
A kerület az elmúlt évtizedek infrastrukturális fejlesztéseinek 
köszönhetően ma már vonzó célpont az otthont keresők köré
ben, ráadásul a lakásállomány minősége is sokat javult. Ingat
lanszakértővel járjuk körbe a témát. 11. oldal11. oldal

A Tengerszem után megújul az 
Újhegyi Rendelő is. Az 500 millió 
forintos kormányzati támogatás
sal megvalósuló beruházás elő
készítéseként a munkálatok ide
jére a Kőbányai Önkormányzat a 
háziorvosi rendelők, a fogászat 
és a védőnők számára alakít ki át
meneti ellátási helyeket.  3. oldal3. oldal

A munkaterület átadásával meg
kezdődött a gyakorlatilag telje

sen új gyerekintézmény épí
tése, tisztán kerüle

ti finanszírozással. 
A tervek szerint 

jövő nyár vé
gére elkészül 

az új ovi. 
5. oldal5. oldal

Készül a nyárra a Kőrösi Kultu
rális Központ és a Kocsi Sándor 
Sportközpont is. Szaktáborok 
és tematikus táborok várnak 
minden korosztályt, a napkö
zis táborba jelentkezők pedig a 
szokásosnál is különlegesebb 
programokon vehet
nek részt.  

4. oldal4. oldal

Közel ötszáz intézkedés – elsősorban lomizók el
len. Megfeszített két hetet jelentett a közterület

felügyelőknek a lomtalanítás. Mérleget vontunk.  
9. oldal9. oldal

Egyre keresettebbek 
a kőbányai ingatlanok

Táborválogató

Újra együtt ünnepel Kőbánya – Szent László Napi programok 

Újjáépül a Mocorgó Óvoda

Eredményes szigorEredményes szigor

Kőbányai
HírekHírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

HAVILAP
XXXI/5. szám 
2021. június

15. oldal15. oldal

Jutott is, maradt isJutott is, maradt is

Velodrom, mászóközpont, fedett parkourpálya. 
A három sportberuházás közös jellemzője, hogy 
valamilyen szempontból mindegyik országosan is 
egyedinek számít. Megmutatjuk őket!  12. oldal

Újhegy 
következik 

Egyedi, Egyedi, 
egyetlen, egyetlen, 
kőbányai kőbányai 

A járványA járvány
événekévének
mérlege mérlege 

6 milliárdos tarta
lékkal zárta a 2020
as évet Kőbánya. 
Az átgondolt, óva
tos gazdálkodás a 
cél idén is, azonban 
a tavalyi évről szó
ló zárszámadás szá
mos olyan fejlesz
tésre, kiadásra le
hetőséget nyújt, 
amellyel az idei költ
ségvetés elfogadá
sakor még nem le
hetett számolni. 
Több óvoda, bölcső
de lapos tetejének 
felújítása is elindul, 
a közalkalmazottak 
pedig idén is számít
hatnak a cafeteriá
ra, vagyis a nem kö
telező béren kívüli 
juttatásra.  2. oldal2. oldal
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Kedves Kőbányaiak!
Május utolsó vasárnapján végre olyat te-

hettem, ami „békeidőben” a hivatásom 
természetes velejárója, a járvánnyal súj-
tott hónapok alatt azonban nem volt rá 
alkalmam. Hallgatóság előtt, személye-
sen nyithattam meg a gyermeknapi ren-

dezvényt az Újhegyi Közösségi Házban.
Ezekre a programokra apaként és polgár-

mesterként is készülök. Nemcsak belsőleg, 
hanem külsőleg is. Kislányom kérésére ilyenkor szertartásosan a 
Miki egér mintás zoknimat viselem, és közben igyekszem megfo-
galmazni magamnak, hogy miért is fontos, hogy legyen egy hiva-
talos napjuk a gyermekeknek. A válasz pedig tulajdonképpen egy-
szerű. A gyermeket nevelő embert ugyanis egyetlen dolog vezérel-
heti: a feltétel nélküli szeretet. Fontosnak tartom, hogy mi, szü-
lők, elköteleződésünknek évről évre hangot is adjunk, miközben 
igyekeznünk kell az év összes többi napját is gyermeknappá tenni.

Az idei rendezvényre a mögöttünk lévő időszak után bizonyára 
nem csak én készültem kifejezetten izgatottan. Kíváncsian vár-
tam, hogy mások is várják-e már, hogy újra közösségben ünnepel-
hessünk. Így, miközben a közösségi ház színpadán álltam, az ar-
cokat néztem. A mosolyok, a szemek felszabadultságot tükröztek. 
A résztvevőkön látszott, hogy várták a közös alkalmat, hogy hi-
ányzott a közösségi élmény. Gyermek és szülő önfeledten énekel-
te együtt a frissiben megtanult dalokat, a felnőtteket nem feszé-
lyezték a mellettük ülők. Nem is volt mitől félniük, hiszen a közös-
ségi házba csak olyanok léphettek be, akiket igazoltan beoltottak.

Az épület előtti terület is benépesült az Újhegyi sétányon. A sza-
badtéri játékok, kézműves-foglalkozások közös témája idén a „zöld 
gondolat”, a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés volt, 
amire külön büszke vagyok. Június végén lesz egy újabb közös „té-
mánk”. Hiszen mi, kőbányaiak, László-nap táján tartjuk a kerü-
let legnagyobb közösségi rendezvénysorozatát, amellyel védőszen-
tünket, a legendás Szent Lászlót köszöntjük. Tavaly a koronavírus-
járvány nem engedte, hogy közösségben ünnepelhessünk. Idén vi-
szont – az oltásnak hála – ismét összegyűlhetünk. Örüljünk hát 
együtt a Szent László Napokon annak, hogy kőbányaiak vagyunk! 
Szeretettel várom Önöket!

Mennyit ér a Kőrösi 
felújítása?

Nem először találom szembe magam a Kő-
rösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ felújításának kérdésével. Szív-
ügyem a kultúra, és különösen szívügyem 

a Pataky sorsa. Bár régen épült, varázsát a 
mai napig megőrizte. Az intézményre a kő-

bányaiak azért lehetnek büszkék, mert Buda-
pest egyik legnagyobb kulturális központjává lett lé-

tesítmény az ő kerületükben található. Itt működik a Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár csaknem 150 ezer kötetes könyvállománnyal, 
de az olvasást szeretők igényeit a mai korszerű eszközökkel is ki-
fogástalanul képes kielégíteni. Legutóbb 1996-ban nyílt lehetőség 
az épület belsőépítészeti és gépészeti megújítására. Egy ráncfelvar-
rásnál komolyabb ráköltés azonban napjainkra egyre sürgetőbbé 
vált, amit önmagában az önkormányzat nem képes bevállalni.

Természetes tehát, hogy az egykori „Pataky” felújítását már a ta-
valyi költségvetési vita során is szorgalmaztam. Idén is ezt tettem, 
mivel az indítványt akkor sem fogadták el. Pedig az összes hasonló 
épület (Vácon, Gödöllőn van még ilyen típusú művelődési ház) csak 
kormányzati segítséggel korszerűsödhetett. Most különösen indo-
kolt a kormányzati segítség, mivel a járványra hivatkozva komo-
lyan megnyirbálták az önkormányzatok forrásait, különösen Buda-
pesten. A kőbányaiak jogos igénye, hogy korszerű, jó körülmények 
között mehessenek könyvtárba, kiállításokra, színházba, koncer-
tekre. Erre mind lehetőség van a Kőrösiben, de felújítás nélkül a kö-
rülmények szerények maradnak. 

A kőbányaiak ennél többet érdemelnek. Az összeg, amit a felújí-
tás igényelne, mintegy 4,6 milliárd forint. Költségvetési módosító 
indítványomban határozott javaslatot tettem a forrás biztosításá-
ra, de a kormánytöbbség ezúttal sem találta méltónak Kőbányát 
arra, hogy a kerület és ezen keresztül egész Dél-Pest közművelődé-
sét támogassa. Bőkezűségből a kormány részéről ezúttal sem volt 
hiány, amikor a „kedvenceik” pénzeléséről kellett szavazni. Me-
gint csak az ő 1%-uk számított, a kormány számára a 99% ezúttal 
sem volt fontos. Ha jövőre rajtam és rajtunk múlhat, valódi esélyt 
kap Kőbánya arra, hogy nekiláthassunk ennek és a többi lemara-
dás behozásának.

A POLGÁRMESTER LEVELE

KŐBÁNYAI ÜGYEK A PARLAMENTBEN

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

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

Fejlesztésekre és közalkalmazotti cafeteriára is jut a maradványból idén

A  zá rszá madás 
a lapjá n jól  sá-
fá rkodott a be-
vételekkel és ki-
adásokkal 2020-
ban a Kőbányai 
Önkormányzat. 
A  já r vá nyhely-
zet évét 6  milli-
árd forintos ma-
radvánnyal zárta 
a kerület. 

–  E bb ő l nem 
ha szná lun k fel 
idén minden fo-
rintot, de számos 
olyan beruházást 
el tudunk indíta-
ni, amelyet az eredeti 2021. évi 
költségvetés készítésekor nem 
tudtunk programba illeszte-
ni – nyilatkozta D. Kovács Ró-

bert Antal polgármester. A ke-
rület vezetője kiemelte, hogy 
az óvodák, intézmények fel-
újítása kap új lendületet idén, 

a lapostető-felújítási program 
tud nagyot lépni. Erre szükség 
is van, hiszen a kerület gyer-
mekellátó intézményeinek je-

lentős része a lakótelepeken a 
lapostető-divat időszakában 
épült, szigetelésük pedig mára 
megérett a felújításra.

Idén két intézmény kerül 
sorra, a Zágrábi úton működő 
Gézengúz Óvoda és az Újhegyi 
sétányon működő Aprók Háza 
Óvoda, illetve az Apraja Falva 
bölcsőde. Megújul a Fecskefé-
szek Bölcsőde konyhája is, ami 
a bölcsis gyerekek mellett az 
ovisok étkeztetését is kiszol-
gálja. A beruházáshoz a kerü-
let 40 millió forint kormány-
zati támogatást is elnyert, és 
a munka a terület átadásával 
már el is kezdődött.

A fejlesztések mellett jut fe-
dezet közalkalmazotti cafe-
teriára is, az eredeti költség-
vetésben ugyanis a Kőbánya-
pótlékok mellett cafeteriával, 

béren kívüli juttatásokkal nem 
tudtak tervezni. 

– Összehasonlítva más ke-
rületekkel, őszintén örülök 
annak, hogy ezt a pénzt oda 
tudjuk adni az óvónőknek, a 
bölcsődei dolgozóknak, hi-
szen látjuk azt is, hogy más-
hol erre egyáltalán nem jut 
keret – mondta Somlyódy 
Csaba városüzemeltetésért 
és fejlesztésért felelős alpol-
gármester. 

A kedvező számok azonban 
nem jelentik azt, hogy minden 
forintot fel lehet használni, 
a kerület vezetése az óvatos-
ság érdekében a pénz egy ré-
szét 2022-re tartalékolja, hi-
szen az önkormányzati gaz-
dálkodás sajátosságai miatt a 
járványhelyzet hatásai átgyű-
rűzhetnek a jövő évre is. 

Járvány alatt is egyeztettek

Salgótarjáni út, Zsivaj utca, 
Pongrác út, Kerepesi út – a fel-
sorolás nem utcanévsor, ha-
nem a 2010-ben indult kőbá-
nyai rendelőfelújítási program 
állomásai. A már elkészültek-
hez csatlakozott tavaly a Szár-
nyas utcában a Tengerszem 
háziorvosi rendelő kialakítá-
sa, idén pedig megkezdődött 
az Újhegyi Rendelő felújításá-
nak előkészítése. 

– Elkötelezettek vagyunk 
abban, hogy a kőbányaiak az 
egészségügyi szolgáltatáso-
kat a legjobb minőségben ve-
hessék igénybe, ennek érde-
kében indítottuk a rendelőfel-
újítási programot. Az átgon-
dolt gazdálkodásnak köszön-
hetően tervszerűen tudunk 
haladni a fejlesztésekkel a jár-
ványhelyzet idején is – mond-
ja D. Kovács Róbert Antal pol-
gármester, aki hangsúlyoz-
za, hogy több rendelőt a kerü-
let saját forrásból újított meg, 
de ott is tettek önerőt a fejlesz-

tésbe – például a Tengerszem 
rendelőnél –, ahol a költségve-
tés jelentős részét állami tá-
mogatás tette ki. 

– Mindig öröm, amikor kor-
mányzat és önkormányzat 
együtt tesznek erőfeszíté-
seket egy nemes cél érdeké-
ben, ami jelen esetben a kőbá-
nyaiak egészsége. A kormány 
500 millió forinttal támogatja 
az újhegyi orvosi rendelő tel-
jes felújítását, ami jó eséllyel a 
Kőbányai Önkormányzat ed-
digi legnagyobb egészségügyi 
beruházása lesz – emeli ki Kő-
bánya fejlesztési tanácsnoka, 
dr. Pap Sándor. 

Az Újhegyi háziorvosi ren-
delő felújítása idejére a felnőtt- 
és gyermekellátásnak, fogá-
szatnak, valamint a védőnői 
szolgálatnak is átmenetileg új 
helyre kell költöznie. 

– Ennek anyagi hátterét a 
zárszámadással teremtet-
tük meg. A Sibrik Miklós úton 
alakítunk ki olyan helyiséget, 

ahol a háziorvosi rendelés foly-
hat, és előkészítjük a helyisé-
geket az átmeneti időre a fogá-
szat és a védőnői szolgálat szá-
mára is az Újhegyi sétányon – 
mondja Somlyódy Csaba vá-
rosüzemeltetésért és fejleszté-
sekért felelős alpolgármester. 

A  Szárnyas utcai Tenger-
szem rendelő felújítása ütem-
terv szerint halad, így idén 
várhatóan két új egészségügyi 
intézmény kapcsolódik be a la-
kosság ellátásába, hiszen kor-
mányzati beruházással elké-
szült már az új Egészségház 
épülete is a Bajcsy-Zsilinsz-
ky Kórház területén. Az intéz-
mény szerepét a járványhely-
zet átmenetileg átírta, hiszen 
ez idő alatt oltó- és szűrőköz-
pont működött benne, a jár-
vány elmúltával azonban meg-
nyílik a lehetőség arra, hogy 
az épület betöltse eredetileg 
meghatározott funkcióját, és 
bekapcsolódjon a kőbányaiak 
egészségügyi ellátásába. 

Virágba borulva

Tavaly ugyan a járványhelyzet megakadályozta, idén azon-
ban már semmi sem állhatta útját az immár 8 éves „Önnek 
is szeretnénk adni virágot” című kerületszépítő akciónak. 
Több mint kétezer pályázó jutott 13 500 tő virághoz, fű-
szernövényhez, cserjéhez.

Ami eltért a megszokottól, az a pályáztatás és 
az átadás volt. Előbbi ugyanis teljesen online 
folyt le. A kerület áprilisban hirdette meg a pá-
lyázati lehetőséget, amelyre egy teljes hónapig 
lehetett jelentkezni az adatlap és a kérdőív kitöl-
tésével. A nyertesek pedig május végén kapták 
meg az értesítést arról, hogy hol és mikor vehe-
tik át a növényeket. A virágosztást a tömeg elke-
rülése érdekében négy helyszínre hirdette meg 
a Kőbányai Önkormányzat, a nyertes pályázókat 
utcanevek szerinti időpontokra beosztva várták 
a csomagok átvételéért. 

