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Sorra számolták fel az elmúlt hetekben a Kőkert munkatársai 
az illegális szemétlerakó helyeket. A feladat azonban gyakorlati-
lag sosem ér véget, a hulladékkupac folyamatosan újratermelő-
dik, miközben az összetakarítás, elszállítás, majd lerakás költsé-
ge a kerületi büdzsét apasztja. 

Előállítás, azonnali eljárás alá vonás, majd gyors döntés az igazgatásrendészeten 
– új módszerrel igyekszik megfékezni a szabálysértéseket idén tavasztól a kőbá-
nyai rendőrség. A képviselő-testület előtt beszámoló rendőrkapitány abban bízik, 
hogy ha az elkövetők gyorsan szembesülnek a büntetéssel, az visszafoghatja őket 
tetteik ismétlésétől. 

Megkezdődött a Bányató utca 
egyik szakaszának a felújítása, 
és még idén új jelzőlámpás ke-
reszteződés váltja a stoptáblá-
kat az Újhegyi út Maglódi út ke-
reszteződésénél.

Napközis, bi-
ciklis, kézmű-
ves, csak csajos 
– egész nyáron 
táborok várják 
a kőbányai gye-
rekeket. Négy-
be látogattunk 
el júliusban, a 
tapasztalat: a 
legkisebbektől 
a nagyobbakig 
mindenki talál-
hat neki meg-
felelőt a válasz-
tékban. 

A tavalyi külső munkálatok után idén belsőépítészetileg 
is korszerűsíti a Kőbányai Önkormányzat a Pongráctelepi 
intézményt. Új elektromos hálózat és fűtésrendszer, meg-
újuló szociális blokkok, tornaszoba és egészségügyi he-
lyiség – még idén készen lesz az immár teljes megújulá-
son átesett klub. 

Illegális hulladéklerakók 
nyomában a Kőkert
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Új szemlélet 
a kerületi 
rendőrségnél 

A tervek szerint ősszel átadhat-
ják a Bajcsy-Zsilinszky Kórház te-
rületén épülő új kőbányai szak-
rendelőt. A járványhelyzet után 
megmaradt intézkedésekről, az 
egészségügy várható átalakítá-
sáról dr. Bodnár Attila főigazga-
tóval beszélgettünk. 4. oldal4. oldal

12-13. oldal12-13. oldal

Megújul a Pongrác 
Idősek Klubja

Birtokba vehették 
a mozogni vágyók 
az új, rekortánbo-
rítású futókört a 
Sportligetben. A pá-
lya őszig világítást 
is kap, és térfigyelő 
kamerák is vigyáz-
zák majd a sporto-
lók biztonságát. 

Rajt a 
„puha” 
pályán

16. oldal16. oldal
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Kedves Kőbányaiak!
Nyár van, vakáció, a jó idő kirándulásra, 

kikapcsolódásra csábít. A bezárkózás 
időszaka után jólesik újra közösségben, 
barátokkal lenni. Kiéheztünk a társa-
ságra, és most kicsit megpróbáljuk pó-
tolni, ami elmaradt.

Ugyanakkor óvatosak is vagyunk, arra is 
készen állunk, hogy újra változtassunk, ha 

a járványhelyzet megkívánja. Mert csak a ve-
szélyhelyzet ért véget, a koronavírus, a tömeges megbetegedések 
kockázata itt maradt velünk. A növekvő esetszám, a környező or-
szágok helyzete arra figyelmeztet, hogy továbbra is a biztonság-
ra, az egészségre kell helyeznünk a hangsúlyt, továbbra is figyel-
nünk kell egymásra. Éppen emiatt maradt el hagyományos ün-
nepünk, a Szent László Napok, és nem találkozhatunk személye-
sen hagyományos augusztusi rendezvényeinken: a Blues Feszti-
válon, a Szent István Napon és a Rendvédelmi Napon sem. Kö-
zösségünk, családunk és saját egészségünk érdekében továbbra 
is minden tekintetben felelősnek kell lennünk, legyen szó akár a 
maszkviselésről, akár a személyes találkozókon ajánlott távol-
ságtartásról. 

Mindeközben folytatjuk tervszerű fejlesztéseinket: felújítjuk a 
Pongrác Idősek Klubját, haladunk gyermekintézményeink kar-
bantartásával, rendezzük a zöld területeinket, és idei átadásra 
készülünk az Újhegyi Uszodával. A napokban avattuk az újon-
nan épített, rekortánborítású futókört a Sportligetben. Bízom 
benne, hogy az Óhegy parki népszerű létesítményhez hasonlóan 
ez is méltán népszerű lesz a kőbányaiak körében. Elindult a Bá-
nyató utca fővárosi felújítása is, a munkálatok az elkövetkező he-
tekben türelmet kívánnak az arra közlekedőktől.

A vakáció alatt, ahogy mindig, ezúttal is színes, gazdag prog-
ramokkal várjuk a kőbányai gyermekeket az önkormányzati tá-
mogatással megrendezett táborokban. És ha csak egy sétára vá-
gyunk, patinás sörgyárunk új kis miniszobrai vagy a kőbányai 
alkotók által a Csősztoronyba varázsolt színes lampionkiállítás 
is megér egy látogatást. Élvezzük a nyarat, és ami a legfontosabb: 
vigyázzunk egymásra továbbra is!

A Pataky
Kőbánya egyik nevezetességének otthont 

adó, egyben ikonikus épülete – a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Köz-
pont, régebbi nevén „A Pataky” – komoly 
felújításra szorul. 1975-ben avatták fel, 
aki csak tehette, ott volt, hogy megnézze 

a jellegzetes formájú épületet és a megnyi-
tó sztárját, Orosz Adélt, a balett világszer-

te ünnepelt csillagát, aki Kőbányán született, 
gyermekkorát a Pongrác utcában töltötte, és világ-

járó művészként sem feledkezett meg szűkebb hazájáról. Az épü-
let sokkal több, mint egy művelődési ház: otthona egy könyvtár-
nak, helyet ad klubszobáknak, kiállítási teremnek, színházterme 
Budapest-szerte ismert. 

Generációk nőttek fel úgy, hogy a kultúra és a kikapcsolódás bá-
zisa számukra „A Pataky” volt. Az évek azonban nyomot hagytak 
a patinás és ikonikus épületen, nincs valami jó bőrben, működő-
képessége egyre nehezebben tartható fenn. Ma már a toldozgatás-
foltozgatás helyett a teljes felújítás az egyetlen igazán járható út. 
Becslések szerint ez mai áron több mint 4,5 milliárd forint költ-
séggel járna. A kormány által beterjesztett költségvetési törvény-
javaslat tálcán kínálta a lehetőséget, hogy módosító indítványt 
terjesszek elő a hiányzó összeg előteremtésére. Ekkora summa 
extrém megterhelést jelentene az önkormányzati büdzsének, de 
ez az összeg töredéke annak, amiből manapság felhúznak egy sta-
diont, úgyhogy reménykedtem. Hiába. Módosító indítványomat a 
kormánypárti többség leszavazta.

Tény, hogy az épület focimeccsek lebonyolítására alkalmatlan, 
de attól még a kultúra fellegvára. De mit várjunk egy olyan kor-
mánytól, melynek képviselője, Gulyás Gergely nemrég nyilatkoz-
ta, hogy nagyobb rendezvényeket, például koncertet azért nem le-
het tartani, mert azon az emberek isznak, ellentétben a labdarú-
gó-mérkőzésekkel, melyeken könnyebb betartani a járványügyi 
előírásokat. Járt mostanában focimeccsen a miniszter úr? Látott 
már söröző szurkolókat? Látta legalább azokat a képeket, melyek 
bejárva a világsajtót mutatják, hogy a drukkerek hogyan nem tart-
ják be az előírásokat? Úgyhogy a szavazások után maradt a keserű 
szájíz. És a remény, hogy az épület egy szép napon újra régi fény-
ében tündöklik majd.

A POLGÁRMESTER LEVELE

KŐBÁNYAI ÜGYEK A PARLAMENTBEN

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester 
oldalon is olvashatnak!

Ezüstfa utca, Dorogi utca, Ha-
rangláb utca – három helyszín, 
összesen 70 köbméter illegális 
hulladék, több százezer forin-
tos többletköltség a kerület-
nek. „Mindennapos a küzde-
lem az illegális hulladékle-
rakókkal” – mondja Kovács 
Zsolt, a Kőkert parkfenntar-
tási vezetője. A kerületi cég 
három munkatársa járja nap 
mint nap autóval a helyszí-
neket, és szedi össze autóval 
a hulladékot, ugyanis gyakor-
latilag mindennap van beje-
lentés. Salgótarjáni út, Pong-
rác lakótelep, városszéli te-
lep, sorolja példaként a terüle-
teket a parkfenntartási veze-
tő, elmondása szerint napon-
ta 6-8 köbméternyi szabályta-
lanul lerakott szemetet szed-
nek össze.

A hulladékot a Kőkerthez 
viszik be, ahol az konténerbe 
kerül. A 32 köbméteres táro-
ló kéthetente telik meg, a Fő-
városi Közterület-fenntar-
tó viszi el – minden egyes ürí-
tés több százezer forintos ki-
adást jelent, vagyis éves szin-
ten többmilliós tétel az illegá-
lis hulladéklerakók felszámo-
lása. Olyan költség, amely évek 
óta állandónak tekinthető, hi-
szen az illegális hulladéklera-
kás nem csökken. Van, ami-
kor beazonosítható a szemete-
lő, akkor van lehetőség fellépni 
ellene hatósági úton.

A környező kerületekből, 
például a 18. kerületből is ér-
kezik illegális hulladék Kőbá-
nyára, de olyan is előfordult, 
hogy Vecsésről hozták fel a 
hulladékot az Algyógyi utcába. 

A kerületi büdzsé költségeit 
növeli a közterületen elhelye-
zett zöldhulladék is. „Abból is 
nagyon sok van, sövényvágás, 
gallyazás után lerakják a köz-
területre, hogy majd jön a Kő-
kert, úgyis elviszi. Csakhogy 
ez nem így van, ez szintén ille-
gális hulladéklerakásnak mi-
nősül” – hangsúlyozza Kovács 
Zsolt, aki arra is emlékeztet, 
hogy az így keletkező hulladé-
kot a Főkerthez kell vinni.

A parkfenntartási munkák 
másik jelentős része tavasz-
tól őszig a fűnyírás. A Kőkert 
idén ezt már négy nagy géppel 
végzi, miután tavasszal vásá-
roltak három nagy Kubota fű-
nyírót. A gépeket kezelő em-
berek mellett további kilenc 
munkatárs a kaszálást vég-
zi. Mulcsozva vágják a füvet, 
azaz nyírás után nem szedik 
össze, mivel a gép nagyon ap-
róra összevágja, így nem lát-
szik. Nagyobb esőzések, párás 
hajnalok után van csak gond, 
amikor nagyon megered a fű, 
és a nyírás után nagyobb da-

rabokban marad ott a terüle-
ten. „Ilyenkor tényleg látszik, 
hogy hol kaszáltunk, de a kö-
vetkező nyírásnál ugyanúgy 
felmulcsozzuk, vagyis azután 
már nem fog látszani” – mond-
ja a parkfenntartási vezető.

Ütemezetten végzik a fű-
nyírást, hogy szinten tartsák 
a zöldet, ám ha nagyon meleg 
nyár van, és aszályos az idő, 
alkalmazkodnak, visszavesz-
nek a munkák intenzitásából. 
Júliusban sok a gallyazás, il-
letve a balesetveszélyes, beteg 
fák kivágását is el kellett vé-
gezni. Bár a kerületi lakosság 
sokszor közvetlenül a Kőkert-
nek jelzi az erre vonatkozó igé-
nyét, a parkfenntartási vezető 
rámutat, az ilyen kérésekkel 
az önkormányzat városüze-
meltetési osztályához kell for-
dulni. Ők azok, akik kimen-
nek a helyszínre, bejelölik a 
gallyazásra, esetleg kivágásra 
szoruló fákat, a Kőkert mun-
katársai pedig a hivatali hatá-
rozat alapján állhatnak neki a 
munkának. 

Lassító
Lakossági kérésre fekvőrend-
őröket telepített a kerület a 
Kékvirág utca 2–16. szám kö-
zötti szakaszára. Nég y for-
galomlassító épült ki. A ki-
vitelezés a parkolóhelyeket 
nem érinti, azok száma nem 
csökken. 

Elromlott hűtő, ágymatrac, 
ágykeret, asztal, szék, épí-
tési törmelék, sitt – néhány 
példa abból, mi minden ta-
lálható a kerületi különbö-
ző pontjain lerakott ille-
gális hulladékban. A sza-
bálytalan szemetelők el-
leni harc folyamatos, hiá-
ba tűnik el egy-egy kupac, 
folyamatosan újraterme-
lődik. Az árát pedig Kőbá-
nya, a kerület fizeti, az ille-
gális hulladék összeszedé-
se, lerakása éves szinten 
több millió forintos több-
letköltséget jelent az ön-
kormányzatnak. 

Szemétügyek Szemétügyek 
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Idén először külön keretet biz-
tosított az önkormányzat a fa-
sori zöld sávok rendezésére. 
Ezekre a sávokra az esőzések 
felhordták a talajt, púpok ala-
kultak ki. Máshol sövény, fa ül-
tetése vált szükségessé, egyes 
területeken pedig füvesíteni 
kellett, miután a zöldet a rá-
álló autók kikoptatták. Egyen-
ként ezek mind kis munkák-
nak számítanak, külön-külön 

nehézkes a kezelésük, ezért 
döntött úgy a kerület vezetése, 
hogy idén egy olyan több mint 
tízmillió forintos keretet biz-
tosít, amelyből egyszerre több 
helyszínen nemcsak az út esz-
tétikai értékét növelő, hanem 
a járdák vízelvezetését is javí-
tó zöld sáv rendezési munkája 
elvégezhető. Megszüntették 
a talajfelrakódásokat például 
a Mádi utcában a Kada utcá-

tól a Kőrösi Csoma Sándor út 
felé, sövényt telepítettek a Gi-
tár utcai körforgalom elé, fü-
vesítettek, pótoltak egy kiszá-
radt fát, és sövényt is telepítet-
tek a Harmat utca elején lévő 
patikánál. 

A keretből jutott a lakossá-
gi jelzések, kérések teljesíté-
sére is: 18 csemetét ültettek 
több helyszínen a lakók igé-
nyeinek eleget téve. Idén a ke-

rület forgalmasabb területei-
re össz pontosítottak, de a terv 
az, hogy a zöld sávok rend-
betétele jövőre is ütemezet-
ten folytatódik. A zöld sávok 
rendben tartása egyébként az 
ingatlantulajdonosok felada-
ta, éppen ezért a kerület veze-
tése abban bízik, hogy az im-
már rendezett területek meg-
óvására ezután a lakók is job-
ban odafigyelnek. 

Új forgalmi rend lépett életbe 
több kőbányai utcában is, la-
kossági kérésre. Az Örmény ut-
cában várakozósávot festettek 
fel, a Gyömrői útra kanyarodó-
kat pedig stoptábla kötelezi na-
gyobb körültekintésre. Válto-
zott a forgalmi rend a Vaspálya 
utca – Kőér utca – Óhegy utca 
– Kápolna utca által határolt 
területen is. A Kelemen utca a 

Gergely utcától a Vaspálya ut-
cáig, az Ihász utca a Mongol ut-
cától a Kápolna térig végig egy-
irányú. Így az említett szaka-
szokon a Kelemen utcán a Vas-
pálya utca felé, az Ihász utcán 
a Kápolna tér felé lehet közle-
kedni. A Kelemen utcában fel-
festették a várakozósávot, va-
lamint az ellenirányú kerékpá-
ros közlekedést biztosító bur-

kolati jeleket is. Az Ihász utcá-
ban a Mongol utcától a Gergely 
utcáig mindkét oldalon vára-
kozósávot festettek fel, mivel 
az egyirányú forgalom mel-
lett az útpálya szélessége ezt 
lehetővé tette. Mindezek mel-
lett a Cserkesz utcában az is-
kola környezetében módosult 
a megállás és várakozás sza-
bályozása.

