A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Kőbányai
Hírek

Tervből megvalósítás:
épül a Tengerszem rendelő
A közbeszerzés kiírásával hamarosan elkezdődik az új háziorvosi rendelő kialakítása a Szárnyas utcai épületben. A tervek szerint jövő nyáron vehetik birtokba a körzetben élők az Üllői úti
rendelőket kiváltó korszerű intézményt.
6. oldal
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Nyári fejlesztési mérleg

Iskolakezdés
megszokott
menetrenddel

A tankönyvek már az iskolákban vannak, szeptember elsejétől normál oktatási rendre készül a tankerület és a pedagógusok kerületi szakszervezete is.
Két tanuszoda is megújul ősztől,
az úszásoktatás a korszerűsítés
4. oldal
után indulhat újra.

Finisben
az uszoda

Utolsó üteménél tart az Újhegyi Uszoda teljes megújítása,
november 30-a a befejezés tervezett időpontja. A medencetér már elkészült, a kiszolgálóhelyiségek kialakítása, a burkolások, nyílászárócserék, az
elektromos hálózat kialakítása,
valamint a pincében a medencetechnológia kiépítése van
még hátra.
3. oldal

Megújuló
járdák,
bővülő
parkolók
A korábbiaknál spórolósabb év lesz ugyan az idei, de több járdaszakasz megújul a
kerületben idén is. Újhegyen az Agyagfejtő utcában bővülnek a parkolóhelyek és
folytatódik a közvilágítás fejlesztése. A kerület vezetése a karbantartásokról sem
mondott le, 22 intézményben jutott forrás kisebb-nagyobb felújításokra.
2. oldal

Új szemlélet élesben
Járőrözésre kísértük a kőbányai rendőröket a Kőrösi sétányon. 76 előállítás
a szabálysértések elleni fokozottabb
rendőri fellépés első hónapjának eredménye. A járőrök a többi közt a közterületi italozás megelőzésére és a köztisztasági szabályok megsértésére is jobban odafigyelnek.
7. oldal

Rendhagyó
bluesfesztivál
Parkfoglaló

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

Online zenéltek
a kőbányai zenei ikonok. Póka
Egonnal elődökről, kortársakról,
„raktárkoncertekről” és a rockzene
halhatatlanságáról beszélgettünk.
9. oldal

30 éves jubileumát ünnepelte a Kőbányai Sportszövetség

16. oldal

2

AKTUÁLIS

Kőbányai Hírek  •  2020. augusztus

Kezdődnek a járdafelújítások, Újhegy új parkolóhelyekkel bővül

Folytatja a kerület a
közterületek fejlesztését

Az államalapítás ünnepe után több helyszínen is indulnak felújítási munkák
Kőbányán. Bár a koronavírus-járvány jócskán megkurtította az erre fordítható összeget, a Kőbányai Önkormányzat takarékos gazdálkodása révén a Vagyonkezelő több idei évre tervezett járdafelújítást, parkolókialakítást, illetve
közvilágítás-fejlesztési munkát el tud végezni.
– Hat utcában újulnak meg
járdaszakaszok – sorolja az
augusztus 20-a után kezdődő munkákat Szarvasi Ákos, a
Vagyonkezelő városüzemeltetési igazgatója. A Harmat utcában a Gitár utcától a Téglavető utcáig újul meg a járda, a Csősztoronynál az átellenes oldalon a fák gyökerei által tönkretett szakasz. Felújítanak egy-egy részt a Zsombék
és az Alkér utcában, de helyrehozzák az idősek otthona előtti
szakaszt a Keresztúry úton is.
A Kőrösi Kulturális Központ
előtti járdaszakasz is megújul,
itt azonban péntekenként szünetel majd az építési munka,
hogy a termelői piac zavartalanul üzemelhessen. Újhegyen
új parkolóhelyek is kialakításra kerülnek.
– Az Agyagfejtő utcában 23
parkolóhellyel bővül a jelenlegi
kapacitás. A közösségi ház mögötti területről van szó, bízunk
benne, hogy ezek az új férőhelyek jelentősen javítanak majd
az ottani parkolási helyzeten.
Emellett a közvilágítás fejlesztése is tervezési, engedélyezési fázisban van, így szeptemberben a tavaly megépített Újhegyi parkolók olyan világítást
kapnak, hogy éjszaka is mindenki nyugodtan ott hagyhatja majd az autóját – mondja a
városüzemeltetési igazgató.
Számos tervezett feladat-

Lassításra
kötelezve

Az ünnep
után indul
a felújítás

tal ugyanakkor már végeztek,
ezek leginkább forgalomtechnikai munkák voltak. Ezek
közé tartozik például a Fokos
utcában a parkolósávok felfestése, vagy a Vaspálya, Kőér és
Óhegy út által határolt területen a forgalomtechnikai beavatkozások befejezése, amelyek révén végig egyirányú lett
az Ihász utca, illetve a Kelemen utca. Több útszakaszon –
így a többi közt a Kékvirág utcában is – forgalomcsillapító
küszöböket, köznyelven „fekvőrendőröket” építettek ki a
gyerekek, gyalogosok biztonsága érdekében.
– Ott, ahol csökkentett sebességű zóna van, a belépő-

helyeken egy szélesebb, nagy fekvőrendőrt szoktunk elhelyezni,
hogy ha az autós
a táblát valamilyen oknál fogva nem látja, fizikailag mégis
érzékelje, hogy lassítania kell.
Ott, ahol hosszabb szakaszok
vannak, a köztes szakaszokra
is szoktunk építeni, mert ezt
például óvodáknál a gyermekek védelme mindenképpen
indokolja – magyarázza Szarvasi Ákos.
A fekvőrendőröket úgy alakítják ki, hogy az adott sebességhatáron belül az autósoknak ne okozzon gondot, és
meghatározó a lakosság véle-

ménye is, van, ahol az ő kérésükre indul el a munka.
– A fekvőrendőrök kialakításához alapvetően a közútkezelő hozzájárulása szükséges,
azaz a Polgármesteri Hivatal
illetékes osztálya és a Budapest Közút mint a forgalomtechnikáért felelős ítéli meg,
hogy szakmailag azok szükségesek-e. Amennyiben igen,
s megvan a jóváhagyás, akkor
elkészül a forgalomtechnikai
terv, amely alapján megindulhat az építés – részletezi az el-

járást a városüzemeltetési igazgató.
Az idei év a fejlesztések területén összességében
spórolósabb lesz,
m i nt a z előző ek, kevesebb útés járdafelújításra jut forrás, mint
korábban.
– Én nagyon bízom benne,
hogy jövőre, illetve a következő években sikerül azokat a
terveket megvalósítani, amelyek már ott vannak a polcainkon. Szeretnénk többek között az Újhegyi lakótelep belső útjainak felújítását befejezni, felújítani a Gém utcát,
és szeretnénk tovább haladni
a járdafelújításokban is, mert
sok olyan szakasz van, ahol ez
a gyalogosok biztonsága érdekében indokolt – teszi hozzá
Szarvasi Ákos.
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Utolsó üteménél tart az Újhegyi
Uszoda felújítása

Finishez
közeledve

2020. november 30-a az uszoda teljes megújításának
befejezési időpontja. A 30 éves intézmény 2018-ban
vált baleset-veszélyessé. Akkor úgy tűnt, csak a tetőszerkezettel van gond, ám ahogy a munkák haladtak,
kiderült, gyakorlatilag teljes egészében fel kell újítani
a létesítményt, pincétől a padlásig.
– A női oldali zuhanyzó, amit
most látunk. Ide jönnek még a
válaszfalak, hőszigetelés, padlófűtés, burkolások, szerelvényezések… – vezet körbe az Újhegyi Uszoda jelenlegi munkaterületén Tóth György, a Vagyonkezelő műszaki menedzsere. Az ingatlan bejáratánál építőanyagok, a lépcsőn fellépve a
falon tervrajz fogad. A főfalak
alkotta váz már mutatja, hol mi
lesz. A zuhanyzók aljzata kész,
szerelvényezésre, burkolásra
vár. Az egyes helyiségekben pedig már ott vannak az új berendezések, eszközök, beüzemelésre készen. A látvány alapján
külsősöknek nehéz lenne eligazodniuk, Tóth György szavaival
azonban kialakul a kép, már mi

is látjuk, hol lesz például a lábmosó, amely után beléphetünk
a medencébe. Ez utóbbi – azaz
a medenceterület – már készen
van, oda nem is léphetünk be, a
műszaki menedzserrel a teljes
felújítás utolsó fázisának területeit járhatjuk végig.
– Ez a befejező ütem a kiszolgálóhelyiségeket foglalja magába, az összes burkolást, falazást, a nyílászárócseréket, az
elektromos hálózat kialakítását, gépészetet és a teljes medencetechnológiát a pincében
– magyarázza a szakember. Be
járjuk a pincét is, ahol az aljzat
már elkészült, kialakították a
csatlakozásokat a vízgépészeti tartályoknak is.
Itt nem az esztétika,
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Kedves Kőbányaiak!

sokkal inkább a praktikusság, a
célszerűség a lényeg. No meg a
váratlan feladatok, problémák
megoldása.
– Nyilván nehéz egy régi, felújításra szánt épületet úgy kezelni, mintha egy újat építenénk, mert az új meg van adva,
felhúzom, kész. De itt meglévő szerkezetek vannak, nem
lát bele az ember az aljzatba,
amíg ki nem bontja. Találtunk
olyan elöregedett csőhálózatot,
amire nem lehetett rákötni, ki
kellett találni rá a megoldást
– hangsúlyozza Tóth György,
aki azt is hozzáteszi, az a cél,
hogy év végére egy olyan, teljesen akadálymentesített uszoda
készüljön el, amely mindenkinek örömet szerez még hosszú
évtizedekig.

Polgármesterként lassan hozzászokom az
online beszédekhez, de megbarátkozni
sosem fogok velük. Személytelenek, sterilek, nincs atmoszférájuk. Hiányzik a
hallgatóság, hiányzik a visszajelzés, a
személyes együttlét.
Márciusban tartottam először ünnepi
beszédet egy kamerának, de egyedül éreztem magam a gondolataimmal. Bíztam benne,
hogy legnagyobb nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án már találkozhatunk a Magyar Oltárnál, hogy együtt adjunk hálát nemzetünk fennmaradásáért és az új kenyérért. De ismét egyedül kellett kamera elé állnom. És nemcsak nekem, hanem mindazoknak,
akik szeretik a közösséget, vagy akiket a közönség éltet.
Élő legendáink, Deák Bill Gyula és Póka Egon sem úgy tervezték, hogy 2020-ban szabadtéri fesztivál helyett egy számunkra idegen „raktárkoncertet” adnak a Kőrösiben. A tőlük megszokott színvonalon ugyan, de üres nézőtér előtt, rajongói taps nélkül. Mert a blues – valljuk meg őszintén – nem a „fotelforradalmárok” műfaja. Velejárója az összekapaszkodás, az együtt éneklés, és
nálunk, Kőbányán a sör is – nagyipari vagy kisüzemi, kinek mi ízlik. A Rossz vér az Óhegy parkban, de a Kárpát-medence más magyarlakta területein sem tűri az ültetett rendet.
Az elmúlt ezerhúsz esztendőben azonban azt is megtanultuk
elődeinktől, hogy miként lehet kiböjtölni a rendkívüli időszakokat, vagy miként lehet azokhoz leleményesen alkalmazkodni.
Miként lehet a kőbányászatból visszamaradt járatokat a bortermelésben, majd később a sörgyártásban hasznosítani. Rajtunk is
múlik, hogy ezúttal elegendő lesz-e a böjt, vagy hosszabb időre fel
kell adnunk eddigi életünket és vele a közösségi összejöveteleket.
Ahhoz, hogy ez ne így legyen, vissza kell térnünk a tavasszal mutatott fegyelmezettséghez. Nem szabad lazítanunk, nem felejthetjük otthon a maszkot, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a távolságtartást megkövetelő szabályokat. Szent István türelemre és a
másik ember iránti szeretetre tanította fiát. A mostani helyzetben nincs más dolgunk, mint betartani és betartatni államalapító királyunk intelmeit. Különben az online beszédek sokáig velünk maradnak.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
Aktualitásainkról a

www.facebook.com/
kovacsrobertpolgarmester

oldalon is olvashatnak!

Munkában
a marógép

Karbantartott, felújított intézmények

Tervezett „aprómunkák”
– Sajnos a koronavírus-járvány
okozta bevételkiesések miatt a
betervezett idei munkák egy részét el kellett halasztani. A korábbi évekhez képest csökkentek a lehetőségeink, de azért
így is elég sok felújításra, karbantartásra jut forrás idén –
mondja Szabó Anna, a Vagyonkezelő műszaki igazgatója. Az
ő területe a többi közt az orvosi rendelők, a bölcsődék, óvodák, a sportintézmények, de az
önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok karbantartása,
felújítása is.
A Vagyonkezelő minden évben nyár végén az intézményvezetők közreműködésével felméri, hogy mely intézményekben milyen karbantartásra, javításra, felújításra van szükség. Ebből áll össze egy műszaki terv, amit beáraznak, majd
a listát benyújtják a hivatalnak. Amint a képviselő-testület elfogadta az éves költségvetést, a vagyonkezelő elkezdheti a megvalósítást: terveztetheti, közbeszerzési eljárást írhat
ki a beruházásokra, munkákra
– attól függően, melyiknél mire

van szükség –, hogy a következő
évben az meg is valósuljon. Így
történt a tervezés tavaly is – a
megvalósítást azonban felülírta a járvány. Újra kellett tervezni, mire jut idén és mi halasztódik jövőre.
– A betervezett munkáink
közül az intézményi nyári karbantartás az, ami mindig lényeges az óvodáknál, bölcsődéknél.
Most ezt előre hoztuk május hónapra, mivel márciustól be voltak zárva az intézmények, és
úgy terveztük, hogy amit lehet, még ez idő alatt végezzünk
el, azaz a nyitás előtt. 22 intézményben jutott pénz kisebb
karbantartásokra 90 millió forint összegben. Volt, ahol a vizesblokkokat korszerűsítettük,
máshol a vizesedést hárítottuk
el, ivókutat építettünk, burkolatot cseréltünk – sorolja a műszaki igazgató.
A kisebb karbantartások mellett a Kőbányai Önkormányzat
biztosított forrást nagyobb költségű munkákra is: két intézményben, a Napsugár Bölcsődében és az Aprók Háza Óvoda Újhegyi sétány 1-3. alatt lévő

telephelyén felújították és szigetelték a lapostetőt. Mindkét
munka 39-40 millió forint ráfordítást igényelt. És volt, amit
nem lehetett előre tudni: a Bóbita Óvodában történt csőtörés
ugyanis azonnali lépéseket követelt.
– A konyha teljesen elázott,
az étellift tönkrement, és a forró víz okozta pára miatt sajnos az egyik csoportszobában
a mennyezet vakolata is lehullott. Biztonsági okokból ezért
felmértük, végigkopogtattuk
az egész mennyezetet, és a csoportszobákban álmennyezetet
építettünk ki, amit újra is festettünk. Volt ugyanakkor olyan
helyiség is, amit újra kellett vakolni, és ha már hozzányúltunk
a mennyezethez, sok helyen kicseréltük a lámpatesteket is
korszerű LED-es lámpákra,
amelyek energiatakarékosak is
– mondja Szabó Anna. A csőtörés okozta terven felüli kiadás
mintegy 11 millió forint volt, július végére azonban elkészültek
a munkák, így augusztus elején
az ovisok visszamehettek megszokott intézményükbe.

