
Már több mint ezer újszülött hirdetheti büszkén, hogy Kőbánya 
baba vagyok! Idén a zöld szemlélet jegyében újult meg és bő-
vült a kerületi gyerekeket köszöntő csomag.  3. oldal3. oldal

Több mint ötezren vet-
tek részt Kőbánya hagyo-
mányos ünnepén, a Szent 
László Napokon. Idén sem 
maradtak el a jó falatok, a 
kirakodóvásár, de a gye-
rekek körében népszerű 
volt a zenevonat és a szá-
mos érdekes foglalkozás 
is. A nagyobbakat pedig 
estéről estére koncertek 
várták, az R-GO és Szikora 
Róbert ezúttal különleges 
felállással állt a nagyszín-
padra.  12—13. oldal12—13. oldal

Idén újra a megszokott ünnep 
keretében tüntethette ki a kerü-
let azokat, akik tevékenységük-
kel mindenki számára példaként 
szolgálhatnak. A Szent László-
díjat Fodor Lajos tábornoknak, a 
díszpolgári címet Beliczay Sán-
dor vívómesteredzőnek és posz-
tumusz Szász Endre Munkácsy-
díjas képzőművésznek ítélte a 
testület.  11. oldal11. oldal

Terézvárosban, egykori 
lakhelyén is emléktáblát 
kapott Hofi Géza, Kőbá-
nya díszpolgára. Az or-
szágszerte ismert és 
szeretett humorista 
idén júliusban lenne 85 
éves. 10. oldal10. oldal

Kőbányai háztartásokat 
is bevont kísérleti prog-
ramjába az FKF. A QR-kó-

dok segítségével pontosabb és 
hatékonyabb lehet a budapesti 
szemétszállítás. 8. oldal8. oldal

Újabb 10 önkormányzati bér-
lakás találhat lakóra a nyáron. 
Kőbánya immár harmadik al-
kalommal hirdetett meg bérla-
kásokat felújítási kö-
telezettséggel. 
 2. oldal2. oldal

Megújult a babakelengye

Biztos bérletBiztos bérlet

Hofi örök

Kukavizit

Kőbányaiak Tokióban — olimpikonjait köszöntötte a kerület 16. oldal16. oldal

„Találkozás az 
angyalokkal”

Kőbányai
HírekHírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

HAVILAP
XXXI/6. szám 
2021. július

Szent László 
Napok 
Kőbányán

Ünnep Ünnep 
újra újra 
együttegyütt

Új önkormányzati óvoda épül, és két új, egy kato-
likus és egy Waldorf-óvoda indul ősztől. Az isko-
la helyét a táborok vették át, a Szervátiusz Általá-
nos Iskola korszerűsítése pedig az emeletráépí-
tés befejezése után is folytatódik. 4—5. oldal4—5. oldal

Nyáridő
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már egyre kevésbé. Két meg-
hirdetett lakást is megnéztek, 
a férfi hozzáértő szemmel la-
tolgatta, hogy a lelakottabb 
ingatlant ki lehet-e pofozni 
abból a bruttó 7,1 millió fo-
rintból, amelyre a Vagyonke-
zelő szakemberei taksálták a 
költségeket.

– Három ingatlanra adha-
tó le az igénylés, a bérlők sze-
mélyéről pedig augusztus vé-
gén bizottság dönt. Ugyan-
akkor fontos kiemelni, hogy 
nem csak a rendelkezésre 
álló pénz/önerő dönt, a lakást 
igénylők elbírálásánál fon-
tos szempontot jelentenek a 
szociális tényezők is – mond-
ja Mustó Géza Zoltán alpol-
gármester. A vagyonkezelő becslése 
irányadó összeg – a bérlőnek megköze-
lítőleg ennyi pénznek kell a rendelkezé-
sére állnia. Ám nem kell mindet ráköl-
tenie a lakásra, ha a becsültnél olcsób-
ban meg tudja oldani az elvárt felújítá-
sokat, megteheti, hisz például a festést 
vagy a burkolást sokan már maguk is 
meg tudják csinálni. A lényeg, hogy az 
adott bérlakás rendeltetésszerű hasz-
nálatra alkalmas, költözhető állapot-
ba kerüljön.

– Az a tapasztalatunk, hogy a bérlők 
sokkal jobban megbecsülik azokat a la-
kásokat, amelyeket maguk újítottak fel, 
hiszen a saját otthonuknak érzik azt – 
teszi hozzá az alpolgármester, aki arra 
is kitért: ha a járványhelyzet engedi, 
ősszel újabb lakásokat hirdetnek meg 
felújítási kötelezettséggel.

