előtt a mester rövi-
den bemutatta a vívásban általáno-
san használt támadó, illetve védekező 
mozdulatokat. Utóbbiak elnevezései 
egyeznek meg teljesen a zenei hangkö-
zökéivel. A Sportközpont Bihari úti te-
lephelyén az önkormányzat támogatá-
sával idén is megrendezték a már ha-
gyományosnak mondható sportisme-
reti tábort. 

– Szívesen látnék jó pár gyermeket a 
szeptember közepén kezdődő vívótan-
folyamon. A hat-nyolc évesek között 
mindkét döntős jó eszű és jó mozgású 
kisfiú – összegzett Gátai Róbert. Hogy 
próbálta-e csábítani a táborozókat? 
A válasz a mai világban talán meglepő, 
viszont fair play díjas. – A két kissrác 
már focizik, nem lett volna tisztessé-
ges, ha a labdarúgópálya helyett fel-

kínálom nekik a pás-
tot. Ez a tábor a sport 
szépségeinek feltárá-
sáról szól, nem pedig 
az „agyelszívásról”.

Jelentkezők amúgy 
is akadnak rábeszé-
lés nélkül is. Ádám-
na k tava ly tetszett 
meg a vívás, az idei tá-
borba már a Törekvés 
színei ben érkezett. 
Példáját többen kö-
vethetik, ha hihetünk 
a rögtönzött vívótor-
na után tartott közvé-
lemény-kutatás ered-
ményének. A gyerme-
kek többsége lelke-
sen jelentkezett, ami-
kor azt kérdezték tő-
lük, tetszett-e nekik a 
„pengeváltás”. Sárosi 
Botond sem zárta ki, hogy a foci mel-
lett belekóstol a vívásba, miután kezé-
be vehette Gátai mester valódi fegy-
verét. Odavolt a teniszért is, ami nem 
csoda. Olyan reménység magyarázta el 
a tábor résztvevőinek, hogy mit jelent 
az ász vagy a röpte, mint Piros Zsom-
bor, aki 2017-ben juniorként megnyer-
te az ausztrál, majd a francia nyílt te-
niszbajnokságot.

A hagyományos sportok mellett egy 
trendi csapatjátékkal, a tchoukballal 

is megis-
merkedhettek azok a gyermekek, akik 
a focitól, a röplabdától vagy éppen az 
ökölvívástól a testi kontaktus miatt 
félnek. Az újfajta labdajáték jellemző-
it a szervezők, Bakula Mária, a Széche-
nyi István Általános Iskola tornataná-
ra és Nagy István, a Sportközpont ko-
rábbi vezetője sorolták.

– Ezt a csapatsportot bárki játszhat-
ja, nincsenek benne olyan szerepek, 
mint a futballban, kreativitásra nevel, 
mert a hagyományos támadójátékok-
hoz képest teljesen más gondolkodást 
igényel – mondta Mária, akinek az is-
kolájában van már tchoukballcsapata. 
– Pedagógusként, nőként és anyaként 
az vezet, hogy a gátlásosabb gyerme-
kekben megszüntessem a félszet. Eh-
hez pedig a legjobb eszköz az ösztön-
ző dicséret, egy-egy jó szó azért, ami-
ért olykor sokadik nekifutásra, de hi-
bátlanul megcsinálta a nyusziugrást, 
legyőzve önmagát – ismertette peda-
gógusi ars poeticáját. 

– Mi nem a versenyszellemet éb-
resztjük fel a résztvevőkben, hanem 
élményt adunk nekik. Érzékeltetjük 
velük a sport közösségformáló erejét. 
Az egyik kislány félve jött az első hé-
ten, de hamar kiderült, hogy veleszüle-
tett erénye a gondoskodás. Magától vi-
gyázott a kisebbekre, önként segített 
teríteni, majd leszedni az asztalt. Meg-
találta a helyét, és a második hétre már 
nem az édesanyja íratta be, hanem ő je-
lentkezett – teszi hozzá Nagy István.

És Bárdi Csenge folytatná is a tá-
bort, ha lenne harmadik hét. Piros 
Zsombor őt is elbűvölte, de neki a 
test-test elleni küzdelem, a boksz is 
bejött, ahol – mint mondta – „kiüthet-
te a dühét”. Ezért aztán azt fontolgat-
ja, hogy a ritmikus gimnasztika mel-
lé felveszi amolyan kiegészítő sport-
ágként az ökölvívást. Csengét együtt 
faggattam Sárosi Botond testvéré-
vel, Zsomborral. Ő megrögzött focis-
ta volt óvodáskora óta. Nagy István 
mutatta meg neki az alapokat, de jött 
egy edzőváltás. 

– Szeretnék kézilabdázni, és kipró-
bálnám a birkózást is, mert nekem fek-
szik az erőkifejtés – avatott be a ter-
veibe Zsombor. A tábor minden nap-
jának végén értékeltek a szervezők: a 
sportteljesítmény mellett jutalmazták 
a sportszerűséget, az emberséget is. 
A tábor zárásakor pedig szóban jelez-
ték a szülőknek, hogy gyermekük mely 
sportágban tehetséges.

A nagyterem falán a múlt és a jelen 
nagyjai, Gerevich Aladár és Szilágyi 
Áron találkoznak egymással, a pálya 
szélén pedig a gyermekek találják ma-
gukat szemben a vívásra átalakított 
kerekesszékekkel. Mert a kőbányai 
sportismereti tábor szervezői a szem-
léletformálást is feladatuknak érzik. 
A résztvevők fogékonyak az érzékenyí-
tésre, természetesen fogadták a meghí-
vott parasportolókat, akiknek gyerme-
ki őszinteséggel tettek fel kérdéseket. 
A találkozás megérintette őket.