Folytatódott a Gyöngyike tömb megújulása is. A Pongrác Idősek
Klubjának teljes belső felújítását még tavaly megterveztette
a Vagyonkezelő, idén
így kiírhatták a közbeszerzést, június közepén pedig átadhatták
a munkaterületet a kivitelezőnek. A befejezés tervezett határideje december. A műszaki igazgató azt mondta, bíznak
benne, hogy az idősek a karácsonyi ünnepséget már ott tudják tartani.
Az önkormányzati tulajdonú
bérlakások, ingatlanok karbantartása is folytatódott. A Kada
és a Mádi utcában is függőfolyosót újítottak fel egy-egy
épületben, az egyik Halom utcai épületben pedig az udvari
csatornát cserélték. Az épületek gépészeti állapotát is figyelik, idén a méretlen gázvezeték
cseréjét egy Bánya utcai épületnél már elvégezték, további
két ingatlannál pedig folyamatban van, készülnek a tervek.

A tervezés, az előre gondolkodás a kőbányai vagyonkezelőnél kifizetődik. Az építőipari árak ugyanis folyamatosan emelkednek, az is előfordul, hogy hónapról hónapra vál
toznak.
– A közbeszerzések lezárásával azonban az árak fixek lesznek, átalánydíjas szerződéseket kötünk a vállalkozóval, így
utána már nincs módja változtatni az árakon – magyarázza a
szakember. – Így az nem történhet meg, hogy a munkák kezdete után tovább drágul a beruházás és a befejezéshez újabb forrásokat kell biztosítani.

A tervek szerint október 18ra készül el a Bányató utca
Sibrik Miklós út és a Tavas
utca közötti útszakaszának
felújítása. A fővárosi beruházás miatt ez idő alatt forgalomváltozásokkal kell
számolni. A Bányató utca
érintett szakaszán ideiglenesen egyirányúvá tették a közúti forgalmat, így a munkálatok mellett is biztosítható a lakótelepen élők közlekedése, és a
teljes időtartam alatt elérhetők
maradnak a betorkolló utcák.
Változott a tömegközlekedés
is: a 85, a 85E és a 909 jelzésű
autóbuszok módosított útvonalon közlekednek Kőbánya–
Kispest felé, útvonaluk nem
érinti a Bányató utca és a Gőzmozdony utca elnevezésű megállóhelyeket, helyettük a Gergely utcán a Rózsaliget megállóban alakítottak ki ideiglenes
felszállási lehetőséget.

Újra
„otthon”
Augusztus 10-től ismét gyerekzsivaj tölti be a Bóbita Óvodát.
Amint a falak kiszáradtak a júniusi csőtörés után, a helyreállítás,
felújítás azonnal elindult, ám így
is mintegy két hónapig tartott.
– Szerencsések voltunk, hogy
a Mászóka Óvoda azonnal tudott fogadni minket, volt helyük
a csoportjaink számára – mondja Blattner Edit óvodavezető.
A fogadó intézmény ráadásul
közel volt, így a szülőknek sem
jelentett nagy megterhelést.
A Mászókában a bóbitások az
egész emeleti részt elfoglalhatták, így három csoportszobában
együtt maradhattak a gyerekek

a megszokott óvodapedagógusaikkal.
– Sok szülő megpróbálta megoldani a gyerek elhelyezését ebben az időszakban másként, de
azt hiszem, ez erőn felüli teljesítmény volt tőlük így a járványhelyzet után. Nagyon vártuk már mindannyian, szülők,
gyerekek és mi, óvodapedagógusok is, hogy visszaköltözhessünk – hangsúlyozza az intézményvezető.
Augusztus még a nyári időszak, így az ovis csoportok 70
százalékos telítettséggel működnek, szeptembertől lesz teljes a létszám.
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Több intézményt korszerűsít a Kelet-Pesti Tankerület

Idén is jár a tanévkezdési támogatás a kőbányai iskolásoknak

Tanévkezdésre
készülve

A járványhelyzet okozta bevételkiesés ellenére sem mondott le Kőbánya vezetése az
iskolás gyereket nevelő családok támogatásáról. A kerület ötezer forinttal járul hozzá a diákok iskolakezdéséhez.
A támogatást a 2020. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező általános

Könnyebb
iskolatáska
iskolás és nappali tagozatos
középiskolás diákok kapják
vásárlási utalvány formájában. A Kelet-pesti Tankerületi Központ által működtetett intézmények, valamint a
Szent László Gimnázium és a
Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói az iskolájukban vehetik
át az utalványokat. A kerüle-

ten kívül tanulók törvényes
képviselői – a lakcímkártya és
a 2020/2021. tanévre szóló iskolalátogatási igazolás bemutatásával – 2020. augusztus
24. és szeptember 14. között
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás u. 26., ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.30–17.30,

társai is végig benn voltak. A pedagógiai programokat kellett átnézni
az iskolákkal. Volt ugyan egy tantárgyfelosztás májusban, ám ezt a
nyáron át kellett dolgozni – mondja
a tankerületi igazgató. A kőbányai
iskolákban szerinte nem jellemző
a pedagógushiány, ahol a szakospedagógus-ellátottsággal gond volt,
ott nyugdíjas pedagógust foglalkoztatnak vissza, vagy a meglévő kollégák látják el a feladatot túlórában. A helyi szakszervezetekkel jó a viszony, Fekete Ildikó kiemelte, hogy minden igazgatói értekezletre meghívják a képviselőiket, így
folyamatos a szakmai együttműködés.
A koronavírus-járvány esetleges második hullámára is felkészültek a nyáron: feltöltötték a készleteket, fertőtlenítőszereket, maszkokat, kesztyűket szereztek be.
– Minden intézményvezetővel egyeztettünk, hogy melyek azok a platformok,
amelyek a digitális oktatásban a legjob-

ban használhatók, és persze ne legyen
túl sok, mert az a szülőknek sem jó. Azt is
felmértük, hogy melyik iskolában voltak
olyan gyerekek, akiknek nincsenek meg
az eszközeik, és beszereztünk ilyen eszközöket, hogy ha kell, a gyerekeknek és a
pedagógusoknak is tudjunk kiadni – sorolja Fekete Ildikó.
Igyekeznek javítani az intézmények állapotán is, ehhez egy állandó karbantartó csapatot hoztak létre, amely az apróbb
gondokat meg tudja oldani. Idén nagyobb
felújítás is lesz, a tankerület 820 millió
forintos keretet kapott erre nyár végén.
– A két tanuszodában, a Janikovszkyban és az Üllői Úti Általános Iskolá-

ban a vízszűrőket, gépészetet teljesen
ki tudjuk cserélni, ugyanakkor emiatt
kicsit később fogjuk tudni indítani az
úszásoktatást, mert most érkezett meg
hozzánk a pénz, most folynak a közbeszerzések, hogy szeptemberben elkezdődjön a felújítás – mondja a tankerületi vezető.
Ezen kívül a Széchenyi, a Szervátiusz
és a Kertvárosi Általános Iskolában, valamint a Zrínyi Gimnáziumban korszerűsítik a fűtést, cserélik a kazánt, a X. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat épülete
új nyílászárókat kap, és számos kisebb
hiányosságot meg tudnak oldani a többi
kerületi iskolában is.
Idén nyáron újdonság volt, hogy az iskolák pályázhattak Erzsébet-táborok
szervezésére. A tankerületből erre a Keresztury Dezső Általános Iskola vállalkozott, több turnusban 79 gyermeket láttak el. A tankerületi vezető bízik benne,
hogy jövőre több intézmény is él a lehetőséggel.

Évnyitó érdekvédő szemmel

– Eddig nem nagyon tudtunk tervezni,
ezt most kezdhetjük el – kezdjük a beszélgetést Turcsányi Ildikóval, a Pedagógusok Szakszervezete kőbányai szervezetének vezetőjével. Az érdekvédő
arra utalt, hogy a tanév rendjéről szóló
rendelet a szokottnál jóval később, csak
augusztus közepén jelent meg, pedig azt
a tanév tervezésénél – témahetek, érettségik és felvételik időpontja – figyelembe kell venniük az iskoláknak. Turcsányi Ildikó azt mondja, bíznak benne,
hogy normál tanrendben mehet a munka ősztől, mert a pedagógusok, szülők,
de a gyerekek is nehezen élnék meg, ha
újra távoktatásra kellene váltani a járványhelyzet miatt.
– Márciustól júniusig óriási tapasztalatra tettünk szert. Mély víz volt, de a
kollégák előtt kalapot kell emelni, ahogy
a jóérzésű szülők előtt is, akik mindent
kihoztak a helyzetből, amit lehetett.
Ősztől azonban nem hiszem, hogy lehetne így folytatni, egy elsőssel például nem lehet úgy tanévet kezdeni, hogy
a tanító néni csak a nevét ismeri, a gyereket nem, hiszen ilyenkor kell a szokásrendjét kialakítani, ilyenkor kell megtanítani tanulni – részletezi a tapasztalatokat a szakember.
Az érdekvédők ugyanakkor készülnek a járvány esetleges második hul-

lámára is: a pedagógusok folyamatos
tesztelését kérik a kormánytól, illetve
azt, hogy az egészségi állapotuk vagy
koruk miatt veszélyeztetett tanároknak ne legyen kötelező az iskolában
való tanítás. Fontosnak tartanák, hogy
az intézményekben az úgynevezett kabinetrendszert, azaz az osztályok vándorlását tanteremtől tanteremre, a
járványhelyzetben ne használják, hiszen a gyakorlatban megvalósíthatatlan minden szünetben minden terem
fertőtlenítése. Turcsányi Ildikó azt is
hangsúlyozza: az osztálytermekben a
gyerekek közötti távolságtartás sem
valósítható meg, de a nagyobb gondot a menza jelentheti majd, ahol egyszerre akár 100-120 gyerek ül le ebédelni. Ha ezt a járványhelyzeti szabályok szerint szerveznék át, lehet, hogy
még négykor is ebédelnének a gyerekek
– teszi hozzá.
Fontosnak tartják azt is, hogy a járványügyi eljárások kialakítására vonják be az iskolafenntartók a szülőket is,
legyen nekik is beleszólásuk abba, hogy
tudják-e, akarják-e a gyereket iskolába engedni, illetve milyen feltételekkel.
Az érdekvédő hangsúlyozza, hogy Kőbányán a tankerülettel és annak vezetőjével jó a kapcsolat, korrekt szakmai munka folyik, egyeztetések vannak, a javas-

lataikat pedig megfontolják, egy részüket beépítik a munkába.
Ám ami magasabb szinten dől el, ott
már nem ilyen kedvező a helyzet. A tavaszi járványhelyzet például sok pedagógusnak többletköltséget jelentett a
szülőkkel való telefonos kapcsolattartás, a webkamera beszerzése az online
órához, vagy a jobb internet-előfizetés
is rendkívüli kiadás volt, ám ennek elismerésére hiába számítottak. Most abban bíznak, ha újra digitális oktatásra
kell váltani, az iskolafenntartók figyelembe veszik a pluszköltségeket, emellett pedig biztosítanak megfelelő eszközöket is a tanároknak az óratartáshoz.
Pedagógushiány szempontjából Kőbánya a szakszervezet szerint is kedvezőbb
helyzetben van, mint az országos átlag, a
kerületben ugyanis elég biztos tantestületek vannak. Ugyanakkor tudnak olyan
iskoláról, ahol egy-két pedagógus még
hiányzott a tanévkezdet előtt. A pedagógustársadalom öregedése viszont Kőbányán is gond, kevés a fiatal szakember.
– Kevesen maradnak hosszú távon
a pályán, mert ebből a bérből lehetetlen megélni, esetleg albérletet is fizetni, hogyha valakit nem támogat a családja vagy a házastársa – mondja Turcsányi Ildikó. Hozzáteszi: bár július elsejével minden pedagógus kapott 10 szá-

szerda: 08.00–16.00, péntek:
08.00–11.30) vehetik át az
utalványokat.
A Kőbányai Önkormányzat 2015-től biztosítja az is-

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

Odafigyeléssel
szépül Újhegy

Két kőbányai tanuszoda gépészeti rendszere újul meg szep
tembertől, így az úszásoktatás később indul – nyilatkozta a Kő
bányai Híreknek dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó, a Kelet-Pesti Tan
kerület igazgatója. Felkészültek a koronavírus-járvány esetle
ges második hullámára, de bíznak benne, hogy normál menet
rend szerint folyhat majd az oktatás. Szeptembertől közben
már az új Nemzeti alaptanterv szerint tanulnak a diákok, és idei
újdonság az ingyentankönyv is, amely a 2020/2021-es tanévtől
már minden évfolyamon minden gyereknek jár.
Bár javában tart még a vakáció, közösségi munkában diákok rendezik, leltározzák az új tankönyveket a Szent László
Gimnázium tornacsarnokában. Itt találkozunk dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó tankerületi igazgatóval. A Kelet-Pesti Tankerülethez tartozó általános iskolákba
és gimnáziumokba a nemzeti ünnep előtti hetekben megérkeztek a tankönyvek.
Idén ezek ára már nem a szülői pénztárcákat terheli, a kormány döntése értelmében minden diák minden évfolyamon
ingyen kapja a tankönyveket. A tankerületben ez több mint 12 ezer diákot érint,
és összességében 150 millió forintba került. A rászoruló diákok emellett ingyenes tanszercsomagra is számíthatnak.
Ám nemcsak ez adott munkát még a
tanévkezdés előtt az igazgatóknak, pedagógusoknak. Szeptember elsejétől
ugyanis életbe lép az új Nemzeti alaptanterv.
– A vezetőknek egész nyáron voltak feladataik, a tankerületi központ munka-
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zalék ágazati szakmai pótlékot, az alapbérbe ez nem épül be, ráadásul kimaradtak belőle az oktató-nevelő munkát
közvetlenül segítők, például a pedagógiai asszisztensek vagy az iskolatitkárok.
Az igazi megoldás az érdekvédő szerint
továbbra is az lenne, ha visszaállítanák
a pedagógusbérek minimálbérhez kötöttségét, ami 2015-ben megszűnt.