A 2019 óta tartó ciklusban már har-
madszor hirdetett meg önkormányzati 
bérlakásokat felújítási kötelezettséggel 
a Kőbányai Önkormányzat. 

jóvá a többi közt azt is, hogy Kőbánya be-
fogadja a Duna Szimfonikus Zenekart. 
A közszolgáltatási szerződés értelmében 

pedig az együttes tagjai évente nyolc al-
kalommal adnak majd koncertet kerüle-
ti rendezvényeken. 

Az utókor 101 évvel a tör-
ténelmi Magyarországot 
feldaraboló békediktátum 
aláírása után élte át, hogy 
milyen az, amikor egyik 
napról a másikra borul fel 
az addig megszokott élet. 

– A  járvány, akárcsak 
Tria non, elvá la sz tot t 
minket egymástól. Egy-
úttal azonban lehetősé-
get adott arra, hogy meg-
mutassuk összetartozá-
sunkat. Mert akinek egy 
magyar élete nem számít, annak a töb-
bié sem fontos – mondta dr. Pap Sán-
dor gazdasági és fejlesztési tanácsnok 
a tria noni évforduló és a nemzeti ösz-
szetartozás napja alkalmából rendezett 
első olyan önkormányzati megemléke-
zésen, amelyet már személyesen és nem 
online tartott meg a város.

A tanácsnok felidézte, hogy a Pongrác-
telepen élő menekültek egyik közösségi 

találkozóhelye a ma is álló, kalotaszegi 
stílusú templom volt, a másik pedig az 
Aranykerék vendéglő, amelynek falát 
Nagy-Magyarország térképe és a reví-
zió gondolatának jelszava, a Nem, nem, 
soha! felirat díszítette.

A  menekültek nemzeti könyörgő 
templomában tartott megemlékezésen 
a kajakvilágbajnokból lett énekes, Géczi 
Erika adott elő hazafias dalokat.

Kedves Kőbányaiak!
A szeretetről beszéltem nemrég a Szent 

László Napok megnyitóján, amikor újra 
együtt ünnepelhettünk. Ünnepeltük a 
kerületünket, azt, hogy újra együtt lehe-
tünk személyesen, azt, hogy végre leve-
hettük a maszkokat, ismerőseink, bará-

taink mosolyát pedig nem csak a szemük 
közvetítette felénk.

Ugyanakkor majd minden beszélgetésben 
előkerült két téma: hogy mi volt az elmúlt időszakban, és hogy mi 
várható ősszel. Egyiket már tudjuk, a másikat legfeljebb sejthet-
jük: remélhetjük, hogy a járvány nem tér vissza olyan erővel, mint 
tavasszal. És a két téma között rádöbbentem, hogy akár a hét-
köznapokban, akár az ünnepeinken a legkevesebbet a jelennel, a 
mosttal foglalkozunk. Pedig most éppen erre lenne szükségünk a 
leginkább: borongás vagy aggódás helyett megélni az újbóli talál-
kozások minden pillanatát. Élvezni a nyár ízét, a gyerekeinkkel, 
szeretteinkkel töltött pillanatokat, órákat. Odafigyelni rájuk tel-
jes valónkkal. Ha célt tűznék ki a nyárra, akkor ez lenne az: odafi-
gyelni, megélni a maguk teljességében a jelen szeretetteljes pilla-
natait, örömeit, kalandjait. Tegyük hát ezt! 

Polgármesterként is ezt teszem: odafigyelek azokra a munkákra, 
amelyeket elindítottunk, a bölcsőde és óvoda-karbantartásokra, 
felújításokra. Napról napra figyelem a Mocorgó Óvoda, a Szervá-
tiusz Általános Iskola és a Tengerszem rendelő építését, az Újhe-
gyi rendelő felújításának tervezését, és elkötelezett környezetvé-
dőként igyekszem a júliust is minél műanyagmentesebben élni. És 
nemcsak a júliust, hiszen ha egy hónapig nincs szükségünk a kör-
nyezetkárosító anyagokra, akkor akár egy évig vagy még tovább 
is nélkülözhetjük azokat! Ha kevesebbet szennyezünk, ha több a 
zöld az otthonunk körül, ha figyelünk rá, hogy a nagyvárosi kör-
nyezetben is találjanak maguknak teret a madarak, rovarok, ha 
összegyűjtjük az esővizet, és azzal locsolunk, ha komposztálunk 
– akkor apró lépéseinkből összeáll végül egy olyan életmód, amely 
nemcsak a környezetünknek, hanem nekünk is jó. Megtartjuk, se-
gítjük a természet rendjét „odakinn”, és általa rend, nyugalom lesz 
„odabenn”, az otthonunkban, a lelkünkben is.

Örömteli pillanatokban gazdag, szép nyarat kívánok!