A Tengerszemet
az Újhegyi
rendelő követi

Újabb egészségügyi beruházás indul

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üresen álló önkormányzati lakásokat kívánja helyreállítási kötelezett-
séggel bérbe adni:

cím lakás szoba m2 komfort
helyreállítás 

becsült bruttó 
költsége

megtekintési lehetőség

1. Bihari utca 17. III. em. 6. 1 + 1 40 komfortos 7 408 972 Ft 2021. június 22. (kedd) 9–11 óra között és
2021. június 24. (csütörtök) 14–16 óra között

2. Kőér utca 42. fszt. 4–5. 2 + 0 60 komfortos 9 795 069 Ft 2021. június 22. (kedd) 9–11 óra között és
2021. június 24. (csütörtök) 14–16 óra között

3. Kozma utca 15. III. ép. 2. lp. 
fszt. 15. 1 + 0 37 komfortos 6 066 217 Ft 2021. június 22. (kedd) 9–11 óra között és

2021. június 24. (csütörtök) 14–16 óra között

4. Kozma utca 15. III. ép. 2. lp.  
II. em. 21. 1 + 0 36 komfortos 5 444 677 Ft 2021. június 22. (kedd) 9–11 óra között és

2021. június 24. (csütörtök) 14–16 óra között

5. Maglódi út 
10/A I. lph. I. em. 4. 1 + 1 50 komfortos 6 281 044 Ft 2021. június 22. (kedd) 9–11 óra között és

2021. június 24. (csütörtök) 14–16 óra között

6. Maglódi út 38. II. ép. I. em. 2. 2 + 0 57 komfortos 7 135 113 Ft 2021. június 22. (kedd) 9–11 óra között és
2021. június 24. (csütörtök) 14–16 óra között

7. Maglódi út 38. IV. ép. I. em. 2. 2 + 0 58 félkomfortos  
(komfortosítandó) 7 790 240 Ft 2021. június 22. (kedd) 9–11 óra között és

2021. június 24. (csütörtök) 14–16 óra között

8. Pongrácz út 9. 7. ép. fszt. 240. 1 + 1 34 félkomfortos  
(komfortosítandó) 4 164 988 Ft 2021. június 22. (kedd) 9–11 óra között és

2021. június 24. (csütörtök) 14–16 óra között

9. Pongrácz út 9. 7. ép. III. em. 
252. 1 + 0 33 félkomfortos  

(komfortosítandó) 5 520 670 Ft 2021. június 22. (kedd) 9–11 óra között és
2021. június 24. (csütörtök) 14–16 óra között

10. Pongrácz út 
17/B 2. lp. fszt. 14. 1 + 0 36 komfortos 5 306 089 Ft 2021. június 22. (kedd) 9–11 óra között és

2021. június 24. (csütörtök) 14–16 óra között

Az üres lakások a fent jelzett időpontokban előzetes telefonos regisztrációt követően tekinthetők meg. Regisztrálni a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-nél (a továbbiakban: Vagyonkezelő) a 06 70 704 34 55-ös telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 órá-
ig lehet. A lakások műszaki állapotáról és a helyreállítási kötelezettségről a Vagyonkezelő munkatársai további felvilágosítást adnak a helyszínen. 
A részvétel feltételeit tartalmazó tájékoztató és a lakások helyreállítását vállaló nyilatkozat beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjá-
ban (1102 Budapest, Állomás u. 26., a továbbiakban: Ügyfélközpont), vagy letölthető a www. kobanya.hu honlapról. A lakások állapotáról szóló mű-
szaki leírás megvásárolható az Ügyfélközpontban. A lakás helyreállításának a vállalásáról szóló nyilatkozat, a felújítási költség rendelkezésre állá-
sának az igazolása, illetve a bérlők részéről a kérelemnyomtatvány és mellékletei 2021. július 5. és július 8. között 8.00–16.00 óráig, 2021. július 9. 
napján 8.00–11.30 óráig személyesen nyújtható be az Ügyfélközpontban. 

Június végén, a járványhely-
zet enyhülésével újra ösz-
szeülhetnek a képviselő-
testületek, májusban azon-
ban még a nevükben eljáró 
polgármester döntött a sor-
ra kerülő települési, kerüle-
ti ügyekről. Kőbányán azon-
ban az egyeztetés a veszély-
helyzet alatt sem maradt el. 
Tavaly számos alkalommal 
online egyeztetett az alpol-
gármesterekkel, frakcióve-
zetőkkel D. Kovács Róbert 
Antal polgármester, idén pe-
dig, amint a helyzet enged-
te, havi rendszerességgel 
személyesen tanácskoztak 
az eldöntendő kérdésekről.

Így történt ez május utol-
só csütörtökjén is, az ülé-
sen a többi közt a zárszám-
adást mutatta be részlete-
sen a polgármester. Egyezte-
tett a kerületi rendőröknek, 
tűzoltóknak nyújtott lakbér-
támogatásokról, a program 
ugyanis idén is folytatódik. 
Amint Mustó Géza Zoltán 
alpolgármester kiemelte, 
büszke rá, hogy a programra 
a járványhelyzetben is van 
forrás Kőbányán, ugyanis 
megnézte a szomszédos ke-
rületeket, és hasonlóra nem 
talált példát. A téma kapcsán 
a polgármester arról is be-
számolt, nemrég körbejárta 
a várost az új, megbízott ke-
rületi rendőrkapitánnyal, aki 
jelezte, Kőbányán május vé-
géig egyetlen autólopás sem 
volt, miközben Budapesten 
36 ilyen eset történt. 

A május végi frakcióveze-
tői értekezleten egy válto-
zást is bejelentettek. Párt-
jából való kizárása után 
ugyanis Kovács Róbert füg-
getlenként folytatja képvi-
selői munkáját, helyét a Mo-
mentum–Párbeszéd frakció 
élén Stemler Diána vette át. 

Elkészült a járvány 
évének költségvetési 
mérlege

Megkezdődött a 
konyhafelújítás 
a Fecskefészek 
bölcsődében

Tájékoztató
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A  munkater ület átadá sá
val megkezdődött a Mocor
gó Óvoda új épületének építé
se a Kőbányai úton, a Szervá
tiusz Általános Iskola mellett. 
Az új, a 21. századi követelmé
nyeknek minden szempontból 
megfelelő intézménybe a ter
vek szerint legkésőbb jövő au
gusztusban költözhet át az ovi 
a régi otthonából, a Könyves 
Kálmán körútról. 

A milliárdos kerületi óvo
dafejlesztés egy beruházási 
lánc része. Az új ovi építését 
az Északi Járműjavító terü
letén létrejövő új Közlekedé
si Múzeum tette szükségessé, 
a modern épületkomplexum
hoz ugyanis erre a területre is 
szükség van. Az állami beru
házás ütemterv szerint halad, 
ennek részeként kell elkészül
nie 2022 nyarára a Mocorgó 
Óvodának, hogy a korábbi he
lye átadható legyen. 

– Nemcsak építészeti részei
ben, de belső berendezésében 
is teljesen új infrastruktúrát 
kap az intézmény – mondja 
Kőbánya fejlesztésekért fele
lős alpolgármestere, Somlyó
dy Csaba, aki hangsúlyozza, 
hogy az intézmény gyakorla
tilag egy vadonatúj épületbe 
költözhet majd át. – Ha meg
nézzük a sanyarú helyzetben 
lévő többi fővárosi kerületet, 
ilyen típusú beruházásra nem 
sok helyen van lehetőség. Na
gyon kevés kerület képes ma 

arra, hogy az oktatás terüle
tén fejlesszen, legyen szó akár 
óvodáról, vagy éppen iskolá
ról – hangsúlyozza az alpol
gármester.

A beruházáshoz szükséges 
pénzügyi fedezetet teljes egé
szében a kerület biztosítja. 
A fejlesztést nyílt közbeszer
zés előzte meg, a Kőbányai 
Vagyonkezelőhöz több pályá
zat is érkezett, ezek közül vá
lasztották ki a nyertes kivite
lezőt. 

– Összegszer űségben is 
nagy volt a szórás a pályáza
tok között, de a Vagyonkeze
lő végül egy olyan ajánlatte
vővel szerződött, amely nem
csak hogy a legkedvezőbb árat 
adta, de referenciái is azt mu
tatják, hogy jó minőségű mun
ka várható tőle. A kivitelező 
ugyanis ugyanaz, mint aki az 
Újhegyi Uszoda felújítását 
végezte, látjuk, hogy milyen 
minőségben dolgoznak, és 
a korábbi együttműködés 
alapján bízhatunk abban 
is, hogy a határidőket tar
tani fogják – hangsúlyozza 
Somlyódy Csaba. Az alpolgár
mester hozzátette, a szűk ha
táridők miatt a kerület már a 
közbeszerzést megelőzően ki
alakította az építési területen 
szükséges közművek csatla
kozási pontjait, így a kivite
lező a munkaterület átvétele 
után már neki is foghat az épí
tési munkáknak. 

A Mocorgó külsőleg és bel
sőleg is megújul, kapacitása 
azonban nem csökken, és spe
ciális pedagógiai programját 
is megtartja. Továbbra is se
gíti majd az idejáró 
külföldi gyerekek 
nyelvi és kultu
rális beillesz
k e d é s é t ,  d e 
meg ma rad a 
zöld óvoda jel
lege is. 

Padok javítása, a félkör ala
kú pódiumon az elhasználó
dott ülőrész cseréje, általános 
karbantartás – hetekkel ez
előtt megkezdte a felkészülést 
a nyári szezonra a Kőrösi Kul
turális Központ. Kitakarítot
ták, felfrissítették a házakat a 
balatonlellei táborban, amelyek 
már várják az iskolás turnuso
kat. Június végén a sporttábor 
kezd a Balaton partján, majd 
érkeznek sorra a kőbányai is
kolások csoportjai a hagyomá
nyos vakációs programjaikkal.

– Bíztunk benne, hogy a jár
ványhelyzet kedvezően alakul, 
és idén is lesz lehetőség a tábo
rozásra, ezért időben elkezd
tük a felkészülést, szervezést 

a nyárra. Van is sok jelentke
ző a szaktáborainkra – mondja 
Győrffy László, a Kőrösi ügyve
zetője. 

Az érdeklődők a korosi.org ol
dalon válogathatnak a temati
kus szaktáborok közül, ame
lyek a tanévzárók után indul
nak, és jellemzően július végéig 
tartanak. Lesz úszó és karate
szaktábor a KÖSZIben, Újhe
gyen napközis tánctábor, Aqua 
tábor csak csajoknak, de Izgal
mak hete is várja a gyerekeket. 

Kiemelt figyelmet fordított 
a Kőrösi a Kőbányai Önkor
mányzat által támogatott idei 
Napközis Nyári Táborok meg
szervezésére, amelyek júni
us 21től augusztus 19ig tar

tanak, azaz 9 héten át, 5 napos 
turnusokban. Ahogy tavaly, 
idén is a Janikovszky Éva Ál
talános Iskola lesz a fő helyszí
ne a tábornak, innen indulnak 
majd a csoportok a többi közt 

kirándulásokra is. A ha
gyományos sportverse
nyek, kézművesfoglal
kozások, gyermekműso

rok mellett idén újdonságok is 
várják a táborozókat: mégpedig 
az Újhegyi Uszoda és a MAG47 
mászóközpont. A napközis tá
borok bonyolításában a Bárka 
is tevékeny részt vállalt, védő
nőik foglalkozásokat tartanak 
majd, és folyamatosan ott lesz
nek a gyerekcsoportokkal, de ők 
biztosítják a napi háromszori 
étkezést is. A tábor ugyanis díj
mentes, részvételi díjként csak 
az évközi napközis térítési díjat 
kell fizetni. 

A  Kocsis Sándor Sportköz
pont a hagyományos, immár 
ötödik sportismereti táborára 
várja idén júliusban a gyereke
ket. A programot 2017ben hir
dették meg először az önkor
mányzat támogatásával. A 6 és 
13 év közötti korosztály számá

ra idén is két turnus indul, az 
első július 19én, a második pe
dig egy héttel később, július 26
án. A program mindkét héten 
ugyanaz, az ötnapos táborban 
részt vevő gyermekeket szak
edzők ismertetik meg Kőbánya 
tíz legnépszerűbb sportágával. 
Floorballal indítanak és kosár
labdával zárnak, közte pedig – 
egyebek mellett – teniszből, lab
darúgásból és úszásból is ízelí
tőt kapnak a résztvevők. A zá
rónapon valamennyi résztvevő 
pólót és oklevelet kap emlékbe. 
A felújított és májusban meg
nyitott Újhegyi Uszodában már 
a tanév végét követő héten, te
hát június 21én elkezdődnek a 
nyári úszótáborok, amelyek hat 
egymást követő héten át tarta
nak. De ha a jelentkezők száma 
megkívánja, augusztus 2a és 
6a között egy hetedik turnust 
is beiktat a szervező Sportolni 
Öröm Sport Egyesület.

A 16–18 éve
seket május 
13án kezd
ték el olta
ni, a Bajc
syZsilinsz
ky Kórház 
új  r e n d e 
lőintézete 
előtt már 
az első na
p on  f i a
talok szá
z a i  v á r 
ta k a va k
cinára. Fél 11kor a 
sor a Lavotta utcáig ért. Első
ként négy egymással beszél
gető középiskolást kérdez
tünk. Kettejüknek egyértel
műen a védettségi kártya je
lentette a motivációt. Az iga
zolvány nélkül nem ülhetné
nek be étterembe, nem mehet
nének szórakozóhelyre vagy 
a nyári szünetben fesztivál
ra. Az oltásért járó dokumen
tummal ők is a szabad mozgás 
lehetőségét szerezték meg.

Társaiknál a családtagok 
betegsége is szerepet játszott 
a döntésben. A hog y foga l
maztak, nem szeretnék koc
kára tenni szeretteik egészsé
gét. Tőlük néhány méterre két 
srác álldogált. Mindketten fo
ciznak, ők a kártyával belépőt 
váltanak a külföldi edzőtábor
ba. „Kizárólag a kártya miatt 
jöttünk” – hangsúlyozta egy 
anyuka, miközben a 18 éves 
gyermekére várt.

Dr. Rajháthy Beatrix újhe
gyi házi gyermekorvos öröm
mel hallotta tőlünk, hogy mi

lyen soka n döntöttek fele
lősen a 16–18 évesek közül. 
Ugyanazt válaszolta nekünk, 
mint az érdeklődő szülőknek: 
szakmai álláspontja szerint 
az oltásnak nincs külön koc
kázata a tinédzserek körében. 
Egyúttal megjegyezte, hogy a 
koronavíruson átesett fiatal 
páciensei közül többen küsz
ködnek posztcovidos tüne
tekkel, a terhelhetőség csök
kenésével. A doktornő remé
li, hogy a későbbiekben a kor
határt leszállítják, és – szülői 
beleegyezéssel – már 12 éves 
kortól elkezdik oltani a kama
szokat.

A  16 –18 éve sek sz á m á
ra meghirdetett oltási kam
pány május 13ától 18áig tar
tott, és arra az érintett fiata
lok több mint fele regisztrált. 
A többiek sem maradtak le a 
vakcináról, bármikor regiszt
rálhatnak és foglalhatnak ma
guknak online időpontot. Ők is 
Pfizert kapnak, akárcsak má
jusban a társaik.

Kalandra fel!
Indulhat a nyári táborválogató, kezdődik a vakáció 

– Szerettek majomkodni? 
– kérdezte a Palinta Társu-
lat frontembere az egyre 
oldottabb gyermekektől 
az Újhegyi Közösségi Ház 
színháztermében. A bát-
rabbak felmentek a szín-
padra, hogy ott mutogas-
sák el – majmot utánozva 
– a dalt. Aki elunta a kon-
certet vagy az azt kö-
vető színielőadást, a ki-
sebb termekben papírt 
hajtogathatott, kérhe-
tett csillámtetoválást, 
arcfestést vagy hennát. 
Míg a benti programo-
kon való részvételt – a 
rendezvényekre vonat-
kozó járványügyi szabá-
lyok miatt – regisztráció-
hoz és védettségi igazol-
ványhoz kötötte a Kőrö-
si Kulturális Központ, 
addig a „zöld gondolat” 
köré csoportosított szabad-
téri foglalkozásokhoz szaba-
don csatlakozhattak a gyer-
mekek.