Szintet lép
a Szervátiusz

A terület átadásával megkez
dődött az általános iskola Kő
bányai úti épületének felújítá
sa. A kivitelezőnek szűk egy
év alatt végeznie kell a mun
kával, hogy a diákok 2021-ben
a szokott helyen kezdhessék a
tanévet. Átmenetileg az óvo
dások is elköltöztek a szom
szédból. A Mocorgót 2022
nyarára csinosítják ki.
A beruházás biztatóan in
dult, minden érintett időben
érkezett. A fejlesztésekért
felelős alpolgármester, Som
lyódy Csaba volt az első, őt
követték a megrendelő Kő
bányai Vagyonkezelő Zrt.
szakemberei. Utolsóként a
kivitelező Zeron Zrt. képvi
selői érkeztek
meg a Szerváti
usz Jenő Általá
nos Iskola Kő
bányai úti épü
letéhez . Vé 
gigjártak és
dokumentál
tak mindent
a pincétől
a padlá

sig. Megbeszélték, hogy me
lyik tárolókat kell gyorsan
kiüríteni, de azt is, hogy hol
lesz pontosan a lift. Az alpol
gármester hangsúlyozta is,
hogy a munkaterület átadá
sával augusztus 18-án meg
nyílt az elektronikus építé
si napló, amivel elkezdődött
az oktatási intézmény bőví
tése. A B épületet lebontják,
a főépületre pedig ráhúznak
egy második emeletet, így az
alsósok és a felsősök egy he
lyen tanulnak majd.
– Az iskola 21. századi szín
vonalú műszaki berende
zéseket kap, és felújítjuk a
szennyvizet elvezető csator
nát, ami komplex beruházás
esetén ma már elengedhetet
len – mondta Somlyódy Csa
ba. Az új szint fűtéséről, il
letve melegvíz-előállításá
ról hőszivattyúk gondoskod
nak majd, amelyek télen fű
tenek, nyáron viszont hűte
nek. Bár az iskola fenntartó
ja ma már a magyar állam,
a tankerület csak a szakmai
munkáért, magyarul az ok
tatásért felel. Az épület tu
lajdonosa az önkormány
zat maradt, így az állag
megóvás vagy a korsze
rűsítés továbbra is kerü
leti feladat. – Mi nem
azt nézzük, hogy ki a
fenntartó. Számunkra

a döntő szempont az, hogy a
kerület iskoláiba kőbányai
gyermekek járnak – hangsú
lyozta a fejlesztésekért fele
lős alpolgármester.
A koronavíru s - járvány
okozta gazdasági vissza
esés is közrejátszhatott ab
ban, hogy a Szervátiusz Álta
lános Iskola bővítésére nagy
volt az érdeklődés az építő
ipari cégek között. A nyílt
közbeszerzési pályázaton ti
zenkét társaság versengett, a
költséget eredetileg 1,2 milli
árd forintra becsülték. A leg
jobb ár-érték arányú ajánla
tot a nyertes Zeron Zrt. tette,
a miskolci cég nettó 700 mil
lió forintért vállalta a mun
kát. A megspórolt százmillió
kat az önkormányzat továb
bi oktatási fejlesztésekre for
dítaná. Míg az iskola felújítá
sa jövő nyárra készülhet el, a
szomszédos Mocorgó Óvo
da korszerűsítése egy évvel
később, 2022-ben zárulhat.
A két intézmény fejlesztésé
re összességében hárommil
liárd forintot ál
doz Kőbánya
önkormány
zata.

Ha a helyzet a vártnál szűkebbre szabja a büdzsét, érdemes
arra összpontosítani, amihez kevesebb
forrás, de több odafigyelés, aprómunka
kell – talán így foglalható össze az új újhegyi képviselő, Molnár Róbert ars poeticája. A sétányon találkozunk és ves�szük sorra az eredményeket,
terveket.
– Új képviselőként elsődleges célom volt, hogy a választókörzetemhez tartozó lakóközösségekkel, helyi szervezetekkel, intézményekkel jó
kapcsolatot alakítsak ki. Egyegy lakógyűlésen vagy óvodalátogatáson ugyanis sok olyan
probléma felmerül, amelynek
megoldásához sokkal inkább
akarat és idő, mint pénz kell –
magyarázza a képviselő. Fogadóóráin, de telefonon is sokan
megkeresik. – A Gőzmozdony
és az Oltó utcában például sikerült egy-egy rokkantparkolóhelyet kialakítani a társasházaknál a városüzemeltetési osztállyal, valamint a budapesti közútkezelővel egyeztetve. Nagy öröm volt az érintettek számára, hogy ezután közel tudnak megállni az otthonukhoz – meséli a képviselő.
Kéthetente megy végig a körzetén, az aktuális problémákat
fényképezi, jelzi az illetékeseknek. Úgy tartja, egy-egy letört
faág, útra belógó sövény vagy
közvilágítást takaró, gallyazásra szoruló fa rendezése is

fontos a lakók biztonsága szempontjából. És van, amikor
az érintettek egy asztalhoz ültetése vezethet eredményre –
ilyen a Gőzmozdony
utcába n a z eg y ik
élelmiszerbolt mögötti szelektív hulladéklerakó kérdése is. Bár az a
társasházhoz tartozik, az épületen kívülre helyezték, így sokan illegális hulladéklerakóként kezdték használni. Molnár Róbert, összefogva újhegyi
képviselő társával, a társasház közös képviselőjével, valamint a katasztrófavédelemmel
egyeztetve igyekszik megoldást
találni az áldatlan állapotokra,
hiszen az nem elsősorban önkormányzati hatáskör. Az aprómunka mellett említi a nagyobb
eredményeket is.
– A Bányató utca felújítását elkezdte a főváros, régóta
vártuk. Bár a munkálatok kisebb kellemetlenségeket okoznak, de örülünk, hogy végre elkészül. A Sportligetben idén
megépült futókör mellett pedig
már elkészült a kamerarendszer és hamarosan teljes lesz a
közvilágítás is a sportolók biztonsága érdekében.” – mondja Molnár Róbert, hangsúlyozva, hogy célja a parkolóhelyek
bővítése és a meglévők felújítása, illetve a faültetési prog ra m
folytatása is
a ter ületén.
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Megkezdődik
a Tengerszem
rendelő
építése
– 2010-ben, amikor polgármesterré választottak, az egyik
legfontosabb célkitűzésként
a kerület orvosi rendelőinek
rendbehozatalát fogalmaztam
meg, mivel azok siralmas állapotban voltak. Tervszerűen haladunk előre, elsőként a Salgótarjáni, majd a Zsivaj és a Kerepesi úti, illetve ezt követően a Pongrác úti rendelőt újítottuk fel – emlékeztet D. Ko-

vács Róbert Antal polgármester. Ennek a programnak a része a Tengerszem rendelő kialakítása, amelyet részben önkormányzati, részben állami
támogatásból valósít meg a kerület. Utóbbi összege 500 millió forint, és az összeg annak a
mintegy 50 milliárd forintos
egészségügyi fejlesztési keretnek a része, amelyről a tavaly októberi választások után

egyezett meg a kormánnyal a
főváros új vezetése az atlétikai stadion támogatásáért cserébe. – A beruházáshoz önerőt
is teszünk, hiszen nemcsak a
rendelő újul meg, hanem a külső környezetet, az előtte lévő
kis parkot is rendezzük, illetve
megújul a társasház épületének külső homlokzata is – sorolja a várható munkákat a polgármester.
Mivel az ingatlan a Szárnyas
utcai társasház szerves része,
a homlokzat pedig a lakók tulajdona, a beruházáshoz az ő
hozzájárulásukra is szükséges
volt.
– Számos kérdést feltettek
nekem a zöldfelülettel, par-

Futók a parkban, kutyások a
futtatóban – ma már semmi jele
annak az Óhegy parkban, hogy
néhány hete pincetömedékelési
munkák folytak itt. Azok befejeztével ugyanis mindent helyreállítottak, ránézésre az sem
látható, ami a munkák legfontosabb következménye: a biztonság.
– Háromféle pincerendszer
van Kőbányán, az Óhegy park
alatti az egyik közülük. Ez is a
kőbányászattal alakult ki, azonban itt vágatról van szó, amely
nem kapcsolódik a harminc kilométeres járathoz – magyarázza Somlyódy Csaba alpol-

Védett épületen jellemzően
településképi bejelentéshez
kötött a kültéri klímaberen
dezés felszerelése. Érdemes
előzetesen egyeztetni a Pol
gármesteri Hivatal Főépíté
szi Osztályán – közölte a pol
gármesteri hivatal építésügyi
osztálya.
Panaszosunknak, akit ne
vezzünk Gyuri bácsinak, nem
is a látvánnyal van baja, ha
nem a kivitelezéssel. Az idős
férfi és felesége az egyik la
kótelepen él. Miközben autó
jukhoz sétálnak a garázsso
ron, rendszeresen a fejükön
vagy a nyakukban landol a
kondenzvíz, amely nem más,
mint a klíma beltéri egysé
gében lecsapódott pára. A há

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

gármester. Ezt a járatot évtizedekkel ezelőtt szeméttel töltötték fel, ennek bomlásából gázok
keletkeztek, az esőzések pedig
a mészkövet oldották. E két folyamat eredményeként pedig
üregek keletkeztek, miközben
a felső kőzetréteg nagyon elvékonyodott. – Ezt a járatot úgy
kell elképzelni, mintha egy hatalmas gázkémény lenne, úgy
kellett lemászni a függőleges
aknajáraton. Én is voltam lenn
régebben. Ott, abban a mélységben már annyira oxigénhiányos a levegő, hogy folyamatosan mennie kellett a szellőztetőnek, amíg a bányászok dol-

goztak – magyarázza az alpolgármester.
Az önkormányzat korábban
azzal már javított az állapotokon, hogy a szemetet kitermelték, ám végleges biztonságot a
tömedékelés jelent. Vagyis olyan
baleset, mint ami évekkel ezelőtt
egy omláskor esett meg, hogy
egy kutyasétáltató alatt beszakadt a járat, ezután itt nem történhet meg. Nehezítette a végrehajtást, hogy a Gázművek éppen a pincéhez szükséges anyagok szállításának idejére időzítette a Szlávy utcában a régóta
várt gázvezetékcserét, és a kerületet erről nem is értesítették.

Így gyorsan kellett megoldást
találni arra, hogy
a két munka egymást ne akadályozza, a környéken lakók életét
feleslegesen ne
nehezítse.
– Odafig yeltünk rá, hogyha
már elfelejtettek szólni előtte, akkor a munkálatok során legalább szorosan együttműködjünk – mondja
Somlyódy Csaba. A két feladattal végül határidőre elkészültek

a kivitelezők, a gázvezetékcsere
után az út helyreállítása is a kerület által elvárt minőségben
valósult meg.

A lakosság nyugalmának megőrzése a cél
kolással kapcsolatban, illetve
azokra az épületrészekre vonatkozóan, amelyeket majd a
társasház lakói és a háziorvosi rendelőkbe érkezők is használnak – mondja Ács Andrea,
a körzet önkormányzati képviselője, aki éppen ezért lakossági fórumot kezdeményezett az
ügyben. Júliusban ez meg is valósult, a társasházi közgyűlés
előtt a lakók közvetlenül az építészektől, illetve a vagyonkezelő képviselőitől és a kerület vezetőitől kaphattak válaszokat
az őket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Így amikor döntésre került sor, hozzá is járultak a beruházáshoz.
– Megnyugodtak a lakók,

hogy a háziorvoshoz érkezők
nem fogják zavarni a mindennapi életüket, miután a tervezők bemutatták azokat a korszerű megoldásokat, amelyekkel megoldják a közös terek
használatát – teszi hozzá a képviselő. A többi közt hangszigetelés, illetve külön bejárat szolgálja majd ezt, így az sem fordulhat majd elő, hogy aki a rendelőbe érkezik, az a társasházon menjen keresztül. A légkondicionáló berendezéseknél is olyan technológiát alkalmaznak majd, hogy a zaj ne zavarja a lakók életét. A teljes beruházás több ütemben valósul
meg, a rendelő a tervek szerint
jövő nyárra lesz készen.

Klímaügy
másként
Kánikulában felüdülést jelent
a hűtött lakás – a tulajdonos
nak. A szomszédoknak, lakó
társaknak vagy a járókelők
nek viszont bosszúságot okoz
a légkondicionálóból szár
mazó és szabálytalanul elve
zetett kondenzvíz. Az ilyen
ügyekben részben a kor
mányhivatal, részben a pol
gármesteri hivatal illetékes.
A helyi hatóság nem a bünte
tésben hisz, hanem a szabály
talanságok kijavíttatásában.
Ugye önöket is kirázza a hi
deg, ha télen a nyakunkba
csorog a hólé a tetőről? Nyá
ron hasonlóan kellemetlen
érzést okoznak az utcára ürí
tő klímák. A globális felmele
gedés velejárójaként nálunk
is nő a kereslet a légkondici
onálók iránt, különösen a fi
atalabb korosztályok köré
ben. A statisztikai adatok
szerint a kisgyermekes csa
ládoknál az otthon korsze
rűsítése manapság egyet je
lent egy új szoba kialakításá
val, a fűtés modernizálásával
vagy a klíma beszereltetésé
vel. Elég megnézni a kőbá
nyai emeletes házakat, a kül
téri egységek ma már úgy tö
rik meg a szinteket, mint bor
dűr a csempét. A rendezett
ség nem véletlen.
– A kerületben a homlokza
ton rendezett módon, illetve
az erkélyen vagy a loggián ta
kartan helyezhetők el klímák
a nem védett ingatlanok, így
a társasházak többségénél.
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Zöld jelzés a közbeszerzés kiírására

Tengerszem presszó, étterem, iskola – hogy csak né
hány korábbi funkcióját említsük a Szárnyas utca 3.
alatti társasházhoz tartozó épületrésznek, amely most
végleges funkciót kap. Ide költözik át jövőre egy meg
újult és korszerűsített épületbe a felnőtt- és gyermek
háziorvosi ellátás a két Üllői úti rendelőből, amelyek
nemcsak kicsik, de az állapotuk is leromlott.
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szabályosan járunk el, ha
kültéren tesszük ugyanezt
– például az erkélyen. Ám
nem mindenki áldozza fel
a balkont a szabályköveté
sért, arról nem is beszélve,
hogy nem minden lakáshoz
tartozik erkély.
– A kondenzvizet a jog
szabályok szerint úgy kell
elvezetni, hogy az másokat
ne zavarjon. Más kérdés,
hogy az előírások betartá
sát nehéz ellenőrizni – vá
zolta a valóságot a névte
lenséget kérő szakértőnk.
A klíma felszereléséhez nem
kell építési engedély, de a tár
sasházi törvény szerint a köz
vetlen szomszédok kéthar
madának hozzá kell járulnia,
a ház szervezeti és működési
szabályzata pedig további fel
tételeket támaszthat.
– A tervrajzot a közös kép
viselőnek le kell adni. Ha a tu
lajdonos attól eltér, és mond
juk a kondenzvíz szabályta
lan elvezetésével megrongál
ja a homlokzatot, akkor a kö
zös képviselő birtokháborítás
miatt a jegyzőhöz fordulhat,
és birtokvédelmet kérhet.

Ugyanezt tehetik a közvetlen
szomszédok is, ha a klíma rá
juk csepeg, vagy túl hangos
– tudtuk meg Bék Ágnestől,
a Társasházak és Társasház
kezelők Országos Egyesüle
tének elnökétől. Mindebből
persze az is következik, hogy
az idős házaspár nem jogo
sult birtokvédelemre, hiszen
a garázsukhoz vezető járda
vagy szervizút nem az ő bir
tokuk, hanem közterület.
Kőbányán a közös képvi
selők és a szomszédok nem
különösebben aktívak klí
maügyben. Sima panaszaik
a kormányhivatalhoz kerül
nek, amely helyszíni ellenőr
zést végez, és ha szabályta
lanságot talál, akkor építés
rendészeti eljárást indít. A bir
tokvédelmi beadványokat a
jegyző bírálja el, de légkon
dicionálók miatt tavaly min
dössze két esetben indítottak
eljárást. Kültéri egység lesze
relésére az utóbbi években
nem akadt példa. A Polgár
mesteri Hivatal nem a szank
cionálást tartja célravezető
nek, hanem a szabálytalansá
gok korrekcióját.