Sportligeti fórum
Nemrég egy képviselőtársam vendéges-

kedett választókerületemben, és ahogy 
szoktam, a rövid idő ellenére is igyekez-
tem bemutatni valamit Kőbánya szép-
ségeiből. Újhegyre esett a választásom, 
s mivel kifejezetten sportos, elkötelezett 

környezetvédő kollégáról van szó, a Bánya-
tó mellett jártunk egyet a Sportligetben is. 

Találkoztunk focizó gyermekekkel, kocogó fel-
nőttekkel, de örökmozgó nyugdíjasokkal is. Nem volt 

nehéz megismerni bennünket, és ahogy ez lenni szokott, spontán 
minifórumok alakultak ki. Az egyik csoport nyugdíjastól például 
megtudtam, hogy a nordic walking bot nemcsak sportcélokra al-
kalmas: az egyik hölgy szerint kiválóan alkalmas önvédelmi cé-
lokra is. Ő bizony nem volna rest használni erőszakoskodó férfi-
ak ellen sem. Ezen jót derültünk, de azért biztos, ami biztos, leszö-
geztük, hogy tisztességesek a szándékaink.

Más nyugdíjasokkal is találkoztunk, akikkel a nyugdíj-kompen-
záció volt a slágertéma. Akár civil szervezetekkel konzultálok, 
akár vásárolok a Family Centerben, akár sétálok a Sportligetben, 
a nyugdíjasokból árad a panasz, ha a kompenzáció szóba kerül. So-
rolják, hogy mi mindenre nem elég ez a nevetséges pár száz forint 
havonta. És valóban, a mai árak mellett két liter étolajra sem futná 
belőle. Sajnos évről évre ugyanaz történik. A központi költségve-
tésben rendre alultervezik az inflációt, márpedig a nyugdíjemelés 
mértéke ehhez igazodik. Aztán év közben, amikor kiderül, hogy a 
terv tarthatatlan, kompenzálják az érintetteket. Csakhogy addig 
a nyugdíjasok hitelezik a költségvetést. Ezt a gyakorlatot a nyug-
díjas szervezetek is hevesen bírálják, hisz épp most kezd elszállni 
az infláció. Jelenleg már 5% felett van, miközben a jövő évi nyug-
díjemelés tervezett mértéke mindössze 3%! Ez így nyilván tartha-
tatlan. Arról nem is beszélve, hogy ha nem térünk vissza a nyugdíj-
emelés kiszámításánál a vegyes indexáláshoz, ha maradunk csak 
az infláció követésénél, akkor az idősek relatív elszegényedése to-
vább folytatódik, a nyugdíjak és a keresetek alakulása közötti olló 
elviselhetetlen méretűre fog tágulni.

Ez a generáció sokkal többet érdemel, változtatni kell, amíg nem 
késő. 

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!

Idén immár ötödik éve, hogy 
a Kőbányai Önkormányzat 
úgy döntött, pénzutalvány he-
lyett hasznos dolgokat tartal-
mazó babakelengyével segí-
ti a kőbányai újszülöttek és 
szüleik első napjait, hónap-
jait. 2017 óta már több mint 
ezer baba viselte, viseli a „Kő-
bányai baba vagyok” feliratú 
előkét, eszik a logóval díszí-
tett étkészletből vagy játszik 
éppen a kismackóval. A kez-
detben 30 ezer forint összér-
tékű kisebb-nagyobb aprósá-
got tartalmazó csomag idén 
nemcsak megújult, de az ér-
téke is csaknem megduplázó-
dott. „Még jobb minőségű pe-
lenkázó táskát és előkét, biz-
tonságos rágókát-babraláncot 

is tartalmaz most már a cso-
mag, amelyet a zöld szemlélet 
jegyében mosható pelenkával 
is kiegészítettünk, az anyate-
jes táplálást pedig egy szopta-
tós kendővel szeretnénk ösztö-
nözni” – sorolja D. Kovács Ró-
bert Antal polgármester. “A 
babakelengyével szeretnénk 
osztozni a gyermekvállalás 
örömében, hiszen az újszülöt-
tek nemcsak családjuk, hanem 
szélesebb közösségük, a váro-
sunk számára is a jövőt jelen-
tik. Minőségi termékekből álló 
csomagunk hasznos a baba 
mindennapi gondozása során 
és kedves emlék lehet amikor 
majd felcseperedik. Közvetí-
ti a családok felé önkormány-
zatunk elismerését, jókíván-

ságait és kifejezi összetartozá-
sunkat, büszkeségünket is.” – 
teszi hozzá a kerület vezetője.

A kőbányai babakelengyét 
a gyermek születését követő 
egy éven belül lehet igényel-
ni a Kőbányai Önkotmány-
zat honlapján (www.kobanya.
hu) található nyomtatványon. 
A kérelmet a gyermek törvé-
nyes képviselője nyújthatja 
be, csatolni kell hozzá a gyer-
mek születési anyakönyvi ki-
vonatának másolatát, a tör-
vényes képviselő és a gyermek 
személyi azonosítót és lakcí-
met igazoló hatósági igazolvá-
nyának másolatát, valamint a 
kérelmező nyilatkozatát arról, 
hogy a gyermeket saját háztar-
tásában neveli.