A „ Zö l d Kő b á nya - Ra j -
tad múlik” KEHOP-1.2.1-18- 
2018-00025 projekt kere-
tében négy állomásból álló 
feladatsor várta őket. A kör-
nyezettudatosság jegyében 
a többi közt fabrikálhattak 
tutajt maradék anyagokból, 

az energiatakarékosságra 
egy táblajáték hívta fel a fi-
gyelmüket, míg a Kőbányai 
Bringás Egyesület akadály-
pályája – közvetett módon 
– a károsanyag-kibocsátás 
nélküli közlekedési eszkö-
zöket népszerűsítette kö-
rükben. És akik mind a négy 
rész feladatait teljesítették, 
nemcsak a megszerzett tu-
dásnak, de újrahasznosított 

anyagokból készült aján-
dékoknak is örülhettek. 
A gyereknap merészebb 
résztvevői pedig szó sze-
rint falra mászhattak a 
nemrég nyílt MAG47 má-
szócentrum mobil mászó-
falán. Kicsiken és nagyo-
kon egyaránt látszott, 
hogy örülnek, hogy vég-
re kiszabadulhattak a ka-

rantén szorításából. Erre a 
felszabadító érzésre is kitért 
rövid köszöntőjében Kőbá-
nya polgármestere. 

– A szülő és a gyermek 
kapcsolatát a gyermek felé 
fordulás, a gyermek támo-
gatása viszi előre – mond-
ta D. Kovács Róbert Antal, 
aki kislányos apaként izga-
tottan készült a gyermek-
napra. 

Aduász a védettségi 
kártya a tinédzserek 
körében is

Muzsika és szemléletformálás a gyermeknapon

Zöld gondolat 
gyereknyelven

Miniszteri elisme
rő oklevelet vehe
tett át három kőbá
nyai iskolaigazgató 
a KeletPesti Tan
kerületi Központ 
pedagógusnapi ün
nepségén. 

Némethné Var
ga Ibolya az értel
mi fogyatékos gyermekek ne
velésére szakosodott Komplex 
Óvoda és Általános Iskola veze
tője, Wéber Gyöngyi a hiperak
tív gyermekeket oktató Éltes 
Mátyás Általános Iskolát, míg 
Menyhárt Sándor a Szent Lász
ló Általános Iskolát irányítja. 
A  pedagógusok azt mondták, 
a diákok lelkével az elmúlt egy 
évben sokkal többet kellett fog
lalkozni, mint békeidőben. Volt, 
ahol a családi életet verte szét a 
járvány, de olyan is akadt, aki 
igyekezett kibúvókat találni az 
online órák alól. 

– Egy világégés sem lehet 
rosszabb vagy nehezebb an
nál, mint ami tavaly március
ban egyik napról a másikra a 
pedagógusokra zúdult – mond
ta összefoglalóan a KeletPesti 

Tankerületi Központ igazgató
ja, dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó, 
aki ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy az összefogásnak, illetve 
a kormányzat támogatásának 
köszönhetően mégis sikeresen 
zárták a rendkívülinek minő
sülő 2020/21es tanévet. A tan
kerületi vezető minden iskola
igazgatónak köszönetet mon
dott az elmúlt egy évben tanú
sított kitartásáért, eredményes 
munkájáért. 

A pedagógusnapi ünnepségén 
részt vett Rákosmente és Kő
bánya országgyűlési képviselő
je, Dunai Mónika, valamint dr. 
Pap Sándor, a Kőbányai Önkor
mányzat fejlesztési tanácsno
ka. Rövid beszédükben mind
ketten a pedagógusok teljesít
ményét méltatták. 

Épül a Mocorgó Óvoda 
új otthona

Milliárdos beruházást indított el a kerület a Kőbányai úton

Minden ovisnak jut hely a 
kerületi intézményekben
A járványhelyzet miatt idén 
is szokatlan körülmények 
között zajlott az óvodai be-
iratkozás. Az online jelent-
kezés a tavalyi év után idén 
már nem volt újdonság, be-
gyakoroltan folyt az ügyin-
tézés az intézményekben. 
A nyílt napok elmaradását 
pedig kisfilmekkel igyeke-
zett helyettesíteni a kerület. 

Nagyobb fejtörést okozott 
a várható gyereklétszám. 
Az Oktatási Hivatal óvoda-
köteles gyermekeket nyo-
mon követő informatikai 
rendszere, illetve a lakcím-
nyilvántartás alapján a ke-
rület 753 várható körzetes 
gyermekkel számolt, a tény-
leges gyerekszám viszont 
ennél jóval alacsonyabb, 511 
lett. A gyerekek több mint 
fele a körzetes oviba jelent-
kezett, 140-en választottak 
kőbányai, de nem körzetes 
intézményt (ebben jellemző-
en a szülők munkahelyének 
közelsége játszott szerepet), 
36 gyerek pedig más buda-
pesti kerületből vagy vidék-
ről jelentkezett. Amint a szá-
mok mutatják, ha pontosak 
a nyilvántartások, 181 olyan 

óvodaköteles gyerek lehet a 
kerületben, akinek jelentke-
zési lapját még nem nyújtot-
ták be a szülők. 

A Kőbányai Önkormány-
zat éppen ezért az óvodai 
csoportszámok meghatáro-
zásánál jókora pufferrel szá-
molt, hogy legyen hely min-
den gyereknek akkor is, ha 
csak az utolsó pillanatban, 
akár nyár végén is jelent-
kezik. 

Az adatok azonban mást is 
jeleztek, mégpedig a kerü-

leti gyereklétszám csökke-
nését, ami átszervezéseket 
tett szükségessé. Megszűnik 
az önkormányzati óvodai el-
látás a Mászóka Óvoda Mádi 
utcai telephelyén, az Aprók 
Háza Óvodában pedig két 
húsz fő alatti csoport mű-
ködtetése szünetel. Bár az 
átszervezéssel álláshelyek is 
felszabadulnak, elbocsátás-
ra nem volt szükség, az érin-
tetteknek a kerület más óvo-
dákban ajánlott fel munkale-
hetőséget. 

Pedagógusnap 
rendkívüli tanév 
után 

Fogadásra kész 
Balatonlelle
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Élni és élni hagyni máso-
kat. Az ismert mondás jutott 
eszünkbe, miközben a Mer-
kapt elnökasszonyával be-
szélgettünk az épületgépé-
szeti vállalkozás múltjáról és 
terveiről. Ma már keresked-
nek, ám 1991-ben nem így in-
dultak neki a piacgazdaság-
nak. A cégalapító mérnökök 
a kezdeti években kivitele-
zéssel foglalkoztak, és hamar 
szembesültek az akkoriban 
gyakori áruhiánnyal. Megta-
nulták, hogy érdemes raktá-
rozni a szükséges termékek-
ből. Idővel kiépültek a stabil 
beszállítói kapcsolataik. Ezt 
a bizalmi tőkét forgatták visz-
sza, amikor elkezdtek máso-
kat is ellátni áruval. 

– 2021-ben 300 márkát for-
galmazunk ugyan, de a profil 
maradt. Kínálatunkban meg-
találhatók mindazok a ter-
mékek, amelyek a falakon 
belül kellenek az építkezés-
hez – mondja Fülöp Ildikó, 
aki Halgas Csaba és Szemán 
Róbert mellett vezeti a Mer-
kapt Zrt.-t. Amit tudnak, ma-
gyar gyártóktól szereznek 
be, azonban még így is egy-
harmad-kétharmad az arány 
a külföldiek javára.

A vállalkozásnál harminc év 
elteltével is alapérték a kiszá-
míthatóság. 

– Az egyik első importter-
mékünk a rézcső volt, ame-
lyet ugyanonnan szerzünk 
be ma is – hangsúlyozza az el-

nökasszony. Budapes-
ten nyolc, Nyugat-, Ke-
let-, illetve Dél-Magyar-
országon pedig egy-
egy üzlettel vannak jelen. 
A földrajzi megoszlás az üz-
letpolitikát tükrözi. Kiskeres-
kedelmi boltjaik kizárólag a 
piacilag amúgy is tagolt fővá-
rosban működnek. Vidéken 
nem szeletelik tovább a „kis-
kertortát”. Győrben, Debre-
cenben és Szegeden is nagy-
kereskedőként ismerik őket. 

– Nem azért jelentünk meg 
vidéken, hogy kiszorítsuk a 
helyi kereskedőket, hanem 
azért, hogy minőségi áruval 
lássuk el őket – jegyzi meg Fü-
löp Ildikó.

Ez az üzleti szemlélet meg-
hálálta magát, a stabil vi-
szonteladói körnek és a bő-
vülő áruválasztéknak is kö-
szönhetően a társaság bevé-
tele szépen gyarapodott az 
elmúlt években. Persze min-
den bizonnyal az általános 
gazdasági fellendülésből, va-
lamint az otthonteremtés ál-

lami ösztönzéséből is profi-
tált a Merkapt. A keresletet a 
globális járvány sem vetette 
vissza, sőt... Az utazásokon, 
éttermi vacsorákon megspó-
rolt pénz egy részét a ma-
gyarok is az otthonuk csi-
nosítására költötték. A Mer-
kapt megnövelt árukészlettel 
igyekezett biztosítani, hogy a 
vevőket a piaci áruhiány ese-
tén is ki tudják azonnal szol-
gálni. Először a gyártói kény-
szerleállások vezettek áruhi-
ányhoz, a későbbiekben már 
a tőke „menekülése” akasz-
totta meg az ellátási láncot. 
A befektetők ugyanis a tőzs-
dei mélyrepülés láttán nyers-
anyagokba, alapanyagokba 
forgatták a pénzüket, hogy 
tőkepiaci veszteségeiket az 
árupiacon ellensúlyozzák. 
Ez pedig nagyon sok termék 
esetében okozott áremel-
kedést.

Fülöp Ildikó büszke arra, 
hogy a járványhelyzet ellené-
re minden dolgozójukat meg-
tartották. A körülmények hir-
telen változása náluk is ki-
kényszerítette a digitalizáci-
ót, és nemcsak a home office-
ban. Ügyfeleik ma már rálát-
nak a készletekre, és nyomon 
követhetik rendeléseiket. 

– Ahhoz, hogy jobban csi-
nálhassuk azt, amihez ér-
tünk, folyamatosan optimali-
zálnunk kell a működésünket 
– emeli ki az elnök. A reklám-
ra félretett forintokat ugyan-
ilyen elkötelezettséggel for-
dítják évről évre a mozgás 
népszerűsítésére. A Mer-
kapt meghatározó tulajdo-
nosai eleve kötődtek a sport-
hoz. 2000-es évek elején a 
cég bővítéséhez meg tud-
ták vásárolni a Dreher egy-
kori sporttelepét. A terüle-
ten napjainkban a vállalko-
zás nevét viselő sportegye-
sület működik nyolc szakosz-
tállyal. 2007 óta a Merkapt 
Sportközpont ad otthont a 
Nagy Sportágválasztónak, 
öregbítve egyúttal Kőbánya 
hírnevét is.  

Autók millióiban szolgálják a biztonságot a Continental fékvezérlői

Önvezető autókról, munkaerő-ellátottságról, a pan-
démia hatásairól beszélgettünk dr. Keszte Róberttel, a 
budapesti Continental gyár ügyvezető igazgatójával az 
ötvenmilliomodik ER100 fékvezérlő egység átadásán. 

– 11 év alatt 50 millió fékvezér-
lő egység – ez azt jelenti, hogy 
attól függően, hogy egy autó-
ba egy vagy két ilyen elem ke-
rül, naponta 6–12 ezer olyan 
autó fut ki az európai piacra, 
amelyben van egy kis Kőbá-
nya…

– Igen, és ez egy óriási eredmény. 
Ebben mindenkinek benne van 
a munkája, gyártásban dolgozó 
munkatársaktól, a technikuso-
kon, logisztikusokon keresztül 
a gyártósori mérnökökig. És hát 
itt vagyunk Kőbányán, tehát ez 
egy kőbányai eredmény is. 

– Mennyire jellemző a 
munkaerőhiány? 

– Lassan hat éve ez a 
leg na g yobb gondu n k . 

Nehéz munkatársakat találni 
akár a gyártósorra, akár a ku-
tatás-fejlesztésre, minden kö-
vet megmozgatunk, hogy a bő-
vülésünket tudjuk támogatni. 
A másik oldalon pedig nyilván 
a helyzet arra is rákényszerít, 
hogy az igényünket csökkent-

sük, tehát automatizálással nö-
veljük a hatékonyságot. 

–  A z  öt ve n m i l l i o m o d i k 
ER100-as fékvezérlő egység 
átadását ünneplik, de már új 
típust is gyártanak. Mennyire 
kell előre gondolkodni az au-
tóiparban? 

– Nagyon. Ennek a terméknek 
a gyártását mintegy három-
évnyi előkészítés után 2010-
ben indítottuk, és még további 

hét-nyolc évig biztosan gyárta-
ni fogjuk. Ez összesen húsz év. 
A technológia, az igények azon-
ban olyan ütemben fejlődnek, 
hogy nekünk már a következő 
járműgenerációra kell választ 
adni. Közben átalakul a teljes 
autóipar, a belső égésű moto-
rok helyett jönnek az elektro-
mos motorok, az önvezető au-
tók. A  következő fékvezérlő-
generációt 2016-ban indítot-
tuk, de már építjük annak a tí-
pusnak a gyártósorát, amelyet 
jövőre kezdünk gyártani. 

– Említette az önvezető 
autó kat, mikor jöhet el az ide-
jük? 

– Ez attól függ, hogy milyen 
környezetről van szó. A tokiói 
olimpián például már lesznek 
teljesen önvezető kisbuszok, 
amelyek a szállás és a stadi-
on között szállítják az olimpi-
konokat. A technológia kont-
rollá lt körülmények között 
önvezetésre alkalmas. Azon-
ban a jogi és társadalmi elfo-
gadottság, annak a tesztelé-
se, hogy mennyire biztonságos 
a rendszer, még előttünk van. 
Én azt gondolom, hogy autó-
pályán, szabályozott körülmé-
nyek között akár már a követ-
kező években utazhatunk úgy 
felső kategóriás autóban, hogy 
elengedhetjük a kormányt. De 
arra még várni kell, hogy zsú-
folt, városi, kis kanyargós ut-
cákban, ahol sok a gyalogos és 
kerékpáros, a hátsó ülésről ve-
zessünk. 

– Mit hozott az elmúlt év 
a munkafolyamatokban, és 
van-e, amit megtartanak be-
lőle? 

– Sok olyan átalakítás tör-
tént, amelyeket nem akarunk 
visszafordítani. Például a táv-
munka elfogadottsága, vagy az, 
hogy úgy is kézben tudjuk tar-
tani a menedzsmentfolyama-
tokat, hogy nem vagyunk fizi-
kailag a helyszínen. De beszél-
hetünk arról is, hogy koráb-
ban végtelen mennyiségű be-
szállítói, vevői látogatás volt 
az egész autóiparban, ami gya-
korlatilag megszűnt, és biztos 
vagyok benne, hogy nem fog 
ugyanolyan mértékben visz-
szaépülni. Nyugodtan mond-
hatjuk, hogy a digitális folya-
matokat évekkel felgyorsította 
a pandémia. 

Márkanév a gépészetben és 
a sportban is

Harmincéves a Merkapt

Megújulhat Megújulhat 
a sétány, a sétány, 
a kőbányaiak a kőbányaiak 
véleménye véleménye 
alapjánalapján
Különleges „körútra” indulunk 
ezúttal D. Kovács Róbert Antal 
polgármesterrel. Kerületveze-
tői pozíciója mellett ugyanis 
egyéni választókörzetet is kép-
visel, mégpedig a Bánya utcá-
tól a Kőrösi úton és a Liget té-
ren át a Platán sorig tartó vá-
rosrészt. Az elmúlt időszakban 
számos fejlesztés valósult meg 
itt, elég a Liget tér megújulá-
sát vagy a füvesített villamos-
pályát említeni, a tavalyi év le-
hetőségeit azonban a járvány 
szabta meg. 