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

Egy csendes hétköznapon kora
délután indulunk járőrözni
négy kőbányai rendőrrel. Két
rendőrautóval kanyarodunk
ki a Harmat utcai kapitányság udvaráról, majd a Liget
téri élelmiszerbolttól gyalogosan indulunk a Kőrösi sétányra. A sarokig jutunk el, amikor már meg is állunk. „Jó napot kívánok” – köszönnek rá a
járőrök az ott iszogató férfira.
Láthatóan nem először kerül
bajba. Morgolódik, de érezhetően inkább csak a látszat kedvéért. Nyújtja az iratait, majd
néhány perc múlva beletörődően veszi át az ötezer forintos
helyszíni bírságról szóló iratot. Láthatóan tudja, hogy Kőbányán tilos a köztéri italozás.
A járőrökkel folytatjuk az
utat, az üzletek árkádsora után
újabb megálló: a járda szélén, a
virágágyás kövén üldögélő két
férfira vár igazoltatás. A felszólításra csendesen szedelőzködnek, továbbállnak. A sétányon, a szökőkútnál már zajosabb és nagyobb társaságra
akadnak járőreink. Nem tetszik nekik az igazoltatás, hangosan morgolódnak. Válaszul
a rendőri hangsúly is erélye-

sebb – meg is van
az eredménye.
Az utolsó megálló a trafik környéke, egy újabb
hangos csoportosulás. Itt már jönnek a magyarázatok, kifogások.
Bár éppen nem
italoznak, a mellettük lévő virágágyás tele üres sörösdobozokkal.
Azt állítják, csak azért álltak
meg, hogy összeszedjék az
alumíniumdobozokat, amelyeket pár forintért visszaváltanának a bevásárlóközpontban. Akár elfogadhatónak is
tűnhetne a magyarázat, ha
nem merülne fel a kérdés,
hogy a dobozok összeszedése
helyett miért inkább csak álldogálnak?… És az igazoltatás
végén tovább is mennek.
Egy ötezer forintos helyszíni bírság, tizenegy igazoltatás és egy csöndesebb sétány az alig egyórás járőrözés eredménye. A fokozottabb
fellépés az új szemléletmód és
egy szervezeti változás része –
magyarázza Gyetvai Tibor kőbányai rendőrkapitány.
Az általános szabálysértési hatósági jogkör márciustól
került át a kormányhivataloktól a kerületi rendőrkapitányságokhoz. Ám ez nem csak papíron jelentett változást! Korábban, ha a köztisztaság vagy
közerkölcs elleni szabálysértést, esetleg közterületi italfogyasztást tapasztaltak, a járőröknek az érintetteket a kormányhivatalokba kellett előállítaniuk. Az pedig a helyi sajátosságoktól, illetve a hivatal
leterheltségétől függött, hogy
egy-egy ügy mikor jutott el az
elsőfokú döntésig. A hatáskör
átvétele ebben jelentett nagy
változást, ugyanis azóta a kapitányságra viszik be az előállított szabálysértőket, „házon
belül” történik az eljárás meg-

indítása ellenük, és ott hozza
meg a szabálysértési előadó
az elsőfokú döntést is – vagyis
akik vétenek a szabályok ellen,
számíthatnak rá, hogy háromnégy órán belül kézhez kapják
az elsőfokú döntést, amiben
akár ötvenezer forint pénzbírságot is kiszabhatnak rájuk.
A köztisztasági szabályok
megsértését – ide tartozik a
közterületi vizelés is – vagy
a közerkölcs megsértését a
törvény bünteti, a közterületi italozást viszont a kőbányai önkormányzat rendelete minősítette szabálysértésnek. A kerületi rendőrök pedig
mindannyit betartatják. A cél
persze nem elsősorban a pénzbírság, a fokozottabb jelenléttel sokkal inkább megelőzni,
visszaszorítani szeretnék a
lakosságot zavaró cselekményeket.
A Kőrösi és az Újhegyi sétány kiemelt helyszín, de Kőbánya egész területén odafigyelnek az ilyen esetekre. Persze nem állítanak elő minden-

kit, egy-egy esetnél az összes
körülményt figyelembe veszik
a járőrök. Csak példaként: ha
valakinél érezhető, hogy nem
tudott arról, hogy Kőbányán
tilos közterületen alkoholt fogyasztani, esetleg hazaindulva a munkából csak felpattintott egy sört és beleivott, de a
felszólításra ezt abba is hagyja, elég lehet egy figyelmeztetés vagy egy helyszíni bírság. Ám a notórius szabálysértőkkel szemben nincs engedékenység. Volt, akit kétszer vagy akár háromszor kellett előállítani ahhoz, hogy tudatosodjon benne, mi az, amit
közterületen nem tehet meg.
„Az első időszakban napi 4-56 előállításunk is volt a két sétányról, most már azért olyan
nap is akad, hogy nincs szükség ilyen intézkedésre. Ez
azért mutat valamit” – mondja a kőbányai rendőrkapitány.
Nemcsak eg yenruhában
mennek a sétányokra járőrözni, előfordul, hogy polgári,
azaz civil ruhában ellenőriz-

nek a rendészetisek. Nem feltűnőek, a szabályok ellen vétők így könnyen lebuknak. Indul eljárás a térfigyelő kamerák felvételei alapján is. A figyelmeztetéseket, pénzbírságokat pedig érdemes komolyan venni – amennyiben
azok halmozódnak, a szabálysértési ügyek vége akár elővezetés, majd elzárás is lehet.
Arra sem érdemes apellálni,
hogy a szabálysértési előadók
csak hétköznaponként, a kormányhivatalnál megszokott
munkarendben dolgoznak.
A kapitányságnál ez már nem
így van.
„Vizsgáljuk a járőrözések
hatékonyságát. Bár az a szervezeti egység, amelyik ezt feldolgozza, alapvetően hivatali
munkarendben dolgozik, tehát
hétköznaponként fél nyolctól négyig, de volt, hogy hétvégi többletszolgálatot rendeltünk el náluk” – hangsúlyozza
Gyetvai Tibor. Vagyis a munkarendet a helyzethez igazodva szervezik. Figyelik, mikor
jellemzőek a szabálysértések, és átszervezik a munkát,
ha szükséges. Hogy mennyire
hatékony az új szemlélet, azt
a kapitány szerint nem nekik
kell elbírálniuk. Ám a kerületi vezetéshez érkező köszönőlevelek azt mutatják, a rendőri fellépés pedagógiai hatása
nem maradt el.

8

A MI KŐBÁNYÁNK

Kőbányai Hírek  •  2020. augusztus

Felújításra
vár a Kőrösi

A járványhelyzet szűkre szabta
az idei augusztus 20-i ünnepségek keretét. Miután a hagyományos Szent László Napok elmaradtak, a kerület vezetése arra
készült, az államalapítás ünnepén, a Blues Fesztiválhoz kapcsolódva pótolható lesz a személyes együttlét. A Kőrösi Kulturális Központ Szent István
Napok programot állított össze,
ám a koronavírus-járvány felülírta a terveket. Ahogy a március
15-i nemzeti ünnepen és Tria-

Telt házas koncertek, színházi produkciók havonta többször, állandó klubok, kiállítások és könyvtár – mindez az 1975-ben épült Kőrösi Kulturális Központ kínálata. Az évtizedek során a ház ikonikus épületté vált, programjain generációk nőttek fel. A Szent László téri intézmény központi helyet
tölt be a kerület lakói életében, állapota azonban megépítése óta folyamatosan romlik.
modernizációja, illetve a fűtésrendszer korszerűsítése, a város ezt uniós pályázati pénzből
valósította meg. A színházterem és a színpad elavult technikáját hat évvel később tudták
modernizálni.
Vácott nem történt hasonló nagyságú beruházás, ahogy
Kőbányán sem, bár a kerület vezetése folyamatosan keresi rá a lehetőséget. A Kőrösi
belső terében, gépészeti rendszerében felújítási munkálatok utoljára 1996-ban, vagyis majd 25 éve folytak. „Kisebb javítási, karbantartási

munkálatokat folyamatosan
végzünk, de a nagyobb beruházáshoz szükség van külső
forrásra, a kerület önerejéből
erre nem futja. Éppen ezért figyeljük a pályázati lehetőségeket, és igyekszünk előrehaladni a Kőrösi korszerűsítéséhez szükséges tervekkel is” –
mondja D. Kovács Róbert Antal polgármester.
Előzetes becslések szerint a
teljes rekonstrukció költsége
meghaladná a 4,5 milliárd forintot. Ha több évre széthúzva,
ütemezetten végeznék el, éves
szinten az is nagy megterhe-

Örömzene a Tutta Forza szerenádján

Bachtól a
tévémaciig
Jöttek és csak jöttek
a zenebarátok Szent
István napjának előestéjén a Helytörténeti Gyűjtemény udvarába. A háttámlás
székek mellé csakhamar előkerültek
a műanyag hokedlik is. A Tutta Forza
zenekar szólistái Vivaldival nyitották
az ötödik alkalommal megrendezett
nyáresti szerenádot,
de nem a Négy évszakkal, hanem a barokk zeneszerző két
fuvolára írt versenyművével.
Takács Dorottyát kezdetben csak a szülei és a tanárai szánták zenei pályára, ő
maga másfelé indult el. A Műegyetemen kezdte, de a muzsika hangja erősebbnek bizonyult. Most a Zeneakadémia hallgatója, külföldön is
játszik már, ám úgy tervezi,
hogy ötvözi a hangközöket a
hangszigeteléssel, és befejezi műszaki tanulmányait.
– Szeretnék akusztikus
mérnökként is végezni, mert
a mai világban jobb „két lábon” állni – fogalmazott a leendő fuvolaművész. A fafúvósok közül megszólalt a klarinét és a fagott is, amely egy
igazi magyar slágert, a tévémaci dallamát „dörmögte”
el. A vonósok a roma lagzik
férfitáncával, Weiner Leó Ró-

katáncával kezdtek, és Bach
virtuóz hegedűjátékot követelő prelúdiumával zártak.
Az utolsó szó a „rezeseknek”
jutott, akik mi mással búcsúzhattak volna, mint az ismert
katonai takarodóval, az Il Silenzióval. Az egyik trombitát az Operaház zenekarának
művésze, a Junior Prima díjas Könyves-Tóth Mihály fújta. Mielőtt a dalszínházhoz
került, sramlizenész is volt,
ahol megszokta a közönséget. Ezért is hiányzott neki a
koncertélmény.
– Gyerekként hangos hangszeren szerettem volna játszani, így esett a választás a
trombitára – idézte fel a motivációját. A zeneiskolában
Bakó Rollandhoz került, ő indította el a pályán. A mester tudta, hogy a kőbányai-

ak nemcsak a bluest szeretik,
hanem a komolyzenét is, a
nagy érdeklődés azonban őt
is meglepte. A zenekar a nyári táborból tért vissza, ahol a
repertoárt bővítették az új
évadra.
– Szeretnénk gyermekbérletet indítani, a Ludas Matyira Balogh Sándor írt zenés játékot óvodásoknak, alsósoknak, felújítottuk A bérmai muzsikusokat, és a Diótörő lenne
a harmadik. Közben készülünk a hagyományos újévi
koncertre is – árulta el Bakó
Rolland.
A Tutta Forza nyáresti szerenádjához kőbányai képzőművészek szolgáltatták
a díszletet, a Csősztoronyból ide költöztetve át a nyár
elején megnyílt Lampionki
állítást.

lést jelentene a kerületi büdzsének. Az egyik
legégetőbb probléma,
a kupola és a lapostető
felújításának ára például önmagában elérheti a 400 millió
forintot. De cserére szorulnak
a nyílászárók és a burkolatok,
korszerűsítésre vár a fűtési és
világítási rendszer, valamint a
teljes színpadtechnika, hangtechnika. És ami egy 21. századi létesítménynél már kiemelten fontos, a teljes akadálymentesítés is nagyberuházást jelent.
A kerület vezetésének egy-

non 100. évfordulóján, úgy augusztus 20-án sem nyílt lehetőség 500 fő feletti rendezvény
megtartására. Így, ahogy korábban is, a kerület online ünnepséggel emlékezett, D. Kovács
Róbert Antal polgármester felvételről mondott beszédet, másnap pedig az önkormányzat és a
Kőrösi közösségi oldalán követhették a kőbányaiak a rendhagyó 8. Blues Fesztivált. A kerület polgármestere beszédében
arra emlékeztetett, hogy Ist-

ván király a hitre, mint stabil, biztonságot adó kősziklára építette az országot, és
a kő, a Pannon-tenger öblében évmilliók alatt kialakuló mészkő az, amelyre a kőbányaiak az életüket alapozhatták.
„A kő megmunkálásához türelem, szorgalom, szeretet kell,
mindaz, ami a mai kőbányai
emberben is ott rejlik. De köveinkben ott van az állandó megújulás, a hittel teli újrakezdés

üzenete is, Kőbánya egész története ennek bizonyítéka!” –
mondta D. Kovács Róbert Antal polgármester, hangsúlyozva,
hogy a kőbányai ember a múltra, a hagyományaira épített, és

ha balsors sújtotta, nemcsak
átvészelte a zord időket, hanem
ahogyan államalapító királyunk tette, hittel, bizalommal
és tudással tevékenyen alakította, formálta is a jövőjét.

Póka Egon elődökről, kortársakról, „raktárkoncertekről”

behangzó álláspontja, hogy
szükség van az épület felújítására, az ehhez szükséges anyagi fedezet megteremtését pedig mindannyian fontos célnak látják.
Burány Sándor országgyűlési képviselő javaslatot tett arra
a parlamentben, hogy a teljes
rekonstrukció fedezetét az állami költségvetés biztosítsa,
indítványát azonban a parlamenti többség nem támogatta.

Parkfoglaló
világsztárral
Operagálára álltak sorba az érdeklődők a Kőbányai úton az
ünnepi hosszú hétvége előestéjén. Az Eiffel Műhelyház parkját most vehették először birtokba látogatók. Bár az egykori Eiffel-csarnokban tavaly
voltak már látogatható próbaelőadások, a Műhelyház a járványhelyzet miatt nem nyithatott meg tavasszal, a hivatalos
átadással egybekötött megnyitója még várat magára. Ám időközben az utolsó munkálatokkal is elkészültek, az ingatlan
környezete is megújult, így a
szabad ég alatt lehetőség nyílt a
gálaelőadásra.
A parkavatón a Magyar
Állami Operaház húsz operaénekese lépett fel, a sztárvendég a németországi születésű, világszinten is elismert Jonas Kaufmann tenor
volt. A magyar és a nemzetközi operairodalom remekei csendültek fel a Kodály
Zoltán parkban Donizettitől
Ránki Györgyig, de részleteket adtak elő az Operaház
szólistái a Porgy és Bess, a
West Side Story, illetve A denevér című darabokból is.
A műsor utolsó harmadában

9

Ünnep szélessávon

Pályázati forrás lehetne a korszerűsítés fedezete

Annak idején a korszaknak
megfelelően típusterv alapján
építették. Pest megyében két
településen, Vácott és Gödöllőn is hasonlóra bukkanunk, ha
a művelődési központot keressük. A három közül a gödöllői
az elmúlt évtizedekben komolyabb felújításon esett át. Ezt
segítette az is, hogy 2011-ben
a soros magyar uniós elnökség
számos diplomáciai eseménye
a gödöllői királyi kastélyban
zajlott, a művelődési központ
pedig a sajtóközpontnak adott
helyet. Milliárdos tétel volt az
1981-ben épült, elavult épület
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pedig Jonas Kaufmann válogatott legkedvesebb áriáiból.
Bár a szabad ég alatt tartották, az Opera ragaszkodott a
járványügyi szabályok szigorú
betartásához – így a férőhelyek
számát korlátozták, a belépést
regisztrációhoz kötötték. A gálaest iránt azonban végül an�nyira nagynak bizonyult az érdeklődés, hogy az Opera ingyenes, de regisztrációhoz kötött
„pokrócjegyeket” is meghirdetett. Akik itt kaptak helyet,
azok a parkban felállított nézőtér mögötti füves területen telepedhettek le, a koncertet pedig
óriáskivetítőn követhették.