„Trianon megerősítette 
a magyarságot”

Megújult 
a kőbányai 
babakelengye

Előkészített Előkészített 
útfelújításokútfelújítások

TÁJÉKOZTATÁS A KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
TERÜLETÉN KÉSZÜLŐ TERVEKRŐL

A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatja a kerület 
lakosságát, az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó 
szervezeteket, vallási közösségeket, valamint környezet- 
védelmi egyesületeket, hogy egyeztetési eljárást indít az 

alábbi tervvel kapcsolatosan:
 

Budapest X. kerület, Kerepesi út, 
Keresztúri út, Gyakorló utca és 

Gyakorló köz által határolt terület 
kerületi építési szabályzata (KÉSZ) 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (5) pontja, 
valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabá-
lyokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § c) bekezdése 
alapján a településrendezési eszköz munkaközi vélemé-
nyezése során megtartandó lakossági fórum kizárólag 

elektronikus úton történik.
A fenti tervvel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket 
tenni, véleményt nyilvánítani a honlapon történő közzété-

telétől számított 15 napon belül,

2021. július 26.
és augusztus 9. között

kizárólag elektronikus úton, a hivatal@kobanya.hu e-mail 
címre kell megküldeni.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

A járványszünet után újra testületi ülést tartottak 

A legbiztonságosabb 
kerületek közt Kőbánya
Szűzbeszéddel indult június 24-én a kép-
viselő-testület ülése: Kőbánya megbízott 
rendőrkapitánya, Baricska Norbert alez-
redes először vett részt és számolt be tes-
tületi ülésen az elvégzett munkáról.

2020-ban a bűncselekmények száma 
közel ötödével csökkent 2019-hez képest. 
Hasonló arányú volt a javulás az embe-
rek biztonságérzetét befolyásoló közte-
rületi bűnözésnél, ami a rendőrök és a 
közterület-felügyelők eredményesebb 
fellépése mellett a térfigyelőkamera-há-
lózat bővítésének is köszönhető. Bár a 
kijárási korlátozás, majd tilalom miatt 
2020 a bűnelkövetésben sem volt tipi-
kus év, a kapitány által elmondottak ösz-
szességében megerősítik, hogy Kőbánya 
közbiztonsága változatlanul jobb, mint 
ahogyan azt egyes hatásvadász újságcí-
mek sugallják. 

– A közbiztonságot tekintve Kőbánya 
a fővárosi kerületek első harmadában 
található – hangsúlyozta Baricska Nor-
bert, aki arra is kitért: idén az első fél év-
ben még egyetlen autólopás sem történt 
Kőbányán.

Somlyódy Csaba alpolgármester kér-
désére az alezredes hozzátette, hogy az 
állomány stabil, a kapitányságra „töb-
ben érkeztek tavaly, mint amennyien 
távoztak”. D. Kovács Róbert Antal pol-
gármester az illegális hulladéklerakás 
visszaszorításához kérte a rendőrség 
együttműködését. Mint mondta, a távla-
ti cél az, hogy az autólopásokhoz hason-
lóan az illegális szemetelést is megszün-
tessék a kerületben.

A beszámoló végén a rendészeti ügye-
kért felelős alpolgármester, Mustó Géza 
bejelentette, hogy az önkormányzat 
pénzjutalommal honorálja a rendőrök 
eredményes munkáját. 

A kőbányai tűzoltóparancsnok egy 
kisfilmmel illusztrálta a 2020-as beszá-
molót. Főbb mutatóik 100%-osak, hiszen 
ha tűzhöz riasztják őket, azt mindig el-
oltják, és a műszaki mentéseknél sincs 
kivétel. Horváth Lajos is elmosolyodott, 
amikor azt mesélte, hogyan állították le 
a 2-es metrót egy bajba került vadkacsa-
család kimentése kedvéért. Kőbányán 
14-15 tűzoltó ad szolgálatot naponta, ami 
fővárosi összevetésben jónak mondható. 