– A kissrác mellel felpattintot-
ta a labdát, majd a kezdőkörből 
ollózva bevarrta az ellenfél ka-
pujába. A csarnok hirtelen el-
csendesedett, a futsaltorna né-
zőinek leesett az álluk a mu-
tatvány láttán – meséli egyik 
legkedvesebb élményét a Kő-
bányáért Egyesület technikai 
vezetője. Büszkesége érthe-
tő, hiszen a bravúros mozdu-
latot egyik tanítványa mutat-
ta be. Azaz csak volt tanítvá-
nya, mert az ifjú tehetség azóta 
az ország egyik ismert klubjá-
ban játszik.

– A Bihari utcából érkezett, 
sok játékosunk származik ha-

sonlóan szegény sorból. Szá-
mukra a foci a boldogabb jövő 
reményét, a kitörés lehetőségét 
jelenti – mondja Bereczki Ist-
ván, aki ifiként a Fradiban foci-
zott. Nem lett belőle profi, még-
is a futball maradt az élete. El-
végezte az edzői tanfolyamot, a 
közelmúltban pedig sportszer-
vezésből is megszerezte a pa-
pírt a rutin mellé.

Az egyesület az első években 
jórészt szabadidős és tömeg-
sportrendezvények lebonyolí-
tásával foglalkozott. 2011-től 
összpontosítanak a labdarú-
gásra, amelyet a focit népsze-
rűsítő Bozsik-program segít-

ségével bevittek a kerü-
leti iskolákba, óvodák-
ba. Ma már 86 csoport-
ban oktatják a gyerme-
keket. Nem egyszerű-
en futballra, hanem együttmű-
ködésre – egyszóval csapatjá-
tékra. Bereczki István szerint 
a magyar labdarúgás alacsony 
színvonalának egyik oka, hogy 
a játékosok lassabban gondol-
kodnak a pályán, mint a spa-
nyolok, a németek vagy a fran-
ciák. A Bozsik-programban lá-
nyokat edz a Ferencvárosban, 
a Fradi felnőtt női csapatának 
edzője ismertette meg vele a 
Katalóniából származó játé-

kosképzési módszert, a „smart 
footballt”. Azóta ő is leállítja 
azokat a szurkolókat, akik a pá-
lya széléről kiabálják be a gyer-
mekeknek, hogy hova passzol-
janak. 

– Igyekszünk rávezetni a já-
tékost a helyes megoldásra. Ha 
hibázik, nem szidjuk meg, ha-
nem megkérdezzük tőle, hogy 
szerinte mit rontott el. Így a kö-
vetkező meccsen önmaga előz-
heti meg a bajt – foglalja össze 

a „gondolkodó foci” filozófiáját. 
A Kőbányáért Egyesület tech-
nikai vezetőjétől nemcsak a pá-
lyán, hanem a hétköznapokban 
is lehet emberséget tanulni. 
A koronavírus-járvány idején 
neki volt egyedül mersze ah-
hoz, hogy naponta fuvarozza a 
Szivárvány Idősek Otthonának 
dolgozóit. Kérdeztem tőle, hogy 
félt-e, amire csak annyit mon-
dott: a lelkiismeret parancsa 
erősebb a félelemnél.

Kardtól a tchoukballig
A szokottnál is népszerűbb volt idén a sportismereti tábor 

Ön tudja, mi a tchoukball? Mi sem tudtuk, amíg el nem látogattunk a Kocsis Sán-
dor Sportközpontba. A sportismereti tábort 2018-ban rendezték meg először az 
önkormányzat és a Törekvés SE támogatásával. Idén – feltehetően a koronavírus-
járvány miatt is – nagy volt a túljelentkezés. Sok szülőnek nyárra elfogyott a sza-
badsága, gyorsan lecsaptak a hasznos elfoglaltságokra.  

Hétköznapi hős
Emberség a pályán és a volán mögött 

– Mi vitte az építészmérnöki pályára? 
– Az alkotás öröme. Gyermekkoromban 
sokat kézműveskedtünk édesanyám-
mal, aki máig a legfőbb támogatóm. 
Amit ma csinálok, az is alkotómunka, 
csak nagyobb léptékben.

– Mi a vonzó egy hulladékkal feltöl-
tött agyagbányában? 

– A máig ható ipari múltja és a rideg-
sége. Születésem óta Kőbányán élek, 
több helyszínt is megvizsgáltam a kerü-
letben, mielőtt nekiláttam a diploma-
munkámnak. Felmerült például a Liget 
téri autóbusz-végállomás újragondolá-
sa. De közben folyamatosan hívogatott 
és csábított a Gergely-bánya. Kihívást 
jelentett a parlagon hagyott 25 hektá-
ros terület beillesztése a városi kör-
nyezetbe.

– Mi volt a rendezőelv?
– Az, hogy a központi épület van a bá-

nyáért, és nem fordítva. Többütemű re-
kultivációban gondolkodtam. Első lé-
pésben a kommunális hulladék lebom-
lása során keletkező biogázt hasznosí-
tó feldolgozó épülne meg a növényház-
zal. Ez egy közösségi tereket is magá-
ba foglaló látogatóközpont lenne, ahol 
végigkövethető az energiatermelés fo-
lyamata. Emellett pedig olyan növénye-
ket nevelnének, amelyekkel a bánya be-
ültethető. A parkosítás előrehaladtával 
jöhetnének a használatot segítő kis él-
ménypavilonok, közösségi kert, vala-
mint a sportolást kiszolgáló elemek.