Blues (túl)élőben
Mi közös a vonósnégyesben és a heavy metal bandában? Mi köze a Homo sapiensnek egy
képzett doboshoz vagy zongoristához? – Válaszok Kőbánya díszpolgárától, aki élőben szólt
felvételről az idei bluesfesztiválon. „Jimi Hendrix nélkül nincs egyetemes zenetörténet, Radics Béla nélkül pedig nincs magyar” – üzente a Kőrösi Kulturális Központ színházterméből
Póka Egon Máté Péter-díjas basszusgitáros.
– Ez már „raktárkoncert”
volt, tehát olyan fellépés,
amelyért – állami támogatásból – kiemelt gázsi jár az
ismert zenészeknek és a velük dolgozó technikai személyzetnek a koronavírusjárvány okozta bevételkiesés ellentételezéseként?
– Ez nem „raktárkoncert”
volt, hanem rendhagyó fellépés egy hagyományos fesztiválon. Mivel a járványveszély
miatt továbbra sem szabad
500 főnél nagyobb szabadtéri zenés rendezvényt tartani,
a 8. Kőbányai Blues Fesztivál
szervezői választás elé kerültek: vagy megszakad a sorozat
2020-ban, vagy az online térbe költözik. Ők – szerencsére – az utóbbi mellett döntöttek. A Kőrösi színháztermében rögzített produkció annyiban most is élő volt, hogy ezúttal sem használtunk playbacket. A bluesfesztivált a korábbi években is a kőbányai önkormányzat finanszírozta, így
volt ez az idei „digitális változat”
esetében
is.

– Milyen volt hallgatóság
nélkül fellépni?
– Nekünk ez nem idegen,
mert a Póka Egon Experience
aránylag sokat játszik zárt térben. Mindhárman a Kőbányai
Zenei Stúdióban tanítunk, ifjabb Tornóczky Ferenc gitárt,
Szakadáti Mátyás pedig dobot
oktat. Amikor a növendékeinkkel zenélünk együtt, általában
nincs közönség. Azoknak a
kollégáknak, akik a folyamatos
koncertezéshez szoktak, nyilván rossz érzés üres teremnek játszani. De a profi zenész
rendkívüli helyzetben is úgy
játszik, mintha telt ház lenne.
Így tettünk mi is a Kőrösiben.
– Két Jimi Hendrix-szám fogott közre egy Radics Bélanótát, amelyben azért vis�szaköszönt a Hendrix által
naggyá tett bluesballada, a
Hey Joe. A magyar muzsikusok közül miért a fiatalon
meghalt gitárvirtuózt és talán meg nem értett zsenit választották?
–

Ecsettől
fotóig

Kőbányai hangulatok címmel nyílt kiállítás a Szent László-plébánián. Húsz helyi művész idézi meg Kőbánya hangulatát, tereit, épületeit, a kerülethez kapcsolódó legendákat különböző technikákkal. A tárlatot Weeber Tibor alpolgármester nyitotta meg, aki bejelentette: szeptembertől új „otthona” lesz
a Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesületének. Ők vehetik birtokba a Helytörténeti Gyűjtemény korábbi, Halom utcai
helyét. A KKIE 1998-tól működik, az első években baráti kör
volt, 1999-től működnek egyesületi formában. Tagjaik között
Munkácsy-díjas, Ferenczy Noémi-díjas, Derkovits-, valamint Europa Nostra-díjas alkotóművészek is vannak, de szívesen fogadják a pályakezdőket is. Régi
álmuk egy saját alkotóház, ahol
kiállítóterem és közös műterem
segíti művészeti tevékenységüket. Az új székhely ennek a kezdő lépése lehet.

A kérdésben részben benne
van a válasz. Tizenhat-tizenhét éves koromtól volt szerencsém együtt játszani a magyar rock, illetve dzsessz első
nagy generációjával: a Syriusból ismert Orszáczky Jackievel és Mogyorósi Lászlóval, a
Generállal befutott Horváth
Charlie-val, Babos Gyulával, a
Tűzkerékben pedig Radics Bélával. Kilógtam az amatőr zenészek világából, hiszen tizenvalahány évig zongoráztam,
és zeneiskolai képzést is kaptam, amit a felsorolt, klas�szikus zenén nevelődött
muzsikusok észre is
vettek. Ezért vitatkozom mindig azokkal,
akik szerint a

tehetséget nem kell képezni.
Szerintem a kettő nem zárja ki egymást. Aki tehetséget
kapott, annak nyilván kön�nyebb a dolga, de az edukáció,
a mesterségbeli képzettség, a
szakmai fogások elsajátítása
az emberi lét velejárói. Az én
olvasatomban a Homo sapiens
elnevezésben a tanulás, a szabály- és a hagyománytisztelet egyaránt benne foglaltatik.
A zenének vannak közös szabályai, amelyek ugyanúgy vonatkoznak egy vonósnégyesre, mint egy heavy metal bandára. Bach, Chopin, Beethoven, Csajkovszkij – és még sorolhatnám – nélkül nincs komolyzene, ahogy Miles Davis,
Hendrix, Eric Clapton vagy
a Led Zeppelin nélkül nincs
könnyűzene. Ezért sem értem
az alternatív kortárs zenének
azt a vonulatát, amely a szabályokkal és az elődökkel is szakítani próbál.
– Mi ennek az oka?
– Visszakérdezek. Mi a „világ kifordulásának” az oka?
Mert szerintem a világ a feje
tetejére állt az elmúlt évtizedekben, amit a zene is leképez.
De van egy jó hírem: a valódi
muzsika örök, arra mindig kíváncsiak az emberek. A kereskedelmi rádiók többsége szinte mindent megtesz a rockzene „elhallgattatásáért”, de kudarcot vallanak. Sting, Bruce Springsteen vagy a U2 simán megtölt százezer férőhelyes stadionokat is. És az Operaházban vagy a Zeneakadémián is ritkák a foghíjas elő
adások.
– Most azonban se opera,
se stadion, se fesztiválszezon, ezért nyilván jól jönnek a „raktárkoncertek”.
Gondolom, a Nemzeti Kul-

turális Alap (NKA) Könnyűzene Kollégiumának vezetőjeként ismeri a részleteket.
– Téved, a „raktárkoncertek” nem hozzánk tartoznak,
de a kezdeményezés dicséretes. Úgy tudom, hogy kialakítanak egy vagy több hang- és
fénytechnikával felszerelt stúdiót. A fellépő zenekarok pedig viszik a saját háttérembereiket, akik közül sokan egyik
napról a másikra élnek mostanában. A gázsi kiemelt, hogy
valamennyire ellentételezze az elmúlt hónapok kiesett
bevételeit. Szerintem a több
mint ötmilliárd forintos keret
jelentős és egyben jogos segítség, hiszen olyan kapják, akik
a népszerűségük miatt kerültek nehéz helyzetbe. Rájuk ezrek lennének kíváncsiak egyegy koncerten, ám azt azért ne
feledjük, hogy a többség 500 fő
alatti rendezvényeken szokott
fellépni. Az ő soraikból érkező
hőbörgéseket ezért jogtalannak tartom, hiszen június második felétől ők újra játszhattak, már ha hívták őket.
– Nem érzi mellőzöttnek
magát?
– Két okból sem. Örülök,
hogy nem nekünk kellett ös�szeállítanunk a támogatásra jogosultak listáját. Az ilyen
döntések mindig vitát váltanak ki, mert akik lemaradnak,
azok általában méltatlankodnak. Másrészt minél kevesebben vesznek részt a „raktárkoncertprojekt” lebonyolításában, annál kevesebb a járulékos költség, és annál több marad az eredeti célra, azaz a teljesítmény díjazására. Azt kissé
furcsállom, hogy a szervezők
között nincs zenész. Remélem,
hogy a munkára felkért producerek, fesztiválszervezők, akik
ahhoz szoktak, hogy alkudozzanak a zenészekkel, felnőnek
a feladathoz, és az adófizetők
pénzével felelősen sáfárkodnak majd.
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Napközis táborozók a Kőporcnál

A fehér arany
nyomában
Kőbánya-bögre, „Tiszta udvar,
rendes ház”-tábla. Hogy mi a
közös bennük? Az eredet. Ugyanis mindkettő a patinás Witeg-Kőporc terméke. Abban az épületben járunk, ahol Drasche Henrik a 19. században, az 1838-as
nagy pesti árvíz után elkezdte a porcelángyártást. Lehner Éva tulajdonos és az üzem marketingvezetőjeként
dolgozó fia, Bellovics Péter fogadnak.
A kőbányai napközis táborozókkal járjuk be a gyár területét, nyomon követve, hogyan
kap formát, tartást, mázat,
színt egy-egy porcelánáru. Éva

lassan fél évszázada dolgozik a
gyárban, harminc éve, a rendszerváltás óta tulajdonosként.
– A Kőporc felszámolásakor szólt a műszaki egyetemről

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

hozni, megteremteni a feltételeket a nyugaton is kelendő minőséghez – meséli mosolyogva,
miközben már indul is a gyerekeket körbekísérni az évszázados épületben.
A Kőporc számára az idei év a
mélypont a járványhelyzet miatt, hiszen az egyik legfőbb fel-

Kőbányai sonka az
ínyencek térképén

kolt hatású, színes, kissé bohém festés és az egyediséget
hirdető elnevezés – Első Pesti
Sonka Ház – vonzza a tekintetet. Miközben a bejárat előtti
placcon beszélgettünk, az esti
dugóban álldolgáló autósok
szeme sorra a boltra tévedt.
A dekorációhoz egy franciaországi üzlet adta a mintát, az
egyik újítás pedig hozza a másikat. A kóstolóesteknek hamar hírük ment, a résztvevők
gyorsan kinőtték a bolt előtti
területet. A sörgyárral szomszédos belső udvar jóval tágasabb, ezért a gasztrobulikat oda költöztették át.
– A született kőbányaiakban erős a kötődés a kerület
iránt, szeretik a mindennapokban megélni az identitásukat, ezért keresik a rendszeres közösségi alkalmakat. A beköltözők pedig azokat a lehetőségeket keresik,
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Megújult a Dreher Múzeum,
miközben egymásra talált
a nagyüzem és a kisüzem

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

Közösségi tér alakul a Maglódi úti hentesbolt körül

Enisz László a helyben beszerzett alapanyagra esküszik, a húst a Bercsényi Élelmiszeripari Szakképző Iskolából vásárolja. „Kiszínezte”
a boltot, tematikus főzőnapokat hirdetett meg, amire a
közönség és az önkormányzat egyaránt vevő. Tele van
gasztrokulturális tervekkel.
A szeletelőgépet megjárta már a füstölt karaj, a tarja
és a combcsont eltávolítása
után szív formájúvá alakult,
két hónapos sonka.
– Na, utoljára kóstoljuk meg
ezt is! – javasolta Enisz László. Végigtolt a körkésen egy
már-már fekete sonkát, majd
elővett egy dobozt, benne olívaolajban áztatott szárított
paradicsommal. Ezt kínálta
az ötéves sonka mellé, amelynek íze az érett sajtét és az erdei gombáét idézte. – A sonka olyan, mint a bor. Minél tovább marad meg a zamata
az ember szájában, annál kiválóbb” – vont párhuzamot a
csúcsgasztronómia egy másik területével. Azt gondolnánk, hogy ilyen minőségű
portékának nem kell reklám,
anélkül is híre megy. De a
Maglódi úti hentesbolt esete
csak ráerősít a régi bölcsességre, amely szerint jó bornak is kell a cégér.
Enisz László öt-hat éve árulja már helyben füstölt termékeit, az üzletre mégis csak az
elmúlt hónapokban kapta fel
a fejét a nagyközönség. És ez
szó szerint értendő. Az anti-
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amelyek révén beépülhetnek
az „őslakosok” közé. Az egymásra találásban a kulináris
élvezetek jelenthetik a hidat
– mondta az üzlet tulajdonosa, aki négy évszakos programsorozatban gondolkodik. Az udvar alatt pince húzódik, így a bor- és pálinkaest
adja magát. A belsőségekből
készített ételek napja vagy
a lecsófesztivál sikere pedig
megmutatta, hogy a kultúrával fűszerezett főzőnapok
egész Budapestről Kőbányára csalogatják az ínyenceket.
A közönség lelkesedése láttán Enisz László tovább csinosítaná az önkormányzati
tulajdonú épület portálját és
udvarát. A terv megvalósításában partnerre lelt a kerület
vezetésében. A festett bicikli
mellett idős asszony tűnhet
fel egy-egy ablakban, macskával és muskátlival. A padlá-

son sonkatörténeti kiállítást
rendezhetnek be, ha nem
is 2021-ben, de a következő
években. Enisz László ezért
szívesen fogad – természetesen előzetes egyeztetéssel –
feleslegessé vált falfestéket,
vakolóanyagot, kerti bútort,
amiért füstölt áruval és jó
szóval fizet. Túl nagyra nem
szeretne nőni, mert neki fontosabb a családias hangulat,
mint a bevétel növekedése.
A betérő vendégekkel szívesen beszélget. Nekem is
elmondta, hogy a sonkakészítést Olaszországban tanulta az 1980-as évek második felében. A sonkamester elnevezést visszautasítja, szerényen annyit mond:
ő egy olyan ember, aki finom
sonkákat készít. Búcsúzóul
pedig megkérdezte, hogy érzem-e még az ötéves sonka
ízét a számban.

vevőpiacuk, a turizmus dőlt be.
Nem volt igény a szuvenírboltokban, vásárokban árusított
díszekre, ajándéktárg yakra.
– Az április mintha nem is
lett volna, csak azért nem álltunk le, mert korábbról volt
két-három nagyobb megrendelésünk – mondja Bellovics Péter. 15 állandó munkatárssal
dolgoznak, csökkentett munkaidővel, az állami bértámogatás igénybevételével érték el,
hogy ne kelljen elküldeni senkit. Számukra ez azért is fontos, mert a porcelángyártás
szűk szakma, nincs túlkínálat a szakemberekből. Így
amikor – éppen a járványhelyzetben – jelentkezett két
új keramikus, a jövőre gondolva a nehézségek ellenére is
felvették őket. A fiatalokra itt
mindig szükség van, hiszen hiányszakmáról van szó, a gyár
jelenlegi dolgozói közül pedig
többen is közelítenek a nyugdíjaskorhoz. És a családi üzem
nemcsak a munkavállalók terén bővített a legnehezebb
helyzetben is, hanem szélesítik a termékkínálatot is.
– Igyekszünk új területeken
partnereket találni, vannak
például nagyon speciális termékeink, amelyek a vadásztársadalomnak készülnek, vázák,
serlegek, szeretnénk ebben az
ágazatban is megvetni a lábunkat – mondja Bellovics Péter.
A jövőre készülnek, de a hagyományokat is továbbviszik
a Kőbányai Porceláng yárban. Az erős kőbányai kötődés ennek része. A Helytörténeti Gyűjtemény Drasche-kiállításához is számos értékes
darabbal járultak hozzá: régi
kollégák fotói, porcelántermékei gyarapítják az aranykort
bemutató tárlatot. A nyár pedig hagyományosan a táborozó gyerekek fogadásának
időszaka, ami nem maradhatott el idén sem. Hétről hétre érkeztek a patinás épületbe a napközis táborozók, akiket a tulajdonos vezetett körbe az üzemben. A látogatás végén pedig mindannyian egyegy saját porcelántárggyal távozhattak, amelyet saját kézzel, saját elképzelésük szerint
színezhettek ki.