Az egyenruhás vezetők beszámolóit 
a képviselők egyhangú szavazatával fo-
gadták el, hasonlóan a napirendi pontok 
többségéhez. Ellenvetés nélkül hagyták 

HIRDETÉS

Középkorú párral futottunk össze a 
Téglagyárdűlőhöz tartozó Maglódi út 
38.-ban. Bizonytalankodva keresgél-
tek a fákkal, bokrokkal gazdagon borí-
tott lakótelepen. Korai időpontot fog-
laltak a meghirdetett lakások megte-
kintésére, a férfi munkásruhában érke-
zett, mondta is, hogy miután végeztek, 
megy dolgozni. Három gyermekükből 
kettő még általános iskolás. Albérlet-
ben laknak az Újhegyi lakótelep egyik 
tizedik emeleti lakásában, ahol a hőség 
csak-csak elviselhető, de a bérleti díj 

Beköltözőkre várva

Tavaly a Vaspálya utca, idén az 
Albert Camus kap szilárd bur-
kolatot. A közbeszerzés már fo-
lyamatban van, ha meglesz a ki-
vitelező, indulhat a munka. Ál-
lami forrásból valósul meg a be-
ruházás, amelynek értéke 140-
150 millió forint körül alakulhat. 
Az összeg két kormányzati tételt 
takar: egyrészt a budapesti föld-
útprogramon elnyert forrást, 
másrészt pedig azt a kompen-
zációs összeget, amelyet szin-
tén az állami büdzséből kapott 
Kőbánya. Ez az összeg várható-
an a teljes beruházásra elég le-
het, azonban elképzelhető, hogy 
a kerületnek hozzá kell járulnia. 

– Igen jelentős áremelkedés 
volt, és nemcsak a tojás és más 
élelmiszerek ára ment fel, ha-
nem az aszfalté, az építőipari 
munkáké is. Ezért elképzelhető, 
hogy szükség lesz valamennyi 
kerületi forrásra is a beruházás-

hoz – mondja Somlyódy Csaba 
városüzemeltetésért és fejlesz-
tésért felelős alpolgármester. 

Az Albert Camus aszfaltozá-
sával a Mádi és a Harmat utca 
összeköttetése valósul meg. 
Persze joggal merül fel a kérdés, 
hogy miért egy földutat újít fel az 
önkormányzat, amikor sok más 
útszakaszhoz is hozzá kellene 
nyúlni. A válasz egyszerű: erre 
volt kiírva idén is pályázat, a szi-
lárd burkolattal már rendelkező 
utak javítására eddig nem nyílt 
állami pályázati keret. Ugyan-
akkor a kerület utóbbira is szá-
mít: több kerületi út kiviteli ter-
ve felkerült a polcra, így ha nyí-
lik rájuk forrás, indulhat a beru-
házás. 

Bár egy autós számára a ká-
tyú az csak kátyú, nagyon nem 
mindegy, kinek a tulajdona az 
adott kerületi közút. A  fősza-
bály szerint ahol tömegközleke-

dés van, ott a főváros a tulajdo-
nos, a többi a kerületeké. Már-
pedig épp azok az utak vannak 
rosszabb állapotban, amelyek a 
fővároshoz tartoznak. Ezek fel-
újítása pedig a budapesti bü-
dzsétől függ. 

– A fővárosi utak tekintetében 
lobbizni tudunk elsősorban, fo-
lyamatosan jelezzük az igényt 
minden fórumon, véleményt 
nyilvánítunk a rangsorolásban 
is. Budapesten az elvonások mi-
att kevés forrás jut erre a fel-
adatra, ennek ellenére tavaly a 
három fővárosi beruházás egyi-
ke a Bányató utca volt, idén pe-
dig sorra kerül a Mádi legrosz-
szabb állapotban lévő része is – 
mondja Somlyódy Csaba város-
üzemeltetésért és fejlesztésért 
felelős alpolgármester, aki azt 
is hangsúlyozza, jövőre a Mádi 
újabb szakasza kerülhet majd 
sorra.

Szilárd burkolatot kap az Albert Camus utcaSzilárd burkolatot kap az Albert Camus utca
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Búzatábla leng a kőbá-
nyai Christophorus 
Waldorf Általános 
Iskola udvarán – a 
kisdiákok aratják 
le, majd a magok-
ból kenyeret sütnek 
abban a kemencé-
ben, amelyet az ud-
varon szintén diákok 
építettek. Vetéstől ara-
tásig tapasztalják meg, 
hogyan lesz a magból a min-
dennapi betevő. Közben az isko-
lához tartozó egykori szolgálati 
lakást szülők alakítják át – fúr-
nak, faragnak, festenek, bútoro-
kat építenek be –, ősszel ugyanis 
indul a Waldorf-ovi.

Gonda Zsófia, az iskolát és óvo-
dát fenntartó Alkotó Élet Egye-
sület elnöke vezet végig ben-
nünket az épületen és mesél a 
tevékenységükről. A cikk címe 
nem véletlen, ez az óvoda és is-
kola ugyanis alaphangulatával 
azt igyekszik átadni a kicsiknek, 
hogy a világ szép. És ez nemcsak 
szlogen, az óvoda, iskola életét 
teljes egészében áthatják a mű-
vészetek, a tantárgyi tartalmak 
elsajátításához szükséges képes-
ségek fejlesztése is művészeti te-
vékenységeken keresztül való-

sul meg. For-
marajz és fes-

tés, sok-sok mese 
és mítosz megisme-

rése, eljátszása, megelevenítése 
– mindez a gyermek életkori sa-
játosságaihoz alkalmazkodva.