– Említette az energiaterme-
lést. Milyen energiát állítana elő 
a biogáz-feldolgozó és meny-
nyit? 

– A biogáz segítségével meg-
termelt áram – a park vil-
lamosenergia-szükséglete 
mellett – a becslések sze-
rint 2000-2200 háztar-
tás teljes éves fogyasztá-
sát fedezné. Ha tehát egy 
kisebb településről lenne 
szó, a lakosságnak egyéb 
áramforrásra nem len-
ne szüksége. A villamos 
energia előállítása so-
rán keletkező hőt télen a 
növényház hasznosíta-
ná, nyáron pedig a kör-
nyező lakótelepek nyer-
nének belőle meleg vizet. 
A kiszolgálólétesítmé-
nyekre napelemeket tele-
pítenénk. Az esővizet ösz-
szegyűjtenénk, majd ózon-
nal ivóvíz minőségűvé tisz-
títanánk, hogy a park épüle-
teiben újra fel lehessen hasz-
nálni. 

– Hány évre elegendő a bio-
gázkészlet, és mi lesz, ha a bá-
nya e téren is kimerül? 

– Ez volt az egyik legfontosabb 
kérdés. A becslések alapján a gázkész-
let nagyjából húsz évre elegendő, a fel-
dolgozó beruházási költsége tíz év alatt 
térülhet meg, azt követően már profitot 
termelne. De a fenntartás nem tíz évig 
zöld, hanem jóval tovább! A szívókutak 
ugyanis nemcsak a biogáz, hanem a föld 

hőjének kinyerésére is alkalmasak. Így 
tehát a zöldenergia hasznosítása és a 
park önfenntartó működése hosszú tá-
von biztosítható.

– A 21. század építészetében a „zöld 
gondolat” trend, vagy már követel-
mény? 

– Utóbbi. A környezettudatosság ma 
már látásmód és követelmény min-
den épület tervezésénél. Persze egyes 
zöld technológiák még mindig drágáb-
bak a hagyományos megoldásoknál, és 
egy magánbefektetőnek vagy család-
nak általában más a pénzügyi mozgás-
tere, mint egy állami megrendelőnek, 
de a hosszú távú fenntarthatóságra való 
törekvés általánosan jelen van a szak-
mában.

– Következik-e ebből, hogy az ön ter-
vének megvalósítását is inkább az ál-
lam engedhetné meg magának? 

– Nem kizárólagosan, a kör-
nyezettudatos beruházá-
sok megvalósításá-
ban a közszféra és 
a magánszféra 
együttmű-
ködésé-
re i s 

van példa a világban. Úgy tudom, hogy 
New Yorkban ilyen konstrukcióban re-
kultiváltak nagy szeméttelepeket.

– Az ön befektetése már megtérült. 
Alkotásával sorra nyeri a díjakat, az 
elhelyezkedéssel sem volt gondja, 
személyesen a Műegyetem Építész-
mérnöki Karának diplomabizottsá-
gi elnöke ajánlott önnek állást. Hol is 
dolgozik, és hogy áll most a díjszám-
láló?

– A szakmában csak Köztiként emlege-
tett Középülettervező Zrt. Tima Stúdió-
jának vagyok a munkatársa. A Közti Ma-
gyarország egyik legnagyobb szakmai 
hagyományokkal büszkélkedő építész-
irodája, a stúdió pedig Tima Zoltánról 
kapta a nevét. Ismert munkái közé tar-
tozik a ferihegyi SkyCourt, illetve a Par-
lament látogatóközpontja, az Országgyű-
lési Múzeummal. Ami pedig a díjszám-
lálót illeti: a diplomamunkám öt-hat na-
gyobb elismerést kapott eddig. Az Eur-
ázsiai Nemzetközi Építészeti Fesztivá-
lon a rangsorolás még nyitott kérdés, do-
bogós helyen állok, de az majd csak októ-
berben derül ki, hogy hol fogok végezni.

– Repülőrajttal irány külföld, Nyu-
gat-Európa, az Egyesült Államok vagy 
Kína? 

– Egyelőre maradok, és ha idővel el is 
megyek, haza fogok térni. De előbb sze-
retnék a Köztinél szakmailag fejlődni és 
kiteljesedni. A későbbiekben – követve a 
pallérok évszázados hagyományait – én 
is szeretnék világot látni, és tapasztala-
tokat gyűjteni külföldön. De most úgy 
tervezem, hogy csak rövidebb tanul-

mányutakra hagynám el az or-
szágot, mert a szívem 

úg y is ha za húz 
Kőbányára.

Díjeső a pályakezdő 
kőbányai mérnökre

Kazi Zsolt a Gergely-bánya hasznosítását gondolta újra

Uniós és állami forrásból 
HITELLEHETŐSÉG 

MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK
Beruházásra és forgóeszköz-finanszírozásra, kezdő

egyéni vagy társas vállalkozásoknak is.
A hitel fix kamatozású, az ügyleti kamat jelenleg 3,9 %
- Maximális összeg: 

akár 2 x 10 millió Ft
- Maximális futamidő: 10 év/3 év
- Türelmi idő: max. 12 hónap

- 0%-os önerővel,
előfinanszírozás mellett

- Kezdő vállalkozásoknak is

Gyors ügyintézés, maximum 3 héten belül döntés!

Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Tel.: 06-20/290-3970 • www.nmrva.hu
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HIRDETÉS

A Lavotta és a Harmat utca kereszteződésében beszéltük meg a ta-
lálkozót. Pontosan érkezett, ami egy mérnökembertől talán el is vár-
ható. Gyalog jött, ami elárulta, hogy a környéken lakik. Úgy tervez-
tük, hogy kényelmesen körbesétáljuk a bányát. De épp abban az órá-
ban esett, se előtte, se utána. Így végül egy kávézóban ültünk le Kazi 
Zsolttal, hogy beszélgessünk az alkotásáról, a környezettudatosság-
ról és a jövőbeni terveiről.

„Anya, apa, labda, mama” – 
egy kisbaba jellemző első sza-

vai. Amint beszélni kezd, segít-
jük, hangját hallva boldogan ne-
vetünk össze vele. Az emberek 
többsége számára a hallás és 
a beszéd általi kommunikáció 
természetes, ám vannak, akik 
számára a kézjelek biztosítják 
ugyanezt. 

„A siket gyerek ugyanúgy 
fejlő dik, mint a halló gyerek, 
csak ő a kezével mutat. És na-
gyon érdekes, hogy ha a szülők 
tanítják, egy egyéves kisgye-

reknek már lehet egy 15-20 jel-
ből álló jelkincse. Nyilván még 

nagyon kis pici mozdulatok-
kal, de jelbeszéddel ugyan-

úgy kimondja, hogy anya 
vagy apa, ugyanúgy meg-

vannak az első szavak, 
mint egy halló gyerek-

nél” – magyarázza 
Tempfli Kátya, a Jel 

Alapítvány veze-
tője. Ők szer-

vezték a Je-
leven tá -

bort is, 

amely a Kőbányai Helytörté-
neti Gyűjteménybe látoga-
tott el a nyáron. A tábor kü-
lönlegessége, hogy integrált, 
vagyis a részt vevő gyerekek 
fele siket, fele halló.

Az alapítvány azért jött lét-
re, hogy a hallássérültek szá-
mára lehetővé tegye, hogy a 
jelnyelvet megélhessék a hét-
köznapok során akár az isko-
lában, akár egy játszóházban, 
a tábor pedig ugyanúgy en-
nek része, mint a Jeleven kur-
zus, amelyet tavasszal a Kada 
Mihály Általános Iskolában in-
dítottak el. A halló gyerekek 
improvizációs játékokkal ta-

nulják a jelnyel-
vet, tapasztalják meg azt, 
hogy hogyan tudnak kom-
munikálni siket emberekkel. 
A nyitás pedig oda-vissza mű-
ködik, a siket gyerekek is ki-
lépnek az alapvetően zárt kö-
zösségeikből. És ez egyre fon-
tosabb, mivel ma már tenden-
cia, hogy a szülők a jobb okta-
tás érdekében a hallók iskolá-
jába íratják be gyermekeiket, 
akiknek nagy segítség, ha 
a halló társaik tudják, értik, 
hogy hogyan kell kommuni-
kálni velük. 

Ahogy végigmegyünk ve-
lük a Helytörténeti Gyűjte-
ményben, jól látható, hogy 

nincs szükség sok magyará-
zatra vagy tolmácsra ahhoz, 
hogy a gyerekek egy pillanat 
alatt megértsék egymást, és 
együtt jásszanak az interak-
tív „sertésterelésen”, vagy 
korabeli ruhákba öltözköd-
ve fotózkodjanak a kőbányai 
promenádon. Tempfli Kátya 
pedig azt mondja, hogy a Ka-
dában tavasszal elkezdett és 
a járványhelyzet miatt abba-
maradt programot folytatják, 
hiszen abból mindkét fél nyer, 
ha elfogadóbbá, nyitottabbá 
válnak egymás irányába, úgy 
az ilyen egyszeri tábori prog-
ramokon, mint a hétközna-
pokban.

Jelevenek
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Teltek a fiolák és a vérvéte-
li zsákok az Újhegyi Közösségi 
Házban az augusztusi hétköz-
nap délutánon. Hiába a nyár 
és a szabadságolások időszaka, 
minden ágy foglalt volt. Szük-
ség is van rá, a járványhely-
zet ugyanis beszűkítette a vér-
adásszervezők lehetőségeit.

Doma Csilla, a Magyar Vö-
röskereszt budapesti szerveze-
tének munkatársa azt meséli: 
minden ősszel készül egy terv, 
hogy a következő évben mikor, 
hol szerveznek véradást. Már-
ciustól ezt elfelejthették, a ko-
ronavírus-fertőzés veszélye mi-
att ugyanis számos megszokott 
helyükre nem jutottak be, pél-
dául a nagyobb cégek telephe-
lyére vagy az egyetemekre. 

– A tisztifőorvos körlevélben 
kérte az önkormányzatokat, 
hogy az intézményeikben te-
gyék lehetővé a véradás szerve-
zését, ez azonban nem minden-
hol sikerült. A X. kerület viszont 
nagyon nyitott, a megfelelő sza-
bályok mellett a Kőrösi Kultu-
rális Központ szívesen fogad 
minket – mondja Doma Csilla.