Rendezett zöld sávok

Változott a forgalmi rend

Ha Kőbányán történik vala-
mi, azt felkapja az országos saj-
tó. A média által mutatott kép 
és a valós bűnügyi statisztika 
azonban köszönőviszonyban 
sincs egymással. Ezt érzékel-
tette dr. Gyetvai Tibor rend-
őrkapitány beszámolója a jár-
ványhelyzet utáni első, július 
2-i testületi ülésen. A 2019-es 
adatok tovább javuló bűnügyi 
helyzetet mutatnak. Éves szin-
ten a bűncselekmények száma 
2984-ről 2419-re csökkent, 
azaz 565-tel kevesebb volt ta-
valy, mint előző évben. Keve-
sebb volt a kiemelt ügy, és ja-
vult a helyzet a rablások, ga-
rázdaságok, illetve a lopások, 
betöréses lopások esetében is. 
Harmadával esett vissza a gép-
járműfeltörések száma, és har-
madannyi autólopás volt, mint 
előző évben. Felszámoltak egy 
a Bihari utcában működő, va-
rázsdohánnyal, biofűvel és 
kristállyal kereskedő „drog-
központot”;  az akcióhoz állam-
polgári bejelentések is hozzá-
járultak. A rendőrkapitány dr. 
Mátrai Gábor kérdésére az új-
hegyi helyzetre külön is kitért. 

A városrészben tavaly össze-
sen 115 bűncselekmény történt, 
melyek megoszlását tekintve 
tíznél több eset csak garázda-
ságból, rongálásból és bolti lo-
pásból történt. Életvitelszerű 
közterületen tartózkodás mi-
att nem folyt eljárás, közterü-
leti szeszesital-fogyasztásért, 
illetve szemetelésért viszont 
számos szabálysértési felje-

lentést tettek, illetve helyszíni 
bírságokat szabtak ki. A rend-
őrkapitány hangsúlyozta, hogy 
idén márciustól – miután ezek 
az ügyek a hatáskörükbe kerül-
tek – újfajta szemlélet lép élet-
be a kezelésüknél egész Kőbá-
nya területén. Az a céljuk, hogy 
a szabálytalankodók minél 
gyorsabban elnyerjék bünte-
tésüket, vagyis az elkövetőket 
előállítják és azonnal ki is hall-
gatják, hogy gyorsan döntés le-
gyen az igazgatásrendészeten. 
Abban bíznak, hogy a határo-
zott, gyors fellépéssel az elkö-
vetők is érzékelik majd, hogy 
tetteik nem maradnak követ-
kezmények nélkül.

Papp Zoltán képviselő sű-
rűbb járőrözést kért a rend-
őrkapitánytól a Pongráctele-
pen is, elsősorban a buszmeg-
álló környéki közterületi italo-
zás, szemetelés miatt, de mint 
mondta, a közterületen való 
vizelés is folyamatos problé-
ma. Utóbbira reagált D. Kovács 
Róbert polgármester, szerin-
te a deviáns magatartás meg-
szaporodása a közterületeken 
megkeseríti a kerületben élők 
mindennapjait, rontja bizton-
ságérzetüket, ami ellen fel kell 
lépni. 

Weeber Tibor és Somlyódy 
Csaba alpolgármesterek kér-
déseire a rendőrkapitány az ál-
lomány létszámára is kitért. 
Elmondta, hogy tavaly nyolc új 
rendőr érkezett, közülük azon-
ban csak hárman maradtak 
Kőbányán, viszont az idén ér-

kező négy kolléga mindegyi-
ke kitart a kerületben. Céljuk 
egyébként helyből építkezni, 
vagyis jó személy- és helyisme-
rettel rendelkező kőbányai új 
kollégákat találni, akik lokál-
patrióták, és az albérleti támo-
gatás, illetve a szolgálati lakás 
révén meg is tarthatók. A 34 év 
körüli átlagéletkor pedig fővá-
rosi viszonylatban is jónak szá-
mít a kőbányai rendőrségnél. 

Más a helyzet a tűzoltóknál: 
ott az átlagéletkor meghaladja 
a 40 évet, ami szakmai szem-
pontból előny, de van, amikor 
hátrányt jelent – tért rá a kép-
viselő-testület Horváth Lajos 
tűzoltóparancsnok beszámo-
lójára. A kerületi egységet 204 
tűzesethez és több mint 360 
műszaki mentéshez riasztot-
ták 2019-ben, amely év egyéb-
ként az elismerések esztende-
je volt. Három tűzoltó Bátor-
ság-érdemjelet kapott, egy kol-
légájukat pedig Hősies helytál-
lásért elismeréssel jutalmaz-
ták, miután szabadidejében 
egy gyalogosgázolásnál köz-

beavatkozott, és a fellépésének 
köszönhetően a sérült életben 
maradt. 

Több képviselő a cégekkel 
való együttműködés tapasz-
talataira, a tűzcsapok állapo-
tára kérdezett rá. Minél ve-
szélyesebb tevékenységet foly-
tatnak, annál jobban átérzik a 
katasztrófavédelemmel való 
együttműködés szükséges-
ségét a cégek – hangzott a vá-
lasz. Ugyanakkor a tűzcsapok 
kérdésénél akadnak problé-
mák, például olyankor, ha egy 
nagyobb iparterület több ki-
sebb cég tulajdona. Ugyanis ha 
a tűzcsapok tulajdoni helyzete 
tisztázatlan, az sem egyértel-
mű, ki fizeti egy esetleges tűz-
esetnél az oltásnál elhasznált 
vizet. Érkezett kérdés a „gyűj-
tögető” magánszemélyekre is. 
A tűzoltóparancsnok azonban 
jelezte, bejelentés nélkül nem 
ellenőrizhetnek, csak bejelen-
tésre, a hatósági osztállyal kö-
zösen járhatnak be egy-egy in-
gatlant. 

Radványi Gábor alpolgár-
mester kérdésére szóba került 
a laktanya leromlott állapota 
is, és mint kiderült, a felújítás-
ra a Nemzeti Infrastruktúra-
fejlesztő Zrt. már kiírta a köz-
beszerzést, ha minden a ter-
vek szerint halad, jövőre el-
kezdődhet a munka. Addig is a 
kertet, udvart a kerületi tűzol-
tók önerőből igyekeznek rend-
ben, tisztán tartani. Megújul 
egyébként a rendőrség Har-
mat utcai épülete is, szigetelik 
a homlokzatot, cserélik a nyí-
lászárókat, korszerűsítik a fű-
tési rendszert, az épület tetejé-
re pedig várhatóan napkollek-
torok is kerülnek. 

Új stílus, új hangulat, új len-
dület az új vezetővel – Mus-
tó Géza Zoltán alpolgármester 
dicséretével tért át a testület 
a Kőbányai Polgárőr Egyesü-
let idén januártól májusig tar-
tó tevékenységére. Vezetőjük, 
Kálmán László úgy látja, az el-
múlt hónapokban sikerült ak-
tivizálni a tagjaikat. Bár a ve-
szélyhelyzet alatt új tagok fel-
vételére nem volt lehetőségük, 
céljuk a fiatalítás, és jelentke-
zők is vannak már a polgárőr-
séghez. Az egyesület bűnmeg-
előzési és közrendvédelmi fel-
adatainak ellátását segítendő 
egyébként új irodahelyiséget 
kapott a szervezet – jövő év vé-
géig ingyenesen használhatják 
a Bebek u. 1. szám alatti iroda-
épület egyes emeleti helyisége-
it, csak a közüzemi díjak terhe-
lik az egyesület büdzséjét. 
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Interjú dr. Bodnár Attilával, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatójával

Főigazgató úr, mikortól láto-
gathatják a kőbányaiak az új 
szakrendelőt?
Az átadás ősszel várható, a 
munka az ütemtervnek meg-
felelően halad. Maga a négy-
szintes épület már augusztus 
végére elkészül. Az orvosi bú-
torok, műszerek beszerzése fo-
lyamatban van, és ha ezekben 
a közbeszerzési eljárásokban 
nincs csúszás, akkor tartha-
tó az őszi időpont. Nem kis fel-
adat megszervezni az átköltö-
zést a Kőbányai útról a Magló-
di útra, de természetesen a za-
vartalan betegellátást az át-
meneti időszakban is biztosít-
juk. A közel hatezer m2-es új 
szakrendelőben kapnak majd 
helyet a kórházi ambulanciák 
is, aminek köszönhetően kór-
házi osztályaink komfortosab-
bá válnak, kevesebb ágyas, für-
dőszobás kórtermekben gyó-
gyulhatnak a betegeink. 

A koronavírus-járvány mi-
att elrendelt intézkedések 
közül melyek maradnak ér-
vényben az egészségügyi ve-
szélyhelyzet feloldása után? 

Elővigyázatosságból – betege-
ink és dolgozóink védelme érde-
kében – izolációs részleget tar-
tunk fenn az egyik belgyógyá-
szatunkon. Ha a sürgősségi osz-
tályra koronavírus-gyanús be-
teg érkezik, akkor őt az elkülö-
nítőben látjuk el a Covid-teszt 
eredményéig, utána visszük át a 
megfelelő osztályra. Ha viszont 
a teszt eredménye pozitív, ak-
kor átszállítják a Dél-pesti Cent-
rumkórházba, mert azt az intéz-
ményt jelölték ki a főváros köz-
ponti ellátóhelyeként. 

Merkely Béla, a klinikai jár-
ványelemző munkacsoport ve-
zetője és egyben a SOTE rekto-
ra szerint novemberben várha-
tó a koronavírus-járvány má-
sodik hulláma. Hogyan készül 

fel erre a Bajcsy-Zsilinszky Kór-
ház és Rendelőintézet? 

Rugalmas intézkedéssorozat-
tal, amely az egészségügyi ve-
szélyhelyzet eddigi tapasztala-
taihoz és a kórház korábbi be-
tegforgalmi jellemzőihez egya-
ránt igazodik. A Bajcsyban gyors 
az „ágyak forgása”, ez azt jelen-
ti, hogy – az amerikai kórházak-
hoz hasonlóan – a betegek több-
sége csak néhány napot tölt ná-
lunk. Egy második hullám idején 
minden bizonnyal újra csak sür-
gős eseteket láthatnánk el, a töb-
bi beavatkozást ugyanúgy ha-
lasztanunk kellene, mint már-
cius és június között. Mindebből 
következően nálunk automati-
kusan felszabadulnának azok az 
ágyak, amelyek kiürítését a kor-
mány előírná. Ha ezt a megha-
tározott ágyszámot elértük, ak-
kor saját hatáskörben, a betegek 
házon belüli áthelyezésével izo-

lált Covid-részleget alakítunk ki, 
ahol kizárólag koronavírusos be-
tegeket ápolunk.

Az ágazat, illetve az egész-
ségügyi intézmények irányí-
tása szempontjából mik a jár-
ványhelyzet tanulságai? 

Kezdem a saját, első kéz-
ből szerzett tapasztalataim-
mal. A gyors és hatékony ellá-
tás érdekében a kormányzat a 
járvány elleni védekezést köz-
pontilag irányította, az intéz-
kedések szakszerű végrehajtá-
sért pedig az intézményveze-
tők és az intézményekbe kiren-
delt kórházparancsnokok sze-
mélyesen feleltek. Főigazgató-
ként tehát kötelességem volt az 
összes olyan területtel foglal-
kozni, amelyet a védekezés érin-
tett. Így olyan összefüggésekre 
is ráláttam, amelyek „békeidő-
ben” nem vagy nem ilyen súllyal 
jelentkeznek. Az ágazat szint-

jén hasonló folyamat játszódha-
tott le. Úgy gondolom, hogy irá-
nyítási szempontból a járvány-
helyzetnek volt haszna, mert 
átláthatóbbá tette az egészség-
ügy rendszerét, és megmutat-
ta a működési hiányosságokat. 
Ha a Belügyminisztérium és az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának szoros együttműködé-
se fennmarad, abból a jövőben 
profitálhat az ágazat. Vélemé-
nyem szerint a belügyi szervek-
re jellemző fegyelmezett műkö-
dés előnyére válna az egészség-
ügyi intézményeknek is. Ráadá-
sul ennek hagyományai is van-
nak Magyarországon, hiszen a 
II. világháborúig a közegészség-
ügy igazgatását a Belügyminisz-
térium irányította.

Ön tehát változtatna az ága-
zat irányításán? Miben? 

Egyértelmű betegutakat kell 
meghatározni. Ez azt jelenti, 

hogy pontosan meg kell jelöl-
ni, hogy egy orvoshoz forduló 
beteg melyik intézményben 
kapja meg a számára szük-
séges, színvonalas gyógyel-
látást. Ha a beteget rossz 
helyre irányítják, azzal min-
denki veszít. Az ő gyógyulá-
si esélyei romolhatnak, az in-
tézményrendszernek pedig 
felesleges kiadást jelentenek 
a többször elvégzett vizsgá-
latok és az ide-oda szállítá-
sok. Az egyértelmű beteg-
utak meghatározása az alap-
ellátást is érinti, mert sok-
szor a háziorvos a „kapu”, az 
ő rendelőjében lép be a be-
teg az egészségügyi ellátó-

rendszerbe. Szakmai álláspon-
tom szerint az alapellátás „visz-
szaállamosítása” nem lenne ör-
dögtől való, hiszen a mi legfon-
tosabb feladatunk változatlanul 
a gyógyítás. Ma azonban a házi-
orvos egyben cégvezető is, aki-
nek egy vállalkozást is működ-
tetnie kell. Hatékonyabb lenne a 
betegellátás, ha az alap-, a szak- 
és a fekvőbeteg-ellátást a terüle-
tileg illetékes kórházból koordi-
nálnák. Természetesen – és ezt 
külön hangsúlyozom – a haté-
konyság javítása nem azt jelen-
ti, hogy a betegeken spórolunk. 
A cél az, hogy a betegek ellátá-
sát a lehető legmagasabb szín-
vonalon biztosítsuk. Ezt köve-
teli tőlünk a hivatásunk, hiszen 
mi, orvosok évezredek óta arra 
teszünk esküt, hogy tudásunkat 
az egészség megőrzésére és a be-
tegek javára fordítjuk.

Több pénz jut Kőbányán új 
kerékpáros fejlesztésekre

M i n d e n  ö n ko r -
m á ny z a t  b evé -
teleit, fejlesztési 
forrásait megkur-
tította a korona-
vírus-járvány első 
hulláma. Milyen 
útfelújításokra jut 
forrás idén és a kö-
vetkező években a 
tervek szerint Kő-
bányán? Az Újhe-
gyi út és Maglódi 
út kereszteződésé-
ben, ahol sok bal-
eset történik, elké-
szül a már több éve 
tervezett lámpás 
kereszteződés?
Ter veink szerint 
idén a Bányató, jövőre a Mádi 
utcában lesz felújítás, 2022-ben 
pedig a Hungária körút Kerepesi 
út és a vasúti híd közti, mintegy 
másfél kilométeres szakaszán. 
A ferihegyi repülőtérre vezető út 
3-as metró feletti felüljárójának 
felújításáról is döntött a főváros. 
Emellett folyik az utak javítása 
is, a Vajda Péter utca kőbányai 
szakaszán 2000  négyzetmé-
ternyi útfelületet javított a Bu-
dapest Közút 300 tonna aszfalt 
felhasználásával. Az Újhegyi út 
– Maglódi úti lámpás kereszte-
ződés szintén idén megvalósul. 
A következő években pedig több 
biztonságos gyalogos-átkelőhely 
létesítését tervezzük.

Milyen fejlesztési források-
kal, költségvetéssel számol a 
Fővárosi Önkormányzat 2021-
ben?

A kormány brutális megszo-
rításai már idén elkezdődtek. 
Csak a Fővárosi Önkormány-
zattól a Lánchíd teljes felújítá-
sának árát elvette a kormány 
az elvonásokkal, valamint a 
„szolidaritási”-nak nevezett 
adó megnégyszerezésével. Har-
minc év után először a főváro-
si önkormányzat több adót fi-
zet be, mint amennyit bármi-
lyen normatívaként kap az ál-
lamtól, pedig már eddig is a kor-
mány zsebelte be és élte fel a bu-
dapestiek adójának 97  száza-
lékát. A kerületektől pedig el-

vették a „súlyadót”, azaz a gép-
járműadót. Így az utakat fenn-
tartó önkormányzatok semmit 
sem kapnak az autózókat súj-
tó adókból, a kormány nyeli be 
a regisztrációs adót, a jövedé-
ki adót és most már a teljes gép-
járműadót is. Nagyon sunyinak 
érezzük, amikor az önkormány-
zatok pénzét elvevő kormányol-
dal kéri számon, hogy miért nem 
adunk több pénzt útfelújításokra 
a lerabolt kasszából.

Milyen fejlesztéseket ter-
veznek a közösségi közleke-
désben, és azok érintik-e Kő-
bányát?

Jelenleg zajlik a Kőbányai 
úton és a Pongrác úton a Liget 
tér felé az új trolibuszvezeték 
tervezése, hogy majd itt is kibo-
csátásmentes járművek közle-
kedhessenek. A buszvásárlás-
ra idénre ígért pénzt sajnos nem 
adta meg a kormány, így a janu-
árban a BKV-nál üzembe helye-
zett új Mercedes Conecto buszo-
kat egyelőre nem követik újab-
bak.

Milyen Kőbányát érintő ke-
rékpárosbarát lépések lesz-
nek? 