Nincs frontá lis oktatás és 
nincs osztályozás, a gyerekek 
fejlődését saját magukhoz viszo-
nyítva ítélik meg, és év végén a 
bizonyítványban szöveges érté-
kelést kapnak. Mivel nincs ver-
senyhelyzet a gyerekek között, 
erősebb a közösségi szellem. A fő 
tantárgyakat a gyereket epochá-
lis rendszerben tanulják, vagyis 
három-négy héten keresztül fog-
lalkoznak folyamatosan ugyan-
azzal a tantárggyal, majd jön a 
következő. Az osztálytanító pe-
dig nyolc éven át irányítja a gye-
rekeket, sokat vannak vele, így 
jobban meg is ismerik egymást. 
Más a ritmus, más a pedagó-

giai program, ezért is tartot-
ták szükségesnek az iskolára 
átvezető Waldorf-ovi elindítá-
sát – meséli Gonda Zsófia. Ősz-
től fogadják a hároméveseket, a 
beiratkozással nincs gond, már 
tele az első csoport. 

Indul a Boldog Uszoda Program!
2021. július 25-én vasárnap (egész nap) 1000 forintos belépővel 
látogathatják az Újhegyi Uszoda (1107 Budapest, Újhegyi út 13.) 
belső medencéit a kőbányai lakcímmel, illetve a kőbányai mun-
kahellyel rendelkezők.

Kapunyitás reggel 08.00 órakor, mindenkit sok szeretettel vá-
runk! Az első 30 belépő Kocsis Sándor sportközpontos kulcstar-
tót kap ajándékba! Jelszó: ÚSZNI ÖRÖM!

Nyáridő — körkép óvodától iskoláig

Alig pár hete vette át a mun-
katerületet a kivitelező, a ke-
rület vezetőinek bejárása után 
néhány nappal már el is indul-
tak a munkagépek. Mára pedig 
a régi épületet már le is bontot-
ták – így kezdődhet is az új ovi 
építése. Az intézmény ugyan-
is úgy újul meg, hogy gyakor-
latilag egy teljesen új épül he-
lyette, olyan, amely a 21. száza-
di követelményeknek maradék-
talanul teljes mértékben meg-

felel. A tervek szerint a Kőbá-
nyai út 38.-at jövő nyár végén 
vehetik birtokba a gyerekek és 
költözhetnek át a Könyves Kál-
mán körúti épületből. Az új in-

tézményt, amely megőrzi a régi 
kapacitását és pedagógiai prog-
ramját is, teljes egészében kerü-
leti forrásból építi a Kőbányai 
Önkormányzat. 

Kincskeresőből Reménység
Katolikus óvoda indul szep-
tembertől a Mádi utca elején, 
a Kincskeresők Óvoda épület-
ében. Az ingatlant a Kőbányai 
Önkormányzattól idén vette meg 
az Esztergom–budapesti Főegy-
házmegye. A katolikus óvoda egy 
már működő intézmény, a kis-
pesti Reménység Katolikus Álta-
lános Iskola tagintézménye lesz, 
tulajdonosa és fenntartója is a fő-
egyházmegye, a lelki hátteret a 
Szent László Plébánia biztosítja. 

– Én már nagyon régóta sze-
rettem volna katolikus óvodát, 
mert ugye sem Zuglóban, sem 
Kőbányán nincs katolikus okta-
tási intézmény – mondja Ba logh 
Attila, a Szent László-templom 
plébánosa. Egyelőre kicsi a gye-
reklétszám, de a plébános azt 
mondja, amúgy is abban gondol-
kodnak, hogy kell 2-3 év arra, 
hogy a családok az intézményt 
megismerjék, megkedveljék és a 
gyerekeiket oda vigyék. 

– A katolikus tanítást, szelle-
miséget szeretnénk jobban bele-
vinni, amibe beletartozik a csa-
lád megszólítása is, hiszen ez az 

intézmény nemcsak a gyerek-
ről szól. Ráadásul az ovi infrast-
ruktúrája arra is lehetőséget ad, 
hogy családi napokat szervez-
zünk. Tervezünk ilyet már idén 
is, augusztus utolsó napjaiban – 
mondja Balogh Attila. Hangsú-
lyozza azt is: az ovi nyitott lesz, 
a katolikus egyház senkit nem 
akar kirekeszteni, természete-
sen más vallású gyerekeket is 
felvesznek majd. Ugyanakkor 
igyekeznek a szülőkre is jobban 
odafigyelni. – Régen az volt a 
megszokott, hogy a szülő adta át 
a hitet a gyereknek, mára mintha 
ez egy kicsit megfordult volna, a 
gyereken keresztül kap megerő-
sítést a szülő. Van olyan tapasz-
talatom, hogy a szülő nagyon el-
zárkózó, de a gyerekét katolikus 
iskolába íratta, végül lassanként 
azt vettük észre, hogy ő is nyit 
felénk – meséli tapasztalatait a 
plébános.