Ha valódiak lennének, velünk
együtt izzadtak volna Kolodko
Mihály apró söröslovai a Dreher Antal utcában. Harminc fokot mutatott a hőmérő a telefonon, amikor találkoztunk Endrődi Veronikával, a Dreher Sörgyárak Zrt. vállalati kapcsolatok specialistájával, és dr. Török Róbert történész-főmuzeológussal, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
igazgatóhelyettesével, aki szakmailag irányítja a Dreher Sörmúzeum megújítását. A kívülállók közül nekünk, a Kőbányai
Hírek stábtagjainak mutatták
meg először az újragondolt tárlatot, amely a járványhelyzettől
függően nyit.
A Drehernél továbbra is szigorúan veszik a koronavírus-járvány elleni védekezést.
– A Dreher Sörgyárak Zrt., felelős vállalatként, őszig meghosszabbította a home officet. Sört főzni nyilván nem lehet otthonról, de akinek a személyes jelenléte nem szükséges például a termeléshez, azok
a kollégák továbbra is az otthoni íróasztal mellől intézik munkahelyi teendőiket – tudtuk meg
Szabó Ibolyától.

Fókuszban a dinasztia
2019-ben a múzeum együtt jubilált a sörgyárral: a Dreher 165,
a múzeum pedig 40 éves volt tavaly, a kerek évforduló adta az
apropót a kiállítás reformjára.
– 1979-ben alapították, akkor
még Söripari Emléktárnak hívták, mert a Dreher nevet csak
1987-től lehetett újra használni. Az emléktárba az ország valamennyi sörgyárából, sőt szegletéből érkeztek relikviák, hiszen az uradalmaknak, kolostoroknak, városoknak egykoron saját sörfőzdéjük volt. Így
került a múzeumba 17. századi
céhláda (a Pesti Magyar Serfőző Céhet 1696-ban, az Első Pesti Serfőző Házat pedig 1687-ben
alapították – a szerk.) vagy céhlevél a pesti serfőző céh későbbi mesterének, Mayerffy Ferencnek, Ferihegy névadójának
az aláírásával – mesélte Török
Róbert.
Az alapszínek a piros és az
arany, az újragondolt kiállítás
a Dreher-dinasztiára összpontosít: az alapítóra, Franz Anton
Dreherre, fiára, a kőbányai sörkirályra, idősebb Dreher Antalra, az innovátor ifjabb Dre-

her Antalra és a már több lábon álló nagytőkésre, Dreher
Jenőre.
Magyarországon elsőként
Kőbányán gyártottak üveges
sört, a nagyipari hűtőrendszer alkalmazása pedig világviszonylatban is egyedülállónak, mondhatni hungarikumnak számított. A kapun
szereplő évszám a kezdeteket villantja fel, hiszen a Drehereknél a sörfőzés hagyományai nem 1854-ig, a kőbányai
gyár alapításáig, hanem 1632ig, a klein-schwechati sörházig nyúlik vissza. A kiállított,
1500-2000 tárgy között ipartörténeti jelentőségű darabok is vannak. Ilyenek például
azok a reklámkorsók, amelyeket a Munkácsy- és Kossuthdíjas Gorka Géza tervezett a
két világháború között.

szítette. Mindkét fél hosszú
távú együttműködést tervez,
a folytatásra van is konkrét elképzelésük, ugyanakkor egybehangzóan állítják
azt is, hogy a nagyüzem és
a kisüzem összekapaszkodásának a csapolt sörök piacának újraszabásához nincs
köze, az együttműködésük
korábbi.

Csapra verve

Válságkezelés anno
Érdekességből is jut bőven a
múzeumba. A gyár makettjén
jól kivehetők a léhűtőpadlás
lamellái, amelyekkel a levegőt
terelték a kádakban tárolt főzet irányába. Olvashatunk arról, hogy Dreher Antal az alsó
erjesztésű lágersör megalkotásával, ha kicsivel is, de megelőzte a pilsenit. Megtudhatjuk, hogy miért peches duplán az a vendég, akinek a csapolással szurok került a hordóból
a korsójába. És közben a saját
szemünkkel láthatjuk Dreher
Jenő sikeres válságkezelésének
eredményét: a kekszet, a csokoládét, a tápszert vagy a likőrt,
amelyeket ugyanúgy a Dreherlogó alatt adtak el, mint a sört.
És ha már említettük a söröslovakat, a Drehernek kerékgyártó
üzeme és kovácsműhelye is volt,
hogy helyben orvosolhassák az
esetleges „logisztikai fennakadásokat”.
– A múzeum a Dreher marketingtörténete szempontjából is
említésre méltó. A Kádár-korszakban itt mutatták be az újításokat, a dobozos Kőbányait, a
partihordót, majd később a Dreher néven piacra dobott söröket
– említette Török Róbert.

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

hatnak. A Dreher Sörgyárak
Zrt. 2019 második felében kereste meg a szintén Kőbányán
működő kisüzemi (kézműves)
főzdét, a Mad Scientistet azzal,
hogy készítsenek közösen recepteket. A Maglódi úton található vállalkozás nevéből adódóan (a mad scientist őrült, megszállott tudóst jelent magyarul
– a szerk.) a kísérletezésre építi
üzletpolitikáját, mégpedig meglehetősen sikeresen. Egy, de inkább két új ízzel minden héten
kijönnek, külföldön is egyre ismertebbek, azonban úgy döntöttek, kisüzem maradnak.
Csak minőségi alapanyagot
használnak, abból viszont változatos a paletta. Ötvenféle malátával dolgoznak, a citrusos, fenyőgyantás ízvilágú amerikai
komlók mellett Új-Zélandról és
Ausztráliából származó, ízben a
bogyós növényeket idéző komlókkal is dolgoznak.
– Az a sörforradalom, amely
az elmúlt öt-tíz évben elérte
Magyarországot is, az Egyesült
Államokból indult közel negyven éve. A hazai közönség nyi-

tott az angolszász ízvilágnak megfelelő felső erjesztésű sörökre
és a gyümölcsös ízekre
egyaránt. Ezt nemcsak
a mi termékeink iránti növekvő
kereslet igazolja, hanem az is,
hogy valamennyi hazai nagyüzem termékválasztékában
megtalálhatók az ale sörök, valamint a gyümölcsökkel (leginkább püré formájában) együtt
érlelt sörök – mondta a Mad Scientist márkamenedzsere, Szalai Tamás.

„Szerelemgyerekek”
A Dreherrel közös márka, a Kőbánya X termékei mindkét fél
szerint a nagyüzemi és a kisüzemi sörfőzés legjavát egyesítik.
– Ebben a márkában a hagyománytisztelet és az innováció szimbiózisban találkozik
egymással, vagyis az együttműködés a nagyüzem és a kisüzem számára egyaránt előnyös – vallják a Drehernél. Nem
volt kérdés, hogy a német nemeskomlókkal készült Under
ground Lagert a nagyüzem főzi,
a kávés fekete sör, a Catacombs
Coffee Stout a Mad Scientist alkotása. A dobozok grafikáit Baranyai András festőművész, a
kisüzemi főzde tervezője ké-

A kereskedelmi törvény módosításával 2021 augusztusától a szállodák, kávézók, éttermek és a kocsmák
csak akkor mérhetik kizárólagosan egy-egy nagy gyártó söreit, ha a nagyüzemi
csap mellé beengedik valamelyik kisüzemi főzde csapját is. A Zila vendéglő vezetője egyetért a kisüzemi főzdék „helyzetbe hozásával”, a
politika által választott megoldással kapcsolatban azonban vannak kétségei. Zila Ildikó többször adott helyet kisüzemi főzde termékbemutatóinak,
tartotta is a vállalkozás söreit,
de azok nem voltak különösebben kelendők. És nem a minőségük, hanem az áruk miatt.
– Ha a csapolt kézműves sörökön nem lesz „ársapka”, ha a
vendéglős nem maximálhatja
az árat, akkor ezek az italok egy
szokványos étteremben vagy
kocsmában versenyképtelenek
maradnak. A magyar fogyasztók árérzékenyek, és ez alól a
Kőbányán élők sem kivételek –
hangsúlyozta Zila Ildikó.
Ő sem vitatja, hogy a hazai
sörbarátok kíváncsiak, de hozzáteszi, hogy többségük egyúttal konzervatív ízlésű. Megkóstolják ugyan a kisüzemi söröket, de a második korsót már
a megszokott lágerből rendelik. A kézműves piacon is a lágerek vagy pale ale-ek jelenthetik az új irányt. Az ízkavalkád
ugyanis ízfáradtsághoz vezetett a sörforradalomban. A kisüzemi irányzat hívei még ha újragondolva is, de tiszta és egyszerű ízekre vágynak az időnként hosszúra nyúló baráti sörözéseken.
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Hétköznapi hős
sonlóan szegény sorból. Számukra a foci a boldogabb jövő
reményét, a kitörés lehetőségét
jelenti – mondja Bereczki István, aki ifiként a Fradiban focizott. Nem lett belőle profi, mégis a futball maradt az élete. Elvégezte az edzői tanfolyamot, a
közelmúltban pedig sportszervezésből is megszerezte a papírt a rutin mellé.
Az egyesület az első években
jórészt szabadidős és tömegsportrendezvények lebonyolításával foglalkozott. 2011-től
összpontosítanak a labdarúgásra, amelyet a focit népszerűsítő Bozsik-program segít-

ségével bevittek a kerületi iskolákba, óvodákba. Ma már 86 csoportban oktatják a gyermekeket. Nem egyszerűen futballra, hanem együttműködésre – egyszóval csapatjátékra. Bereczki István szerint
a magyar labdarúgás alacsony
színvonalának egyik oka, hogy
a játékosok lassabban gondolkodnak a pályán, mint a spanyolok, a németek vagy a franciák. A Bozsik-programban lányokat edz a Ferencvárosban,
a Fradi felnőtt női csapatának
edzője ismertette meg vele a
Katalóniából származó játé-

kosképzési módszert, a „smart
footballt”. Azóta ő is leállítja
azokat a szurkolókat, akik a pálya széléről kiabálják be a gyermekeknek, hogy hova passzoljanak.
– Igyekszünk rávezetni a játékost a helyes megoldásra. Ha
hibázik, nem szidjuk meg, hanem megkérdezzük tőle, hogy
szerinte mit rontott el. Így a következő meccsen önmaga előzheti meg a bajt – foglalja össze

a „gondolkodó foci” filozófiáját.
A Kőbányáért Egyesület technikai vezetőjétől nemcsak a pályán, hanem a hétköznapokban
is lehet emberséget tanulni.
A koronavírus-járvány idején
neki volt egyedül mersze ahhoz, hogy naponta fuvarozza a
Szivárvány Idősek Otthonának
dolgozóit. Kérdeztem tőle, hogy
félt-e, amire csak annyit mondott: a lelkiismeret parancsa
erősebb a félelemnél.

A szokottnál is népszerűbb volt idén a sportismereti tábor

Kardtól a tchoukballig
Ön tudja, mi a tchoukball? Mi sem tudtuk, amíg el nem látogattunk a Kocsis Sándor Sportközpontba. A sportismereti tábort 2018-ban rendezték meg először az
önkormányzat és a Törekvés SE támogatásával. Idén – feltehetően a koronavírusjárvány miatt is – nagy volt a túljelentkezés. Sok szülőnek nyárra elfogyott a szabadsága, gyorsan lecsaptak a hasznos elfoglaltságokra.
Mintha csak hadapródok vívtak vol- kínálom nekik a pásna egymással. A rögtönzött pástokon tot. Ez a tábor a sport
hat-nyolc évesek és egy korosztállyal szépségeinek feltáráidősebbek rohamoztak szivacsból ké- sáról szól, nem pedig
szített fegyverekkel. Arcukon maszk, az „agyelszívásról”.
csak nem a vírus miatt. Itt ez a sportJelentkezők amúgy
is akadnak rábeszéághoz tartozik.
A versenybíró egy olimpiai és világ- lés nélkül is. Ádámbajnoki bronzérmes tőrvívó, Gátai Ró- nak tavaly tetszett
bert. Tekintélyt parancsoló és határo- meg a vívás, az idei tázott ember. Szekund, terc, kvart, kvint borba már a Törekvés
– pattogtak a szakkifejezések a Ko- színeib en érkezett.
csis Sándor Sportközpont paralimpiai Példáját többen köcsarnokának kellemesen ruganyos ta- vethetik, ha hihetünk
laján. Akár szolfézsórán is lehettünk a rögtönzött vívótorvolna. Az asszók előtt a mester rövi- na után tartott közvéden bemutatta a vívásban általáno- lemény-kutatás eredsan használt támadó, illetve védekező ményének. A gyermemozdulatokat. Utóbbiak elnevezései kek többsége lelkeegyeznek meg teljesen a zenei hangkö- sen jelentkezett, amizökéivel. A Sportközpont Bihari úti te- kor azt kérdezték tőlephelyén az önkormányzat támogatá- lük, tetszett-e nekik a
sával idén is megrendezték a már ha- „pengeváltás”. Sárosi
gyományosnak mondható sportisme- Botond sem zárta ki, hogy a foci melreti tábort.
lett belekóstol a vívásba, miután kezé– Szívesen látnék jó pár gyermeket a be vehette Gátai mester valódi fegyszeptember közepén kezdődő vívótan- verét. Odavolt a teniszért is, ami nem
folyamon. A hat-nyolc évesek között csoda. Olyan reménység magyarázta el
mindkét döntős jó eszű és jó mozgású a tábor résztvevőinek, hogy mit jelent
kisfiú – összegzett Gátai Róbert. Hogy az ász vagy a röpte, mint Piros Zsompróbálta-e csábítani a táborozókat? bor, aki 2017-ben juniorként megnyerA válasz a mai világban talán meglepő, te az ausztrál, majd a francia nyílt teviszont fair play díjas. – A két kissrác niszbajnokságot.
már focizik, nem lett volna tisztesséA hagyományos sportok mellett egy
MVFA_mintak_X_133x101 10/08/2020 13:15 Page 1
ges, ha a labdarúgópálya helyett fel- trendi csapatjátékkal, a tchoukballal
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Kazi Zsolt a Gergely-bánya hasznosítását gondolta újra

Emberség a pályán és a volán mögött

– A kissrác mellel felpattintotta a labdát, majd a kezdőkörből
ollózva bevarrta az ellenfél kapujába. A csarnok hirtelen elcsendesedett, a futsaltorna nézőinek leesett az álluk a mutatvány láttán – meséli egyik
legkedvesebb élményét a Kőbányáért Egyesület technikai
vezetője. Büszkesége érthető, hiszen a bravúros mozdulatot egyik tanítványa mutatta be. Azaz csak volt tanítványa, mert az ifjú tehetség azóta
az ország egyik ismert klubjában játszik.
– A Bihari utcából érkezett,
sok játékosunk származik ha-

Kőbányai Hírek  •  2020. augusztus

is megismerkedhettek azok a gyermekek, akik
a focitól, a röplabdától vagy éppen az
ökölvívástól a testi kontaktus miatt
félnek. Az újfajta labdajáték jellemzőit a szervezők, Bakula Mária, a Széchenyi István Általános Iskola tornatanára és Nagy István, a Sportközpont korábbi vezetője sorolták.
– Ezt a csapatsportot bárki játszhatja, nincsenek benne olyan szerepek,
mint a futballban, kreativitásra nevel,
mert a hagyományos támadójátékokhoz képest teljesen más gondolkodást
igényel – mondta Mária, akinek az iskolájában van már tchoukballcsapata.
– Pedagógusként, nőként és anyaként
az vezet, hogy a gátlásosabb gyermekekben megszüntessem a félszet. Ehhez pedig a legjobb eszköz az ösztönző dicséret, egy-egy jó szó azért, amiért olykor sokadik nekifutásra, de hibátlanul megcsinálta a nyusziugrást,
legyőzve önmagát – ismertette pedagógusi ars poeticáját.
– Mi nem a versenyszellemet ébresztjük fel a résztvevőkben, hanem
élményt adunk nekik. Érzékeltetjük
velük a sport közösségformáló erejét.
Az egyik kislány félve jött az első héten, de hamar kiderült, hogy veleszületett erénye a gondoskodás. Magától vigyázott a kisebbekre, önként segített
teríteni, majd leszedni az asztalt. Megtalálta a helyét, és a második hétre már
nem az édesanyja íratta be, hanem ő jelentkezett – teszi hozzá Nagy István.