Kőbánya és a belváros biciklis 
összekötése eddig csonka volt, 
hiszen a Kőbányai úti kerékpár-
út az Orczy téren véget ért. Né-
hány nap múlva a Baross utcán 
biztonságos kerékpársávon és 
-nyomon lehet eljutni a Kálvin 

térig, ahonnan minden szinte 
irányba van biztonságosan ke-
rékpározható út.

Az új fővárosi vezetés jelen-
tős pluszforrásokat adott a kő-
bányai kerékpáros fejleszté-
sekre a VEKOP csomagján be-
lül: 650 millió helyett 1113 mil-
lió jut a kerületi projektre. Itt a 

számos fejlesztés közül a Kőér 
és a Harmat utcai kerékpáros-
vonalat emelném ki. És ezen az 
1,1 milliárdon kívül külön nagy-
projekt a Rákos-patak mellett 
végighúzódó kerékpáros-útvo-
nal, amely a közlekedés mellett 
a rekreációt is szolgálja majd né-
hány év múlva. Végül kisebb, de 

bizonyos élethelyzetekben na-
gyon hasznos fejlesztés, hogy jö-
vőre már minden Tátra típusú 
villamoson lehet majd kocsin-
ként egy-egy kerékpárt szállí-
tani, így defekt esetén sem kell 
kilométereken keresztül tolni a 
biciklit az 1-es, 28-as vagy 37-es 
villamos környékén.

„Szívügyem 
Kőbánya 
fejlődése”
Ötmilliárd forintot harcolt ki 
a jövő évi fővárosi útfejleszté-
sekre az állami költségvetés-
ből az újhegyi városrész fide-
szes országgyűlési képviselője 
két párttársával közösen. Du-
nai Mónikával a parlament ta-
vaszi ülésszakának végén be-
szélgettünk a kerületet érintő 
ügyekről. 

Bányató utca, Jászberényi úti 
szervizút, Harmat utca, Mádi 
utca, Pongrác út, Tavas utca 
– Kőbánya kezdeményezésé-
re 2019-re elkészült a felsorolt 
utak felújítási terve. Ám a kivi-
telezésre még várni kell, egye-
lőre csak a Bányató utca egyik 
szakasza újul meg a Sibrik Mik-
lós úttól a Tavas utcáig. Buda-
pest főpolgármestere májusban, 
a járványhelyzet miatt elrendelt 
veszélyhelyzet idején módosí-
totta a fővárosi fenntartású út-
hálózat felújítási ütemtervét a 
várható bevételkiesések miatt. 
A hivatalos indokolás szerint 
Karácsony Gergely a Budapes-
ti Közlekedési Központ, a Bu-
dapest Közút Zrt., továbbá a ke-
rületi önkormányzatok javasla-
tai alapján döntött, amit Kőbá-
nya és Rákosmente fideszes or-
szággyűlési képviselője vitat.

Dunai Mónika szerint szó 
sincs szakmaiságról, a főpolgár-
mester politikai alapon mérle-
gelt, hiszen a jobboldal által irá-

nyított kerületekben – ilyen 
a többi közt a szomszédos 17. 
kerület is – egyetlen útra sem 
jut pénz. Ezért kezdeményez-
te Gulyás Gergely miniszter-
rel és Szatmáry Kristóf mi-
niszteri biztossal közösen 
egy állami keret létesítését bu-
dapesti  útfelújításokra.

– A Fidesz és a KDNP kezde-
ményezte a 2021-es költségve-
tés módosítását azért, hogy a 
kőbányaiak érdekében is ellen-
súlyozhassuk Karácsony Ger-
gely döntését. A kormánypártok 
döntésének köszönhetően a Mi-
niszterelnökség jövőre ötmilli-
árd forintot oszthat el a kerüle-
ti önkormányzatok között útfel-
újításra  – mondta a politikus.

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
területén épülő új szakrende-
lő és egészségház megépíté-
sét nem kísérik hasonló politi-
kai, illetve szakmai ellentétek. 
A Maglódi úti, közel négymilli-
árd forintos beruházást hama-
rosan befejezik, és kezdődhet 
a költözés a Kőbányai úti régi 
épületből. A fejlesztés az Egész-
séges Budapest Program része.

– A programban tíz év alatt 
700 milliárd forintot fordítunk 
az egészségügyi ellátás színvo-
nalának emelésére, hogy javít-
hassuk a közép-magyarországi 
régióban élők életminőségét is. 
Sokat lobbiztunk D. Kovács Ró-

bert polgármesterrel és a szin-
tén kőbányai kötődésű akkori 
fővárosi kormánymegbízottal, 
György Istvánnal azért, hogy az 
új szakrendelő már a program 
első ütemében megvalósulhas-
son. Átadásával rövidebbek le-
hetnek a várólisták, ami növe-
li a betegek gyógyulási esélyét 
– emelte ki az újhegyi városrész 
országgyűlési képviselője.

Dunai Mónika úgy látja, a ko-
ronavírus-járvány első hullá-
mán sikeresen túljutott az or-
szág. A politikus megköszönte 
a kőbányaiak fegyelmezettsé-
gét és szolidaritását, valamint 
a frontvonalban dolgozók mun-
káját, kitartását is. Ugyanakkor 
hangsúlyozta, hogy a veszély 
nem múlt el, ezért a védőintéz-
kedések betartására kért min-
denkit a következő időszakban 
is. Az országgyűlési képvise-
lő hozzátette, hogy a kormány a 
védekezés megszervezésében is 
számít az emberek véleményére, 
ezért azt kérte a kőbányaiaktól, 
hogy minél többen töltsék ki és 
küldjék vissza a legutóbbi nem-
zeti konzultáció kérdéssorát. 

Együttműködve, a közös nyugalomért

Októberre fejeződhet be a főváros kezelésében lévő Bá-
nyató utca Tavas utca és Sibrik Miklós út közötti szaka-
szának felújítása, és idén jelzőlámpát kap a balesetve-
szélyes Újhegyi út – Maglódi úti kereszteződés. A fővá-
rosi tervekről Dorosz Dávid klímavédelmi és fejlesztési 
főpolgármester-helyettessel beszélgettünk. 

Finisben az új 
szakrendelő

Fokozott rendőri jelenlétet 
szorgalmaz az Újhegyi sétá-

nyon a településrész képvi-
selője a lakók nyugalma 

és biztonságérzete 
érdekében, miután 

a  s é t á l ó u t c á n 
visszatérő gond 
6-8 hajléktalan 
hangoskodá-

sa, sokszor it-
tasan. A prob-
lémával helyi 

lakók keresték 
meg Dr. Mátrai 

Gábort.

„A hajléktalanokkal kapcso-
latosan sokan keresnek meg 
fogadóórán, telefonon vagy 
más módon, ezért is kértem 
a július 2-i testületi ülésen a 
rendőrkapitány urat, hogy le-
gyen több járőrözés” – mond-
ja az újhegyi képviselő. Ez a la-
kók biztonságérzete miatt is 
fontos, ugyanakkor tény, hogy 
a hajléktalankérdés megoldá-
sa nem egy kerület feladata – 
teszi hozzá a civilben jogász-
ként dolgozó Dr. Mátrai Gá-
bor. Kőbánya önkormányzata 
civil szervezetekkel és egyhá-

zakkal együttműködve igyek-
szik segítséget nyújtani a ne-
héz helyzetben lévő emberek-
nek, de a Bárka, illetve a LÉLEK-
pont is a társadalmi integráci-
óra, a munkába való visszaté-
résre, lakhatásra teszi a hang-
súlyt. A képviselő is ennek erő-
sítését szorgalmazza, hogy 
akik együttműködnek, minél 
gyorsabban bekerülhessenek 
az ellátórendszerbe és ember-
hez méltó körülmények között 
éljenek. „Az együttműködés 
változó, ha valaki elzárkózik, 
nehezebb a segítségnyújtás. 

Ugyanakkor valamilyen meg-
oldás mindenképpen szüksé-
ges a lakosság érdekében.” – 
hangsúlyozza. A rendőri jelen-
létnek van hatása, de az intéz-
kedés nem azonnali. A törvény 
szerint a járőrnek 90 napon be-
lül háromszor kell felszólítania 
a hajléktalanokat a közterület 
elhagyására, és ezután kezde-
ményezhető a szabálysértési 
eljárás, és az is csak abban az 
esetben, ha megállapítható, 
hogy az illető életvitelszerűen 
tartózkodik az adott területen.  
„Az lenne a legfontosabb, hogy 

a hajléktalanok együttműköd-
jenek, bekerüljenek az ellátó-
rendszerbe, ha ez nem sikerül, 
akkor tényleg csak a hatósá-
gi út marad, pedig nem krimi-
nalizálni kell a kérdést, hanem 
megoldást keresni rá.” Az Újhe-
gyen élők számára a parkolási 
gondok enyhítése és a Bánya-
tó utca felújítása is hangsúlyos 
kérdés. Utóbbi felújítását köz-
ben a főváros elkezdte, és az új-
hegyi képviselő arra is ígéretet 
kapott arra, hogy az Agyagfej-
tő utcában újabb parkolók ki-
alakítására lesz lehetőség.

Kezdődik 
a felújítás

Jelzőlámpára váltanak

A kórházi ellátást is komfortosabbá teszi a Maglódi úton épülő szakrendelő, amelyet ősszel adhat-
nak át – nyilatkozta a Kőbányai Híreknek a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatója. Dr. Bodnár Attila 
szerint a koronavírus-járvány átláthatóbbá tette az egészségügyi rendszert, megmutatva a hatéko-
nyabb működés lehetséges útját. Az intézményvezető előnyösnek tartaná, ha fennmaradna a szoros 
együttműködés a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között. Az alapellátás 
„visszaállamosítását” pedig megfontolandónak gondolja.

Hamarosan 
indulhat a 
költözés
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Miért pályázott a Sportköz-
pont vezetésére? 
A sport és Kőbánya szerete-
te, valamint édesapám emléke 
miatt, akinek második ottho-
na az Újhegyi Uszoda volt. Én 
is ott nőttem fel, én is úsztam, 
16 éves koromtól tábori segítő, 
a tanárképző főiskola alatt pe-
dig óraadó edző voltam ugyan-
ott. Így a lokálpatriotizmus és 
a családi hagyomány egyaránt 
arra kötelez, hogy a kerületért 
dolgozzam. A biztatásért kö-
szönet illeti elődömet, Pista 
bácsit (Nagy Istvánt, a Sport-
központ korábbi vezetőjét – a 
szerk.), akitől jól működő szer-
vezetet vettem át.

Melyek a rövid, illetve kö-
zéptávú tervei? 

Egy mondatban összefoglal-
va az, hogy a Sportközpont mi-
nél eredményesebben teljesít-
hesse elsődleges feladatát, azaz 
Kőbánya közösségi sportéleté-
nek szervezését. Ez számomra 
több a tulajdonos önkormány-
zat elvárásánál, ez számom-
ra küldetés. Csapatjátékos va-
gyok, aki most a kapitányi kar-
szalagot is viseli. Rövid távon a 
csapattagok egyéni erősségeit 
kell megtalálnunk ahhoz, hogy 
megvalósíthassuk a középtá-
vú tervet. Ez pedig az, hogy a 
Sportközpont a lehető legszé-
lesebb körben mozdítson meg 
minden korosztályt a kerület-
ben. 

Milyen eszközök szüksége-
sek ehhez? 

Az egészségtudatos nevelést 
nem lehet elég korán elkezde-
ni. Ezért szorgalmazom, hogy 
már az óvodásokon elvégezzük 
azt a felmérést, amely megmu-
tatja, hogy melyik mozgásfor-
ma illik leginkább a gyermek-
hez. A sportágválasztás meg-

könnyítése, ha nem is garantál-
ja, de előrevetíti a sikert. A ki-
csik abban a sportágban pró-
bálhatják ki magukat, amely-
hez megvan a tehetségük. Így 
az edzésekről élményekkel tá-
vozhatnak, ami segíti a folya-
matos motivációt. 

Miként lehet megszólítani a 
kerületben élőket? 

Azokkal a kommunikációs 
eszközökkel, amelyeket ők is 
használnak a mindennapok-
ban. A honlapunk fejlesztését 
megkezdtük, a Facebook-olda-
lunkat is szeretnénk színeseb-
bé, informatívabbá tenni. Ha-
marosan megjelenünk az Ins-
tagramon is. A mi célközön-
ségünket a Kőbányán élők ad-
ják, akiket az óvodai, iskolai 
jelenlét, valamint a Sportköz-
pont intézményi keretei mel-
lett a közösségi médiában szó-
líthatunk meg leghatékonyab-
ban. A legnagyobb kihívást a 
gyermeket nevelő, folyamato-
san rohanó harmincas-negy-
venes korosztály jelenti. Szá-
mukra olyan programkínála-
tot kell összeállítanunk, amely 
vonzóvá teszi a szabadidő aktív 
eltöltését.

Milyen újdonságokat ter-
vez? 

Neg yedévente hirdetünk 
majd meg f lashmobot az év-
szaknak megfelelő sportágban. 
A túrázást – akár gyalog, akár 
biciklivel – havi rendszeres-
ségű családi programmá tesz-
szük. Ebben innovatív elem-
ként jelennek meg a szülőkre 
és a gyermekekre szabott ak-
tivitások, hogy a közösségi él-
ményt egyéni élmény tegye 
teljessé. Régi vágyam az úszás 
népszerűsítése, a „boldog uszo-
da” program bevezetésére ide-
ális helyszínként szolgál a fel-

újított Újhegyi Uszoda. Célom 
az, hogy minél több gyermek 
„nyúzza” a szüleit azzal, hogy 
menjenek el együtt a következő 
túrára és a következő flasmob-
ra. Alapelvem, hogy a Sport-
központ szolgáltatóintézmény, 
így elsősorban olyan progra-
mokat kell professzionálisan 
megszerveznünk, amelyeket 
a kerület lakosai javasoltak 
nekünk. A Szenior Játékokra 
ezért kérdőívet állítunk ösz-
sze, hogy 2021-ben már azok-
ban a sportágakban mérethes-
sék meg magukat a szépkorú-
ak, amelyeket ők választottak.

A tervek megvalósítása mi-
lyen infrastrukturális fejlesz-
téseket igényel?

Fontos feladatnak tartom az 
Ihász utcai telephely felújítá-
sát, esetleges bővítését. A pad-
lózat korszerűsítése után le-
hetőség nyílna például fedett 
pályás tollasra, továbbá olyan 
részlegeket is kialakíthatnánk, 
ahol a szülők mozoghatnak, 
amíg a gyermekük edz. Mivel 
költségvetési szervként a Ko-
csis Sándor Sportközpont tár-
saságiadó-támogatásra nem 
pályázhat, ezért keressük azo-
kat a szervezeti megoldásokat, 
amelyek révén mi is nyerhe-
tünk tao-forrást infrastruktu-

rális fejlesztéseinkre. Szeret-
nénk szponzorként megnyer-
ni a Kőbányán működő nagy-
vállalatokat, amelyekkel a jö-
vőben egyenként felvesszük a 
kapcsolatot.

Miként alakulhat a feladat-
megosztás a Mázsa téren lé-
tesítendő versenyuszoda, a 
multifunkcionális sportcsar-
nok és a Kocsis Sándor Sport-
központ között?  

Kőbánya sportéletét fel kell 
készíteni arra, hogy egy ha-
talmas sportkomplexum épül 
a Mázsa téren. Egyértelmű, 
hogy ebben a Kocsis Sándor 
Sportközpontnak kell az egyik 
legnagyobb szakmai partner-

nek lennie. A mi feladatunk az, 
hogy segítsük a tehetségek fel-
kutatásában Kőbánya veze-
tő sportegyesületeit. Ők is jól 
tudják, hogy a diáksport és az 
élsport szimbiózisban él egy-
mással, hiszen az élsport rész-
ben a kerületi diáksportból 
meríti utánpótlását. Ezért a 
Sportközpont rendezvényeire 
rendszeresen meghívjuk azo-
kat a szakembereket, akik a jö-
vőben a Mázsa téren nevelnek 
majd világklasszis versenyző-
ket. A célunk ugyanis egy: ők a 
versenysportban, mi pedig az 
amatőr és szabadidősportban 
szeretnénk tovább öregbíteni 
Kőbánya hírnevét.

Interjú Kuróczi Pállal, a Sportközpont új vezetőjévelInterjú Kuróczi Pállal, a Sportközpont új vezetőjével

A kánikula ellenére dinamikus léptekkel érkezett elénk, és sportos felszerelésben 
fogadott minket a Kocsis Sándor Sportközpont új vezetője a Bihari utcában. A fér-
fias kézfogás előrevetítette, hogy Kuróczi Pál határozott személyiség, aki tudja, 
hogy hova tart. A beszélgetés során szó esett innovációról, flashmobról, Instag-
ramról és a legnagyobb kihívásról.