– Folyamatos volt a forgal-
mas közterületeink fertőtle-
nítése, a Kőrösi sétányon pe-
dig kérésünkre nagyobb lét-

számban és sűrűbben ellen-
őriztek mind a kerületi rend-
őrök, mind a közterület-fel-
ügyelőink – mondja D. Kovács 
Róbert Antal.

Nehezíti a területi fejleszté-
seket, hogy jócskán akad itt fő-
városi vagy állami intézmény, 
tulajdon, ilyen a Kőbánya alsó 
vasútállomás is. A műemlék 
jellegű utasforgalmi épület fel-
újítása tavaly kezdődött el. 

– Nem engedek abból, hogy 
itt liftre van szükség az aka-
dálymentesítés érdekében, 
ezért tárgyalok a MÁV veze-
tésével, a kormányzati szerep-
lőkkel – hangsúlyozza a pol-
gármester. Más konkrét fej-

lesztésekben is gondolkodik, a 
Liget utcában például a sebes-
ségcsillapítás, a Vásárló utcá-
ban pedig a parkolás könnyí-
tésének lehetőségeit kell át-
gondolni szerinte a következő 
időszakban. 

„Nag y fa lat ” lesz Kőrösi 
Csoma Sándor szobrának át-
helyezése is, amelynél D. Ko-
vács Róbert Antal a társadal-
mi egyeztetést, a kőbányai-
ak megkérdezését elengedhe-
tetlennek tartja, és amire ha-
marosan sor is kerül. Mint 
mondja, a szobor alkotója rég-

óta szorgalmazza az 1984-ben 
felavatott alkotás áthelyezését 
úgy, hogy az a Kőrösi útról is 
látható legyen és a környezete 
is méltóbb legyen. Az elhelye-
zésre már el is készült a kon-
cepcióterv, amelyről a kőbá-
nyaiak majd véleményt mond-
hatnak, a munkához ugyan-
akkor szervesen kapcsoló-
dik a Kőrösi sétány rendezése 
is. A polgármester elmondása 
szerint itt a növénykazetták 
átalakításával és a növényzet 
megújításával, vagyis kertépí-
tészeti eszközökkel és új utca-

bútorok beépítésével az a cél, 
hogy a sétány jobban illeszked-
jen funkciójához, az átalakítás 
után pedig már maga a sétány 
elrendezése is kevesebb lehe-
tőséget nyújtson a lakosságot 
zavaró tevékenységekre.

A polgármester hangsúlyoz-
ta: a tervekhez a fedezetet a 
társadalmi egyeztetés, a la-
kosság véleményének kikérése 
után lehet hozzárendelni, illet-
ve a beruházás elkezdése előtt 
szükség van a főváros hozzá-
járulására is, a szobor ugyanis 
nem a kerület tulajdona. 

Egységes ellátási lánc 
részévé válik a szolgáltatás 

A Baptista Szeretetszolgálat működteti tovább a LÉLEK-pontot

Több mint kilenc éve, 2012 ele-
jén indult az önkormányzati 
fenntartású LÉLEK-pont mű-
ködése Kőbányán a hajlékta-
lanná vált emberek felzárkóz-
tatására. A  cél, amely akkor 
90 millió forintos kormányza-
ti pályázati támogatással és to-
vábbi kerületi önerős hozzájá-
rulással megvalósult, az volt, 
hogy a lakhatásukat elvesztő 
– elsősorban kerületi –lakosok 
lakhatási és életviteli segítséget 
kapjanak, a támogatás révén pe-
dig visszailleszkedjenek koráb-
bi önálló életükbe. Lakcím nél-
kül ugyanis esély sincs munka-
vállalásra, amivel elindulhat-
nának a kifelé vezető úton. 

A program a Maglódi úti üres 
napközis tábor épületében in-
dult el. 

– A hajléktalanellátás alap-
vetően fővárosi feladat, amit a 

kerületi önkormányzatok segí-
tenek, támogatnak, kiegészíte-
nek szolgáltatásokkal – mond-
ja Weeber Tibor szociális ügye-
kért felelős alpolgármester, aki 
hangsúlyozza, hogy a pályázat 
jóvoltából a legfeljebb 2-3 ágyas 
szobákban, jó állapotú fürdők-
kel és konyhával felszerelt in-
gatlanban a hajléktalanszál-
lónál lényegesen jobb körül-
ményeket tudtak kialakítani a 
programba belépőknek. – Arra 
is kaptunk forrást, hogy néhány 
önkormányzati lakást felújít-
sunk és átadjunk a programból 
kikerülő embereknek. Ez több 
esetben meg is történt, és a ke-
rület azóta is szükség szerint 
biztosít évente egy-két lakást 
erre a célra. Ezt a továbbiakban 
is szeretnénk megtartani – te-
szi hozzá Weeber Tibor. 

Az  önkormányzati vállalás 

azért is fontos, mert a LÉLEK-
pont működtetését június else-
jével a Baptista Szeretetszolgá-
lat vette át Kőbányától. Az át-
adással egy már meglévő ellá-
tási lánc egészül ki, a Magló-
di úton a ház szomszédságá-
ban működik a szeretetszolgá-
lat több más szolgáltatása is. 

– A telephelyen többféle szo-
ciális szolgáltatást nyújtunk, 
szenvedélybetegségből kigyó-
gyulók számára lakhatási segít-
séget biztosítunk, itt működik a 
népkonyha, és itt van a szociális 
centrumunk is, ami közfürdőt, 
közmosodát, alkalmanként pe-
dig fodrászatot is biztosít a jel-
lemzően utcán élő rászorulók 
számára – sorolja Hári Tibor, a 
Baptista Szeretetszolgálat ügy-
vezető főigazgatója. A LÉLEK-
pont átvételével így kiegészül a 
szolgáltatási palettájuk. –Arra 

törekszünk, hogy aki ideköltö-
zik, támogatott lakhatásban ré-
szesül, az munkát is vállaljon, 
és a többség talál is. Van, aki 
közfoglalkoztatott, de van, aki 
piaci körülmények között tu-
dott elhelyezkedni, hiszen haj-
léktalanná válásuk előtt sokak-
nak volt szakmája. 

Ha van lakhatás és van mun-
ka, a hajléktalanná vált em-
ber elindulhat a visszailleszke-

dés, az önálló életvitel felé. Ke-
resetük azonban általában ek-
kor még nem teszi lehetővé sem 
a lakásvásárlást, sem a piaci 
albérletek igénybevételét, így 
a szeretetszolgálat úgyneve-
zett kilépőházakkal segíti őket. 
A kezüket azonban ott sem en-
gedik el, figyelnek rájuk, és ta-
nácsot, segítséget nyújtanak ne-
kik önálló teljes életük kialakí-
tásáig. 

Helyreállítás után
Három méter mélyről, hatalmas erővel 
tört fel a víz tavaly decemberben az Új-
hegyi sétány déli részén lévő lépcsőnél. 
A pusztítást és a víz erejét mutatta, hogy 
a lépcső egyes köveit is darabokra törte. 
A vízművek rövid időn belül megszün-
tette a lakosság vízellátási problémá-
it, a Kőbányai Vagyonkezelő pedig a ki-
ömlött víz nyomán képződött jégpályát, 
a teljes helyreállításra azonban május 
végéig kellett várni, ugyanis több szem-

pontból sem volt ez egyszerű 
feladat a Fővárosi Vízművek 
számára.

Elsőként az derült ki, hogy az 
eltört vízvezeték nagyon nagy 
méretű volt, ahhoz pedig, hogy 
elkezdődhessen a helyreállí-
tás, geofizikai vizsgálatokra is 
szükség volt. Így derülhetett ki, hogy 
nemcsak a lépcsőnél rombolt a kizúdu-
ló víz, hanem a sétány lejjebb lévő részei 

alatt is átmosást, üregesedést okozott. 
Vagyis nemcsak a lépcsőt, hanem hosz-
szabb szakaszt kellett helyreállítani. 

Palkovics László inno-
vációs és technológiai 
miniszter vette át az 
50 mil liomodik fékve-
zérlő egységet

Ilyen volt…

…ilyen lett

Egy kis Kőbánya 
Európában
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Bringás uzsonnával várta a Kő-
bányai Bringás Egyesület a ke-
rékpározás világnapján a Kő-
bányai út mentén biciklizőket. 
Akinek nem volt sietős a dolga, 
többféle péksütemény közül vá-
laszthatott, frissítőként pedig 
dobozos baracklevet vagy al-
koholmentes sört kapott. Volt 
uzsonnázó, aki Budáról indult, 
és a szomszédos 17. kerületbe 
tartott, mások gyerekkel érkez-
tek, közelebbről, Zuglóból. Bár 
a bringás reggeli a megszokot-
tabb esemény, a Kőbányai Brin-
gás Egyesület elnöke, Balla Ta-
más bensőségesebbnek tartja 
az uzsonnát, ezért is szerveztek 
ismét inkább azt. Mint mond-
ja, hazafelé kevésbé sietnek az 
emberek, szívesebben elidőz-
nek, elbeszélgetnek a standnál. 

A civil szervezet a péksütemé-
nyeket és a baracklevet a Kőbá-
nyai Önkormányzattól kapott 
támogatásból vásárolta, az íze-
sített, alkoholmentes söröket 
pedig legújabb szponzoruktól, 
a Drehertől kapták.

A Kőbányai Közterület-fel-
ügyelet járőrei érkeztek el-
sőként a Bihari és Horog utca 
kereszteződésében történt 
balesethez, ahol egy kiste-
herautó villamossal ütkö-
zött. A karambol miatt a vil-
lamos kisiklott. A helyszínre 
érkező felügyelők elsőként 
a kisteherautó sofőrjének ál-
lapotát vizsgálták meg, aki 
közlésük szerint könnyebb 
végtagi és fejsérülést szen-
vedett. A villamoson nem sé-
rült meg senki. A közterület-
felügyelők az utasokat biz-
tonságosan leszállították, 
biztosították az utat a tűz-
oltók kiérkezéséhez, majd 

folytatták a forgalom irányí-
tását a hatóságok kiérkezé-
séig, átadva a helyszínt a ka-
tasztrófavédelem, az orszá-
gos mentőszolgálat és a köz-
lekedésrendészet munkatár-
sainak.

Hirbek Edina, a ZöldEb – Kutyás Ér-
dekvédelmi Egyesület elnöke volt 
Mustó Géza Zoltán alpolgármester 
vendége, akivel elsősorban a kerüle-
ti kutyásokat érintő ügyekről egyez-
tettek. A ZöldEb több kerülettel is ki-
váló kapcsolatot ápol, így rendkívül 
sok tapasztalatuk van a különféle jó 
gyakorlatok terén, melyeket az elnök 
megosztott az alpolgármesterrel.

Szóba került a kutyafuttatók ügye, 
az új kutyaürülék-gyűjtő kukák kihe-
lyezése, a kutyaürülék felszedésére 
való ösztönző technikák. A legérde-

kesebb és igen népszerű 
kezdeményezés az „Én 
szedem” akció, mely-
nek az a lényege, hogy 
a gazdik kitűzőt visel-
nek, mellyel büszkén 
hirdetik mások számá-
ra is példaként, hogy ők 
bizony felszedik a ku-
tyapiszkot. Hasonló-
an jó gyakorlat, hogy 
ezt a jelvényt a közte-
rület-felügyelők is el-
ismerés gyanánt ad-
hatják, ha becsületes 
gazdit látnak. Rendkí-
vül fontos, hogy a köz-
teresek és a különféle 
hatóságok ne ellenség-
nek tekintsék a kutyá-
sokat, hanem egyfajta 
partnerség alakulhas-
son ki. Ennek elérésé-
re az egyik lehetséges 
eszköz, hogy a közte-
resek az állatvédel-
mi szervek képviselőivel közösen „jár-
őrözzenek”. 

– Az ilyen kezdeményezésekkel fon-
tos lépést tehetünk a tudatos állattar-
tás felé – mondja Hirbek Edina –, mert 
a kutyapiszok otthagyása sok esetben 
más hiányosságokat is magával hozhat, 
pl. az ivartalanítás, a chipeltetés vagy 
az oltás hiányát.

A ZöldEb vallja, hogy az önkritika is 
elengedhetetlen: sajnos a kutyás társa-
dalom is felhígult, és vannak felelőtlen 
gazdik, ám őket kitaszítja magából ez a 

közösség, erre jó példa a Pesti kutyások 
szégyenfala nevű csoport a közösségi 
médiában.

Jelentős probléma továbbá, hogy 
egyes menhelyeken, így különösen az 
Illatos úton, szinte bárkinek kiadnak 
állatot, és ennek sokszor káros követ-
kezményei vannak. Eleve fontos len-
ne, hogy bármilyen állat örökbefogadá-
sa esetén egy kisokost kapjon a gazdi a 
legfontosabb tudnivalókról.

Hirbek Edina értékelése szerint a ha-
tályos állatvédelmi törvény alapvetően 

jó, ám a végrehajtással komoly gondok 
vannak. Éppen ezért nagy szükség len-
ne arra, hogy az önkormányzatok saját 
állatvédelmi stratégiával rendelkezze-
nek. Mindezekkel párhuzamosan pedig 
szükséges lenne egységesíteni a vonat-
kozó fővárosi szabályokat.

– Igazán hasznos egyeztetés volt, me-
lyet a jövőben is rendszeresen folytatni 
fogunk, mert feladat van bőven e téren 
is, mind a gazdik, mind az önkormány-
zat számára! – összegezte a találkozó 
mérlegét Mustó Géza alpolgármester.

Tavaly a járvány miatt nem kezdődhetett 
el a művelésük, idén viszont már nem 
maradtak gazda nélkül a KÖSZI udva-
rán lévő magaságyások. A Kőrösi Kultu-
rális Központ pályázatot hirdetett a mű-
velésükre, a jelentkezők első csoportja 
májusban vehette át a kertkapu kulcsát 
Győrffy László ügyvezetőtől, aki körbeve-
zette őket és megmutatta, hol gyűjthető 
a gaz, honnan lehet vizet vételezni locso-
láshoz. Bár a kertészkedni vágyók csak 
megbeszélésre érkeztek, a magaságyá-
sok mellett gyorsan gyomlálásba fordult 
a szó – percek alatt tisztultak meg a par-
cellák. A petrezselyemzöld és a zsálya 
természetesen maradt, hisz azok jól meg-
férnek a beültetni tervezett palántákkal, 
zöldségekkel. 

Szemléletváltás 
az állattartásban

A partnerség a fontos a szereplők között

Rajtolt a közösségi 
kertészkedés!

KERT ÉS BALKON
Gyümölcsfáinkról
Június elejé-
re a termé-
sek megkö-
töttek gyü-
mölcsfáin-
kon. A vár-
ható termés 
nagysága és 
minősége a 
f á k  k o n d i -
c io n á l i s é s 
egészség-
ügyi állapotától függ, valamint a 
fák életkora is befolyásolja, hogy 
mekkora lesz a hozam. A késői má-
jusi fagyok jelentős károkat okoz-
hattak, ez ellen sajnos nem igazán 
tudunk védekezni a házikertben.

A családi házak kertjeiben a 
gyümölcsfák meghatározó növé-
nyek. Főbb munkálataink a met-
szések és permetezések, valamint 
a tápanyagpótlás. A növényvéde-
lem nem veszélytelen feladat, so-
kan nem is csinálják. Aki idegenke-
dik a tavaszi lemosó permetezés-
től, majd később a gombabetegsé-
gek és rovar kártevők elleni vegy-
szeres védekezéstől, annak java-
solhatom a különböző csapdázá-
sokat. A színcsapdákkal, szexfero-
mon-csapdákkal jól követhetjük a 
levéltetvek, tripszek, cseresznye-
légy, körtelevélbolha stb. felszapo-
rodását, és így csak egyszer-egy-
szer kell permeteznünk. Az oksze-
rű növényvédelem a termés bizton-
ságát szavatolja.