Az  egyházközségben az ovi 
őszi indulásáig is bőven akad 
tennivaló: alig érkeztek haza az 
ifjúsági biciklis túráról, már in-
dul is a hittanos tábor a Bakony-

ban. Augusztusban ezt a hagyo-
mányos családi tábor követi Rá-
róspusztán, majd a hónap utolsó 
napjaiban idén is lesz plébániai 
napközi, ami egyfajta ráhango-
lódás az iskolára. Készülnek az 
Eucharisztikus Kongresszus-
ra is. Bár az események ingyene-
sek, érdemes azokra regisztrál-
ni a Szent László-templom ol-
dalán, a fő szentmiséken ugyan-
is, így a Ferenc pápa által ponti-
fikált szentmisén is várhatóan a 
regisztráltak tudnak kedvezőbb 
belső helyen részt venni. 

A világ 
szép!

Az élet
erős
oldala
Nyílt nap zárta a Gépmadár Óvo-
da tehetségkutató és tehetségki-
bontakoztató programját, amely-
nek középpontjában a matemati-
kai-logikai készségek fejlesztése 
állt. „Amit megtehet a genetika, 
azt megteheti a környezet is” – a 
lényeg talán így foglalható össze 
egyetlen mondatban.

A  tehetségfejlesztés kiscso-
porttól kezdve beépül a Gépma-
dár Óvoda pedagógiai program-
jába. Kis- és középső csoportban 
dobókockás társasjátékokkal, 
kirakós játékokkal és kártyajá-
tékokkal alapozzák meg a mate-
matikai készségeket. A tehetség-
műhely és vele a sakk, valamint a 
Rubik-kocka nagycsoportban lép 
be, miután a kőbányai tehetség-
segítő program szempontrend-
szere alapján „megszűrik” az 
5-6 éves gyermekeket. Akinek a 
logikai készsége jobb az átlagos-
nál, az a matematikai tehetség-
műhelybe kerül, aki ügyesen raj-
zol, az a művészetibe, aki pedig 
mozgásban erős, az a sport tehet-

ségműhelybe. Mivel a logikai já-
tékoknak velejárójuk a stressz, a 
matematikai tehetségműhelybe 
járó gyermekekben mozgással, 
mostanában pedig már relaxáci-
ós jógával is oldják a feszültséget.

A sakkot mint a logikus gon-
dolkodást támogató módszerta-
ni eszközt az ovi partnerintéz-
ményében, a körzetes Keresztu-
ry Dezső Általános Iskolában is 
alkalmazzák a matematika, sőt 
az írás-olvasás tanításában 
is. A Gépmadár Óvoda ma-
tematikai-logikai tehet-
ségkibontakozta-
tó programjának 
megvalósítását a 
Nemzeti Tehetség 
Programban 900  ezer 
forinttal támogatta az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma.

Bűnmegelőzés,
már az óvodában is 
A nyári szünet alatt a 8–14 éves 
korú gyermekek könnyebben 
válhatnak internetes zaklatás 
áldozataivá, mint a tanév során, 
hiszen ilyenkor a felnőttek ke-
vésbé tudják őket ellenőrizni. Is-
kola nincs, a szülők többsége pe-
dig nem tud 11 hetet otthon töl-
teni, hogy felügyelje csemetéjét. 
Erről Garamvölgyi Lászlóval be-
szélgettünk, aki a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanács kommuni-
kációs igazgatójaként vett részt 
a Legyen TERED-projekt ün-
nepségén.

A  da ndá r tábornok kö-
zel 25 évig volt a rendőr-

ség szóvivője, az utcán 
még ma is rendszeresen 

megá llítják. Bár eg y 
éve nyugdíjba ment, to-
vábbra is aktív, szak-
területe a kiberbű-
nözés elleni fellépés. 
Álláspontja szerint 
a bűn- és ba leset-

megelőzés oktatását 
már négyéves korban 

el kell kezdeni, és legalább tíz 
éven át folytatni, hogy az idő-
közben tinédzserré vált gyer-

mek készségszinten alkalmazza 
az elsajátított tudást, felismer-
ve a kriminális veszélyeket. „Ha 
ezt így csináljuk, akkor jó esély 
van arra, hogy az érintett tizen-
évesek nem válnak áldozatok-
ká, de bűnelkövetőkké sem, ha-
nem felnőttként törvénytiszte-
lő polgárként élik majd az életü-
ket” – hangsúlyozta Garamvöl-
gyi László.