Finisben a Bóbita Óvoda 
helyreállítása
A vártnál nagyobb károkat oko-
zott a júniusi csőtörés, a kifolyt 
mintegy 150 köbméternyi for-
ró víz hetekre használhatatlan-
ná tette az intézményt. A felújí-
tást a Kőbányai Önkormány-
zat azonnal megkezdte, a mun-
kálatok az ütemterv szerint ha-
ladnak, az emeleti csoportszo-
bák, az iroda és az emeleti kony-
ha felújítása a végéhez közeledik, 

a gipszkartonozás és a festés is 
hamarosan elkészül. Július utol-
só napjaiban így megkezdődhet 
a takarítás. Az intézményveze-
tő bízik benne, hogy augusztus 
közepére az egész épület takarí-
tása, fertőtlenítése és berende-
zése megtörténhet, így minden 
csoport visszaköltözhet a Má-
szóka Óvodából a Bóbita Óvodá-
ban megszokott helyére. 

Kuróczi Pál Budapesten érettségizett, diplomáját 
pedig Egerben, az Eszterházy Károly Egyetemen 
szerezte. Pedagógusi pályáját a Janikovszky Éva 
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
lában kezdte, és egyúttal megbízták az úszást ok-
tató testnevelők kőbányai munkaközösségének 
vezetésével is. Utóbbi feladata megmaradt az után 
is, hogy átkerült a Fekete István Általános Iskolába. 
Úszóoktatóként rendszeresen szervezett verse-
nyeket különféle korosztályoknak. Télen lécet csa-
tol, hogy iskolai táborban tanítson síelni diákokat 
és szülőket is. 

Átmozgatja 
a kerületet

Családbarát 
ötletek a 
Sportközpont 
új vezetőjétőlKassai Évi 43 éves, mosolyog, 

beszélget, mesél – ezúttal ar-
ról a kilenc évvel ezelőtti ese-
ményről, ami egy pillanat alatt 
felborította az ő és családja éle-
tét is. Bolti eladóként dolgozott, 
munkából ment haza, amikor 
érezte, hogy kicsit szédül, nem 
érzi jól magát. Otthon mosdóba 
ment, ahonnan azonban már 
nem tudott kijönni, lebénult, 
nem tudott beszélni; mentők 
vitték kórházba stroke gyanújá-
val. A szélütés mind a négy vég-
tagját érintette: kilenc éve  nem 
tud járni, karjait is csak rész-
ben tudja használni. A lánya 
öt-, a fia tízéves volt akkor, ellá-
tásuk – ahogy az ő gondozása is 
– édesanyjára és leszázalékolt 
édesapjára maradt. A gyerekek 
azóta felnőttek, a nagylány kö-
zépiskolás, a fiúnak pedig már 
saját családja van,  Évi már az 
unokáját tarthatja a karjában.

„Nem zavar, hogy kerekesszé-
kes vagyok, ugyanolyan ember 
vagyok, mint a többi” – mond-
ja mosolyogva. A kerekesszék 
a teste része, általa nyílik meg 
számára a világ, ez biztosít-
ja a mozgás, utazás lehetősé-
gét. A kőbányai kis család éle-
te nem könnyű, a nagyszülők 

kisnyugdíja, Évi 
rokkantnyugdíja 
és a családi pót-
lék összege be-
osztva sem fede-
zi a stroke követ-
kezményeivel járó 
összes költséget. 
Lakótelepi ottho-
nukat betegtársuk támogatá-
sával  akadálymentesítették, a 
gyógyszerek a közgyógyra jár-
nak, de magángyógytornász-
ra azért költeni kell, hogy Évi 
izmait karbantartsák. A kere-
kesszék cseréjéhez hatéven-
te járul hozzá az államkassza, 
annak ellenére, hogy az eszköz 
gyakran hamarabb meghibáso-
dik. Így járt Évi is, egy év után 
cserélnie kellett a széket, amit 
egyébként javítás után sorstár-
saknak adományoz tovább. 

„Olyan, mintha Trabantból 
Porschéba ülnék át” – jellemzi 
az érzést, amikor a régi székből 
átül az újba. A cseréhez a X. ke-
rületben is támogatást nyújtó 
Érbetegek Rehabilitációja Ala-
pítvány segítette, az új kere-
kesszék adományozója az egyik 
német, európai szinten is piac-
vezető rehabilitációs eszközö-
ket gyártó cég.

A szélütésen átesetteket Kő-
bányán Stroke-klub is segí-
ti, amelynek egyik alapítója, 
Kiss Judit pszichológus a ke-
rület megbízásából rehabili-
tációs tanácsadást is végez. 
Hogy ez mit jelent? Stroke ese-
tén az első az akut kezelés, ami 
után a beteg az állapotától füg-
gően mozgásszervi  rehabilitá-
ciós osztályra kerül. Itt már 
gyakorlatilag egy team áll ösz-
sze: orvos, nővérek, gyógytor-
nászok, foglalkoztató terape-
uták, gyógymasszőr, szükség 
esetén logopédus, pszicholó-
gus, dietetikus, szociális mun-
kás dolgozik együtt a család-
dal és a beteggel, hogy valami-
lyen szinten újraépítsék a szél-
ütés nyomán elvesztett képes-
ségeket.

Mindennek a középpontjá-
ban a beteg áll, akinek az aka-
ratereje és pozitív hozzáállása 

nél-
külöz-
hetet-
len az elő-
relépéshez – mondja a pszi-
chológus. Ha minden jól megy, 
ahogy az idő telik, a rehabili-
táció sikeres lesz, a beteg ha-
zamegy. Ám a stroke esetében 
sokszor vannak enyhébb vagy 
súlyosabb maradványtünetek, 
amelyekkel, ahogy Évinek is, 
az érintetteknek egész életük-
ben számolniuk kell.

Itt lép be a rehabilitációs 
szaktanácsadó segítsége, aki 
a megváltozott élet vezetés-
ében, az adaptációban segíti 
úgy a beteget, mint a családot. 
Van, aki nem akar megválto-
zott munka képesség űként 
dolgozni, mert fél a kudarc-
tól, másoknál a szociális prob-
lémák, lakhatás, esetleg szen-
vedélybetegségek megoldásá-

ra van szükség először 
a továbblépéshez – so-
rolja Kiss Judit. Ép-
pen ezért fontos, hogy 
az ellátórendszer sze-

replői – há zior vo-
si alapellátás, szociá-

lis intézmények – egy-
mással jól együtt tudja-

nak működni, és a pszicholó-
gus szerint  Kőbányán ez meg-
van. „Ezen dolgozunk Fejér Ti-
bor háziorvossal és a Bárkával, 
hogy hogyan tudunk olyan el-
látási utakat kialakítani a be-
tegek számára, hogy minél ha-
marabb megoldáshoz jussa-
nak” – mondja a pszichológus.

Sokszor az orvosi dokumen-
táció értelmezése, de a beteg-
jogokról való tájékoztatás is 
nagy segítség, a rehabilitációs 
szaktanácsadáson pedig erre 
is lehetőség van. A rehabilitá-
ciós szaktanácsadásra jelent-
kezni lehet a +36 30 333 17 81-
es telefonszámon, valamint 
a pszichologus2020@gmail.
com email címen. A szolgál-
tatás a kerület lakosai részé-
re ingyenes az önkormányzat 
jóvoltából. 

„Nem zavar, hogy kerekesszékes vagyok, ugyanolyan ember vagyok, mint a többi”

Teljes egészében megújul 
a Pongrác Idősek Klubja
Tavaly készült el a Pongrácte-
lepen az egy telektömbön elhe-
lyezkedő Gyöngyike Óvoda és 
Gyöngyike Bölcsőde, a Gyer-
mekek Átmeneti Otthona, va-
lamint a Pongrác Idősek Klubja 
felújítási munkáinak első üte-
me. A Kőbányai Önkormány-
zat hőszigetelte az óvodát és a 
bölcsődét, rendezte a zöldte-
rületeket, megújult a bölcső-
dei és az óvodai játszóudvar, az 

Idősek Klubjának épületrészén 
pedig elvégezték a külső hőszi-
getelést, nyílászárók cseréjét. 
Idén a belsőépítészeti munkák-
kal folytatja a kerület az időse-
ket ellátó intézmény megújítá-
sát, amely így őszre gyakorlati-
lag teljes ráncfelvarráson esik 
át. A bontással kezdődtek meg 
a munkák, nemcsak a burkola-
tok, egyes falak sem maradtak a 
helyükön, ugyanis új tornaszo-

bát és egészségügyi helyiséget 
is kialakítanak az intézmény-
ben. Korszerűsítik a 
belső áramhálózatot, 
a fűtési rendszert, és 
új kazánra cserélik le 
a régi elavultat. A ter-
vek szerint a felújítás 
őszre fejeződik be, a 
megújult intézményt 
utá na vehetik újra 
birtokba az idősek. 

Kőbányai védőnő az év közönségdíjas szakembere
A Magyar Védőnők Egyesüle-
te idén is díjjal ismerte el a kis-
gyermekes családok segítői-
nek munkáját. A Sudocremmel 
közös kampányban az Év vé-
dőnője címre több száz szak-
ember kapott ajánlást és több 
ezer szülő szavazott a jelöltek-
re. A legtöbb voksot pedig vé-
gül a Bárka munkatársa, az Új-
hegyen dolgozó Sándorné Csa-
mári Éva védőnő kapta.

A kisgyermekes szülők első 
számú támaszai a védőnők, hi-

szen éveken át kísérik a gyer-
mek fejlődését, nevelését, ta-
nácsokkal, hasznos informá-
ciókkal látják el a családokat. 
Csordás Ágnes, a MAVE elnö-
ke szerint a kitüntetésben ré-
szesülő szakemberek áldozatos 
munkájukon túl sokat tesznek 
a védőnői hivatás társadalmi és 
szakmai megítélésének javítá-
sáért is. Sándorné Csamári Éva 
236 jelölt közül kapta a legtöbb 
szavazatot. Szakmája számára 
jóval több, mint munka.

„Immá r há rom generáció 
nőtt fel a kezem alatt. Az első 
újszülöttek, akiket gondoz-
tam, jelenleg már nag yszü-
lők, de most is van négy csa-
lád, ahol a nagymamának, az 
anyukának és jelenleg a gyer-
mekeiknek is én vagyok a vé-
dőnője. Boldogan segítem a 
szülőket a tanácsaimmal, és 
a mai napig ugyanolyan lelke-
sen gondozom és kísérem vé-
gig a baba értelmi, érzelmi és 
szociális fejlődését a fogan-

tatástól kezdve egészen isko-
lás koráig. A család mellett 
vagyok jóban rosszban, szin-
te családtaggá válok. Nem is 
eg y kisg yermek szólít »ma-
mának«, aminél nagyobb elis-
merést nemigen kaphatnék.” 
A MAVE hag yományosan a 
Védőnők Napján, június 13-án 
adja át elismeréseit a szakma 
kiválóságainak, idén azonban 
az ünnepséget a pandémiás 
helyzet miatt csak szeptem-
berben tartják meg. 

Magyarországon évente 40-50 ezer ember 
kap stroke-ot, vagyis nagyjából 10-11 per-
cenként kerül valaki kórházba emiatt, és kö-
zülük 15 ezren meghalnak a szélütés követ-
keztében. Európában a harmadik leggyako-
ribb halált okozó betegség. Hazánkban ne-
gyedmillióan élnek a stroke árnyékában, vi-
selik a szélütés könnyebb vagy súlyosabb 
maradandó következményeit. És a tévhittel 
ellentétben nem csak idősekről van szó, a 
betegség egyre inkább sújtja a fiatalokat is. 

Élet a stroke 
árnyékában

Adományként 
érkezett az új 
kerekesszék



8  A MI KŐBÁNYÁNK A MI KŐBÁNYÁNK  9Kőbányai Hírek  •  2020. júliusKőbányai Hírek  •  2020. július

Nyilvános próbán találkozott újra a közönséggel a Tutta ForzaNyilvános próbán találkozott újra a közönséggel a Tutta Forza

HangolóHangoló

Pár napja látható a Kerepesi 
úti Felnőtt és Gyermek Házi 
Orvosi Rendelőben az építő-
ipari Oscar-díjnak is nevezett 
Építőipari Nívódíj. Az Építé-

si Vállalkozók Országos Szak-
szövetségének évzáró ünnep-
ségén, tava ly decemberben 
hirdették ki a nyerteseket, ám 
a hagyományos, ünnepélyes ta-

vaszi díjátadó a járvány miatt 
elmaradt. A kőbányai rendelő 
az egészségügyi középületek 
kategóriájában bizonyult ki-
emelkedőnek. 

Hogyan tovább? 
Most még beszélgetünk egy 
kicsit itt, aztán este megyek 
haza, holnap pedig már helyet-
tesítek Pestszentimrén. 

Hogyan választotta ezt a hi-
vatást? Bemutatkozásában 
azt írta, hogy nehezen tudta 
kimondani az igent. Miért? 

Furán hangozhat, de én nem 
akartam pap lenni. Nem pap-
nak születtem, nem papként 
képzeltem el az életemet, ne-
kem az volt a nagy vágyam, 
hogy családom legyen, gyere-
kek, boldogság. Ugyanakkor 
éreztem egyfajta hívást, irány-
mutatást is, vonzott az Isten-
kapcsolat. Éveken keresztül 
menekültem ez elől, barát-

nőm is volt, majd egy szentmi-
sén bementem a templomba, és 
azt mondtam magamban, hogy 
na, Istenem, most kötünk egy 
alkut, most adjál valami jelet, 
vagy hagyj békén. Elég balhés 
fiatalkorom volt, el sem tud-
tam képzelni, hogy Isten pont 
engem akar, úgy gondoltam, ne 
áltassuk egymást ezzel. És a 
misén az evangélium Máté el-
hívása volt a vámos asztaltól, 
ami arról szól, ahogyan Jézus 
meghívja a mindenki által le-
nézett, megvetett vámos em-
bert. Így fogadtam el, mond-
tam ki az igent. 

Felszentelt papként nem 
marad itt, elmegy Kőbányá-
ról. Milyen volt itt? 

Ez egy húzós időszak volt, a 
karantén időszaka. De ha me-
gint döntenem kellene, hogy 
idejövök-e diakónusi gyakor-
latra Attila atya mellé, akkor 
visszajönnék. Kőbányának 
mint városrésznek elég rossz 
a híre, de én azt tapasztaltam, 
hogy olyan, mint a csiszolatlan 
gyémánt, nagyon nagy lelki 
mélység van itt. Például ami-
kor írt egy-egy ember, hogy kö-
szönik, hogy imádkoztunk ér-
tük, mert nagyon nehéz hely-
zetben voltak… Ez egy nagyon 
jó év volt, nagyon sokat kap-
tam, sokat tanultam, és sokat 
hibáztam, amiből tudtam ta-
nulni. Hálát adok azért, hogy 
Attila atya volt a plébánosom, 

mert ő hagyta, hogy hibázzak, 
majd nem elhátrált, hanem azt 
mondta, hogy jó, akkor most 
beszéljük meg. Érdekes hely-
zet volt a járványhelyzet azért 
is, mert új pasztorális eszkö-
zökhöz kellett nyúlni, utána 
pedig, amikor kicsit kienged-
tünk, akkor ott kellett lenni a 
híveknek segíteni a visszaál-
lásban. 

Mit gondol, mi az, ami épít-
heti a közösséget? 

A szentség, a szentségekhez 
való járulás. Az a közösség, 
ami Krisztusra épül, az min-

dent kibír. Nem azt értem ez 
alatt, hogy ki kell állni a Szent 
László térre és kereszttel kia-
bálni, hogy térjetek meg, ha-
nem a tanúságtételeinken, az 
egyszerű, mindennapi tanú-
ságtételeinken keresztül. Ne-
kem most az a feladatom, hogy 
ahova én most kerülök, ott leg-
jobb tudásom és lehetőségeim 
szerint az evangéliumot hir-
dessem és Krisztusról tegyek 
tanúságot, és segítsem az em-
bereket abban, hogy a szentsé-
gekhez közel kerüljenek, meg-
éljék az istenkapcsolatot. 

Építőipari Nívódíj
a kőbányai rendelőnek

Idén a Kelet-Pesti Tankerüle-
ti Központ kapta a Pedagógu-
sok Szakszervezetének Eöt-
vös József-emlékplakettjét. A 
Rákosmente és Kőbánya isko-
láit fenntartó központ az első 
tankerület, amely megkapta a 
szakszervezeti elismerést, ko-
rábban ezt elsősorban önkor-
mányzatok vehették át. Az Eöt-
vös-emlékplakettet a szakszer-

vezet a tankerület ünnepélyes 
tanévzáróján adta át.