A fák zöldmetszése külön tudo-
mány. Ha bizonytalanok vagyunk, 
kérjük ki szakember véleményét, 
de mindenképpen tájékozódjunk 
a zöldmetszések előtt. Kertjeink 
fáit ritkán trágyázzuk, pedig nekik 
is szükségük van a tápanyagokra. 
Adjunk a koronacsurgó alá négy-
zetméterenként 5-10 liter szerves 
trágyát, és forgassuk be! Levélen 
keresztül is trágyázhatunk, a lomb-
trágyákat beszerezhetjük a gazda-
boltokban, és permetezéssel jut-
tassuk ki. A fák törzsének az aljánál 
alakítsunk ki tányérokat úgy, hogy 
legalább 30-40 liter vizet bele tud-
junk önteni, ami aztán lassan beszi-
várog a talajba. Az esővíz elfolyását 
is így tudjuk lassítani. A csapadék-
szegény időjárásnál ez igen fontos. 
Ne felejtsük el, hogy egy kánikulai 
napon egy gyümölcsfa akár száz li-
ter vizet is képes elpárologtatni. 

 Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula 
Kertészeti Szakgimnázium és 

Szakközépiskola igazgatója

Kőbányán már nem kifizetődő a lomizás 

Fagyal utca, a lomtalanítás es-
téje. A képünkön szereplő férfi 
a közterület-felügyelőktől ka-
pott helyszíni bírságról szó-
ló csekket mutatja a kezében. 
Csemőről érkezett, a felügye-
lők kérdésére váltig állítot-
ta, hogy csak egy használt bil-
lentyűzetet szeretett volna ki-
emelni a lomok közül. Aztán 
ahogy tovább beszélgetünk, 
kiderül, hogy az egész család-
jával jött Kőbányára, előző 
nap pedig már az édesanyjá-
ra is helyszíni bírságot róttak 
ki lomizásért. Végül elisme-
ri, a bírságok befizetése után 
már nem biztos, hogy kifizető-
dő volt lomizni. 

Kifizetődött viszont a kő-
bányai közterület-felügyelők 
megfeszített kéthetes mun-
kája, jelenlétük látható ered-
ménnyel járt. 493 esetben in-
tézkedtek, túlnyomó részben 
lomizók miatt.

Az FKF Zrt. idén a május 
25-e és június 2-a közötti idő-
szakra hirdette meg a lomtala-
nítást. A kerületet körzetekre 
bontották, és meghatározták 
azt is, hogy a lomokat az adott 
napon 18 órától lehet kihelyez-
ni – így igyekeztek elkerülni, 
hogy a lomok hosszabb időn át 
a közterületeken legyenek, és 
azokat válogassák, széthord-
ják, szétdobálják. A lomok elvi-
tele után pedig jött a takarítás. 

A lomtalanításra azonban a 
lomizók is készültek – már na-
pokkal a kezdés előtt megjelen-
tek a „foglalós” táblák az utcá-
kon. És ezzel elkezdődött a kő-
bányai közterület-felügyelők 
munkája is, akiket idén már 
a vonatkozó önkormány-
zati rendelet szigorí-
tása is segített. A kö-
zösségi együttélést 
szabályozó önkor-
mányzati rendelet 
ugyanis idén válto-
zott a közterületek 
rendjének megtar-
tása érdekében. En-
nek értelmében akár 
200 ezer forintos bírsá-
got is kiszabhattak azokra, 
akik a lomtalanításkor kihe-
lyezett lomot válogatták, szét-
hordták, vagy éppen sajátjuk-
ként őrizték. 

A kőbányai közterület-fel-
ügyelők a lomtalanítás alatt 

334  eset-
ben szabtak 

ki bírságot, to-
vábbi 159 esetben pedig eljá-
rást kezdeményeztek. Hasonló 
számú intézkedésre – nem egé-
szen két hét alatt – még nem 
volt példa a felügyeletnél.

Ne megszokásból 
vezessünk!
Lakossági kezdeményezésre és 
a jelenlegi forgalmi helyzetek 
javítására a kerület több pont-
ján is hamarosan forgalom-
technikai változások lépnek 
életbe, a munkálatok (útjelzé-
sek felfestése, táblák kihelye-
zése) jellemzően az iskolai szü-
nettel kezdődnek. 

Soroljuk, hol érdemes jobban 
figyelni majd.

Az eg yik leglátványosabb 
változás a Kápolna téri munka 
lesz, ahol négy út találkozik, de 
csak háromnak van gyalogát-
kelőhelye. Itt az iskolába érke-

ző gyerekek balesetmentes köz-
lekedésének segítése érdekében 
kiépül a negyedik gyalogátkelő-
hely a Gergely utca felől érkezők 
számára. 

Gyárdűlőn és környékén a ba-
lesetmentes közlekedést, illet-
ve a szűk utcákban való parko-
lást egyirányúsítás segíti majd. 
A Makk utca, a Derecskei utca, 
a Belényes utca és az Érsemlyé-
ni utca is egyirányú lesz. 

A MÁV-telepnél a Hungária 
körútról a telep középső fő utcá-
jára szűnik meg a behajtási le-
hetőség, csak a Salgótarjáni út-

nál lehet majd be-
kanyarodni a te-
lepre. Ennek cél-
ja az, hogy az át-
menő for ga lom 
csökkenjen, sokan 
ug yanis a MÁV-
telep középső fő-
utcáját használ-
ták egérútként, ha 
a körúton a forga-
lom torlódott. 

A kerület több más pontján, 
például az Ihász és a Füzér ut-
cába n, va la mint a Gépma-
dár utcának az óvoda melletti 

zsákutcás részén új táblák segí-
tik majd a szabályos parkolást. 
Utóbbi helyszínen a parkolás 
szabályozása érdekében, vala-
mint azért, hogy az autósok ne 

lógjanak rá a zöldre, megtart-
sák a szabályos távolságot az 
ovi kerti részétől, ahol a gyere-
kek játszanak, parkolást gátló 
oszlopsor is épül. 

Uzsonna két kerékenBalesetnél is
segítenek

Eredményes szigor
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– Pünkösdkor lényegében 
megszűntek a járványügyi 
korlátozások. Az utóbbi he-
tekben elkezdett magához 
térni a piac? 
– Továbbra is hullámvasúton 
ülünk, de az utazás nem a Co
viddal kezdődött. Már 2020 
elejére megszűnt a felhajtóerő 
a piacon. Az állami ösztönző
programok lecsengtek, és nem 
látszott, hogy mi adhatna új 
lendületet. Ehhez jött hozzá a 
járvány, amely az ország lezá
rásával indult. A „Maradj ott
hon!” kampány visszavetet
te a keresletet. Az első hullám 
után megélénkült ugyan a ke
reslet, ám egyben meg is vál
tozott. 

– Miben? 
– Megnőtt az érdeklődés a 

kertvárosokban és az agglo
merációban található kertes 
házakra, valamint a télen is 
használható nyaralókra. El
kezdett hatni a bezártság. 

– A harmadik hullám halá-
lozási aránya nemzetközi vi-
szonylatban is magas volt. 
Az áldozatok ingatlanjai 
megjelentek már a piacon?

– Az  ingatlanpiacon min
dig is jelen voltak a halálese
tek miatt eladóvá vált lakások, 
házak. Az sem újdonság, hogy 
a frekventált településeken, a 
nagyvárosokban, üdülőhelye
ken, ezek az ingatlanok kere

settek, mert többségük nincs 
felújítva, ami mozgásteret je
lent a vevőknek. 

– Ez igaz Kőbányára is?
– Az elmúlt évtizedek inf

rastrukturális fejlesztései
nek köszön hetően Kőbá
nya ma már a keresett kerü
letek közé tartozik. A lakás
állomány minősége az elmúlt 
tíztizenöt évben sokat ja
vult. A 2000es évek má
sodik felében ug yan
is gazdát cserélt azok
nak a lakásoknak egy 
jelentős része, amelyek 
a 60as, 70es években 
épült emeletes házakban 
találhatók. A vevők pedig 
energiatakarékosra cserél
ték a nyílászárókat, korsze
rűsítették a fűtést, és szi
geteltették a homlokzatot, 
amíg volt rá állami támoga
tás. A panellakások árának 
emelkedéséből Kőbányán is 
profitáltak a tulajdonosok. Ha 
eladták az ingatlant, a csokból 
és a mellé járó kedvezményes 
hitelből már tudtak venni ma
guknak családi házat a kele
ti, délkeleti agglomerációban, 
ha nem is Budapest közvetlen 
szomszédságában.

– Most jön az ingatlanfel-
újítások újabb hulláma?

– Papíron igen, a gyakorlat
ban pedig majd meglátjuk. Sok 
az ügyeskedő, trükköző sze

replő. Az otthonfelújítási prog
ram rendeltetése nem az, hogy 
napellenzőt szereltessünk be
lőle az erkélyre. A kivitelező
hiány megmaradt, valódi mes
tert eddig sem nagyon lehe
tett találni a kisebb munkák
ra. Ahhoz, hogy a kétkezi mun
ka vonzó legyen, valódi reform 
kellett volna a szakképzésben. 

– A csoknál láttuk, hogy 
az állami támogatás egy ré-
sze beépült az eladási árba. 
Ugyanez várható az otthon-
felújítási programnál is? 

– A piac logikája ezt diktál
ja. Ha az eladók azt tapasztal
ják, hogy nő az érdeklődés a 
felújítandó ingatlanok iránt, 
akkor vastagabban fog majd 
a ceruzájuk.

– Kőbányát több állami fej-
lesztés is érinti vagy érinthe-
ti a jövőben. A déli körvas-
út egyik megállóját a Népli-
getnél alakítják ki, amelyet 
a kormány és a főváros is 
megújítana. A parkkal átel-
lenben épülne fel az új Köz-
lekedési Múzeum. Ezek a be-

ruházások automatikusan 
felértékelik a környékbeli in-
gatlanokat?

– Minden fejlesztés hasz
nos, de nem mindeg yik je
lentkezik a nég yzetméter
árakban. A közlekedési, illet
ve a munkahelyteremtő be
ruházások hatása általában 
értéknövelő. A zöldfelületek 
megújításából vagy a kultu
rális fejlesztésekből viszont 
nem szoktak közvetlenül pro
f itá lni az ingatlantulajdo
nosok. 

A  Füzér utca 37. 
címről a helytör
ténetet jól ismerő 
kőbányaiaknak a 
Magyar Szalámi
g yá r Rt. pla kát
ja jut hat eszü k
b e .  A z   e g y k o r i 
sza lá mi és tex
tilgyár története 
azonban mára új 
irányt vett, a téli
szalámik és szö
vőszékek helyét 
más foglalja el. Berta Máté, 
a 4K Kőbányai Kortárs Kul
túr Központ alapítója néhány 
éve költözött be a Füzér utcai 
épületbe, majd társá
val közösen elkezdte 
azt hasznosítani. 
Partikat szervez
tek, amíg a pan
démia miatt le
á l l á s r a  nem 
kényszerül
tek. Így jött 
a  n y i t o t t 
műhelyek, 
a 4K ötlete. 

– 13 bér
lő érkezett 
februárban, 
mos t m á r 
22en van
n a k .  Ö t
vös, hul
ladék 
mű
anyag

ból bútort készítő, 
gördeszkaépítő, fes
tőművészek, zené
szek, szobrász, ma

ket t e s ,  k ut y a
fotós – sorol

ja mindazo
k a t ,  a k i k 

már a Fü
zér utcá
ban dol
goznak. 

És jú
nius
ban 
e l i n du lt a k  a z 
eseménysoro
zataik is. Az ud
var kertmozivá 
alakult, az első 
vetítés a Vic

t or i a  volt ,  a 
berlini éjsza

k á r ó l  s z ó 
ló a l kotá s, 
amelyben a 
metróállo
másból ki
alakított 
parti

helyszí

nen bármi megtörténhet. Ki
csit úgy, ahogy itt, az évszáza
dos gyárépületben is. 

– Remélhetőleg Kőbányán 
megmaradnak ezek az épüle
tek, hiszen nagyon nagy múlt
ja és komoly mikroklímája 
van ennek a helynek – mond
ja immár egy régi bérlő, Sza
kál Zsolt, a Colorbar tulajdo
nosa. Retrokincsek lelőhelye 
az övé, az 50es, 60as, 70es 
évek berendezési tárgyait, jól 
beazonosítható tervezők al
kotásait gyűjti és kínálja ve
vőinek. Nem cserélné fel a kő

bányai helyszínt egy bel
városi butikkal, mert 

m i nt mondja ,  it t 
s e n k i n e k  s e m 

kel l  k ív ü lá l
lónak érez

nie magát, megvan az 
a szabadságérzet, amit 
eg y New Yorki vag y 
berlini foglaltház ad
hat. A Colorbar forma
bontó börzével, Szalá
mig yári capriccióva l 

nyitott. A június végéig nyit
va tartó kiállításon a Képző
művészeti Egyetem hallgató
inak alkotásai csodálhatók és 
vásárolha tók meg. 

A Füzér utcában talált új al
kotóhelyre Szőke Péter Jakab 
festőművész is. A XIX. kerü
leti Wekerletelepen él és ott 
van a stúdiója is, azonban feb
ruár óta Kőbánya a második 
otthona. Mint mondja, a na
gyobb képekhez kellett a hely. 
Több festő is dolgozik a 4K 
nyitott műhelyeiben, jó közös
ség alakult ki – teszi hozzá. 

A  képzőművészet mellett 
másnak is jut hely – a Négyes
pályán például gördeszkások 
gyakorolhatják legújabb figu
ráikat, de volt már itt rövid
film és klipforgatás is. 

Egy jó várossztori 
közösen íródik

Követni kell a gondolkodásmód változását

Rozsdás, kopott negyed, ahol 
sok a bűnözés – sokszor régi 
sztereotípiákat takarnak az or
szágos címlapokra kerülő kőbá
nyai sztorik. Pedig a város arcu
lata, a füvesített pályán futó vil
lamos, a 21. századi kutatásfej
lesztési bázisaikat kiépítő cé
gek, az Újhegyi sétány vagy ép
pen a zenének, kultúrának ott
hont nyújtó Kőbányai úti mű
helycsarnokok már másról me
sélnek. És a budapesti bűnözé
si statisztikákban sincs vezető 
helyen Kőbánya. Hogyan válto
zik egy város arculata, és mitől 
lesz jó a városfejlesztés? Erről 
beszélgettünk Kolossa József 
urbanisztikai szakemberrel, a 
Lechner Tudásközpont ügyve
zetőjével. 

– Mi kell ahhoz, hogy egy vá-
ros, kerület imázsa változzon? 

– Szerintem az alapkér
dés az, hogy mit tekintünk 
városnak. Sokak szerint 
a város az épületeinek az 
összessége, mások szerint 
pedig az emberek összessé
ge. A személyes verzióm az, 
hogy egy város leginkább 
egy folytonos történetként 
írható le. És akár egy film
nél vagy regénynél, ha új 
szereplő lép be vagy valami 
új történik, akkor elindul
nak a történet új szálai is. 
Akik távolról ismerik, csak 
abból tájékozódnak, amit 
hallanak róla, ma pedig a 
negatív hír hamarabb eljut 
az emberekhez. A pályám elején 
a VIII. kerületi városrehabilitá
ción dolgoztam, és már rég a leg
biztonságosabb része volt a bel
ső kerületeknek a Rákóczi tér 

környéke, mégis milyen törté
neteket hallottunk róla még ak
kor is… 

– Rozsdaövezetek és 21. szá-
zadi kutatás-fejlesztési bázi-
sok, százéves bérházak, la-

kóte-
lepek 

és új lakóparkok – Kőbányán, 
mondhatni, minden megtalál-
ható. Összeegyeztethetők? 

– Ezek olyasfajta történetté 
tudnak kikerekedni, mint azok 
a regények, amelyek egy térben 

mozognak ugyan, de különbö
ző szereplők szempontjait kö
vetik végig. Nem kell közös ne
vezőre jutni, mert egy városnak 
több személyisége van, és mind
egyiknek az előnyét kell kihasz
nálni. Azok a rossz döntések, 
amelyek csak ezt vagy csak azt 
akarják meglovagolni, és azok 
a jók, amelyek a város szemé
lyisége okán engedik a sokszí
nűséget. 