Nyáron ugyan általában több 
vér kell, mivel több a baleset 
és a szabadságolások miatt ke-
vesebb a véradó, idén azonban 
más a helyzet, a véradásszer-
vezők nem kaptak külön felhí-
vást a vérellátó szolgálattól. A 
szokásos véradásokat azonban 
szervezik, a fix helyekre több-
ször is visszatérnek, hiszen a 
kórházak újraindulásával a mű-
tétek is újraindultak. Fertőzés-

től a véradáson nem kell tarta-
ni, a koronavírus ugyanis vér-
rel nem terjed. A cseppfertőzé-
sek megelőzése érdekében pe-
dig betartják a zárt helyeken 
már megszokott szabályokat.

Augusztus után szeptember-
ben is lesz véradás Kőbányán: 
25-én délután az Újhegyi Kö-
zösségi Házba, 28-án pedig a 
Kőrösi Kulturális Központba 
várják a véradókat. 

1956 után nem publikálhatott, így gyógyszerismertetőket írt a kőbányai Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár megbízásából. Ki ő?
A rejtvény fő soraiban az író nevét és egy tőle származó idézetet olvashatnak.

IMPRESSZUM
Felelős kiadó: Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat. D. Kovács Róbert Antal 
polgármester, 1102 Budapest, Szent László tér 29. 1475 Budapest, Pf. 35 Szerkeszti: 
Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ Elérhetőség: kobanyaihirek.szerk@gmail.com 
Főszerkesztő: Gyárfás Zsuzsa Szerkesztő: Nagy Zoltán Tördelés: Száraz Péter

Töltse ki az ábrákat 1-től 
9-ig terjedő egész szá-
mokkal úgy, hogy az ösz-
szes sorban, oszlopban 
minden szám csak egy-
szer szerepeljen.

SZU
DO
KUPROGRAMAJÁNLÓ
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Szeptember 11., 
péntek 15 óra 
SZÓKA JULI PRIMADONNA 
OPERETTDÉLUTÁNJA
Újhegyi Közösségi Ház

Szeptember 17.,
csütörtök 19 óra
BLUES KLUB
Kő Café

Szeptember 18.,
péntek 17.30
STOP, KORONAVÍRUS!
Az Én így védekezem a vírus el-
len című gyermekrajzpályázat 
kiállításmegnyitóval egybekö-
tött díjkiosztója
Kőrösi Kulturális Központ aulája

Szeptember 19,
szombat 15 óra
SZÜRETI MULATSÁG
Ismerkedés a szüreti munkák-
kal, eszközökkel, kézműves fog-
lalkozás keretében szüreti koro-

na- és pohárjelölő-készítés
Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény

Szeptember 20.,
vasárnap 15 óra
MARC CAMOLETTI: BOLDOG 
SZÜLETÉSNAPOT! AVAGY 
HATAN PIZSAMÁBAN
Vígjáték két részben a Pesti 
Művész Színház előadásában – 
Kőrösi színházbérlet 1. előadása
Kőrösi Kulturális Központ

Szeptember 21.,
hétfő 17 óra
KANIZSA JÓZSEF 
KÖNYVBEMUTATÓJA
Kő Café

Szeptember 25., 
péntek 19 óra
GÖRÖG IBOLYA 
„MINDENNAPI MACERÁINK” 
CÍMŰ ELŐADÓI ESTJE
KÖSZI Színházterem

A nyári vakáció idején az önkor-
mányzat napközis táborában 
segédkeztek a Radar Ifjúsági In-
formációs és Tanácsadó Iroda 
munkatársai. Játékos progra-
mokat szerveztek a gyermekek-
nek, kézműves foglalkozásokat 
tartottak nekik, a mesepedagó-
gia révén követendő mintákat 
mutattak a résztvevőknek, fel-
tárva egyúttal az őket körülve-
vő világ összefüggéseit. 

A tanév kezdetével a CIKK 
(Civil Ifjúsági Kör Kőbányá-
ért) Egyesület által működte-
tett Radar visszatér hagyomá-
nyos szolgáltatásaihoz. Az iro-
dában, amely a Zrínyi Miklós 
Gimnázium területén találha-
tó a Mádi utca 173. alatt, a beté-
rő fiatalok ingyen használhat-
ják az internetet. 

– Szorongásaikról, életveze-
tési gondjaikról teljes diszk-

réció mellett, anonimitásu-
kat megőrizve beszélhetnek. 
De akkor is bizalommal for-
du lhatna k a z irodá hoz, ha 
felzárkóztatásra van szüksé-
gük az iskolában, ha eltéved-
tek a jog útvesztőjében, vagy 
ha megerősítésre vá g y na k 
a pá lyavá la sztá sba n. Mot-
tónkhoz hűen, amely úgy szól, 
hogy „Radar – egy hely, ahol 
ér tenek ”, meg ha l lgatju k a 

hozzánk fordulókat, és igyek-
szünk nekik segíteni – hang-
súlyozta az egyesület elnöke, 
Edényi László, a Zrínyi Gim-
názium igazgatója.

A Radar ajtaja hétfőtől pénte-
kig 12 órától 20 óráig azok előtt 
is nyitva áll, akik közösségre 
vágynak. Nekik szólnak a film-
vetítések, a vitafórumok és a 
csoportfoglalkozások – egyszó-
val: a beszélgetések. 