Meglepetés elismerés 
a tanévzárón

Újra könyvközelbenÚjra könyvközelben

Székeket, kottatartókat pa-
kolnak ki a Tutta Forza zene-
kar tag jai a Kőrösi teraszá-
ra a június végi kora estén. 
Az első nyilvános, közönség 
előtti próbájukra készülnek. 
Ha nincs a járvány, Bonnból 
tartottak volna éppen haza a 

Szent László Napokra. „Ren-
geteg programunk elmaradt” 
– sóhajt Bakó Roland, a zene-
kar vezetője, majd arról me-
sél, hogyan indultak újra.

„ Amikor újranyitotta k az 
óvodák, mi is újra összejöt-
t ü n k a srá cok ka l.  Először 

csa k ba ráti beszélgetésre, 
mert sok a régi tag, látszott, 
hogy mindenkinek hiányzik 
a csapat. Volt két próbánk, 
de csa k minden felelősség 
nélkül, ezt a nyilvános pró-
bát is csa k a zér t ír ta m ki, 
mert sokan jelezték nekünk, 

hogy nagyon sajnálják, hogy 
nem látnak bennünket, és ér-
deklődtek, hogy mikor és hol 
játszunk.” Íg y a június végi 
próba nyilvános lett, egy iga-
zi kis örömzenélés.

A július a zenekar számára 
a pihenés időszaka, eg yete-
mista, illetve érettségiző tag-
jaik miatt, majd augusztus-
ban kezdődik a koncertezés. 
Először – augusztus 6-án – az 
Újhegyi sétányon, a Közössé-
gi Ház előtt lépnek fel. „Sze-
retünk odamenni, nagyon jó 
közönség szokott ott össze-
jönni” – mondja Bakó Roland.

A koncert után közös tábo-

rozásokkal folytatódik az au-
g usz t usi prog ra m, először 
Enyingre, majd Ba latonke-
nesére mennek. „Ott szok-
tunk egy ilyen utótábort csi-
n á l n i ,  sát ra k k a l .  Zenek a-
ri tábor, reggeltől estig zené-
lünk. Úgy szoktuk, hogy mi a 
trombitásokkal már fél nyolc-
kor felkelünk, befújás, regge-
li, aztán délelőtt egy kis pró-
ba, majd ebéd után újra gya-
korlás. Ilyenkor tudunk sok új 
darabot tanulni” – részletezi 
a zenekar vezetője.

A táborok után újra kőbá-
nyai fellépés következik, a ze-
nekar szólistái adnak koncer-
tet augusztus 19-én 18 óra-

kor a Helytörténeti Gyűj-
temény udvarán.

Két ütemben nyílt újra júli-
us elsejétől a Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár Közpon-
ti Könyvtára, illetve a kerü-
leti tagkönyvtárak. Az első 
időszakban csak rendelést le-
hetett leadni a kiválasztott 
könyvekre, majd azokat cso-
magban vehették át az olva-
sók. Július utolsó napjaiban 
nyílt meg újra a lehetőség arra, 
hogy a polcok között sétálva 
olvasnivalót válogassunk.

„Lehet helyben olvasni, és 
lehet internetet is használni, 
de csak csökkentett gépszám-
mal, hogy meglegyen a más-
fél méter távolság a használók 
között” – mondja Kaposi Ildi-
kó, a kőbányai könyvtár veze-
tője a nyári szabályokról. A tá-
volságtartás mellett kötele-
ző a maszkhasználat is a zárt 
térben. Abban bíznak, a ját-
szóházi foglalkozások is újra-
indulhatnak augusztus végé-
vel. „Ami a legnagyobb szív-
fájdalmunk, hogy a klubfog-
lalkozások sem indulnak be a 
nyáron, ezek is csak őszre vár-
hatók” – teszi hozzá a könyv-
tárvezető.

Ugyanakkor jó hír az olva-
sók számára, hogy az előjegy-
zés szeptember 6-ig ingye-
nes marad, így aki tudja, hogy 
mit szeretne olvasni, az legfel-
jebb nyolc könyvet kényelme-
sen, otthonról is előjegyezhet, 
egyetlen kattintással. De e-
mailen és személyesen is fo-
gadják a rendeléseket. Az in-
gyenes online előjegyzési le-
hetőség egyébként kifejezet-
ten népszerűnek bizonyult, 
az újranyitáskor 500-an igé-
nyeltek így könyvet. Ez, a kő-
bányai könyvtár négyezres 
aktív olvasói táborához képest 
egy kifejezetten magas szám.

„Hiányzott már a köny v 
az embereknek?” – kérdem a 
könyvtárvezetőt. „Nagyon, 
amikor megnyitottunk, so-
kan mondták, hogy nagyon 

hiányoztunk! Ez nagyon jó ér-
zés volt. És nagyon sok olyan 
jelzést is kaptunk, hogy már 
a szomszédtól kért kölcsön 
könyvet, már az összes régi 
könyvét kiolvasta… és hát nem 
mindenki engedheti meg ma-
gának, hogy könyvet vásárol-
jon” – összegzi a tapasztala-
tokat Kaposi Ildikó, majd ne-
vetve hozzáteszi, hogy aki 
csak úgy besétált az újranyi-
tás után, és nem tudta, mit 
szeretne olvasni, azt sem en-
gedték el könyv nélkül. „Még-
is csak vérbeli könyvtárosok 
vagyunk, nem engedhetünk 
el embereket könyvek nélkül, 
ha már újra megnyitottunk!”

A veszélyhelyzet idején el-
rendelt bezáráskor 1500 olva-
sójuknál volt könyv, mintegy 
7300 példány, július köze-
péig ennek nagyjából a fe-
lét vitték vissza az olva-
sók. Július 31-ig ez nem 
is gond, nincs késedel-
mi díj, utána viszont 
má r f i zet n i kel l . 
Persze a hosszabbí-
tás is lehetőség ab-
ban az esetben, ha 
az adott köny v-
re még nincs elő-
jeg yzés. Utóbbi 
inkább a népsze-
r űbb köny vek-
nél fordulhat elő. 
Ugyanakkor se-
gítség, hogy az új 
köny v tári rend-
szer már lehetővé 
teszi, hogy a könyv-
tár e-mailben érte-
sítse az előjegyzett 
könyveket birtokló ol-
vasókat egyrészt a köl-
csönzés lejártáról, más-
részt arról, hogy a nála 
lévő könyvet előjegyezték. 
Bár sok szolgáltatás újra el-
érhető a könyvtárban, a nyit-
vatartás szeptemberig a jár-
ványhelyzethez igazodik, rö-
videbb a szokásosnál. 

Lampionkiállítás
a Csősztoronyban 

Fény és színek, formák játéka, 
nyáresti, varázslatos hangulat – 
lampionkiállítás fogadja augusz-
tus 20-ig a Csősztoronyba látoga-
tókat. A Kőbányai Képző- és Ipar-

művészek Egyesületének tagjai a 
Szent László Napokra tervezték 

a Fényünnepet, ám ez az ere-
deti tervek szerint a járvány-

helyzet miatt nem valósulha-
tott meg. Közben a Csőszto-

rony kinyílt, így jött az ötlet 
a szabadtéri eseményre.

„ Arra gondoltunk, 
hogy a művészeink 

sem tudtak talál-
kozni majd fél 

évig, vagyis 

február óta, és hiányzott már a 
közösség. Korábban havonta ta-
lálkoztunk, jó most újra együtt 
lenni – meséli Gál Magdolna 
festőművész, a KKIE elnöksé-
gi tagja. – Megindító arra gon-
dolni, hogy ebben a sötét idő-
szakban, amit a világjárvány te-
remtett, önök otthon lámpáso-
kat festegettek, aztán ahogy le-
hetett, elhoz-
ták ide, »Kő-
bánya  te-
tejére«, 
a címe-
répüle-
tünk-
b e ,  é s 

fényt gyújtottak az éjszakába” 
– mondta a kiállítást megnyit-
va Földényi Krisztina, a Kőbá-
nyai Helytörténeti Gyűjtemény 
munkatársa, aki azzal zárta be-

szédét: nem tudhat-
juk, hogy ahogy Kí-

nában, úgy Kőbá-
nyán is szeren-
csét és hosszú 
életet hoznak-e 
a lampionok, de 
az biztos, hogy 

egy kis fényt, 
melegsé-

get, békét 
üzennek 
nekünk.

A Szent László Napok hagyományosan Kőbánya legnagyobb ünnepe, ám idén a 
járványhelyzet keresztülhúzta a többnapos mulatság terveit. Az ünnep azonban 
csak a téren maradt el, a templom különleges esemény helyszíne volt felszente-
lésének évfordulóján. Június 28-án vasárnap délelőtt újmisén, frissen felszentelt 
pap első, ünnepélyes szentmiséjén vehettek részt a hívek. Kristóf atyával, aki dia-
kónusi gyakorlatát Kőbányán töltötte, a plébánián beszélgettünk.

Ünnep a Szent László-
templomban

Új kis alkotást, Kolodko-figurát 
vehetett észre az, aki az elmúlt 
napokban a Dreher gyár felé 
járt. A mészkő hídon álló mi-
niszobor két dreheres ló húz-
ta söröskocsit ábrázol. A másik 
ikonikus jelenetet megörökítő 
alkotás a gyár udvarán áll, Dre-
her Antalt ábrázolja, kezében 
jellegzetes sétapálcájával.

Rendhagyó kiállítással és sör-
túrával ünnepelte tavaly a Dre-
her Sörgyárak fennállásának 
165. évfordulóját. Idén pedig 
folytatták a múzeum moderni-
zálását és felújítását. Azt terve-
zik, a miniszobrokat a sörtúrák 
keretében mutatják majd be a 
megújuló és hamarosan meg-
nyitó sörmúzeummal együtt. 

„A sörgyár hangulata és törté-
nete azonnal megérintett, ami-
kor bejárhattam pincétől a pad-
lásig, láttam az Eiffel-iroda által 
tervezett »léhűtő« padlást, a 
százéves Zsolnay-csempéket, 
a söröslovakat, a százéves hor-
dókat. Azért pedig külön örül-
tem a felkérésnek, mert így 
most már Kőbányán, Budapest 
mértani közepén is megjelen-
hetnek a szobraim” – mondta 
el a szobrokat megálmodó és 
elkészítő Kolodko Mihály.

A Dreher család története re-
génybe illő, Kőbányával szo-
rosan összefonódó történet. 
Egy kis falusi serfőzdétől in-
dul, ahol Franz Anton Dreher, 
Dreher Antal apja megtanul-

ta a sörfőzés rejtélyeit. Ő ala-
pozta meg a családi vállalko-
zást, amelyet fia továbbvitt, és 
amelynek Kőbánya lett a köz-
pontja. Dreher Antal Ausztriá-
ban, majd Angliában tanulta ki 
a mesterséget, a legenda sze-
rint a szigetországi mesterek 
féltett titkainak megfejtését 
az üreges sétapálcájába rejtett 
sörminták segítették. Ő volt az, 
akinek figyelmét felkeltette a 
pesti sörmester, Schmidt Pé-
ter kiváló nedűje, a kőbányai 
kutak vizéből főzött, sziklapin-
cékben érlelt sör.

1862-ben megvásárolta a 
Kőbányai Serfőző Társasá-
got, majd saját találmánya, a 
ma Vienna Lagerként ismert 
sör révén felvirágoztatta. Ha-
lála után fia és unokája, ifjabb 
Dreher Antal és Dreher Jenő 

vitte és fejlesztette tovább a 
családi vállalkozást, ami ha-
marosan az ország legna-
gyobb sörgyára lett. A 20. szá-
zad pedig elhozta a világhírt, 
a kőbányai főzet ismert már-
kanév lett. A vállalat abban bí-
zik, hogy a megújuló múzeum-
mal és a fejlesztésekkel erősít-
heti Kőbánya bekapcsolódását 
Budapest turisztikai életébe, és 
a sörrajongóknak, illetve a sör-
történet iránt érdeklődőknek 
új lehetőséget kínálhat a pa-
tinás vállalat múltjának és 
jelenének megismeré-
sére. 

Kolodko-szobrok Kőbányán
A sörgyár története ihlette a különleges alkotásokatA sörgyár története ihlette a különleges alkotásokat

Nagyon nagy lelki mélység van itt
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Az már tudományosan igazolt 
tény, hogy a növények kommu-
nikálnak egymással, csak még 
nem értjük őket. De talán ha-
marosan megfejti valaki a ta-
lajban továbbított elektromos 
jelek nyelvét, és akkor megtud-
juk, hogy például a Csajkovsz-
kij parkban élő platánok vagy 
az eperfák között beszédtéma-
e a klímaváltozás. Mert a pihe-
nőligetbe kilátogató kőbányai 
napközisek között az. Ahogy 
szó volt már Patagóniáról, a 
Dél-Amerika déli csücskében 
található, hatalmas kiterjedé-
sű síkságról is a kőbányai nap-
közis táborban. A felső tagoza-
tos korosztálynak szóló szem-

léletformáló szakkör hivatalos 
címe első hallásra kissé szigo-
rúnak hat: „Az éghajlatválto-
zás hatásai az ember és termé-
szet kapcsolatára”.

A gyakorlat azonban más, a 
laza és a kötetlen foglalkozás 
jóval közelebb áll az élmény-
pedagógiához, mint egy klasz-
szikus föciórához. Ez nem a 
frontális oktatás terepe, a ta-
nár nem a tábla előtt állva írja 
vagy diktálja a tudnivalókat. 
A  szakkörben az interakci-
ón van a hangsúly, a gyerekek 
szabadon kérdezhetik a foglal-
kozás vezetőjét, aki igyekszik 
megválaszolni a legnyakate-
kertebb kérdést is. A résztve-

vők hallhattak a növényi intel-
ligenciáról, és megismerked-
hettek dédnagyanyáink pati-
kájával, vagyis a gyógynövé-
nyek titkaival is. A kánikulá-
ban pedig – szó szerint – bele-
kóstoltak a „népi kólába”, ami-
kor együtt készítettek gyömbé-
res limonádét.

Ha a koronavírus-járvány-
nak vannak előnyei, akkor a 
napközis táborban megtartott 
szakkör az egyik. A szemlélet-
formáló foglalkozás eredeti-
leg februárban indult. Akkor a 
klímaváltozás iránt érdeklődő 
gyermekek és – tegyük hozzá 
– szülők, nagyszülők a Kőrösi 
Kulturális Központban gyűltek 

össze minden második szer-
dán. De mire beindult volna a 
szakkörben az élet, beütött a 
járvány, a Kőrösi bezárt, min-
den program az online térbe 
költözött. Ekkor jött a projekt-
vezető mentőötlete, amelynek 
köszönhetően a szemlélet-
formálást beépítették a nyári 
napközis tábor programjába. 
Mivel a részt vevő gyermekek 
köre szinte hétről hétre válto-
zik, a zöld gondolat és a kör-
nyezettudatosság üzenete lé-
nyegesen több diákhoz jut el, 
mint a hagyományos szakkö-
ri keretek között.

A foglalkozás a Zöld Kőbá-
nya – Rajtad múlik! elneve-
zésű, több elemből álló prog-
ram része, amely 2019 ta-
vaszán indult. Az európai 
uniós finanszírozású KE-
HOP-1.2.1-2018-000 25 pro-

jekttel a kerület húszmillió fo-
rint támogatást nyert el Kő-
bánya klímastratégiájának 
megalkotására, a környezet-
tudatosságot népszerűsítő kö-
zösségi rendezvényekre, to-
vábbá olyan szemléletformá-
ló foglalkozásokra, mint ami-
lyen a napközis táborban tar-
tott szakkör és annak „alsó ta-
gozatos” megfelelője, a kézmű-
ves foglalkozás. A klímastraté-
gia időközben elkészült, az il-
letékes hatóságok véleménye-
zési eljárása folyamatban van. 
Amint ez lezárul, a képviselő-
testület elé kerül a dokumen-
tum, az elfogadás után pedig 
indul a megismertetése a la-
kossággal. Közben pedig foly-
tatódik a szervezés, hogy a 
járvány miatt idén elmaradt 
programok jövőre megvaló-
sulhassanak. 

A Budapesti Fegyház és Bör-
tön parancsnokának meghívá-
sára látogatott az intézménybe 
Mustó Géza Zoltán alpolgár-
mester. „Biczó László tábornok 
úrral a Vészjelzés bűnmegelő-
zési szabadulószoba megnyi-
tóján találkoztunk néhány hét-
tel ezelőtt, és hamar megtalál-
tuk a közös hangot, ekkor fo-
galmazódott meg egy hivata-
los találkozás ötlete” – mondja 
az alpolgármester. Hozzátette: 
Biczó László példásan vezeti az 
intézményt immár három éve, 
döbbenetes az a rend és tiszta-
ság, ami jellemzi az egész léte-
sítményt.