– Kőbánya helytörténete na-
gyon gazdag múltra tekinthet 
vissza. A tradícióknak mennyi-
re van ma kiemelt szerepe? 

– Nagyon fontosak, de nem 
jogalapként. Az a kérdés, hogy a 
tradícióból tude a város olyan 
új fejezetet nyitni, amely új gene
rációkat szólít meg, követi a gon
dolkodásmód változását. Egy 
évszázada nagy érték volt, hogy 
a Dreher megtelepedett, de ma 
már lehet, hogy nemcsak ő, ha
nem a mellette felnövő kis főz
dék írják az új történetet, azok, 
amelyeket a fiatalok kedvelnek, 
és teljesen más stílust képvisel
nek. Városfejlesztésnél az a fon
tos, hogy hogyan, mitől lesz egy 
fejlesztés kőbányai. És meg kell 
tudni mondani azt is, hogy mi
lyen lesz a város, milyen mér
tékben akar új embereket be
vonzani, milyen típusú embe
reket, milyen céllal, illetve mit 
tud nekik kínálni, és aztán eh
hez képest tudja meghatározni 
a lépései sorát.

– Ha 21. századi életminőség-
ról van szó, mi kell hozzá? 

– A legfontosabb a sokszínű
ség. Egy kerületnek nem kell 
mindent tudnia, de akkor jó, ha 
vannak alacsonyabb árkategó
riájú vendéglátóhelyek, ugyan
akkor van olyasmi is, ami meg
szólítja a tehetősebb közeget. 
Legyen fiatalos zene, de legyen 
komolyzene is, legyenek pihe
nőparkok, de intenzívebb helyek 
is. Az emberi élet összetett, a vá
rosnak pedig a nap különböző 
szakában, az év különböző év
szakaiban, a családi élet külön
böző szakaszaiban meg kell tud
nia szólítania a lakóit. A sokszí
nűségen felül pedig kell lennie 
egy arcélének, ami azonosítha
tó, például sportos kerület vagy 
zöld kerület, amivel kilátszik a 
nagy masszából. A jó sztori kö
zösen íródik, amelyben megvan
nak a szereplők – lakosság, cé
gek, intézmények, egyházak, ci
vilek – a saját esendőségükben 
meg a saját kiválóságukban, és 
ők együttesen tudnak sikertör
ténetet írni. 

Szalámigyárból 
kultúrközpont

Formabontó börzével és kertmozival nyitott a 4K

Dugó pukkan, telik a kis po
hár, hatan koccintanak a Ha
lom utca 37/B árnyas kertjé
ben. „Isten éltesse az alkotóhá
zat!” – hangzik a köszöntő. Két 
évtizedes álom valóra válását 
ünneplik a Kőbányai Képző és 
Iparművészek Egyesületének 
tagjai.

Azt mesélik, egy pécsi kiállí
tás utáni esti beszélgetésen me
rült fel bennük, milyen jó lenne 
egy alkotóház, ami lehetősé
get adna a kerületi művészek
nek arra, hogy együtt alkossa
nak, nyissanak a fiatalok felé, 
és hogy az eddigieknél is szer
vesebben jelen legyenek a kőbá
nyaiak életében. Az álom valóra 
válását pedig az tette lehetővé, 
hogy megtudták, a Helytörté
neti Gyűjtemény új otthonra lel 

a Füzér utcában, így a 
régi épülete megüre
sedik. Ekkor írtak a 
polgármesternek egy 
levelet, és a kéréshez 
konkrét programot, 
vállalásokat is írtak 
– mondja az első lépé
sekről Krausz Margit 
festőművész. 

A z   ü n nepi  ko c 
cintást azonban sok 
munka előzte meg, 
bőven akadt tenniva
ló a takarításon túl is a megüre
sedett épületben. Gál Magdolna 
festőművész, az egyesület ve
zet végig az épületen. Az alag
sorban lévő helyiség a helytör
téneti gyűjtemény kiállítótere 
volt, azt tervezik, ők is tárlato
kat, filmvetítést, beszélgetése

ket tarthatnak majd itt, alko
tásra ugyanis a fényviszonyok 
nem adnak lehetőséget. 

– Na ez lesz az alkotószo
ba, a képzőművészeké, festő
ké, mert világos, és szórt fény 
van – mutatja a kiállítótér fe
lett lévő másik nagyobb helyi

séget Gál Magdolna, aki 
azt is sorolja, mi min
dent végeztek az elmúlt 
hónapokban. – A  falat 
kellett glettelni, festeni, 
legalább vállmagassá
gig. Nem is tükörsima, 
mert mi csináltuk, nem 
vagyunk szakemberek 
– neveti el magát. A mű
vészek saját kezű mun
kájához az önkormány
zat is hozzájárult, a régi 
ablakokat új nyílászá

rókra cserélték tavaly.
Az alkotóházban lesz állandó 

helye a textileseknek is, a szö
vőszék már egy pincében várja 
végleges helyét. És lesz lehető
ség művészetterápiára is, me
séli Gál Magdolna, aki a hat
nyolc fő fogadására alkalmas 

kis szobában mosolyogva mu
tatja, hogy már az első eszközö
ket is beszerezték. 

Az  alkotóház a jelen, a kis 
konyha falán pedig a régi zász
ló a KKIE két évtizedes múlt
jára emlékeztet, annak az al
kotótábornak az emlékét idéz
ve, amikor egyesületként elő
ször voltak jelen a Művészetek 
Völgye Fesztiválon. A ház lát
hatóan készen áll a kezdésre, és 
ahogy az egyesület tagjai fogal
maztak: ahol most tartanak, az 
a nulladik pont, ahol az álmok
ból nemcsak tervek szövődnek, 
de elkezdődhet azok megvalósí
tása is. Láthatóan közös gondo
lata a jelenlévőknek, hogy nyit
ni szeretnének a fiatalok felé, és 
az Alkotóházban erre lesz is ka
pacitás. 

„Kőbánya ma már 
vonzó célpont a piacon”

Interjú Balla Ákossal, az ingatlanközvetítő hálózat tulajdonosával

Alkotóház 
születik

Közös műhelyben dolgozhatnak a kőbányai művészek
Az első koccintás 
az Alkotóházra
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Várszegi András, alias Bandi-
ta, ha nem is most, de valóban 
Amerikából érkezett. Három és 
fél évig szakácskodott az Egye-
sült Államokban, ott ismerke-
dett meg a street food, vagyis 
az utcai büfék tengerentúli íz-
világával. Sütött hamburgert, 
készített klasszikus New York-i 
hot dogot kolbásszal és pirított 
hagymával, a spanyol ajkú be-
vándorlóknak pedig Cuba-
no szendvicset marha-
szegysonkával (past-
rami) és sült hússal.

Hazatérése után 
ezt a vonalat vit-
te az eg yik vi-
dék i  f ü r dőv á-
rosban, amíg be 
nem ütött a Co-
vid. Eltűntek a 
turisták, és velük 
együtt a séf büféi-
nek forgalma. Nem 
sokat gondolkodott, 
amikor mostani társa, 
Szilágyi László tavaly decem-
berben felhívta. Februárban 
már a Merkapt Sporttelep be-
járatánál sütötte a húst. A bü-

féko-
csi emb-

l é m á j a  a 
vevőcsalogató 

ínyencségre, a bölényburger-
re utal, amelyhez Somogyból 
szerzik be a húst. Nem akar-

tak felülni a manapság divatos 
„Angus-vonatra”, a marhánál 
különlegesebb és a westernstí-
lushoz jobban illő állatot keres-
tek. Ezt találták meg a bölény-
ben. Van persze marhából sü-
tött hamburgerük is, de azt sem 

Angusból készítik, hanem a ná-
lunk őshonos magyar tarkából. 
A hot dogot egy zalai manufak-
túra ínyenc marhakolbászával 
kínálják. 

– Prémium kategóriájú kéz-
műves-alapanyagokkal dolgo-

Aki megnézi a James Bond-
univerzumból a Casino Ro-
yale-t, az akkor is nagytotált 
kap a parkour világáról, ha 
nem tudja, mit is lát. Az első 
akciójelenetben a 007-es ár-
kon-bokron át üldöz egy me-
rénylőt. Az epizódszerepet az 
„ugrálós-mászós” extrém sport 
egyik guruja, Sébastien Fou-
can alakította.

A parkour Párizs egyik külvá-
rosának szegényebb negyedé-
ből ered, ahol arra is volt példa, 
hogy a sportág alapítóinak ab-
lakon kiugrálva, falakon és ház-
tetőkön át kellett menekülniük 
az életben maradáshoz. Ilyen-
kor a hatékonyság, a megfelelő-
en időzített erőkifejtés legalább 
annyira fontos, mint a gyorsa-
ság. Bár az újhullámos nagyvá-
rosi sportág megtalálta helyét 
a hagyományos világban – Ma-
gyarországon is a torna egyik 
szakágának minősül –, olyan 
szigorúan definiált gyakorlatok 
továbbra sincsenek benne, mint 
például a lólengésben. 

– A  versenyeken két szám 
van, a speed run és a freestyle. 
Az előbbiben az nyer, aki a leg-
gyorsabban megy végig a pá-
lyán. Utóbbiban már a bemu-
tatott trükkök nehézsége és ki-
vitelezése is számít – mond-
ja Szentváry-Lukács Vajk, aki 
Máté Áronnal közösen viszi az 
ország egyetlen parkourtermét 
a Korponai utcában. Rajtuk kí-
vül egyelőre nincs is más dip-
lomás szakedző Magyarorszá-
gon. A hazai parkouros szub-
kultúra szervezeti kereteit az 
általuk alapított egyesületek 
adják. Nyáron fellépéseikkel 
járják az országot, a látványos 
bemutatókkal nemcsak pénzt 
keresnek, de népszerűsítik is a 
sportágat. Tanév közben isko-
lákban toboroznak, szeretnék 
ugyanis, ha a parkour edzés-
módszerei beépülnének a test-
nevelés-oktatásba. Mivel fiata-
los és ezért jól eladható sport-
ágról van szó, fontos propagan-
daeszköz a film, a videóklip, il-
letve a videójáték. Ezek hatásá-

ra egyre több gyerek szeret bele 
a menő sportágba. 

– A szülők ilyenkor kezdik el 
böngészni a netet, ahol azonnal 
megtalálnak minket. És ha már 
eljönnek hozzánk, egy részük 
ki is próbálja a pályát – meséli 
Máté Áron.

Kőbányára úgy kerültek, hogy 
itt találtak olyan termet, amely 
kellő nagyságú, fűthető, vizes-
blokkal ellátott és még meg is fi-
zethető. A parkour magyar „top-
menedzserei” szeretnének mi-
nél több lábon állni a sportágon 
belül. A hazai versenyrendszer 
kiépítése mellett éppúgy szere-
pel terveikben a videókészítés, 
mint az akadályelemek gyártása. 
A nagyvárosokból eredő sport-
ágakban nemcsak nézői, de üzle-
ti szemmel is van fantázia, amit 
a Nemzetközi Sportági Szakszö-
vetségek Közgyűlése is felismert 
már. Az ernyőszervezet 2019-re 
hirdette meg ezeknek a sport-
ágaknak az első világversenyét, 
a World Urban Gamest, amely-
nek Budapest adott otthont. 

Egyedülálló sportlétesítmény nyílt az egykori gyár területén

Az  épület magtárként szol-
gált, amikor még sört főztek 
Budapest egyik patinás gyár-
telepén, a Maglódi út 47.-ben. 
Átalakítása során tizennégy 
darab betonsilót bontottak el, 
mielőtt az e téren a világ leg-
jobbjainak számító szlovák 
szakemberek nekiláttak a ha-
zánkban egyedülálló sport-
mászóterem kialakításának. 
Magyarországon jelenleg ez 

az egyetlen olyan léte-
sítmény, ahol a beltéri 
gyorsmászó út megfe-
lel a nemzetközi szak-
szövetség előírásainak.

A  fa lmászás eg yre 
népszerűbb a világon, 
nem véletlenül mutat-
kozik be Tokióban az 
olimpián. A  MAG47-
ben mindhárom szakág, a ne-
hézségi mászás, a biztosí-

t á s  n é l k ü l i 
nehéz ségi má-
szás (boulder) és 
a sportmászás is űz-
hető. Utóbbiban jeleske-
dik a 17 éves Radics Attila, aki-
nek 9:01 a legjobb ideje. 

– Ezt szeretném idén levin-
ni 7-8 másodperccel, ami az if-
júsági mezőnyben már elég a 
döntőhöz egy nemzetközi ver-
senyen – mondta. Öt-hat spe-
ciális cipőt szaggat el egy év-
ben. Bár válogatott versenyző, 
a 35-40 ezer forintos lábbeli-
ket maga fizeti.

Mélyen a zsebükbe kellett 
nyúlniuk a légkondicionált és 
napelemrendszerrel ellátott 

mászóte-
rem beru-
házóinak, 
üzemel-

tetőinek 
i s.  A  fél-

milliárd fo-
rintos végösz-

szeg felét önerő-
ből teremtették elő, 

emellé 200 millió forint hitelt 
vettek fel, és kaptak 50  mil-
lió forint állami támogatást a 
Révész Máriusz vezette aktív 
Magyarországért kormány-
biztosságtól. 

– Hit nélkül nem vág bele 
az ember ekkora beruházás-
ba. De az is igaz, hogy a belté-
ri mászótermek üzemeltetése 
világszerte kifizetődő – mond-
ta a beruházók képviseletében 
Kővágó Károly. Az üzletember 
tizenévesen sziklát mászott, 

barlangászott, karriert azon-
ban az IT szektorban csinált. 
Onnan talált vissza fiatalkori 
hobbijához. Nyitott egy termet, 
amelyet idővel kinőttek. A sör-
gyári épületet az Indotek Cso-
porttól vették. 

– A  projektet szívügyünk-
nek tekintettük. Nem tagadom 
azonban, hogy az egykori Glo-
bus-telepnek jót tesz, ha a lőtér 
és a kézműves sörfőzdék mel-
lett újabb hasznosítási funkció 
jelenik meg – hangsúlyozta Ko-
vács András, a vállalat ingat-
lanértékesítési igazgatója.

A mászóterem sajtóbemuta-
tóján Kőbánya önkormányza-
tát a sportért felelős alpolgár-
mester képviselte. Radványi 
Gábor szerint az elmúlt évek 
helyi sportberuházásai hozzá-
járultak Kőbánya imázsának 
javításához. 

Megkezdődött 
az első fedett 
velodrom építése

Utcai akrobaták Utcai akrobaták 
„ugrálóvára”„ugrálóvára”

Kőbányán működik az ország egyetlen parkourtermeKőbányán működik az ország egyetlen parkourterme

A legjobb magyar sprinter 
tavasztól őszig szabadtéren 
hajt. Országúton teker, vagy 
a mai formájában is közel 
százéves, betonborítású Mil-
lenáris Velodromon, amelyet 
ő is életveszélyesnek tart. 
Más azonban egyelőre nincs. 
Volt idő, amikor télre Sop-
ronba költözött, hogy átjár-
hasson edzeni a fedett bécsi 
pályára. Szalontay Sándort 
jegyezték már a top 10-ben 
a világranglistán, de visz-
szaesett, mert a hiányos inf-
rastruktúra miatt nem tudott 
megfelelően készülni a nem-
zetközi versenyekre. 

– A világelittel nem lehet 
úgy lépést tartani, hogy a ri-
válisok fedett fapályán edze-
nek, mi pedig közúton, a for-
galomban – hangsúlyozta 
a sportoló. Ezért is örül az 
első magyar fedett kerék-
párpálya megépítésének. 
A sportlétesítmény önkor-
mányzati tulajdonú terüle-
ten, a biciklisszakosztályt is 
működtető Kőbányai Torna 
Club (KTC) Hangár utcai te-
lepén kap otthont. A sátor-
szerű csarnok váza alumíni-
umból készül, borítása pedig 
ponyva lesz. 