A Hárslevelű és a Rézvirág utca 
sarkán... – úgy hangzik, mintha 
egy mese kezdete lenne. És egy 
kicsit talán így is van; a kertvá-
rosi történet nem mindenna-
pi. Az említett két utca sarkán, 
a Kertvárosi Háziorvosi Ren-
delővel szemben működik Papp 
Tibor és a felesége vállalkozása, 
a Szerber Team Bt. Állatfelsze-
relésekkel foglalkoznak, min-
den van náluk, ami a kedven-
cekhez kötődik, terráriumok-
tól kerti tavakig. Pár háznyira 
laknak, így ha gond van, ők is a 
szomszédos rendelőbe járnak. 

Tibornál évekkel ezelőtt úgy 
alakult, hogy gyakori vendég 
lett a rendelőben, jó viszony 
alakult ki a házaspár és a házi-
orvos között. Az adományozás 
2014-ben kisebb dolgokkal kez-
dődött: megcsinálták a rendelő 
díszítését, majd egy nagy akvá-
riumot a váróterembe. Utána, 

2016-ban jött egy 
szívritmuszavar 
Tibornál. 

– Itt a rendelő-
ben nem tudta k 
EKG -t csiná lni, 
be kellett menni a 
Bajcsyba. És akkor 
innen indult. Meg-
kérdeztük a köny-
velőt, hogy hogyan 
t udu n k  a dom á-
nyozni, és azóta ez 
rendszeressé vált – 
meséli Tibor. Okul-
va a történtekből, 
először egy EKG-t 
szereztek be a ren-
delőnek, majd jött a hallásvizs-
gáló készülék, ami abban segít, 
hogy a jogosítványokhoz szük-
séges vizsgálatokat a kertvá-
rosban el tudják végezni. Ta-
valy gyorstesztet adományoz-
tak, amely az embólia, illetve 

a z a g y vér-
zés gyanúját 
erősíti meg 
vagy zárja ki. 

– Mindig egyeztetünk a dok-
tornővel, hog y mire lenne 
szükség, és azt szerezzük be – 
magyarázza Csilla. 

Így történt ez a kert esetében 
is, amit korábban gaz vert fel 
és tele volt törmelékkel, üveg-
gel. Tiborék kitisztították, és 
csobogós, kerti tavas pihenőt 
alakítottak ki. Hozzájárult eh-
hez, hogy a cég egyik raktárát 

is költöztetni 
kellett. Átnéz-
ték, mire nem 
lesz szükségük 
a jövőben, így 
az a lapanyag 

egy része meglett. De a szikla-
kerthez a kavicsot, földet ho-
zatniuk kellett, geotextíliát is 
beszereztek, valamint vállal-
ták azt is, hogy a kertet a ké-
sőbbiekben is rendben tartják. 
Nem kis munka volt, de annak 
ellenére sem mondtak le róla, 
hogy közben a járványhelyzet 
miatt a cégnél ők is megérez-
ték a bevételkiesést, a munka-

vállalók megtartása érdekében 
pedig munkaidő-csökkentésre 
kénysze rültek. 

– Ez már eldöntött dolog volt, 
mindenképpen meg akartuk 
csinálni – magyarázzák. 

Tiborék az adományozást 
az elmúlt években nem verték 
nagydobra, nem sokan tudtak 
róluk. A csobogós sziklakert 
viszont látványos, megállítja a 
környéken lakókat vagy a ren-
delőbe igyekvőket. Dicsérik is, 
hogy szép lett. Tiboréknak pe-
dig jólesik, bár nem ezért csi-
nálták. Ők egyszerűen csak 
többek, mint jó szomszédok. 

Igen az életre

Navigációs segítség fiataloknak

KERT ÉS BALKON

Vizes élmények kertben 
Ha a kertünkben szeretnénk vizes 
látványelemet kialakítani, elsődlege-
sen azt kell eldöntenünk, hogy mire 
kívánjuk használni. Díszítő kerti tó-
nak, medencének, esetleg a kettő-
nek egyben.

Nagyon fontos a helyes méret meg-
választása. Általánosságban elmond-
hatjuk, hogy 10 m2 alatt nem érde-
mes dísztavat létrehozni, mert szinte 
lehetetlen tisztán tartani. A víz mély-
sége is meghatározó: a legmélyebb pontja legalább más-
fél méter legyen, hogy a halak át tudjanak telelni. A helye-
sen kialakított flóra és fauna összhangja teszi teljesen ön-
fenntartóvá a tavunkat, csak időnként kell a túlságosan fel-
szaporodó növényeket ritkítani, illetve az elpárolgó vizet 
pótolni.

Egy kertben a tó látványa szemet gyönyörködtető, kör-
nyezetét hűti, a levegőt párásítja, a növények életfeltéte-
leit komfortosabbá teszi. Amennyiben mi is élvezni szeret-
nénk a vizet a kertben, medencét vagy úszótavat alakítsunk 
ki. Azt, hogy milyen medencét hozunk létre, anyagi lehető-
ségeink határozzák meg. Az úszótó viszont az egyik legna-
gyobb kihívás. Itt meg kell felelni a növények igényeinek, il-
letve alkalmasnak kell lennie az emberi használatra is.

Az úszótavak kialakítása a legdrágább vizes architektú-
rák közé tartozik, de látványa és használati értéke is kiemel-
kedő. Természetesen nem mindenki engedheti meg magá-
nak az ilyen tavak létrehozását, ám a víz kellemes hatásai-
ról mégsem szívesen mondunk le. A gyerekek részére ép-
pen ezért kialakíthatunk egy pancsolót akár a balkonon is. 
De remekül felfrissülhetünk a napsütés melegét hasznosí-
tó kerti zuhany alatt, vagy a kertben, teraszon elhelyezett 
párásító kapuk segítségével is. 

 Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium  és Szakközépiskola igazgatója

Papp Tiborék évek óta segítik adományokkal a rendelőt

Több, mint 
szomszéd
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Az ünnepélyes megnyitó előtt 
már javában pattogtak a lab-
dák a Fradi népligeti sport-
központja előtti placcon. Ki-
lenc kategóriában több mint 
hetven csapat versengett, hogy 
szeptember közepén, az orszá-
gos döntőben is ők lehessenek 
a „gyűrűk urai”.

A streetballbajnokság nyitó 
állomása hagyományosan Kő-
bánya – az idei már a 26. tor-
na volt. Magát a tradíciót a ko-
ronavírus sem tudta felülírni, 
csak az időpontot. A kerület 
sportért felelős alpolgármeste-
re meg is jegyezte köszöntőjé-
ben, hogy 2020-ban ez volt az 

első sportrendezvény, amelyet 
megnyitott. 

– A sport önfegyelemre, cél-
tudatosságra és teljesítményre 
nevel – hangsúlyozta Radványi 
Gábor, aki ifiként az NB I-ben 
focizott a szebb időket látott 
Pécsi MFC játékosaként.

A kőbányai helyszínt hat vi-
déki követi. A helyi tornák ka-
tegóriagyőztesei pedig a Hő-
sök terén mérik majd össze tu-
dásukat az országos döntőben. 
Akkor dől el, hogy 2020-ban 
kik lesznek Magyarország leg-
jobbjai a kosárlabda utcai vál-
tozatában, amelyet háromfős 
csapatok játszanak egy palánk-

ra. A fináléban a   2007–2008-as 
születésű fiúk között a Kőbá-
nyai Darazsakért is lehet majd 
szorítani, Korona elnevezésű 
csapatuk ugyanis első helyen 
végzett a Népligetben. 

– A vírus miatt öt hónap-
ja nem játszottunk tétmecs-
cset, nagyon ki voltam éhez-
ve a játékra – mondta Lautner 
Erik, aki először próbálta ki a 
streetballt, és rögtön torna-
győzelemmel kezdett. Az 1997 
és 2002 között született fiúk-
nál tarolt a Honvéd játékosa-
iból alakult formáció. A csa-
pat egyik tagja lett a torna ta-
lán legeredményesebb játéko-
sa. Mészáros Bálint a dobó-
versenyek közül kettőt is meg-
nyert, köztük a hárompontost. 
A 19 éves srác kitartásból is je-
lesre vizsgázott, egy év kiha-
gyás után küzdötte magát visz-
sza, szeptembertől pedig kezdi 
a Testnevelési Egyetemet. 

–  Na g yon 
ör ü lök  a n-
n a k ,  h o g y 
szép szá m-
b a n  érk e z -
t ek t í zéves 
vagy annál fiatalabb gyerme-
kek. A  résztvevők számával 
összességében is elégedett va-
gyok – ezt már a kőbányai for-
dulót rendező Kocsis Sándor 
Sportközpont vezetője, Kuró-
czi Pál mondta. Az 500 fős lét-
számkorlátot nekik is tarta-
niuk kellett, a játékosok, a bí-
rók és a szervezők nem is vol-
tak többen 400-nál. Közben az 
idősebb korosztály a füvön bű-
völte a labdát az I. Kőbányai 
Ground Golf versenyen, ame-
lyet az idén harmincéves Kő-
bányai Sportszövetség hirde-
tett meg. A golf pénztárcakí-
mélő városi verziójában a lab-
dát különböző távolságokból 
kell beütni egy kicsiny kapuba. 

A Magyar Ground Golf Egye-
sület a legfiatalabb tagszerve-
zete a helyi sportegyesületek 
ernyőszervezetének, a Kőbá-
nyai Sportszövetségnek. 

– 2021-ben mi rendezzük a 
sportág Európa-bajnokságát – 
büszkélkedett Potos Ilona el-
nök. – Ha a rendszerváltozás 
idején nem alapítják meg az 
önkormányzat támogatásával 
az érdekképviseletet, a nagy-
vállalatokkal együtt szűntek 
volna meg az általuk támoga-
tott kisebb sportegyesületek 
is – emelte ki az elnök a Sport-
szövetség történelmi jelentő-
ségét. A 30. születésnapot egy 
Kőbányát mintázó tortával 
ünnepelte a szervezet.

Fogási Fogási 
naplónapló

Freestyle verseny a Mély-tónál

Á, semmi. A teknős 
ér? – kérdezték töb-
ben is, amikor fél tíz 
körül mentünk egy 
kört Dálnoki István 
szervezővel. Az idő-
járásra nem lehetett 
panasz, nem volt hő-
ség, az előrejelzés 
hidegfrontot mondott, ilyen-
kor pedig – a nagykönyv sze-
rint – jobban esznek a pon-
tyok, amúrok, compók, ke-
szegek. De a Mély-tó csak 
nem adta a halat, pedig a 24 
versenyző akkor már másfél 
órája dobott be kisorsolt he-
lyéről. A pangás okát csak ta-
lálgatták a horgászok, az ál-
lománynak ugyanis éhesnek 
kellett volna lennie. A vízben 
kevés volt az oxigén, ezért a 
halakat három hétig nem le-
hetett etetni, hogy a táplálék 
bomlása ne rontsa tovább a 
helyzetet. 