A valóság és a civilekben élő 
börtönkép, ami jellemzően fil-
mélményekből táplálkozik, kö-
szönőviszonyban sincsenek 
egymással. A Budapesti Fegy-
ház és Börtön a jelenlegi ne-
vét 1978 óta viseli, a közbeszéd 
azonban csak „Gyűjtő”-ként 
hívja. Területe három, funkci-
onálisan és földrajzilag is elkü-
löníthető objektumot foglal ma-
gában. A 900-1000 fő körüli fog-
vatartotti létszámmal kifejezet-
ten nagy büntetés-végrehajtá-
si intézmény, ám mégsem zsú-
folt, hanem modern és jó álla-
potú. Utóbbihoz a rabok mun-
kája mellett a büntetés-végre-
hajtás munkatársainak munká-
ja is nagyban hozzájárul, az ál-
lomány ugyanis rendszeresen 
részt vesz az épület karbantar-
tásában, szépítésében.

Kiemelt feladat a fogvatartot-
tak foglalkoztatása, amit az in-
tézet jelentős részben saját ha-
táskörben, a börtön területén 
működő üzemben old meg. Szo-
rosan együttműködnek ugyan-
akkor az állami tulajdonú BUFA 

Kft.-vel, amelynek telephelye 
itt működik. A fogvatartottak 
bútorokat gyártanak, ráadásul 
igen jó minőségben, de meglepő 
termékeket is készítenek: példá-
ul orvosi csontvázakat, melye-
ket az oktatásban használnak. 
„Rengeteg hasznos tapasztala-
tot szereztem és több vonalon 
is fejleszteni fogjuk az együtt-
működést – összegzi élményeit 
az alpolgármester. – Fontosnak 
érzem, hogy a lakosság is job-
ban megismerje a büntetés-vég-
rehajtás munkáját, ezért kezde-
ményezni fogom, hogy lehető-
ség legyen szervezett börtön-
látogatásokra, elsősorban a ke-
rület lakói számára. Ennek ter-
mészetesen lehet egy prevenci-
ós jellege is, de legalább ennyi-
re fontos, hogy jobban tisztá-
ban legyünk azoknak az embe-
reknek a munkájával, akik nap 
mint nap ezt a veszélyes és első-
sorban lelkileg igen megterhelő 
munkát végzik.”

„Rendkívül hasznosnak ítél-
tem a találkozónkat, több ügy-
ben is sikerült konkrét lépése-
ket tennünk, így azzal váltunk 
el Mustó alpolgármester úrral, 
hogy rendszeressé fogjuk tenni 
az ilyen találkozásokat” – ösz-
szegezte a látogatás tapaszta-
latait Biczó László börtönpa-
rancsnok.

Szemléletformáló szakkör a napközis táborokban

Kreativitással a járványhelyzet is a közösség előnyére fordítható. A tavasszal el-
rendelt egészségügyi veszélyhelyzet felborította a környezettudatosságot nép-
szerűsítő szakkörök menetét is. A projektvezető nem esett kétségbe, improvizált, 
olyan ötlettel állt elő, amellyel szélesebb körbe juthatnak el a klímaváltozással 
kapcsolatos gyakorlati tudnivalók.

(V)észjelzés
A Le gye n te re d! u tá n 
újabb különleges, fiata-
lokhoz szóló bűnmegelő-
zési projekt indult kőbá-
nyai központtal. Az ötlet 
egyszerű, mégis egyedi: 
szabadulószobákon átjut-
va a fiatalok azt tanulhat-
ják meg, hogyan ne válja-
nak áldozattá vagy bűn-
cselekmények elkövetői-
vé. Tóth Béla László, a Kő-
bánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány elnöke két 
fő példaként a szin-
tetikus drogokat és 
az internetes zakla-
tást (cyber bullying) 
említi, amelynek ma 
bármely fiatal áldoza-
tául eshet. Céljuk az, 
hogy a fiatalok játé-
kos formában tanul-
ják meg felismerni a 
veszélyforrásokat, az 
elkövetési módszere-
ket, és ha bajba kerül-
nek, tudjanak és mer-
jenek segítséget kérni 
akár egymástól, akár a ható-
ságoktól!

Az Újhegyi sétányon ki-
épült létesítményben egy-
szerre 8-10 diák dolgozhat 
együtt a „szabaduláson”. 
Az egyelőre 4 hónaposra 
tervezett programon 2800-
3000 kis- és nagykamasz ve-
het részt a nyáron, illetve az 

iskolaidőben. A bűnmegelő-
zési program helyszínét és 
több eszközét a Kőbányai 
Önkormányzat térítésmen-
tesen biztosította a közala-
pítvány számára. A Buda-
pesti Fegyház és Börtön, a 
BUFA Kft., illetve a Főváro-
si Büntetés-végrehajtási In-
tézet fogvatartotti munká-

val és a szakmai prog-
ramok kidolgozásá-
val segítette a kivite-
lezést . A Budapesti 
Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztá-
lya és a X., XIII., XVII., 
XVIII. és XIX. kerületi 
Rendőrkapitányságok 
vezetői és bűnmegelő-
zési előadói is szak-
mai tudásukkal száll-

tak be a megvalósításba, de 
ők azok, akik az iskolákkal 
kapcsolatot tartva segítik a 
szervezést, és előadásokat 
tartanak a diákoknak. A nyi-
tásra a veszélyhelyzet végé-
ig kellett várni, ám a nyáron 
már folyamatosan fogadja 
a táborozókat, fiatalokat a 
(V)észjelzés. 

Látogatás
a „Gyűjtő”-ben

Zöld Kőbánya 
a gyakorlatban

Idén tavasztól biztosítja ingye-
nesen kutyák, macskák, vagy 
akár nyulak ivartalanítását a 
Kőbányai Önkormányzat. Egy-
részt a kóbor állatok szaporodá-
sát szeretnék fékezni, másrészt 
pedig tudott az is, hogy az ivar-
talanítással számos komoly be-
tegséget lehet megelőzni a ci-
cáknál, kutyáknál. A program 
lényege, hogy az altatást és az 
ahhoz szükséges gyógyszereket 
is a kerületi kassza állja. A gaz-
dáknak csak a védőgallért, töl-

csért kell meg-
vásárolniuk az ál-
latra a műtét után, 
a g yóg yulás idejé-
re. Az első hónapok ta-
pasztalata azt mutatja, a 
vártnál is népszerűbb a támo-
gatott ivartalanítás. A kerület 
öt állatorvossal kötött szerző-
dést, akik eddig összesen 212 
állat, 124 macska és 88 kutya 
ivartalanítását végezték el. A 
macskáknál jellemzően a nős-
tényeken végeztetik el a műté-

tet a gazdik, 
míg a kutyáknál a szukák és a 
kanok aránya hasonló. Az ivar-
talanítási program folyamatos, 
továbbra is igénybe vehető a 
Kőbányán lakcímmel, vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező ál-
lattartók kisállatai számára.

KERT ÉS BALKON

Szúnyogriasztó növények 
a kertben és a balkonon
Az idei rendkívül aszályos tavaszt 
egy csapadékban gazdag időszak kö-
vette. Ez a növények számára nagyon 
kedvező, de az életünket megnehezí-
tő rovarok szaporodására szintén po-
zitív hatással van, különösen a szú-
nyogokéra. Szerencsére a növénye-
ket itt is segítségül hívhatjuk, mert jó 
néhány növényféleség riasztja, űzi a 
kellemetlen vérszívókat. 

Ezek a növények tehát nemcsak 
kertünk díszei, de segítenek elviselhetőbbé tenni a nyári 
kerti estéket is. Általában a magas illóolaj-tartalmú növé-
nyek riasztják a szúnyogokat. Ilyen például az igazán impo-
záns megjelenésű, szárazságtűrő, napra való növény, a le-
vendula (Lavandula). Ha a virágából egy csokrot szedünk, 
és a balkonon egy vázába helyezzük, segít távol tartani a 
szúnyogokat.

A kakassarkantyú, vagy más néven szúnyogűző (Plech-
ranthus) már a nevével is jelzi, hogy hasznos a számunk-
ra. Általában kaspóba ültetjük ezt a futónövényt, és így a 
kívánt helyen el tudjuk helyezni a kertben és a balkonon. 
Zöld-fehér és zöldes-lilás változatait ismerjük. Általában 
egynyáriként kezeljük, de a hazájában évelő, így a muskát-
lihoz hasonlóan át is teleltethetjük. Az illatos muskátli (Pe-
largonium) is kedvező számukra, különösen a citromillatú.

Említést érdemel néhány egynyári növény is, ilyen a bü-
döske (Tagetes), illetve a bojtocska (Ageratum). Ezekből a 
növényekből mindenképpen ültessünk a virágágyakba, il-
letve balkonládákba, mert illatanyagukat nem szeretik a 
szúnyogok. Közismert és kedvelt növényünk, a körömvirág 
(Calendula) gyógynövény is, szintén távol tartja a vérszívó-
kat. A szintén elterjedt citromfű (Mellisa) a megjelenésében 
kevésbé dekoratív, ám rendkívül hatásos. A citromfű ülte-
tésénél azonban legyünk körültekintőek, mert ha a kert-
ben megtelepszik, onnan szinte kiirthatatlan. Olyan helyet 
válasszunk tehát, ahol kordában tudjuk tartani a terjesz-
kedését, vagy egy nagyobb edénybe telepítsük. A díszdo-
hány (Nicotiana) illatanyagait sem kedvelik a szúnyogok, 
semmiképpen ne hagyjuk ki a kerti virágok közül. Ráadá-
sul nagyon esztétikus megjelenésű, színekben gazdag egy-
nyári növény.

A szivarfa (Catalpa) azon kevés fás szárú növények közé 
tartozik, amely szintén távol tartja a vérszívókat. Hatóanya-
ga a catalpin, ezt nem kedvelik a szúnyogok. Maga a szivar-
fa egy jó várostűrő növény, kisebb kertekbe a gömb koro-
nájú változatot ültessük.

A felsoroltakon kívül még számos növény illatanyaga-
it nem kedvelik a szúnyogok. Persze csodát ne várjunk, de 
annyit mindenképpen elérhetünk, hogy a szabadban való 
tartózkodásunkat elviselhetőbbé teszik ezek a növények.

 Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium  és Szakközépiskola igazgatója

Szúnyoggyérítésre 
várva

Már áprilisban levélben kérte Kőbánya vezetése az 
országos katasztrófavédelemtől a nyári szúnyogy-
gyérítést.  A kérés válaszra talált: lapzártánk után, 
július 23-án végzi el a szúnyoggyérítést a katasztró-
favédelem, ha az időjárás engedi. A Kőbányai Hírek 
annak is utánajárt, mitől függ, hogy mikor és hol in-
dul a védekezés. 

Környezetkímélő szerekkel irtják a vérszívókat

Az Országos Katasztró-
favédelmi Főiga zgató-
ság közlése szerint a gyé-
rítések előtt az Országos 
Tisztifőorvosi Feladato-
kért Felelős Helyettes Ál-
lamtitkárság adatai alap-
ján felmérik, mely régi-
ókban volt szükség az el-
múlt években a csípőszú-
nyogok elleni szervezett 
védekezésre. Azt kiegé-
szítik az elmúlt évek ár- 
és belvízi védekezése so-
rán szerzett információk-
kal, valamint az előzetes 
szakértői javaslatokkal. 
A fővárosban alapeset-
ben a Duna menti kerü-
letek szerepelnek a köz-
ponti védekezésben, valamint 
a 16. és a 17. kerületek a vízraj-
zi adottságuk miatt. Intenzív 
invázió esetén van szúnyogy-
gyérítés egyéb területeken is, 
ahogy például tavaly volt Kő-
bányán is. Mivel a védeke-
zés a csípőszúnyogok számá-
tól függ, ezért csak egy-más-
fél hétre előre lehet előre meg-
határozni, hogy mikor, hol és 
hány hektáron permeteznek 
a következő héten. A helyszí-
nekről szakértők határoznak, 
akik folyamatosan ellenőrzik 
a lárvák és a kifejlett szúnyo-
gok számát. Azt, hogy az adott 
héten mely településeken, mi-
lyen napon és milyen eljárás-
sal lépnek fel a vérszívók el-
len, a katasztrófavédelem we-
boldalán lehet követni: https://

www.katasztrofavedelem.
hu/43/heti-prog ramok.

A szúnyoggyérítésnél egyéb-
ként kétféle eljárást, a szú-
nyoglárvák ellen biológiai és a 
kifejlett szúnyogok ellen kémi-
ai kezelést alkalmaznak. A bi-
ológiai kezelés hatóanyaga egy 
baktérium által termelt fehér-
je, ez csak a szúnyoglárvákat 
pusztítja, minden más élőlény-
re ártalmatlan. Permet vagy 
granulátum formájában jut-
tatják el a szúnyogbölcsőnek 
tekinthető területekre. Ám ha 
a vérszívók elszaporodnak, ha 
csapadékosabb az idő, akkor 
kémiai irtószerre is szükség 
van. A permetezést az idei év-
től már csak földi módszerrel 
végzik, a szert platós terepjá-
róra vagy kisteherautóra sze-

relt berendezésekkel juttatják 
ki melegködös eljárással, vagy 
melegítés nélkül, permetsze-
rűen. A vérszívók ellen beve-
tett dózis a többi rovar több-
ségére nincs káros hatással, 
a méhfélék és más beporzók, 
valamint a rovarevő madarak 
legfontosabb táplálékai sem 
sérülnek a kezelések miatt. 
A szúnyoggyérítést általában 
naplemente után végzik. Ha 
nyitva marad az ablak a lakás-
ban, az nem jelent egészség-
ügyi kockázatot, ugyanakkor 
a készítmény zárt térben las-
sabban bomlik le, ezért java-
solják a permetszer leérkezé-
séig az ajtók, ablakok bezárá-
sát. Arra is érdemes odafigyel-
ni, hogy a gyerekek ne játssza-
nak a permetes ködben.

Népszerű az Népszerű az 
ivartalanítási ivartalanítási 
programprogram
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Kisültek a zabkekszek a tá-
borban, az első kóstoláso-
kon túl is vannak a lányok. 
Mikor megérkezünk, már a 
„maradékot” mutatják, amit 
hazavisznek. „A mamámmal 
kezdtem sütni tanulni, ami-
kor beteg voltam, mindig ő 
vigyázott rám, neki volt ide-
je mutatni, tanítani” – mesé-
li Zsanett, és sorolja, mi min-
dent elkészít egyedül. A pa-
lacsinta és a gofri is megy 
neki, de zserbót is készített 
már. Zoja a bögrés sütik tu-
dója, csokifelfújtját az apukája is 
szereti. Jázmin és Niki még úgy 
érzi, nem elég ügyes az önálló sü-
tésre, bár szeretnek ezzel fogla-
latoskodni.

Miközben a nagylányok sütis 
élményeiket mesélik a KÖSZI-
ben, kinn a zöldben a Csak csa-
jok tábor apraja, a kisebbek Ka-
nizsa Józsefet hallgatják. A kő-
bányai költő, meseíró szívesen 
jön a kizárólag lányoknak szóló 
táborba. „Lelki ember – jellemzi 
a táborvezető Ica néni, azaz Ki-
res Ica. – Tavaly is volt, most is 

jött, és ameddig tud jönni, én hí-
vom, mert azért valljuk be őszin-
tén, manapság kevés a romanti-
kus férfipélda, pedig nem baj, ha 
egy kis költőiség szorul beléjük” 
– magyarázza mosolyogva.

A kizárólag lányoknak szó-
ló tábort tavaly szervezték meg 
először. Nagy sikere volt, 42-en 
vettek részt benne. Idén a ko-
ronavírus-járvány miatt 29-re 
apadt a létszám, de a táborveze-
tő szerint ez optimális. Hogy mi-
ért csak csajok, arra egyszerű a 
válasz: „Ez arról szól tulajdon-

képpen, hogy mi magunkat ké-
nyeztetjük, azzal foglalkozunk, 
ami igazán lányos tevékenység. 
Sminkelünk, divatbemutatót 
szervezünk, főzünk, sütünk” – 
mondja Ica néni.

A lányoknak pedig tetszik, 
hogy egymás között lehetnek, 
olyasmikről beszélgethetnek, 
amikről fiúk jelenlétében szó 
sem eshet. A legkisebb „csajok” 
6, a legnagyobbak 14 évesek. Ica 
néni szerint azonban a nagy kor-
különbség nem probléma, igyek-
szik olyan programokat szervez-

ni, amelyek minden korosztály-
nak tetszenek. A kézműves tevé-
kenységek például ilyenek. A be-
szélgetős foglalkozásoknál más 
a helyzet, ott a nagyok és a ki-
csik különválnak, ki-ki korához 
illő témával foglalkozik.