És Bárdi Csenge folytatná is a tábort, ha lenne harmadik hét. Piros
Zsombor őt is elbűvölte, de neki a
test-test elleni küzdelem, a boksz is
bejött, ahol – mint mondta – „kiüthette a dühét”. Ezért aztán azt fontolgatja, hogy a ritmikus gimnasztika mellé felveszi amolyan kiegészítő sportágként az ökölvívást. Csengét együtt
faggattam Sárosi Botond testvérével, Zsomborral. Ő megrögzött focista volt óvodáskora óta. Nagy István
mutatta meg neki az alapokat, de jött
egy edzőváltás.
– Szeretnék kézilabdázni, és kipróbálnám a birkózást is, mert nekem fekszik az erőkifejtés – avatott be a terveibe Zsombor. A tábor minden napjának végén értékeltek a szervezők: a
sportteljesítmény mellett jutalmazták
a sportszerűséget, az emberséget is.
A tábor zárásakor pedig szóban jelezték a szülőknek, hogy gyermekük mely
sportágban tehetséges.
A nagyterem falán a múlt és a jelen
nagyjai, Gerevich Aladár és Szilágyi
Áron találkoznak egymással, a pálya
szélén pedig a gyermekek találják magukat szemben a vívásra átalakított
kerekesszékekkel. Mert a kőbányai
sportismereti tábor szervezői a szemléletformálást is feladatuknak érzik.
A résztvevők fogékonyak az érzékenyítésre, természetesen fogadták a meghívott parasportolókat, akiknek gyermeki őszinteséggel tettek fel kérdéseket.
A találkozás megérintette őket.

Díjeső a pályakezdő
kőbányai mérnökre
A Lavotta és a Harmat utca kereszteződésében beszéltük meg a találkozót. Pontosan érkezett, ami egy mérnökembertől talán el is várható. Gyalog jött, ami elárulta, hogy a környéken lakik. Úgy terveztük, hogy kényelmesen körbesétáljuk a bányát. De épp abban az órában esett, se előtte, se utána. Így végül egy kávézóban ültünk le Kazi
Zsolttal, hogy beszélgessünk az alkotásáról, a környezettudatosságról és a jövőbeni terveiről.

– A szakmában csak Köztiként emlegetett Középülettervező Zrt. Tima Stúdiójának vagyok a munkatársa. A Közti Magyarország egyik legnagyobb szakmai
hagyományokkal büszkélkedő építészirodája, a stúdió pedig Tima Zoltánról
kapta a nevét. Ismert munkái közé tartozik a ferihegyi SkyCourt, illetve a Parlament látogatóközpontja, az Országgyűlési Múzeummal. Ami pedig a díjszámlálót illeti: a diplomamunkám öt-hat nagyobb elismerést kapott eddig. Az Eurázsiai Nemzetközi Építészeti Fesztiválon a rangsorolás még nyitott kérdés, dobogós helyen állok, de az majd csak októberben derül ki, hogy hol fogok végezni.
– Repülőrajttal irány külföld, Nyugat-Európa, az Egyesült Államok vagy
Kína?
– Egyelőre maradok, és ha idővel el is
megyek, haza fogok térni. De előbb szeretnék a Köztinél szakmailag fejlődni és
kiteljesedni. A későbbiekben – követve a
pallérok évszázados hagyományait – én
is szeretnék világot látni, és tapasztalatokat gyűjteni külföldön. De most úgy
tervezem, hogy csak rövidebb tanulmányutakra hagynám el az országot, mert a szívem
úg yis ha za húz
Kőbányára.

– Mi vitte az építészmérnöki pályára?
hőjének kinyerésére is alkalmasak. Így
– Az alkotás öröme. Gyermekkoromban tehát a zöldenergia hasznosítása és a
sokat kézműveskedtünk édesanyám- park önfenntartó működése hosszú támal, aki máig a legfőbb támogatóm. von biztosítható.
Amit ma csinálok, az is alkotómunka,
– A 21. század építészetében a „zöld
gondolat” trend, vagy már követelcsak nagyobb léptékben.
– Mi a vonzó egy hulladékkal feltöl- mény?
tött agyagbányában?
– Utóbbi. A környezettudatosság ma
– A máig ható ipari múltja és a rideg- már látásmód és követelmény min- van példa a világban. Úgy tudom, hogy
sége. Születésem óta Kőbányán élek, den épület tervezésénél. Persze egyes New Yorkban ilyen konstrukcióban retöbb helyszínt is megvizsgáltam a kerü- zöld technológiák még mindig drágáb- kultiváltak nagy szeméttelepeket.
letben, mielőtt nekiláttam a diploma- bak a hagyományos megoldásoknál, és
– Az ön befektetése már megtérült.
munkámnak. Felmerült például a Liget egy magánbefektetőnek vagy család- Alkotásával sorra nyeri a díjakat, az
téri autóbusz-végállomás újragondolá- nak általában más a pénzügyi mozgás- elhelyezkedéssel sem volt gondja,
sa. De közben folyamatosan hívogatott tere, mint egy állami megrendelőnek, személyesen a Műegyetem Építészés csábított a Gergely-bánya. Kihívást de a hosszú távú fenntarthatóságra való mérnöki Karának diplomabizottsájelentett a parlagon hagyott 25 hektá- törekvés általánosan jelen van a szak gi elnöke ajánlott önnek állást. Hol is
ros terület beillesztése a városi kör mában.
dolgozik, és hogy áll most a díjszámnyezetbe.
– Következik-e ebből, hogy az ön ter- láló?
– Mi volt a rendezőelv?
vének megvalósítását is inkább az ál– Az, hogy a központi épület van a bá- lam engedhetné meg magának?
nyáért, és nem fordítva. Többütemű re– Nem kizárólagosan, a körkultivációban gondolkodtam. Első lé- nyezettudatos beruházápésben a kommunális hulladék lebom- sok megvalósításálása során keletkező biogázt hasznosí- ban a közszféra és
tó feldolgozó épülne meg a növényház- a magánszféra
zal. Ez egy közösségi tereket is magá- együttműba foglaló látogatóközpont lenne, ahol ködésévégigkövethető az energiatermelés fo- re is
lyamata. Emellett pedig olyan növényeket nevelnének, amelyekkel a bánya beültethető. A parkosítás előrehaladtával
jöhetnének a használatot segítő kis élménypavilonok, közösségi kert, valamint a sportolást kiszolgáló elemek.
– Említette az energiatermelést. Milyen energiát állítana elő
a biogáz-feldolgozó és men�nyit?
– A biogáz segítségével megtermelt áram – a park villamosenergia-szükséglete
mellett – a becslések szerint 2000-2200 háztartás teljes éves fogyasztá„Anya, apa, labda, mama” –
sát fedezné. Ha tehát egy
egy kisbaba jellemző első szakisebb településről lenne
vai. Amint beszélni kezd, segítszó, a lakosságnak egyéb
jük, hangját hallva boldogan neáramforrásra nem lenvetünk össze vele. Az emberek
ne szüksége. A villamos
többsége számára a hallás és
energia előállítása soa beszéd általi kommunikáció
rán keletkező hőt télen a
természetes, ám vannak, akik
növényház hasznosítaszámára a kézjelek biztosítják
ná, nyáron pedig a körugyanezt.
nyező lakótelepek nyer„A siket gyerek ugyanúgy
nének belőle meleg vizet.
fejlőd ik, mint a halló gyerek,
nulják a jelnyelA kiszolgálólétesítmécsak ő a kezével mutat. És naamely a Kőbányai Helytörté- vet, tapasztalják meg azt,
nyekre napelemeket telegyon érdekes, hogy ha a szülők neti Gyűjteménybe látoga- hogy hogyan tudnak kompítenénk. Az esővizet ös�tanítják, egy egyéves kisgye- tott el a nyáron. A tábor kü- munikálni siket emberekkel.
szegyűjtenénk, majd ózonreknek már lehet egy 15-20 jel- lönlegessége, hogy integrált, A nyitás pedig oda-vissza műnal ivóvíz minőségűvé tiszből álló jelkincse. Nyilván még vagyis a részt vevő gyerekek ködik, a siket gyerekek is kitítanánk, hogy a park épülenagyon kis pici mozdulatok- fele siket, fele halló.
lépnek az alapvetően zárt köteiben újra fel lehessen haszkal, de jelbeszéddel ugyanAz alapítvány azért jött lét- zösségeikből. És ez egyre fonnálni.
úgy kimondja, hogy anya re, hogy a hallássérültek szá- tosabb, mivel ma már tenden– Hány évre elegendő a biovagy apa, ugyanúgy meg- mára lehetővé tegye, hogy a cia, hogy a szülők a jobb oktagázkészlet, és mi lesz, ha a bávannak az első szavak, jelnyelvet megélhessék a hét- tás érdekében a hallók iskolánya e téren is kimerül?
mint egy halló gyerek- köznapok során akár az isko- jába íratják be gyermekeiket,
– Ez volt az egyik legfontosabb
nél” – magyarázza lában, akár egy játszóházban, akiknek nagy segítség, ha
kérdés. A becslések alapján a gázkészTempfli Kátya, a Jel a tábor pedig ugyanúgy en- a halló társaik tudják, értik,
let nagyjából húsz évre elegendő, a felAlapítvány veze- nek része, mint a Jeleven kur- hogy hogyan kell kommunidolgozó beruházási költsége tíz év alatt
tője. Ők szer- zus, amelyet tavasszal a Kada kálni velük.
térülhet meg, azt követően már profitot
vezték a Je- Mihály Általános Iskolában inAhogy végigmegyünk vetermelne. De a fenntartás nem tíz évig
leven tá- dítottak el. A halló gyerekek lük a Helytörténeti Gyűjtezöld, hanem jóval tovább! A szívókutak
bort is, improvizációs játékokkal ta- ményben, jól látható, hogy
ugyanis nemcsak a biogáz, hanem a föld

Jelevenek

nincs szükség sok magyarázatra vagy tolmácsra ahhoz,
hogy a gyerekek egy pillanat
alatt megértsék egymást, és
együtt jásszanak az interaktív „sertésterelésen”, vagy
korabeli ruhákba öltözködve fotózkodjanak a kőbányai
promenádon. Tempfli Kátya
pedig azt mondja, hogy a Kadában tavasszal elkezdett és
a járványhelyzet miatt abbamaradt programot folytatják,
hiszen abból mindkét fél nyer,
ha elfogadóbbá, nyitottabbá
válnak egymás irányába, úgy
az ilyen egyszeri tábori programokon, mint a hétköznapokban.
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Navigációs segítség fiataloknak
A nyári vakáció idején az önkormányzat napközis táborában
segédkeztek a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
munkatársai. Játékos programokat szerveztek a gyermekeknek, kézműves foglalkozásokat
tartottak nekik, a mesepedagógia révén követendő mintákat
mutattak a résztvevőknek, feltárva egyúttal az őket körülvevő világ összefüggéseit.

A tanév kezdetével a CIKK
(Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért) Egyesület által működtetett Radar visszatér hagyományos szolgáltatásaihoz. Az irodában, amely a Zrínyi Miklós
Gimnázium területén található a Mádi utca 173. alatt, a betérő fiatalok ingyen használhatják az internetet.
– Szorongásaikról, életvezetési gondjaikról teljes diszk-

réció mellett, anonimitásukat megőrizve beszélhetnek.
De akkor is bizalommal fordulhatna k az irodá hoz, ha
felzárkóztatásra van szükségük az iskolában, ha eltévedtek a jog útvesztőjében, vagy
ha megerősítésre vág yna k
a pá lyavá lasztásban. Mottónkhoz hűen, amely úgy szól,
hogy „Radar – egy hely, ahol
ér tenek ”, megha llgatjuk a

hozzánk fordulókat, és igyekszünk nekik segíteni – hangsúlyozta az egyesület elnöke,
Edényi László, a Zrínyi Gimnázium igazgatója.
A Radar ajtaja hétfőtől péntekig 12 órától 20 óráig azok előtt
is nyitva áll, akik közösségre
vágynak. Nekik szólnak a filmvetítések, a vitafórumok és a
csoportfoglalkozások – egyszóval: a beszélgetések.