– Nehéz a terep, mély a víz, 
a parttól befelé is három mé-
ter. A tó nem szokta meg a 
versenyeket, évente ket-
tőt-hármat tartunk belőlük. 
Az elmúlt évek tapasztalata, 
hogy délelőtt alig van fogás, 
az utolsó órákban viszont 
megjön a halak étvágya – 
osztott meg néhány fontos 
körülményt a versenyhor-

gász szervező, aki a Kapos-
vár melletti Deseda-tavon el-
ért eredményére a legbüsz-
kébb: világbajnokok között 
lett hatodik.

Az Újhegyi Nyári Kupát 
free style versenyként hirdet-
te meg, így úszóval és feneke-
ző szerelékkel egyaránt lehe-
tett horgászni. Egy bottal, egy 
horoggal, és persze úgy, hogy 
a zsákmányt vissza kellett 
engedni. Így menekült meg 
az a közel háromkilós amúr 
is, amely fél 12-kor akadt ho-
rogra. A megszokott forgató-
könyv bejött, a verseny vége 
felé akadtak horogra azok 
a nagyobb halak, amelyek a 
mérlegelésnél helyezést ér-
tek. A legnagyobbat, egy 3,74 
kilogrammos amúrt Kovács 
Ferenc fogta, aki összesített-
ben is megnyerte a nyolc órá-
tól két óráig tartó versenyt. 
Levezetésként csülkös bab 
várta a résztvevőket egy 45 
literes bográcsban.

KAJA – STOP!
S z o k á s o s  d é l u t á -
ni ny üzsgés, forga-
lom a Liget téren. Kö-
zeledve elsőként a ha-
talmas piros mancsot 
veheti észre az érke-
ző, amelynek egyik ol-
dalán a KAJA, a mási-
kon a STOP szerepel. 
Augusztus első szerda 
délutánján uzsonnára 
várták a kerékpárosokat a Kő-
bányai Bringások. Az egyesü-
letnek idén ez volt az első na-
gyobb rendezvénye, meg is le-
pődtek azon, mennyire sokan 
érkeztek annak ellenére, hogy 
azt inkább csak a közösségi ol-
dalakon népszerűsítették. 

– Nem számítottunk ekko-
ra tömegre, épp azon gondolko-
zom, hogy mindjárt megyek, ve-
szek utánpótlást, mert elfogy – 
mondja nevetve Balla Tamás, 
a Kőbányai Bringás Egyesület 
vezetője. Persze azt is gyorsan 
hozzáteszi, hogy nemcsak etet-
nek, hanem hasznos informá-
ciókkal is ellátják az érdeklő-
dőket. Volt is rá kereslet: sorba 
álltak a bringások a kerékpárok 
ingyenes rendőrségi regisztrá-
ciójához. Ezt érdemes igénybe 
venni, hasznosnak bizonyulhat, 
ha lopott biciklikre talál a rend-
őrség, hiszen a regisztráció ré-
vén visszaszolgáltathatja azt a 
jogos tulajdonosának.

A biztonságot szolgálta a má-
sik fő látványosság is: aki akar-
ta, kipróbálhatta, melyik bicik-
lilakatot lehet a legkönnyebben 
levágni, és melyik az, amelyet 

érdemes beszerezni. Az  egy-
értelmű győztesnek, ár-érték 
arányban is a legjobbnak az 
U lakat bizonyult, a legerősebb 
vágóeszköz is csak megkarcol-
ni tudta.

A bringás uzsonnát az egye-
sület a tagjai hozzájárulásából, 
azaz saját pénzéből szervez-
te, de az eseményt a Kőbányai 
Önkormányzat és a Dreher is 
támogatta. A vírushelyzet mi-

att korábban számos program-
juk elmaradt, ám ahogy lehet, 
igyekeznek pótolni. Augusztus 
19-én például a budapesti Ko-
lodko-szobrok nyomába ered-
tek, szeptemberben 26-án pe-
dig a Kőbányai Önkormány-
zattal összefogva, az Európai 
Sporthét keretében rókavadá-
szatra várják a bringásokat. 

„SPORTOLJ KŐBÁNYÁN!”
Rókavadászat, ügyességi és helyismereti túra

Az Európai Sporthét hivatalos eseménye
2020. szeptember 26. szombat 8:30–15:00

Rendezők:  
Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Bringás Egyesület
Fővédnök: D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere

Járd be Kőbánya közparkjait, nevezetességeit kerékpárral, 
gyalog vagy egyéb sporteszközzel, ismerd meg hírességein-
ket, és oldd meg a feladványokat! 
Szeptember 26-án 8.30-kor találkozzunk az Óhegy parknál 
(Dér utca – Kőér utca sarok)! A túrák 9 órától, több ütemben 
indulnak, az ajánlott útvonal 17 kilométer. 
Nevezési díj nincs, de az elő- vagy a helyszíni regisztráció kö-
telező!
Online nevezésre szeptember 25. pénteken 18 óráig van lehe-
tőség, a nevezes@kobanyaibringas.com e-mail-címen. 

30. születésnapját ünnepelte a Kőbányai Sportszövetség

Jubileum 
a „gyűrűk 
uraival”
2020-ban is a kerületből startolt az utcai kosárlab-
dázás országos sorozata. A szeptemberi nagydön-
tőben kőbányai fiatalokért is lehet majd szorítani. 
A Népligetben a Sportszövetség is ünnepelt.
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