A táborban sok a visszatérő, 
Ica néninek nem kell népszerű-
sítenie azt, a lányok és barátnő-
ik egymás között szájról szájra 
adják a jó hírét, szívesen vannak 
együtt. A Csak csajok tábor im-
már tradíció, Ica néni pedig azt 
ígéri, amíg tudja, csinálja. 

Ha nyár, akkor nyaralás, táborozás. A kijárási korlátozások, veszélyhelyzet időszaka 
után gazdag kínálat várta és várja augusztus végéig a kőbányai gyerekeket. Ki-ki olyat 
választhat, amilyenre a leginkább kedve van. A Kőbányai Hírek júliusban négy tábor-
ba látogatott el, elmeséljük, mit tapasztaltunk. 

Ebéd előtt vagyunk, bi-
cikli helyett az asztalnál 
folyik a munka. „Én ezt 
színeztem ki” – mutatja 
az egyik táborozó gyerek. 
A rajzokon egy édesapa a 
gyerekét viszi kerékpár-
ral. A feladat megtalálni, 
hogy melyik rajz mutatja a 
helyes gyerekszállítást. A 
10 éves Niko közben már 
végzett, és azt mondja, 
gyakran szokott egyedül 
vagy a barátaival bicik-
lizni. „Igen, csak most el-
romlott a váltó” – kanya-
rodik le a szája. Ahogy be-
szélgetünk, odalép a 9 éves An-
dzsi, kíváncsiskodni jön, hogy 
pontosan miért is fotózunk és 
kérdezősködünk. Miután vá-
laszt kap, elmeséli, hogy ő is szo-
kott kerékpározni, és a szabályo-
kat is betartja.

A Pongrác Közösségi Házban, 
a biciklis táborban járunk. Az 
önkormányzat biztosítja a helyi-
séget és az étkezést, a szakmai 
munka, táborvezetés pedig Koós 
Judit rendőr őrnagy, a kőbányai 
rendőrkapitányság bűnmegelő-
zési előadójának vezetésével fo-
lyik. És idén besegít a Kálmán 
László vezette Kőbányai Polgár-
őr Egyesület is. A Pongrác telepi 
gyerekek színeznek, kvízeket ol-
danak meg, filmeket néznek, ke-
rékpároznak – azaz játékosan, 
szórakozva tanulnak.

„Az alapvető megközelítés, 
hogy nyár van és vakáció, és 
mindent játékosan, ez a fő szem-
pont, amikor összerakom a fel-
adatokat – mondja a táborveze-
tő. – A kerékpározás minden as-
pektusát próbáljuk lefedni, te-
hát van KRESZ-tanulás, megis-
merik a táblákat, forgalmi hely-
zeteket. Az a cél, hogy a gyerek-
nek kerékpárral egy magabiztos 
mozgásképessége, rutinos mű-
ködése legyen az úton, és köz-
ben egymásra is tudjanak fi-
gyelni kerékpározásban, hiszen 
csapatban mozognak” – sorolja 
Koós Judit.

A feladatok az egyhetes tábor 
napjai alatt fokozatosan nehe-
zednek, minden nap van új ki-
hívás, ügyességi verseny, de na-
gyon fontos az elméleti rész is. 

Utóbbit persze játé-
kosan, élményszerű-
en tanulják, kisfilmek-

kel, társasjátékkal, táblák ösz-
szerakásával. Miután kimennek 
az utcára, az első napokban nagy 
előny, hogy a Pongráctelepen 
minden olyan közlekedési hely-
zet megtalálható, amit egy ke-
rékpárosnak tudnia kell kezel-
ni. Így mielőtt távolabb, például 
az Óhegy parkig tekernének, a jól 
ismert utcákban begyakorolhat-
ják a helyes szabályokat.

„Ez a negyedik év, hogy tábort 
szervezünk. 8 évestől 14 éves 
korukig jöhetnek jöhetnek ide a 
gyerekek, többen már voltak itt 
tavaly vagy tavalyelőtt, de most 
nagyon sok az új gyerek. Az első 
nap arról szólt, hogy felmérjük, 
ki mennyire biciklizik biztonsá-
gosan” – mondja Judit. A gyere-
keket tudásuktól függően oszt-
ják csapatokba, így haladnak 

előre a feladatokkal, aki haladó, 
az a hét vége felé már a kerékpá-
ros KRESZ-tesztet tölti.

„Azt is felmérjük első nap, 
hogy mennyire szabálykövetők, 
és azt tapasztaltuk, hogy ez a 
csapat nagyon szabálykövető fel-
adathelyzetben, koncentrálnak, 
odafigyelnek. A gyakorlati fel-
adatokban pedig nem lehet őket 
elfárasztani, van bennük ambí-
ció, akaraterő, hogy teljesítse-
nek, megküzdjenek egy kihívás-
sal, akár a nap végén is” – teszi 
hozzá a táborvezető.

Bár biciklis tábor, az sem oko-
zott gondot, amikor kiderült, 
hogy Nikónak elromlott a brin-
gája, egy társának pedig nem 
volt saját kerékpárja. A kőbányai 
rendőrség ezt is megoldotta: a tá-
borban azokat a bicikliket hasz-
nálhatták, amelyeket a kerüle-
ti kapitányság kifejezetten gye-
rekprogramokra tart fenn. 

sőtől nyolcadikig vannak itt gye-
rekek, a programokat úgy állítjuk 
össze, hogy mindenki megtalál-
ja a számítását” – meséli Mari-

ann. A tábori napoknak megvan 
a maguk ritmusa: fél nyolckor éb-
resztő, majd reggeli, délelőtt for-
górendszerben foglalkozások, 

ebéd, majd egy csendes pihenő a 
nap legforróbb óráiban. Aki akar, 
szundíthat egyet, de lehet olvas-
ni, színezni, halkan beszélget-
ni, a lényeg, hogy ne a napon le-
gyenek. Fél háromkor indulás a 
Balaton partra és jöhet a fürdés. 
Mindenki a csoportjával megy 
a vízbe, folyamatos a felügyelet. 
A biztonságot erősíti, hogy az is-
kolában az úszás a testnevelés 
órák része, a többség otthono-
san mozog a vízben.” A Balaton 
után jöhet a vacsora, ám a prog-
ram ezzel nem ér véget: látogatá-
sunk előtti este cirkuszban vol-
tak, aznap estére pedig gyümöl-
csjátékot terveztek. „Holnap pe-
dig bulihajóra megyünk. Lellé-
ről indul a hajó, másfél órás az út, 
csak mi vagyunk rajta és van 
egy DJ-nk is. Tünde néni és 
Anikó néni vezetésével 
táncolnak a gyerekek, a 
nagyobbak 15-20 kore-
ográfiát tudnak már. 
Óriási hangulat szo-
kott lenni.” – moso-
lyog Mariann. Sö-
tétedés után a ró-
kavadászat is nép-
szerű játék a tá-
borban, a kiseb-
beknek igazi ka-
land elemlámpá-
va l megkeresni 
az elrejtett álla-
tos képeket a tábor 
területén. „Általá-
ban mindenki cso-
portban mozog, az 
osztályával, de ha ve-
télkedős játékok van-
nak, akkor vegyes csa-
patokat alakítunk, mind-
egyikben van elsős és hete-

dikes is, a nyolcadikosok pedig a 
csapatkapitányok.” – magyaráz-
za a táborvezető. Így összeková-
csolódnak a kicsik és a nagyok, fi-
gyelnek egymásra. A táborban az 
elalvás előtti időszak néha kicsit 
döcögősebb, a legkisebbeknél elő-
fordul, hogy eltörik a mécses, ha 
eszükbe jut az otthonuk. Ilyen-
kor kell a vigasztalás. De reggel, 
ébredés után újra vidáman indul 
a nap. Noémi, azaz Nono, Hanna 
és Máté is elsős, mielőtt elindul-
nánk a táborból vissza Bu-
dapestre, még be-
szélünk ve-

lük néhány szót. A reggeli szoba-
szemlés pontverseny állását né-
zik. „Rendet kell raknunk, aztán 
reggel megnézik és pontozzák”- 
magyarázzák. „ Mi vagyunk az 
egyetlen szoba, meg a 6-os, akik-
nek 29 pontjuk van” mondja egyi-
kük, mire a társa kontráz: „De 
még mi is behozhatjuk.” Tétje 
van a rendnek, megéri legjobbnak 
lenni, hiszen a hét végén jutalom 
jár érte. Abban is egyetértenek, 
tetszik nekik a tábor, amely jövő-

re is visszavárja őket. „Csak csajok”

Élményteli napközi

Két keréken, 
szabályosan

Érkezésünkkor épp ebédhez ké-
szülődnek a kőbányai napközis 
táborban részt vevő diákok. Jú-
nius 22-től kilenc héten át fogad-
ják a Janikovszky Általános Is-
kolában a kerületi vagy kerületi 
iskolába járó gyerekeket. A tur-
nusok ötnaposak, a szülőknek 
csak az étkezés díját kell kifizet-
ni. Azok azonban, akik év köz-
ben ingyenesen étkeznek, itt 
is számíthatnak a térítésmen-
tességre.

„Nagy izgalommal kezdtük el 
szervezni, mert a járványhelyzet 
folyamatosan változott” – mesé-
li a kezdetekről Földényi Krisz-
ta, a napközis tábor szervezője. 
A járványhelyzet miatt a prog-
ramok összeállítása nem volt 
egyszerű, ám végül sikerült egy 
gazdag kínálatot összeállítani a 
gyerekeknek.

„ Azt kell mondanom, hog y 
fantasztikus a kőbányai össze-
fogás. Azonnal jelentkezett pél-
dául a Radar Egyesület, hogy 
drámapedagógiai foglalkozáso-
kat tartanak. A Bárka munka-
társai kézműveskednek, a Va-
gyonkezelő lehetővé tette a pin-
cerendszer látogatását, illetve 
az Óhegy parkban játékkölcsön-
zést biztosítanak a gyerekek-
nek. Folyamatosan fogad min-
ket a Helytörténeti Gyűjtemény, 
és kiváltságos helyzetet bizto-
sít számunkra, hogy Kőbányán 
két virtuális tanulószoba is van, 
egy a KÖSZI előtt, a másik pedig 
a Vészjelzés, amelyekre számít-
hatunk, miközben máshol egy 
sincs! – sorolja a szervező. – Az 
elején és a végén szoktak sokan 
jönni a táborba, de most látszik, 

hogy a veszélyhelyzet ideje 
alatt a szülőknek elfogyott a 
szabadsága, többen vannak, 
mint általában” – mondja a 
140 fő feletti létszámról Jan-
dó Ági táborvezető. 

Persze az is érződik, hogy a 
digitális oktatás után a gye-
rekek ki vannak éhezve a tár-
saságra, vágynak a közösségi 
élményekre. A táborozók két-
hetente mennek kisebb-na-
gyobb kirándulásokra, jár-
tak már Katalinpusztán, de 
a Margit-sziget és a Gellért-
hegy is népszerű, kedvelt cél-
pont. Ilyenkor mindig teljes 
a létszám. A táborozók szá-
ma ugyanis nemcsak hétről 
hétre, de néha napról napra is 
változik. Esős napokon példá-
ul kevesebben vannak, míg a 
népszerű programokra min-
denki szívesen elmegy. Ez per-
sze néha nehézséget is jelent a 
táboroztatóknak. A szülők-
nek a tanév végén kellett jelez-
niük, ki veszi igénybe a napkö-
zis lehetőséget. Ezt meg is tet-
ték. Ám ezzel még nem iratkoz-
tak be minden turnusra, a biztos 
részvételt az étkezés megrende-
lése miatt hetente jelezniük kell 
azoknak is, akik ingyenesen ét-
keznek, és bizony előfordul, hogy 
ez elmarad.

„Van egy heti állandó prog-
ramterv, de vannak szabadon 
választható programok is. Min-
den napra jut öt-hat, amiből vá-
lasztani lehet. Ma például volt a 
Helytörténeti Gyűjtemény, vol-
tunk az Óhegy parkban, moziz-
tunk a Kőrösi színháztermében, 
mennek a Radar ifjúsági irodájá-

ba, volt egy kis színházi foglal-
kozás, itt voltak a Bárka munka-
társai kézműveskedni, és jött a 
kőbányai Bringasuli is. Heten-
te egyszer horgászni megyünk 
az újhegyi tóhoz, beetetik nekik 
előre a halakat, ezt nagyon sze-
retik a gyerekek” – veszi számba 
az aznapi programokat a tábor-
vezető. Ezekből minden gyerek 
választhat, illetve irányítják is 
őket, hogy ne mindig ugyanazok 
menjenek mozizni vagy horgász-
ni. A Janikovszky udvarán köz-
ben ott az ugrálóvár, és ha nem 
esik az eső, a teqballasztalt is 
felállítják.

A gyerekekre nyolc pedagógus 
és számos segítő figyel, például 
régi janikovszkys diákok is be-

járnak önkéntesen segíteni, de 
két állandó védőnő is van. Ők 
egyrészt egészségmegőrző elő-
adásokat, foglalkozásokat tar-
tanak, de szívesen foglalkoznak, 
beszélgetnek egyénileg is egy-
egy gyerekkel, ha arra igény van. 

„Idén valamennyi kőbányai 
eg yesület, civil vag y önkor-
mányzati szervezet nagyon oda-
tette magát” – dícséri a járvány-
helyzetben is gazdag programkí-
nálatot a táborvezető. Így érhet-
ték el azt is, hogy hétről hétre új 
programok is legyenek a tábor-
ban, ne unatkozzon az a gyerek 
sem, aki több héten át jár. A nap-
közis tábor augusztus 19-ig tart, 
minden kőbányai vagy kőbányai 
iskolába járó gyereket fogadnak. 

A kőbányai napközis tá-
bor résztvevői vehették 
birtokba elsőként a Med-
veszőlő utcai multifunk-
ciós sportpályát. A foci- és
labdazsonglőr-bemutató 
mellett ügyességi játékok 
várták őket a megnyitón.

Kezdő és haladó kézművesek a Balatonon

Adtak a húroknak
Idén 130 kőbányai általános iskolás gyerek jutott táborozási támogatáshoz 

az „Adjunk a húroknak és a rászorulóknak is!” jótékonysági koncert bevé-
teléből. A dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár 

által szervezett esemény bevételéből minden gyereknek 15 ezer forint 
hozzájárulás jutott, amelyet szüleikkel együtt vettek át. A legfiatalabb 

táborozó első osztályos, a legnépszerűbbek pedig a sport- és a lo-
vas táborok voltak. 

Halk munka folyik a balaton-
lellei táborban, amikor meg-
érkezünk. A gyerekek csopor-
tokban, elmerülten dolgoznak, 
ki léghajót fest, ki tolltartót ké-
szít éppen. A pólófestők lassan 
végeznek, már száradnak az 
alkotások. Madarné Bere Ma-
rianna, a Kada Mihály Általá-
nos Iskola igazgató helyettese 
vezet körbe. Ő itt a táborveze-
tő immár 20 éve, kollégájával, 
Monori Erikával szervezik a 
kézműves tábort. 

A balatonlellei egyhetes ki-
ruccanás fő motívuma a kéz-
művesség, a résztvevők fes-
tenek, ragasztana k, g yön-
gyöt szőnek, számos prakti-
kus technikát fedeznek fel. 
A hét végén pedig saját alkotá-
sokkal gazdagodva indulhat-
nak haza. Évről évre szebbnél 
szebb dísztárgyakat, hasz-
nálati eszközöket készí-
tenek a gyerekek lelkes 
„kadás” pedagógusok 
segítségével. 

A zene és a tá nc 
is része a program-
nak. Mindennap egy-
egy csapat a TÉR—en 
(Tánc-Ének-Ritmus) töl-
ti a délelőttöt, ahol éne-
kelhetnek, táncolhatnak 
a táborozók. Általában 
120 -130 diák vesz részt 
a táborban, ahol az étke-
zést és a szállást az ön-
kormányzat biztosít-
ja. Idén a járványhelyzet 
miatt csökkentették a 
létszámot, 77 gyerek uta-
zott Balatonlellére, a ta-
nárokkal, segítőkkel, or-
vossal vannak 100-an. „El-

Tábortúra

csak szabályosan!

Sütni jó

készülnek a színes alkotások
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Élt egyszer egy öregember és 
egy öregasszony. Kéri az ember 
az asszonyt:

– Süss nekem, anyjuk, vajas
pánkót!

– Ugyan miből süssek? Egy 
csepp lisztünk sincs.

– Ej, te asszony! Kapard le a 
kosár oldalát, seperd fel a mag
tárt: hátha kerül így egy kis 
liszt.