– A fémkeretet úgy ala-
kítjuk ki, hogy egyedi for-
mát adjon a velodromnak. 
Ha hagyományos nyeregte-
tővel építenénk, olyan len-
ne, mint egy felfújt ház – 
mondta Szeghi Gábor terve-
ző. A nemzetközi viszonylat-
ban szerény létesítmény lel-
ke a 200 méter hosszú, 6 mé-
ter széles, rétegelt falemez-

ből készülő kerékpárpálya, 
amelyet egy német cég gyárt 
és szerel össze. A velodro-
mot mindössze száz nézőre 
tervezték, ami edzésekhez 
tökéletes, és kisebb verse-
nyeknél is megfelelő.

A csarnok kivitelezője egy 
győri központú magyar cég. 

– Ahol a hagyományos épí-
tőipar nem boldogul, ott jö-
vünk mi – büszkélkedett a 
Graboplan Kft. tulajdonosa, 
Varga Tamás. A szerződéses 
határidő ugyan 2022 tava-
sza, de a finanszírozók, a Ma-
gyar Kerékpáros Szövetség 
és a kormány, szeretnék már 
idén átadni a Kőbányai Bring-
Arénát, azaz a velodromot. 

– A kerület kerékpárút-
hálózatát a következő idő-
szakban több mint egymilli-
árd forintból fejlesztjük to-
vább, miközben a szomszé-
dos Sportligetben ügyessé-
gi bringapályát építünk – is-
mertette a többi tervezett bi-
ciklis beruházást D. Kovács 
Róbert Antal polgármes-
ter, aki kerékpárral érkezett 
az ünnepségre. Magyaror-
szág első fedett velodrom-
ja nettó 620 millió forintba 
kerül, a Magyar Kerékpáros 
Szövetség által összegyűj-
tött pénzt a kormány egé-
szítette ki. A létesítményt a 
KTC elnökének, az egykori 
kerékpárversenyző Eisenk-
rammer Károlynak az üzle-
ti érdekeltsége üzemelteti 
majd. A csarnokban a tervek 
szerint gyermekeknek szóló 
közlekedésbiztonsági okta-
tást is tartanak majd.

Mászófalak 
betonsilók 
helyett 

Felmérések szerint a járvány-
helyzet egy éve alatt átlagosan 
5-6 kilót híztak a magyarok. Így 
nyár elején pedig sokan állnak 
neki ezt leadni, a lehető legy-
gyorsabban. Kaltenecker And-
rea dietetikust kérdeztük, ho-
gyan is tegyük ezt. 

– Nem egy hét alatt híztunk 
5-6 kilót, mindenekelőtt ezt ve-
gyük figyelembe, és ne tántorít-
son el a céltól, ha azonnal nem 
indul be a fogyás – mondja a 
szakember, aki szerint három 
fő alapelvet érdemes szem előtt 
tartani: a rendszerességet, a tu-
datosságot és az egyensúlyt. 

De vegyük sorra! A  hízás 
ugye annak eredménye, hogy 
több kalóriát viszünk be, mint 
amennyit elégetünk. Ha fogy-
ni akarunk, épp az ellenkezőjé-
re van szükség. Tehát elsőként 
érdemes a napjainkat átgon-
dolni. Fehérjékre, zsírokra és 
szénhidrátokra is szüksége van 
a szervezetnek, ezért ne álljunk 
neki azonnal mindent kidob-
ni a hűtőből. Inkább tervezzük 
meg a következő heti/havi me-
nüt: hol tudunk több friss gyü-
mölcsöt, zöldséget beépíteni az 
étrendbe, gondoljuk át, hogyan 
tudjuk zsírszegényebb módon 
elkészíteni az ételeinket, pl. sü-
tőzacskóban sütni, grillezni, 
olajspray-t használni, a cukro-
zott üdítőitalokat cseréljük víz-
re. A kalóriadús nassolnivaló-
kat egészségesebb változatok-
kal helyettesíthetjük, példá-
ul olajos magvakkal, gyümöl-
csökkel, hasábra vágott zöldsé-
gekkel. 

A tudatos étrend feltétele a 
tudatos bevásárlás – érdemes 
listát készíteni, hogy a boltban 
ne csábuljunk el. Mert ha vala-
mi hizlalót megvásárlunk, azt 
valószínűleg el is fogyasztjuk. 

A harmadik, de talán a leg-
fontosabb elem pedig nem más, 
mint a mozgás. A  dietetikus 
szerint bármi jöhet, amit sze-
retünk csinálni, legyen szó fu-
tásról, gyaloglásról, vagy éppen 
biciklizésről, csak az a fontos, 
hogy hosszabb időn át kitar-
tóan, rendszeresen csináljuk. 
Egyikhez sem kell különösebb 
felszerelés, ráadásul a szabad 

levegő nemcsak a kilóinkon, de 
a lelkünkön is könnyít. 

Ha mindezt tartani tudjuk, 
a kis lépések sorozatával nem-
csak a megfelelő súlyt érhetjük 
el, az életmódunk is átalakul-
hat, hiszen mindez megszokás-
sá, a napi élet részévé válhat. 

Végül egy utolsó jó tanács 

Andreától: ne kezdjünk önosto-
rozásba, hessegessük el a lelki-
ismeret-furdalást, ha becsúszik 
egy kis nasi vagy kalóriadús fa-
lat. Fogadjuk el, hogy emberből 
vagyunk, és figyeljünk rá, hogy 
a következő alkalommal a csoki 
helyett mondjuk inkább egy al-
mát válasszunk!

Vadnyugati konyha és luxuskávé a Maglódi úton  

zunk a pékárutól a húson át a 
kávéig – mondja Bandita.

Gondoltak a gluténérzéke-
nyekre, sőt a vegetáriánusokra 
is. Az ő bucijukba növényi alap-
anyagokból előállított, Ameri-
kában kikísérletezett pogácsa 
kerül, amely – ha a fenntartha-
tó gazdálkodást nézzük – kör-
nyezetkímélőbb a húsnál. Sö-
rért a Maglódi út 47.-be járnak, 
a HopToP Főzdébe. A kávéfron-
ton igazi szenzációt kínálnak. 
Nem olcsón, de nem is megfi-
zethetetlen áron hozták el Kő-
bányára a Kopi Luwakot, vagy-
is azt a luxuskávét, amelyhez a 
babot a cibetmacska ürülékéből 
nyerik ki.

A pandémia miatt a forgalmat 
az első hónapokban az ebédki-
szállítás adta. 

– Szeretnénk azonban, ha a 
járványhelyzet enyhülésével a 
büfékocsi közösségi találkozó-
hellyé válna – ismertette a kö-
vetkező lépést Szilágyi Lász-
ló. A pünkösdi hétvégén meg is 
tartották az első sörvacsorá-
jukat, amelyen a már említett 
zalai kolbászkülönlegességek 
mellé a Hop-
Top söreit 
kínálták.  

Ne egy nap alatt váltsuk meg a világot!

Országtorták, duplacsokis 
süti, citromos-bazsalikomos 
szelet – ugye a név is elég, 
hogy kedvünk támadjon bele-
harapni valamelyikbe?! Édes 
mese a Zelenák Sütiház törté-
nete, amely ma már újra Kő-
bányán, az Óhegy park szom-
szédságában, a Gitár utca sar-
kán működik. A Zelenák And-
rás által alapított cukrászda 
azonban évekkel ezelőtt nem 
itt, hanem a III. kerületben nyi-
tott meg. A „mentes” édessé-
gekre, finomságokra specia-
lizálódtak. 

– Egyik unokáról kiderült, 
hogy cöliákiás, a másik uno-
ka tejérzékeny, én pedig IR-es 
(inzulinrezisztens) vagyok. És 
szembesültünk azzal a prob-
lémával, hogy kellene egy 
egész torta, amit mindenki 

megehet – meséli az okokról 
az ügyvezető, Zelenák Krisz-
tina. A tortából végül az étel-
intoleranciával, allergiákkal 
küzdők Sütiháza lett. Minden 
édesség gluténmentes, de 
van, amelyik tejet, cukrot, to-
jást sem tartalmaz, vagy ép-
pen mindenmentes (a hiva-
talosan jegyzett 14 allergén 
egyikét sem tartalmazza). És 
ha ez nem lenne elég, a pa-
leo elvei szerint, színezékek, 
térfogatnövelők és tartósítók 
nélkül készülnek a finomsá-
gok, a sütiház cukrászainak 
fantáziája, receptjei alapján. 
Krisztina saját receptje, odafi-
gyelése hozza azt is, hogy vá-
sárlóik távolabbról is vissza-
térnek hozzájuk. 

– Egy kis humorral könnyen 
ki lehet az emberekből szedni, 

hogy mit nem ehetnek. Szük-
ség is van rá, mert bevihar-
zanak néha hozzám elkese-
redett férjek, hogy adjak egy 
tortát. Ám ha rohan, stresszel, 
hiába igyekszik, végül otthon 
az asszony csalódott, ha még-
sem eheti meg azt a sütit, amit 
választott – meséli Krisztina, 

aki a vevőknél éppen ezért 
mindig szán időt arra, hogy az 
adott diétához illő sütit ajánl-
jon. Így nem csoda, hogy hiá-
ba költöztek Óbudáról Kőbá-
nyára, a régi vevőik velük tar-
tottak, a Sütiház pedig Kőbá-
nyát is felírta az ételérzékeny-
séggel küzdők térképére. 

Hazajött a sütiház!

Fogyókúra vagy 
életmódváltás?

GasztroBillog 
Kőbányán
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Emlegetik lovagkirá lyként, 
és hívják a haza védelmező-
jeként (athleta patriae). Hős-
tetteit mondák őrzik, kultu-
szát az egyház és a néphagyo-
mány egyaránt ápolta. Kőbá-
nyán szakrális teret, közterü-
letet, oktatási intézményt és 
közösségi rendezvénysoroza-
tot is neveztek el róla. De mi-
ért éppen I. László lett a kerü-
let védőszentje? 

– A 19. század második felé-
ben ő volt a legismertebb ma-
gyar történelmi személyiség, 
népszerűbb volt a szintén nép-
mesei hőssé lett Mátyás ki-
rálynál, sőt az államalapító 
Szent Istvánnál is – említi a 
legelfogadottabb magyaráza-
tot Verbai Lajos, a Helytörté-
neti Gyűjtemény vezetője. De 
mond egy másikat is, amelyet 
matematikai példával élve úgy 
jellemezhetünk, hogy Szent 
László volt a közös nevező.

Az 1800-as évek végére Kő-
bánya lakossága az ipari és 
mezőgazdasági fejlődésnek 
köszönhetően néhány száz-
ról több tízezerre nőtt. Éltek 

itt svábok, szlo-
vákok, horvátok, 
lengyelek, és ter-
mészetesen ér-
keztek betelepü-
lők vidékről is.

– Szent Lász-
ló va lamennyi-
ük hagyománya-
iban jelen volt, 
hiszen leng yel 
földön született, 
a mai Szlovákia területén halt 
meg, uralkodóként pedig ő tet-
te a Magyar Királyság részévé 
Horvátországot – emlékeztet 
Verbai Lajos.

A város kinőtte a Conti-ká-
polnát, szüksége volt egy temp-
lomra, amelynek építése meg is 
kezdődött az 1890-es évek kö-
zepén. A tervező az a Lechner 
Ödön, aki a Szent István-bazi-
likával vetélkedő épülettel is a 
keleti jegyekkel kevert, önálló 
magyar építészeti stílus meg-
teremtését hirdeti. Lechner 
törekvéseihez passzolt Szent 
László, akinek nagyapja, Va-
zul, a keleti kereszténységet 
vette fel.

A  kő bá nya i t emp -
lom védőszentje mégsem vilá-
gi, hanem egyházi megfonto-
lásból lett a lovagkirály. Az ok 
hétköznapibb, mint gondol-
ná nk. Hiába já runk a hon-
foglalás ezeréves évforduló-
ját ünneplő millennium idő-
szakában, Budapesten nincs 
o l y a n  p l é b á n i a t e m p l o m , 
amely magyar szent nevét vi-
selné. Lechner remekművét az 
égi gazdagságot hirdető Zsol-
nay-kerámiák Budapest egyik 
leg fő bb at t ra kciójává tet-
ték. A Szent Jobb-körmenet-
re sereglő tömeg, ha már Bu-
dapesten járt, hazafiasságból 
a Nemzeti Múzeumot, kíván-

csiságból pedig a Szent Lász-
ló-templomot nézte meg.

A vesztes világháború után 
a Ta nácsköztá rsaság idea-
lisztikus eszméi sokakat meg-
érintettek Kőbányán. A Hor-
thy-rendszer ezért arra ju-
tott, hogy a visszarendeződés-
hez szekularizálni kell Szent 
László kultuszát, azaz ki kell 
terjeszteni a templomfalakon 
túl. Ebben kulcsszerep jutott 
a Szent László Gimnázium 
akkori igazgatójának, a haza-
fias költőként ismert Sajó Sán-
dornak. És nemcsak neki, ha-
nem egy ideig a levéltárosok-
nak is. Ők találták meg azt az 

iratot, a mely szerint 
a középkorban létezett 

egy Szentlászlófalva nevű 
telepü lés a R á kos-pata k 

szomszédságában. Sokan biz-
tosra vették, hogy ez a telepü-
lés Kőbánya területén feküdt. 
Fel is vetődött bennük, hogy a 
kerületet át kellene keresztel-
ni Pestszentlászlóvá. De jött a 
feketeleves. Bebizonyosodott 
ugyanis, hogy Szentlászlófal-
vát a mai Angyalföldön kell 
keresni. Az 1948-as kommu-
nista hatalomátvételt követő 
időszakban a szent király ne-
vét I. Lászlóra semlegesítet-
ték. A kultuszt a rendszervál-
tozás zökkentette helyre.

A  lovagkirá ly újra az, a ki 
volt a kerület történetében. 
Szent László, Kőbánya védő-
szentje.

A rejtvény fő soraiban egy kőbányai, országszerte ismert és szeretett humorista nevét olvashatja, valamint egy tőle származó jól ismert poént.

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

Szent László-kultusz Kőbányán

A programokon való részvétel ingyenes, de védettségi igazolványhoz kötött. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

PROGRAMOK

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat   I   www.korosi.org

JÚNIUS 24., CSÜTÖRTÖK

17.30 Gyóntatás
 Szent László-templom

18.00 Szentmise
 Szent László-templom

18.00 ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
ÜLÉS

 Szent László-díj, díszpolgári címek, kerületi 
kitüntetések átadása. Közreműködnek: a Magyar 
Állami Operaház kórusának művészei

 Helyszín: Kőrösi Kulturális Központ

JÚNIUS 25., PÉNTEK

17.00 Gyóntatás
 Szent László-templom

18.00 Szentmise 
 Szent László-templom

17.00 MattSet
 Szent László tér, kisszínpad

19.00 Third Planet 
 Szent László tér, kisszínpad

20.00 SZENT LÁSZLÓ NAPOK
 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
 Ünnepi köszöntőt mond:
 D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere

20.15 GEROME RAGNI & JAMES RADO - GALT MACDERMOT

 HAIR – MUSICAL
 Magyar szövegkönyv: Vándorfi László
 Magyar dalszövegek: Likó Marcell, Marton Lívia 
 Pannon Várszínház előadása
 A színdarab Magyarországon a THEATRUM 

MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetí-
tésével kerül színre.

 Szent László tér, nagyszínpad

JÚNIUS 26., SZOMBAT

9.00–16.00 Kőbányai pincerendszer megtekintése 
idegenvezetéssel, előzetes bejelentkezés 
alapján. Indulás 30 percenként a Bánya utca 37. 
szám alatti bejárattól. Meleg ruházat szükséges! 
Regisztráció: 2021. június 1-jétől a www.kvzrt.hu 
honlapon. Kérjük, hogy jelentkezéskor adják 
meg, mikor és hány fővel szeretnének részt venni 
a pincelátogatáson!

10.00 Kerékpáros helyismereti túra a Kőbányai 
Bringás Egyesület szervezésében

 Indulás a Szent László térről, a táv 20 km

10.00–14.00 Conti-kápolna megtekintése idegenvezetéssel, 
indulás félóránként.