Papp Tiborék évek óta segítik adományokkal a rendelőt

Több, mint
szomszéd

A Hárslevelű és a Rézvirág utca
sarkán... – úgy hangzik, mintha
egy mese kezdete lenne. És egy
kicsit talán így is van; a kertvárosi történet nem mindennapi. Az említett két utca sarkán,
a Kertvárosi Háziorvosi Rendelővel szemben működik Papp
Tibor és a felesége vállalkozása,
a Szerber Team Bt. Állatfelszerelésekkel foglalkoznak, minden van náluk, ami a kedvencekhez kötődik, terráriumoktól kerti tavakig. Pár háznyira
laknak, így ha gond van, ők is a
szomszédos rendelőbe járnak.
Tibornál évekkel ezelőtt úgy
alakult, hogy gyakori vendég
lett a rendelőben, jó viszony
alakult ki a házaspár és a háziorvos között. Az adományozás
2014-ben kisebb dolgokkal kezdődött: megcsinálták a rendelő
díszítését, majd egy nagy akváriumot a váróterembe. Utána,

2016-ban jött egy
szívritmuszavar
Tibornál.
– Itt a rendelőben nem tudtak
EKG-t csiná lni,
be kellett menni a
Bajcsyba. És akkor
innen indult. Megkérdeztük a könyvelőt, hogy hogyan
t udu n k a dom ányozni, és azóta ez
rendszeressé vált –
meséli Tibor. Okulva a történtekből,
először egy EKG-t
szereztek be a rendelőnek, majd jött a hallásvizsgáló készülék, ami abban segít,
hogy a jogosítványokhoz szükséges vizsgálatokat a kertvárosban el tudják végezni. Tavaly gyorstesztet adományoztak, amely az embólia, illetve

KERT ÉS BALKON

Vizes élmények kertben
Ha a kertünkben szeretnénk vizes
látványelemet kialakítani, elsődlegesen azt kell eldöntenünk, hogy mire
kívánjuk használni. Díszítő kerti tónak, medencének, esetleg a kettőnek egyben.
Nagyon fontos a helyes méret megválasztása. Általánosságban elmondhatjuk, hogy 10 m2 alatt nem érdemes dísztavat létrehozni, mert szinte
lehetetlen tisztán tartani. A víz mélysége is meghatározó: a legmélyebb pontja legalább másfél méter legyen, hogy a halak át tudjanak telelni. A helyesen kialakított flóra és fauna összhangja teszi teljesen önfenntartóvá a tavunkat, csak időnként kell a túlságosan felszaporodó növényeket ritkítani, illetve az elpárolgó vizet
pótolni.
Egy kertben a tó látványa szemet gyönyörködtető, környezetét hűti, a levegőt párásítja, a növények életfeltételeit komfortosabbá teszi. Amennyiben mi is élvezni szeretnénk a vizet a kertben, medencét vagy úszótavat alakítsunk
ki. Azt, hogy milyen medencét hozunk létre, anyagi lehetőségeink határozzák meg. Az úszótó viszont az egyik legnagyobb kihívás. Itt meg kell felelni a növények igényeinek, illetve alkalmasnak kell lennie az emberi használatra is.
Az úszótavak kialakítása a legdrágább vizes architektúrák közé tartozik, de látványa és használati értéke is kiemelkedő. Természetesen nem mindenki engedheti meg magának az ilyen tavak létrehozását, ám a víz kellemes hatásairól mégsem szívesen mondunk le. A gyerekek részére éppen ezért kialakíthatunk egy pancsolót akár a balkonon is.
De remekül felfrissülhetünk a napsütés melegét hasznosító kerti zuhany alatt, vagy a kertben, teraszon elhelyezett
párásító kapuk segítségével is.
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója

a z a g y vérzés gyanúját
erősíti meg
vagy zárja ki.
– Mindig egyeztetünk a doktornővel, hogy mire lenne
szükség, és azt szerezzük be –
magyarázza Csilla.
Így történt ez a kert esetében
is, amit korábban gaz vert fel
és tele volt törmelékkel, üveggel. Tiborék kitisztították, és
csobogós, kerti tavas pihenőt
alakítottak ki. Hozzájárult ehhez, hogy a cég egyik raktárát

is költöztetni
kellett. Átnézték, mire nem
lesz szükségük
a jövőben, így
az alapanyag
egy része meglett. De a sziklakerthez a kavicsot, földet hozatniuk kellett, geotextíliát is
beszereztek, valamint vállalták azt is, hogy a kertet a későbbiekben is rendben tartják.
Nem kis munka volt, de annak
ellenére sem mondtak le róla,
hogy közben a járványhelyzet
miatt a cégnél ők is megérezték a bevételkiesést, a munka-

vállalók megtartása érdekében
pedig munkaidő-csökkentésre
kényszerültek.
– Ez már eldöntött dolog volt,
mindenképpen meg akartuk
csinálni – magyarázzák.
Tiborék az adományozást
az elmúlt években nem verték
nagydobra, nem sokan tudtak
róluk. A csobogós sziklakert
viszont látványos, megállítja a
környéken lakókat vagy a rendelőbe igyekvőket. Dicsérik is,
hogy szép lett. Tiboréknak pedig jólesik, bár nem ezért csinálták. Ők egyszerűen csak
többek, mint jó szomszédok.

Igen az életre
Teltek a fiolák és a vérvételi zsákok az Újhegyi Közösségi
Házban az augusztusi hétköznap délutánon. Hiába a nyár
és a szabadságolások időszaka,
minden ágy foglalt volt. Szükség is van rá, a járványhelyzet ugyanis beszűkítette a véradásszervezők lehetőségeit.
Doma Csilla, a Magyar Vöröskereszt budapesti szervezetének munkatársa azt meséli:
minden ősszel készül egy terv,
hogy a következő évben mikor,
hol szerveznek véradást. Márciustól ezt elfelejthették, a koronavírus-fertőzés veszélye miatt ugyanis számos megszokott
helyükre nem jutottak be, például a nagyobb cégek telephelyére vagy az egyetemekre.
– A tisztifőorvos körlevélben
kérte az önkormányzatokat,
hogy az intézményeikben tegyék lehetővé a véradás szervezését, ez azonban nem mindenhol sikerült. A X. kerület viszont
nagyon nyitott, a megfelelő szabályok mellett a Kőrösi Kulturális Központ szívesen fogad
minket – mondja Doma Csilla.

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

PROGRAMAJÁNLÓ
Szeptember 11.,
péntek 15 óra
SZÓKA JULI PRIMADONNA
OPERETTDÉLUTÁNJA
Újhegyi Közösségi Ház
Szeptember 17.,
csütörtök 19 óra
BLUES KLUB
Kő Café

Nyáron ugyan általában több
vér kell, mivel több a baleset
és a szabadságolások miatt kevesebb a véradó, idén azonban
más a helyzet, a véradásszervezők nem kaptak külön felhívást a vérellátó szolgálattól. A
szokásos véradásokat azonban
szervezik, a fix helyekre többször is visszatérnek, hiszen a
kórházak újraindulásával a műtétek is újraindultak. Fertőzés-

től a véradáson nem kell tartani, a koronavírus ugyanis vérrel nem terjed. A cseppfertőzések megelőzése érdekében pedig betartják a zárt helyeken
már megszokott szabályokat.
Augusztus után szeptemberben is lesz véradás Kőbányán:
25-én délután az Újhegyi Közösségi Házba, 28-án pedig a
Kőrösi Kulturális Központba
várják a véradókat.

Szeptember 18.,
péntek 17.30
STOP, KORONAVÍRUS!
Az Én így védekezem a vírus ellen című gyermekrajzpályázat
kiállításmegnyitóval egybekötött díjkiosztója
Kőrösi Kulturális Központ aulája
Szeptember 19,
szombat 15 óra
SZÜRETI MULATSÁG
Ismerkedés a szüreti munkákkal, eszközökkel, kézműves foglalkozás keretében szüreti koro-

na- és pohárjelölő-készítés
Kőbányai Helytörténeti
Gyűjtemény
Szeptember 20.,
vasárnap 15 óra
MARC CAMOLETTI: BOLDOG
SZÜLETÉSNAPOT! AVAGY
HATAN PIZSAMÁBAN
Vígjáték két részben a Pesti
Művész Színház előadásában –
Kőrösi színházbérlet 1. előadása
Kőrösi Kulturális Központ
Szeptember 21.,
hétfő 17 óra
KANIZSA JÓZSEF
KÖNYVBEMUTATÓJA
Kő Café
Szeptember 25.,
péntek 19 óra
GÖRÖG IBOLYA
„MINDENNAPI MACERÁINK”
CÍMŰ ELŐADÓI ESTJE
KÖSZI Színházterem
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30. születésnapját ünnepelte a Kőbányai Sportszövetség

Jubileum
a „gyűrűk
uraival”

2020-ban is a kerületből startolt az utcai kosárlabdázás országos sorozata. A szeptemberi nagydöntőben kőbányai fiatalokért is lehet majd szorítani.
A Népligetben a Sportszövetség is ünnepelt.
Az ünnepélyes megnyitó előtt
már javában pattogtak a labdák a Fradi népligeti sportközpontja előtti placcon. Kilenc kategóriában több mint
hetven csapat versengett, hogy
szeptember közepén, az országos döntőben is ők lehessenek
a „gyűrűk urai”.
A streetballbajnokság nyitó
állomása hagyományosan Kőbánya – az idei már a 26. torna volt. Magát a tradíciót a koronavírus sem tudta felülírni,
csak az időpontot. A kerület
sportért felelős alpolgármestere meg is jegyezte köszöntőjében, hogy 2020-ban ez volt az

első sportrendezvény, amelyet
megnyitott.
– A sport önfegyelemre, céltudatosságra és teljesítményre
nevel – hangsúlyozta Radványi
Gábor, aki ifiként az NB I-ben
focizott a szebb időket látott
Pécsi MFC játékosaként.
A kőbányai helyszínt hat vidéki követi. A helyi tornák kategóriagyőztesei pedig a Hősök terén mérik majd össze tudásukat az országos döntőben.
Akkor dől el, hogy 2020-ban
kik lesznek Magyarország legjobbjai a kosárlabda utcai változatában, amelyet háromfős
csapatok játszanak egy palánk-

Freestyle verseny a Mély-tónál

– Na g yon
ör ü lök a nna k, hog y
szép szá mba n érkeztek tízéves
vagy annál fiatalabb gyermekek. A résztvevők számával
összességében is elégedett vagyok – ezt már a kőbányai fordulót rendező Kocsis Sándor
Sportközpont vezetője, Kuróczi Pál mondta. Az 500 fős létszámkorlátot nekik is tartaniuk kellett, a játékosok, a bírók és a szervezők nem is voltak többen 400-nál. Közben az
idősebb korosztály a füvön bűvölte a labdát az I. Kőbányai
Ground Golf versenyen, amelyet az idén harmincéves Kőbányai Sportszövetség hirdetett meg. A golf pénztárcakímélő városi verziójában a labdát különböző távolságokból
kell beütni egy kicsiny kapuba.

A Magyar Ground Golf Egyesület a legfiatalabb tagszervezete a helyi sportegyesületek
ernyőszervezetének, a Kőbányai Sportszövetségnek.
– 2021-ben mi rendezzük a
sportág Európa-bajnokságát –
büszkélkedett Potos Ilona elnök. – Ha a rendszerváltozás
idején nem alapítják meg az
önkormányzat támogatásával
az érdekképviseletet, a nagyvállalatokkal együtt szűntek
volna meg az általuk támogatott kisebb sportegyesületek
is – emelte ki az elnök a Sportszövetség történelmi jelentőségét. A 30. születésnapot egy
Kőbányát mintázó tortával
ünnepelte a szervezet.

KAJA – STOP!

Fogási
napló
Á, semmi. A teknős
ér? – kérdezték többen is, amikor fél tíz
körül mentünk egy
kört Dálnoki István
szervezővel. Az időjárásra nem lehetett
panasz, nem volt hőség, az előrejelzés
hidegfrontot mondott, ilyenkor pedig – a nagykönyv szerint – jobban esznek a pontyok, amúrok, compók, keszegek. De a Mély-tó csak
nem adta a halat, pedig a 24
versenyző akkor már másfél
órája dobott be kisorsolt helyéről. A pangás okát csak találgatták a horgászok, az állománynak ugyanis éhesnek
kellett volna lennie. A vízben
kevés volt az oxigén, ezért a
halakat három hétig nem lehetett etetni, hogy a táplálék
bomlása ne rontsa tovább a
helyzetet.
– Nehéz a terep, mély a víz,
a parttól befelé is három méter. A tó nem szokta meg a
versenyeket, évente kettőt-hármat tartunk belőlük.
Az elmúlt évek tapasztalata,
hogy délelőtt alig van fogás,
az utolsó órákban viszont
megjön a halak étvágya –
osztott meg néhány fontos
körülményt a versenyhor-

ra. A fináléban a 2007–2008-as
születésű fiúk között a Kőbányai Darazsakért is lehet majd
szorítani, Korona elnevezésű
csapatuk ugyanis első helyen
végzett a Népligetben.
– A vírus miatt öt hónapja nem játszottunk tétmec�cset, nagyon ki voltam éhezve a játékra – mondta Lautner
Erik, aki először próbálta ki a
streetballt, és rögtön tornagyőzelemmel kezdett. Az 1997
és 2002 között született fiúknál tarolt a Honvéd játékosaiból alakult formáció. A csapat egyik tagja lett a torna talán legeredményesebb játékosa. Mészáros Bálint a dobóversenyek közül kettőt is megnyert, köztük a hárompontost.
A 19 éves srác kitartásból is jelesre vizsgázott, egy év kihagyás után küzdötte magát vis�sza, szeptembertől pedig kezdi
a Testnevelési Egyetemet.

gász szervező, aki a Kaposvár melletti Deseda-tavon elért eredményére a legbüszkébb: világbajnokok között
lett hatodik.
Az Újhegyi Nyári Kupát
freestyle versenyként hirdette meg, így úszóval és fenekező szerelékkel egyaránt lehetett horgászni. Egy bottal, egy
horoggal, és persze úgy, hogy
a zsákmányt vissza kellett
engedni. Így menekült meg
az a közel háromkilós amúr
is, amely fél 12-kor akadt horogra. A megszokott forgatókönyv bejött, a verseny vége
felé akadtak horogra azok
a nagyobb halak, amelyek a
mérlegelésnél helyezést értek. A legnagyobbat, egy 3,74
kilogrammos amúrt Kovács
Ferenc fogta, aki összesítettben is megnyerte a nyolc órától két óráig tartó versenyt.
Levezetésként csülkös bab
várta a résztvevőket egy 45
literes bográcsban.

Szoká sos délut áni nyüzsgés, forgalom a Liget téren. Közeledve elsőként a hatalmas piros mancsot
veheti észre az érkező, amelynek egyik oldalán a KAJA, a másikon a STOP szerepel.
Augusztus első szerda
délutánján uzsonnára
várták a kerékpárosokat a Kőbányai Bringások. Az egyesületnek idén ez volt az első nagyobb rendezvénye, meg is lepődtek azon, mennyire sokan
érkeztek annak ellenére, hogy
azt inkább csak a közösségi oldalakon népszerűsítették.
– Nem számítottunk ekkora tömegre, épp azon gondolkozom, hogy mindjárt megyek, veszek utánpótlást, mert elfogy –
mondja nevetve Balla Tamás,
a Kőbányai Bringás Egyesület
vezetője. Persze azt is gyorsan
hozzáteszi, hogy nemcsak etetnek, hanem hasznos információkkal is ellátják az érdeklődőket. Volt is rá kereslet: sorba
álltak a bringások a kerékpárok
ingyenes rendőrségi regisztrációjához. Ezt érdemes igénybe
venni, hasznosnak bizonyulhat,
ha lopott biciklikre talál a rendőrség, hiszen a regisztráció révén visszaszolgáltathatja azt a
jogos tulajdonosának.
A biztonságot szolgálta a másik fő látványosság is: aki akarta, kipróbálhatta, melyik biciklilakatot lehet a legkönnyebben
levágni, és melyik az, amelyet

érdemes beszerezni. Az egyértelmű győztesnek, ár-érték
arányban is a legjobbnak az
U lakat bizonyult, a legerősebb
vágóeszköz is csak megkarcolni tudta.
A bringás uzsonnát az egyesület a tagjai hozzájárulásából,
azaz saját pénzéből szervezte, de az eseményt a Kőbányai
Önkormányzat és a Dreher is
támogatta. A vírushelyzet mi-

att korábban számos programjuk elmaradt, ám ahogy lehet,
igyekeznek pótolni. Augusztus
19-én például a budapesti Kolodko-szobrok nyomába eredtek, szeptemberben 26-án pedig a Kőbányai Önkormányzattal összefogva, az Európai
Sporthét keretében rókavadászatra várják a bringásokat.

„SPORTOLJ KŐBÁNYÁN!”

Rókavadászat, ügyességi és helyismereti túra

Az Európai Sporthét hivatalos eseménye
2020. szeptember 26. szombat 8:30–15:00
Rendezők:
Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Bringás Egyesület
Fővédnök: D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere
Járd be Kőbánya közparkjait, nevezetességeit kerékpárral,
gyalog vagy egyéb sporteszközzel, ismerd meg hírességeinket, és oldd meg a feladványokat!
Szeptember 26-án 8.30-kor találkozzunk az Óhegy parknál
(Dér utca – Kőér utca sarok)! A túrák 9 órától, több ütemben
indulnak, az ajánlott útvonal 17 kilométer.
Nevezési díj nincs, de az elő- vagy a helyszíni regisztráció kötelező!
Online nevezésre szeptember 25. pénteken 18 óráig van lehetőség, a nevezes@kobanyaibringas.com e-mail-címen.