Úgy is tett az öregasszony: le
kaparta a kosár oldalát, felse
perte a magtárt, s került is liszt 
két marékkal. A tésztába tejfelt 
kevert, pánkót vágott belőle, ki
sütötte vajban, s kitette a pán
kót az ablakba hűlni.

Elunta magát a vajaspán
kó, legurult a lócára, a lócá
ról a padlóra, s a padlóról legu
rult az ajtó felé. Átgurult a kü
szöbön a tornácra, a tornácról a 
lépcsőre, a lépcsőről az udvarra, 
az udvarból túl a kapun, mindig 
messzebb és messzebb. Gurult, 
gurult az úton, és egyszer csak 
szembejött vele egy nyúl.

– Megeszlek, te vajaspánkó!
– Ne egyél meg, sandaszemű! 

Inkább hallgasd meg, milyen 
szépet énekelek neked!

A nyúl hegyezni kezdte a fülét, 

s a vajaspánkó elkezdte az 
énekét:

Vajaspánkó a nevem,
A világot járom,
Messze futok pergő-
forgó
Kerek karimámon.
Engem nem kap be 
senki,
Mert elszaladok 
– így ni!
S továbbgurult. Úgy el

tűnt a nyúl szeme elől, 
mintha ott sem lett vol
na. Begurult a vajaspán
kó az ösvényen az erdő
be, s találkozott a far
kassal.

– Megeszlek, te vajaspánkó!
– Ne egyél meg, ordas farkas! 

Szépet énekelek neked.
És fújni kezdte:
Vajaspánkó a nevem,
A világot járom,
Messze futok pergő-forgó
Kerek karimámon.
Engem nem kap be senki,
Mert elszaladok – így ni!
S továbbgurult. Úgy eltűnt a 

farkas szeme elől, mintha ott 
sem lett volna. Gurult, gurult a 
vajaspánkó az erdőben, s szem
bejött vele a medve. Csörte

tett, törte a lombot, rontotta a 
bokrot.

– Megeszlek, te vajaspánkó!
– Ne egyél meg, tányértalpas, 

ugyan miért is ennél meg?
S a vajaspánkó már rá is 

kezdte:
Vajaspánkó a nevem,
A világot járom,
Messze futok pergő-forgó
Kerek karimámon.
Engem nem kap be senki,
Mert elszaladok – így ni!
S továbbgurult. Úgy eltűnt a 

medve szeme elől, mintha ott 

sem lett volna. Gurult, gurult 
a vajaspánkó, ám szembejött 
vele a róka.

– Jó napot, vajaspánkó! Ej mi
lyen jóképű, milyen pirospozs
gás vagy!

De a vajaspánkó már rá is 
kezdte:

Vajaspánkó a nevem,
A világot járom,
Messze futok pergő-forgó
Kerek karimámon.
Engem nem kap be senki,
Mert elszaladok – így ni!
– Felséges ének! – szólt a róka. 

– Csak az a baj, hogy megöre
gedtem, kedvesem, rosszul hal
lok. Ülj csak ide az orrocskám
ra, s fújd el még egyszer!

Nagyon jólesett a vajaspánkó
nak, hogy így megdicsérték az 
énekét. Felugrott a róka orrára, 
és újra elkezdte:

– Vajaspánkó a nevem…
Abban a pillanatban a róka – 

hamm! – bekapta. Ha a róka a 
vajaspánkót be nem kapta vol
na, az én mesém is tovább tar
tott volna! Itt a vége, fuss el véle, 
kerek erdő közepébe!A rejtvény fő soraiban annak a parknak a régi és a mai nevét olvashatja, amely Budapest mértani közepe, és 70 éve alakították közparkká.
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Töltse ki az ábrákat 
1-től 9-ig terjedő egész 
számokkal úgy, hogy 
az összes sorban, osz-
lopban minden szám 
csak egyszer szerepel-
jen.

SZU
DO
KU

Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, hogy küldje el azt a népmesét vagy azt a saját költésű mesét, amit az oda járó gyerekek a 
legjobban szeretnek. Ezúttal a Kőbányai Csodafa Óvoda egyik kedvencét kaptuk meg Ferenczi Katalin óvodapedagógustól. Az illusztrációt 
a Napsugár csoportból Blahó Réka készítette. 
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JÁRHATÓ JÁRDÁKAT!
Tisztelt Kőbányai Ingatlan-tulajdonos, -kezelő és -birtokos!
Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának gondoskodnia kell az ingatlana 
és környezete rendezettségéről, ebben MINDENKINEK közreműködnie szükséges.

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának biztosítania kell az 
ingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a kerítésének, az 
ingatlan homlokzatának és a teleknek a tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a kerítése 
tövéből kinövő gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítésről. 

Szintén gondoskodnia kell az ingatlana előtti járda, illetve a járda és az úttest közötti 
terület gondozásáról, amelybe beletartozik a tisztán tartás, gyomtalanítás, kaszálás. 

A terület akkor gondozott, ha
• a fák, bokrok 2,5 méter magasság alatti része nem nyúlik az úttest, illetve a járda fölé,
• a fás szárú növény sarját eltávolították, és
• a talajtakaró növényzet magassága legfeljebb 20 centiméter.

A fenti rendelkezések megsértői közigazgatási vagy helyszíni bírsággal sújthatók.

Kérem, hogy biztosítsák az ingatlanok és közterületi zöldsávok rendezettségét, az 
ingatlanuk előtti járda rendeltetésszerű használhatóságát, segítsék elő az azon történő 
biztonságos, kényelmes közlekedést.

MINDEN KERÜLETI LAKOSNAK ÉS VÁLLALKOZÁSNAK KÖSZÖNÖM

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

HIRDETÉS

PROGRAMAJÁNLÓ
KŐRÖSI SZÍNHÁZBÉRLET ŐSZ, 
ELSŐ ELŐADÁS: 
Szeptember 20., 
vasárnap 15 óra
MARC CAMOLETTI: BOLDOG 
SZÜLETÉSNAPOT! AVAGY HA-
TAN PIZSAMÁBAN
Vígjáték két részben a Pesti Mű-
vész Színház előadásában

A Kőrösi színházbérlet tavaszi 
előadásaiból a pandémia miatt 
három előadás elmaradt. A meg-
vásárolt bérletek ára az őszi bér-
let vásárlásakor beszámításra ke-
rül, így 2000 Ft befizetésével ak-

tiválhatják őszi bérletüket. 2020. 
augusztus 19-ig válthatók meg az 
új bérletek is, egyéni jegyek vá-
sárlására pedig augusztus 24-től 
van lehetőség, a jegy ára 3200 Ft. 
Jegypénztárunk július 1-től 
augusz tus 31-ig minden szerdán 
15-19 óráig, szeptember 1-től pe-
dig már a normál menetrend sze-
rint tart nyitva.

Augusztus 6., 18 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
A Tutta Forza zenekar koncertje
Újhegyi Közösségi Ház előtti 
sétány

Augusztus 19., 18 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
A Tutta Forza zenekar szólistái-
nak hangversenye
Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény udvara
 
Augusztus 27., 18 óra
TÁRSAS-JÁTÉK
Soós Viktória és Ungi Krisztián 
táncelőadása
Újhegyi Közösségi Ház

Augusztus 28., 19 óra
EGYSZER VOLT, HOL NEM 
VOLT… KICSIT MÁSKÉPP

Hamisítatlan rajzfilmes hangula-
tot teremtő dalok, nem kevés hu-
morral fűszerezve
Kőrösi Színházterem

Szeptember 12., 17 óra
ÖKRÖS BAND
Virtuóz Magyar Koncert Cigány-
zenekar műsora
KÖSZI Színházterem
 
Szeptember 25.  19:00 óra
GÖRÖG IBOLYA „MINDENNAPI 
MACERÁINK” CÍMŰ ELŐADÓI 
ESTJE
KÖSZI Színházterem
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Támadó, középpályás, védő – hangzott 
a hozzánk hasonló laikusok számára is 
érthető tréneri utasítás. A lányok pedig 
két csapatra oszlottak, felvették a sár-
ga, illetve a kék jelzőtrikót, majd elkezd-
tek focizni egymás ellen. Láttunk pon-
tos passzokat, kemény kapura lövéseket, 
technikás megoldásokat és kigurigázott 
gólhelyzetet egyaránt a Kocsis Sándor 
Sportközpont Bihari utcai pályáján.

Érződött, hogy a Ferenc-
város női bajnok-
csapatának 

„magját” összeszokott játékosok 
alkotják, noha most is volt jövés-
menés az új szezon előtt. A bos-
nyák Marija Aleksić Olaszországba, míg 
Csiki Anna, a magyar válogatott közép-
pályása a szintén topligás Svédország-
ba távozott a Fradiból. A skandináv or-
szágból visszafelé is volt mozgás. On-
nan érkezett az FTC új kapusa, a kana-

dai Chandra 
Bed-

n a r,  P o r -
tugáliá-
ból pedig a 
75-szörös 
válogatott 
támadó kö-

zéppályás, Vanessa Marques.
„Mindketten kiváló játékosok, Chand-

ra fizikálisan már most kiváló állapot-
ban van, azonnal beállíthatnám a kapu-
ba. Vanessa az elmúlt hónapokban egyé-
nileg edzett, miután a portugál bajnok-
ságot márciusban leállították a koro-
navírus-járvány miatt, így ő még nincs 
csúcsformában” – értékelt az első benyo-

mások alapján a Ferencváros tré-
nere, Dörnyei Balázs. Tárgyal-

nak más külföldiekkel is, 
de a beutazási korláto-

zások bizonytalanná 
tehetik az egyik 

igazolást. „Az 
érintett játé-

kossal már 
aláírtuk 

a szerződést, csakhogy olyan ország-
ból érkezne, amelyet járványügyi szem-
pontból a legveszélyesebbek közé sorol-
tak a magyar hatóságok. Beutaztatásá-
hoz tucatnyi engedélyre lenne szükség, 
ha azokat nem tudjuk beszerezni, ak-
kor mással kell megállapodnunk” – hív-
ta fel a figyelmet a nem várt nehézségre 
az edző, aki összességében elégedett volt 
az első edzésen látottakkal.

A csapat három hetet hagyott ki, mi-
után június közepén megnyerte a Baj-
nokok Ligája kvalifikációs párharcot az 
MTK ellen. Ebből mindössze másfél hét 
volt a tényleges pihenés. A vakáció má-
sodik felére már személyre szabott fel-
készülési programot kaptak a játéko-
sok, akiknek szorgalmára továbbra is le-
het építeni. Elvégezték, sőt túl is teljesí-
tették a penzumot. „A lányok valódi csa-
patjátékosok, akik tudják, hogy társaikat 
hagynák cserben azzal, ha nem végeznék 
el a feladatukat” – mondta büszkén Dör-
nyei Balázs.

Az összetartást szlovéniai edzőtábor 
is erősíti az augusztusban kezdődő baj-
nokság, valamint az októberi BL-selej-
tező előtt. 2019-ben az utolsó pillana-
tig versenyben volt a csapat a főtáblá-
ért. Érthető, ha idén szeretnék feltenni 
az i-re a pontot. „Minden tőlünk telhe-
tőt megteszünk, és reménykedünk a jó 
sorsolásban. A legjobb 32-ben már bár-
mi megtörténhet” – hangsúlyozta a Fra-
di kőbányai kapitánya és egyben válo-
gatott csatára. Mosdóczi Evelin a Feke-
te István Általános Iskola testnevelő-
tanára, akit már nemcsak a suliban di-
csérnek meg egy-egy gólért, hanem az 
utcán is. Idegenek köszönnek rá, és gra-
tulálnak neki az elmúlt évek bajnoki cí-
meihez, kupagyőzelmeihez. 25-26 éve-
sen már példakép, fotóját megcsodálták 
azok az ovis lányok, akik egy nyári foci-
tábor résztvevőiként látogattak el a Fe-
rencváros női csapatához. A Fradi négy-
öt kőbányai óvodában, iskolában végez 
utánpótlás-nevelést.

„A klubvezetés figyel a női labdarúgás-
ra, azon belül pedig a tehetséggondozás-
ra. Ma már a személyi és az anyagi felté-
telek is adottak ahhoz, hogy a Ferencvá-
ros stabil európai középcsapattá váljon. 
A játékfelfogásunk 1899 óta örök: nekünk 
mindig előre kell játszanunk, nekünk 
mindig támadnunk kell, megalkuvás nél-
kül” – foglalta össze szakmai hitvallását 
Dörnyei Balázs. Szavai alapján a külföl-
di klasszisok vitathatatlanul színesítik 
a Ferencváros játékát, annak alapszíne 
azonban mindig a zöld-fehér marad. 

Mosdóczi Evelin az utánpótlás egyik példaképe Mosdóczi Evelin az utánpótlás egyik példaképe 

Hűsítő szellő és 24-25 fok. Kegyes volt az időjárás a nyári szü-
netet követő első edzésen a Ferencváros női labdarúgócsapa-
tához, amely a Kocsis Sándor Sportközpont pályáján készül a 
BL-selejtezőre. A formálódó keretről, a koronavírus-járvány 
buktatóiról, az ovisok rácsodálkozásáról és a középtávú jövő-
képről is beszélgetünk Dörnyei Balázs edzővel és Mosdóczi 
Evelin csapatkapitánnyal.

Kőbányai kapitány Kőbányai kapitány 
a Bajnokoka Bajnokok
LigájábanLigájában

Újhegyen 
is van már 
futókör
De jó puha! – jegyezték meg többen, 
amikor először léptek rá a Sportliget 
rekortánnal borított futókörére. A pá-
lyaavatón nagyjából félszázan álltak 
rajthoz, a mezőnynek Kőbánya ultra-
futója, Makai Viktória tartott beme-
legítést. Amikor a hétszeres magyar 
bajnok helyben futást vezényelt, már 
a nézők is tudták, hogy hamarosan el-
dördül a startpisztoly. És négy-öt perc 
elteltével már fel is tűnt a győztes, aki 
meghúzta az utolsó száz métert. Szu-
per, mondta a pályáról Sinkó György, 
merthogy a többszörös magyar baj-
nok maratonista volt az első befutó. 
1982-ben kőbe vésték a nevét Kassán, 
miután megnyerte Európa legrégebbi 
városi maratonját. Egy évvel később 
Londonban 2:14:11-gyel zárt, amit ma-
gyar futó azóta sem döntött meg. Ezút-
tal nem nézte az időt, a mozgás örömé-
ért és népszerűsítéséért húzott cipőt, 
akárcsak az aktív Magyarországért fe-
lelős kormánybiztos, Révész Máriusz.

A sportligeti futópálya megépíté-
sére a kerület 50 millió forint támo-
gatást nyert az államtól, amiért D. Ko-
vács Róbert Antal polgármester kö-
szönetet mondott a kötetlen ünnep-
ségen. A hozzájárulás fejében a pá-
lyázó önkormányzatnak és a kivitele-
zőnek több szakmai előírást is teljesí-
tenie kellett. Elvárás volt az 1 kilomé-
teres hossz és a 120 centiméteres szé-

lesség, hogy kényelmesen elférjenek 
az egymással szemben futók is.

A „puhaság” az anyagösszetétel-
nek köszönhető, amelyet a Szabad-
idősport-eseményszervezők Orszá-
gos Szövetségének ajánlása alapján 
határoztak meg. „A pálya tartóssága 
kiemelt cél, szeretnénk, ha megfelelő 
karbantartás mellett 10-15 év múlva is 
kiszolgálná a futókat” – mondta el Ré-
vész Máriusz, aki nemzetgazdasági 
szempontból is jó befektetésnek tart-
ja a szabadidősportra fordított adófo-
rintokat. Azokra a kutatásokra hivat-
kozik, amelyek szerint kevesebb időt 
töltenek betegállományban azok, 
akik rendszeresen mozognak. A fu-
tókör és pláne a Sportliget fejleszté-
sének közel sincs vége.

„A pálya mentén kiépítjük a közvi-
lágítást, a biztonsági kamerarend-
szert, büfét és mosdót alakítunk 
ki, fákat, bokrokat telepítünk, vala-
mint előkészítjük a közműveket a 
jövőbeni beruházásokhoz” – sorol-

ta a teendőket Somlyódy Csaba al-
polgármester. Mire az interjút befe-
jeztük, a grundon véget ért a színész-
válogatott és a Kőbányai Csibészek 
focimeccse is. Bár az utolsó egy perc 
igen hosszúra nyúlt, a kerületi csapat 
megőrizte előnyét, és 15-14-re nyert. 
A visszavágóra hamarosan alkalom 
nyílik, hiszen a görkorcsolyapálya 
avatóünnepsége sincs már messze 
a Sportligetben. 

Cél a BL

Csibészek 
diadala 

Ruganyos léptek

Dörnyei 
Balázs edző

Mosdóczi Evelin 
csapatkapitány
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