10.00–14.00 Idegenvezetés és toronyjárás félóránként a 
Szent László-templomban

10.00–12.00 Gyóntatás
 Szent László-templom

10.00–15.30 Varázslatos zenevonat – interaktív gyermek-
koncertek 

 A vonat június 26-án 10.00–12.30 és 13.30–15.30 
között félóránként indul. A zenevonatra a belépő 
500 Ft. Jegyek a szombati napra 9.30-tól a Szent 
László téren felállított információs sátorban 
vásárolhatók korlátozott számban.

10.00–18.00 Népi kirakodóvásár
 Szent László templomkert

10.00–16.00 Kézműves foglalkozás
 Szent László templomkert

10.00–18.00 Gyerkőc udvar
 Szent László templomkert

10.00–18.00 Civilkorzó
 Szent László templomkert

10.00 és 12.30 Rendhagyó Kőbányai buszos városnézés, indulás a 
Kőrösitől (1105 Szent László tér 7-14.) . A program jegyára 
300 Ft, mely személyesen megvásárolható 2021. június 
7-étől a Kőrösi pénztárában hétköznap 15.00–18.00 
között.

10.30–13.00 Mennyi fényes szép madár! - a kőbányai képzőművé-
szek kreatív foglalkozása. Pólófestés (Kérjük, pólót 
hozzanak magukkal!)

 Szent László tér

11.00 Gryllus Vilmos: Kicsi út, hova mész? című koncertje 
gyerekeknek

 Dalok biciklizésről, pitypangról, madarakról, bogarakról, 
traktorról és a nyári zivatarokról.

 Szent László tér, nagyszínpad

12.00 Naninski és Figaró a kisszínpadon
 Akrobatikus táncos-komikus gyerekcentrikus előadás, 

sok humorral fűszerezve. A klasszikus cirkuszművészetet 
idéző műsor interaktív, kitűnő hangulatot teremt 
gyerekek és felnőttek számára egyaránt.

 Szent László tér, kisszínpad

13.00 I bike Budapest csillagtúra
 www.kobanyaibringas.com

13.00 Operettvarázs - zenés operettműsor
 Vérbő, szórakoztató műsor csupa örökzöld dallal, 

sanzonnal, kupléval. Hajmási Péter, Jaj cica, Te rongyos 
élet…

 A Pódium Színház művészeinek előadása
 Szent László tér, nagyszínpad

14.00 Szikra László humorista 
 Szikra László a Showder Klub és a Rádiókabaré népszerű 

humoristája. Magyarország egyik legtermékenyebb 
stand up fellépője. 2017 óta hivatalos magyar dumarekor-
der 9 óra 8 perces folyamatos stand up comedy műsorá-
val. A járványhelyzet alatt szinte felrobbantották az 
internetet vicces karanténvideói.

 Szent László tér, kisszínpad

15.00 Tutta Forza koncert 
 Szent László tér, nagyszínpad

15.00 Mézeshuszár és egyéb bábjátékok - a 20 éves Meselá-
da Bábcsoport előadása. Az előadás után bábsimoga-
tással egybekötött beszélgetés az előadókkal, valamint 
megtekinthető a Bábcsoport 20 éves fennállása alatt 
előadott mesék bábjaiból rendezett kiállítás.

 Helytörténeti Gyűjtemény

16.00 Piros Cipellők
 Szent László tér, kisszínpad

17.00 P.Kabinet koncert 
 Szent László tér, nagyszínpad

17.30 Gyóntatás
 Szent László-templom

18.00 Szentmise
 Szent László-templom

19.00 LONG STORY SHORT
 Szent László tér, kisszínpad

20.30 R-GO 
 Szent László tér, nagyszínpad

JÚNIUS 27., VASÁRNAP

9.30 Koszorúzás
 Szent László szobor

10.00–12.00 Ünnepi szentmise 
 A szentmisét bemutatja Riesz Domonkos 

újmisés atya, a szentmise szónoka Kisiván 
Csaba kaposvári plébános.

 Szent László-templom

 SZENT LÁSZLÓ NAPI FUTÁS 
 KÖSZI, Rottenbiller park

9.00–15.00 Kőbányai pincerendszer megtekintése 
idegenvezetéssel, előzetes bejelentkezés 
alapján. Indulás 30 percenként a Bánya utca 37. 
szám alatti bejárattól. Meleg ruházat szükséges! 
Regisztráció: 2021. június 1-jétől a www.kvzrt.hu 
honlapon. Kérjük, hogy jelentkezéskor adják 
meg, mikor és hány fővel szeretnének részt venni 
a pincelátogatáson.

10.00–15.30 Varázslatos zenevonat – interaktív gyermek-
koncertek 

 A vonat június 27-én 10.00–12.30 és 13.30–15.30 
között félóránként indul. A zenevonatra a belépő 
500 Ft. Jegyek a vasárnapi napra 9.30-tól a Szent 
László téren felállított információs sátorban 
vásárolhatók korlátozott számban.

10.00–18.00 Népi kirakodóvásár
 Szent László templomkert

10.00–16.00 Kézműves foglalkozás
 Szent László templomkert

10.00–18.00 Civilkorzó
 Szent László templomkert

10.00 és 12.30 Rendhagyó kőbányai buszos városnézés, 
indulás a Kőrösitől (1105 Szent László tér 7-14.). A 
program jegyára 300 Ft, mely személyesen 
megvásárolható 2021. június 7-étől a Kőrösi 
pénztárába hétköznap 15.00–18.00 között.

12.00 Major Eszter és barátai gyermekkoncertje
 Sztárvendég: Kocsis Tibor
 Szent László tér, nagyszínpad

13.00 Juhász Marcell Aranypálca-díjas bűvész 
műsora 

 Szent László tér, kisszínpad

14.00 Lindám zenekar
 Szent László tér, kisszínpad

15.00 Bemutatkozik a Kőbányai Nagycsaládosok 
Szent László Egyesülete

 Helytörténeti Gyűjtemény

15.00 Kontraszt 
 Szent László tér, nagyszínpad

16.00 PINK AND THE PANTHERS 
 Szent László tér, kisszínpad

17.00 InFusion Trio
 Szent László tér, nagyszínpad

17.30 Templombemutatás
 Pongrácz úti kistemplom

18.00 Szentmise
 Pongrácz úti kistemplom

19.00 MARGARET ISLAND KONCERT 
 Szent László tér, nagyszínpad

LACIKONYHA  I  PÁLINKAHÁZ  I  BORTERASZ  I  KÉZMŰVES SÖRÖK

2021. június 25-27.

INGYENES RENDEZVÉNY
A SZENT LÁSZLÓ TÉREN

SZENT LÁSZLÓ
NAPOK KŐBÁNYÁN

A lovagkirály mint 
közös nevező



16  SPORT Kőbányai Hírek  •  2021. június

– Többször láttam önt „isko
láztatás”, vagyis a tőrvívás 
alapmozdulatainak gyakor
lása közben. Feltűnt, hogy 
egyszer sem emelte fel a sza
vát. Sosem kiabál a tanítvá
nyaival?
– A korral én is nyugodtabbá 
válok, de a pályafutásom csú-
csán nem számítottam csendes 
edzőnek. Részben pszichológia, 
hogy az ember mikor emeli fel 
a hangját, és mikor tartja böl-
csebbnek a hallgatást. Tétmér-
kőzésen nehéz úgy ösztökélni a 
versenyzőket, ha az ember nem 
szól egy szót sem.

– Edzőként arany, ezüst és 
bronzérmet is szerzett olim
pián vagy paralimpián. Tokió
ban Hajmási Éva és Osváth Ri
chárd kerekesszékes vívók 
mellett ép tanítványa is lesz 
Pásztor Flóra révén. 

– Huszonegy év után jutott el 
a Törekvés SE vívószakosztálya 
oda, hogy az épek mezőnyében 
is legyen olimpiai résztvevője. 
Flórát sok száz gyermek közül 
neveltük ki.

– Ilyen nehéz fegyvernem a 
tőr?

– Rendkívül összetett a tech-
nikája és a taktikája is. A kettő 
elsajátításához hosszú évek kel-
lenek. A vívás hasonló a sakk-
hoz, csak több benne a mozgás. 
De a lényeg ugyanaz: túl kell 
járni az ellenfél eszén. 

– Meddig lehet eljutni szor
galommal és kitartással?

– Akár a válogatott kerettag-
ságig. Ahhoz azonban, hogy 
eg y versenyzőt nemzetközi 
szinten jegyezzenek, már nem 
elég a szorgalom. Ahhoz tehet-
ség, valamint fizikai-szelle-
mi képességek is szükségesek. 
A profiknál apróságokon mú-
lik egy-egy asszó. A videóelem-
zéseknek köszönhetően a ver-
senyzők pontosan ismerik ve-
télytársaik erősségeit és gyen-
geségeit. Mesterségbeli tudá-
suk közel azonos, így többnyi-
re az dönt, hogy ki érez rá job-
ban a másikra, hogy ki a krea-
tívabb.

– Edzőnek vagy pedagógus
nak tartja magát?

– Egyértelműen peda-
gógusnak. El kellett hi-
tetnem a tanítványaim-
mal, hogy eredménye-
sen vehetik fel a versenyt 
másokkal. Csak úgy tu-
dok dolgozni velük, ha 
bizalmi viszonyban va-
gyunk. 

– Tehát egyszerre ok
tat és nevel a vívóte
remben. De mire?

– Ti sz t esség re.  Én 
nem pusztán verseny-
zőt, hanem embert sze-
retnék faragni a tanít-
ványaimból. Ezért kö-
vetem figyelemmel a ta-
nulmányi eredményü-
ket és a családi hátterü-
ket. Ennek a szemlélet-
nek köszönhető, hogy a szak-
osztály kiemelt figyelmet és tá-
mogatást kap az önkormány-
zat vezetésétől.  

– A tanulás hat ki a sportra, 
vagy for   dítva? 

– Szerintem kölcsönösen 
erősítik eg ymást. A  vívóte-
remben rendszerességet, pon-

tosságot, feg yelmet tanul a 
gyermek. Nem mellékesen pe-
dig megtanulja azt is, hogy mi-
ként kell megnyerni egy mecs-
cset, és hogyan kell feldolgoz-
ni a vereséget. Ezek olyan érté-
kek, amelyek a civil életben is 
fontosak, és pénzen nem vehe-
tők meg.

– A vívás a legeredménye
sebb magyar olimpiai sport
ág. Ma is jól állunk edzőkkel? 

– Kevés a jól képzett szak-
ember. Magyarország volt az 
egyetlen ország a világon, ahol 
egyetemi szintű szakedzőkép-
zés folyt, amíg meg nem szün-
tették. Most, ha minden igaz, 
korrigálják a hibás döntést. 
Meggyőződésem, hogy a leg-
jobb edzőknek az utánpótlás-
nevelésben kellene dolgozniuk. 
Ez ma nem így van. 

– A Törekvés e téren szeren
csés, hiszen ön egyike a kevés 
magyar vívómesteredzőnek. 
Kinevezték vagy kiválasztot
ták? 

– Utóbbi. A mesteredzői cí-
met az eredmények alapján 
adományozza a Magyar Edzők 
Társasága, vagyis egy szakmai 
testület. 

– Pásztor Flóra mellett van
nake mások, akik kihívást je
lentenek egy közel ötven éve 
pályán lévő edzőnek?

– Van két másik nagyon te-
hetséges lány tanítványom, 
egyikük 14, másikuk 17 éves. 
Nem bántam volna, ha egy ki-
csit előbb jönnek, hiszen szept-

emberben hetvenéves 
leszek. 

Lehet-e nagyobb motiváló erő 
egy gyereknek a sport szere-
tetére, mint ha azt látja, hogy 
szülei, nagyszülei is rendsze-
resen űzik azt?!  Talán ez a kér-
dés fejezi ki leginkább a Sport-
liget SE szellemiségét, az egye-
sület ugyanis arra törekszik, 
hogy egy-egy család minden 
tagjának sportolási lehetősé-
get nyújtson. 

– Az egy hatalmas motivá-
lóerő a gyerek számára, hogy-
ha elkezd nálunk úszni, és azt 
látja, hogy közben az édesap-
ja is nálunk vízilabdázik – kez-
di a beszélgetést ifjabb Major 
Zoltán, a Sportliget SE elnöke. 
Tapasztalatból beszél, hiszen 
az egyesületet több mint két 
évtizede édesapja, Major Zol-
tán első osztályú vízilabdázó, 
és felesége, Major Judit kezd-
ték el vezetni. Kőbányai srá-
cokból hoztak össze olyan or-
szágos eredményeket elérő ví-
zilabdacsapatot, amivel fel-
jutottak az ifi korosztályban 
a legmagasabb bajnokságba. 
Úszóedzőként is gyerekek ez-
reivel szerettették meg a vizet, 
kezük alól korosztályos bajno-
kok is kikerültek. Idősebb Ma-

jor Zoltán halála után fiai, Zol-
tán és Péter elég fiatalon vették 
át az egyesület vezetését, amit 
a mai napig örökségként kezel-
nek. Ez a szellemiség hatja át 
ma is az egyesületi munkát és 
a közösség erejét is. Utóbbit jel-
zi, hogy bár Újhegyen az uszoda 
felújítása idejére le kellett állni-
uk az edzésekkel, amint most 
meghirdették a tanfolyamokat, 
régi tanítványaik jó része azon-
nal visszatért. Három-négy 
éves kortól fogadják a gyere-
keket, de a „szépkorúaknak” is 
lehetőséget biztosítanak akár 
kezdő vagy haladó szinten – így 
akár az egész család egy időben 
tud sportolni. 

Az  egyesület fő célja, hogy 
a tömeg- és az élsport közti 
szakadékot úgy töltse ki, hogy 
megfelelő szakmai alapokat 
biztosítson a gyerekeknek. 
Több szakágban is versenyzési 
lehetőséget adnak, de aki az él-
sportban képzeli el a jövőjét, azt 
kiemelik és segítik elhelyezked-
ni olyan klubokban, ahol erre 
specializálódnak. Ifjabb Major 
Zoltán büszkén említi Késely 
Ajnát, aki az egyesületnél ne-
velkedett, ma pedig már a KSC 

versenyzője-
ként készül az 
olimpiára.

A  vízilab-
da-szakosz-
tályuk „ide-
genben”, más 
kerületi uszo-
dákban edzet-
te végig az újhegyi kényszerle-
állás éveit. Nem volt köny-
nyű, meséli az egyesület 
elnöke, de úgy látja, a vi-
szontagságos évek csak 
jobban összekovácsol-
ták a csapatot. Ráadá-
sul ez idő alatt bővül-
tek is, mégpedig egy 
új szakággal: az úszás 
és a vízilabda mellett 
elindult a röplabda is 
Kőbányán. 

Hogy mi a Sportli-
get SE terve a nyár-
ra? Egyértelműen az, 
hogy megpróbálják pó-
tolni, ami az elmúlt idő-
szakban kimaradt. A tan-
évzárók után kezdődnek a 
nyári táboraik, ahova már 
várják a jelentkezőket, és nem 
lesz nyári vakáció a tanfolya-
moknál sem. 

Újra Újhegyen 
a Sportliget SE

Duplázott a Fradi, a férfi után a női futballcsapat is megnyerte az 
NB1et. A Kocsis Sándor Sportközpontban, hazai pályán játszott 

meccsen 3-2re győzte le Dörnyei Balázs együttese az MTKt, ami
vel a Magyar Kupa után a bajnoki címet is megszerezte.

A mérkőzés a Ferencváros szempontjából simán indult, 
20 perc után a csapat 2-0ra vezetett. A második félidőben 

azonban egy vitatható tizenegyesből az MTK szépített, majd 
rúgott egy második gólt is. De a Fradi kibekkelte az utol

só negyedórát, és 2020 után 2021ben is bajnok lett.

Interjú az idén hetvenéves Beliczay Sándorral

Újra bajnokot avattak!

A vívás kőbányai 
mesteredzője
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