Magasabbra tör
Vidám hangulatú, kellemes 
pasztellszínekben pompázik 
a Szervátiusz Általános Iskola 
emelete, amelyre a teljes aka-
dálymentesítés jegyében már 
lifttel is fel lehet jutni. Elkészül-
tek az új mosdók, tantermek, 
vagyis a beruházás első üteme 
kész. A munkák azonban foly-
tatódnak, így ősszel még nem 
költöznek vissza a Bánya utcai 
intézményből a diákok. A Kőbá-
nyai Önkormányzat ugyanis az 
idei költségvetésében biztosí-
tott anyagi hátteret arra, hogy 
az épület korábbi részei is meg-

újuljanak, a Szervátiusz Általá-
nos Iskola így végül egy telje-
sen felújított, modern épülettel 
várja majd vissza tanulóit, pe-
dagógusait. 

Fogás 
van!
Fogás van a Guttmann-tónál, 
Újhegyen! A kerületi szervezé-
sű, gyakorlatilag egész nyáron át 
tartó napközis táborban horgász-
ni tanulnak az Újhegyi Horgász 
Egyesület tagjaitól a kisdiákok. 
A civil szervezet tagjai szívesen 
adják át tudásukat és szenvedé-
lyüket – ők viszik a gyerekeknek 
a csalit és a horgászbotot is, az 
eredmény pedig horogra is akad.

Fogás van Kőbánya egyedi má-
szóközpontjában is – a MAG47-
ben közben egy másik gyerekcso-
port húzza fel magát a magasba, 
avatott mászó segítségével és út-
mutatásával. 

– 100 fővel kezdtük a napközis 
tábort, most 115-en vagyunk és 
ez a létszám állandósultnak lát-
szik – mondja Bálint Klára tá-
borvezető. A hőségben a progra-
mokat igyekeznek úgy megválo-
gatni, hogy azok a meleg ellené-
re is jólesőek legyenek, így előny-
ben vannak a vizes játszóterek, 
legyen szó a Városligetről, Olim-
piai parkról vagy éppen a Margit-
szigetről. Persze nemcsak moz-
gás van, az érdeklődő gyerekek 
részt vehetnek a Bárka munka-
társainak kézműves-foglalkozá-
sain is, de népszerűnek bizonyult 
a bűnmegelőzési tanácsadó elő-
adása-beszélgetése a biztonsá-
gos internethasználatról is.

A Janikovszky Általános Isko-
lában szervezett napközis tábo-
rokat a kerület finanszírozza, in-
gyenesek minden kőbányai álta-
lános iskolás számára, a szülők-
nek csak az étkezés árát kell áll-
niuk. Persze itt is vannak kivéte-

lek, hiszen ahogy év közben, úgy 
a napközis táborban sem kell fi-
zetniük az étkezésért azoknak 
a családoknak, amelyek rend-
szeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülnek. A csatla-
kozás lehetősége is nyitott – gya-
korlatilag bármikor lehet menni. 
Amit viszont fontos tudni: a rész-
vételi szándékot legalább előző 
héten, vagy érkezés előtt két nap-
pal jelezni kell az ebédmegren-
delés miatt. És ha valaki jelezte 
a gyerek részvételét, de mégsem 
tudnak menni, két nappal koráb-

ban le kell mondani az étkezést. 
Ez azokra is vonatkozik, akik in-
gyenes étkeztetésben részesül-
nek, hiszen helyettük az önkor-
mányzat fizet. A táborvezető ta-
pasztalata szerint idén több az 
alsós általános iskolás a napkö-
zis táborban, úgy látja, jó a híre a 
programoknak, a szülők szívesen 
választják ezt az elfoglaltságot a 
gyerekeiknek. Azt pedig, hogy tá-
borozni jó, mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy segítőkként régi 
janikovszkysok, középiskolások 
is visszajárnak nyaranta. 

Teli 
medence

Gyerekzsivajtól volt hangos az 
Újhegyi Uszoda, ahol elkezdőd-
tek a nyári táborok. Az első hé-
ten rög tön három eg yesület 
osztozott váltva a medenceté-
ren. A  Sportliget SE táborába 
26 gyermek jelentkezett kezdőtől 
a haladóig, van köztük, akit több 
hétre fizettek be a szülők – tud-
tuk meg az egyesület szakosz-
tályvezetőjétől, Török Iréntől.

A résztvevőkkel három edző 
foglalkozik, de vannak tizenéves 
segítők is. Egyikük ötévesen kez-
dett úszni a Sportliget SE-ben, 
nyaranta pedig végigjárta a tá-
bor mind a hat hetét. Időközben 
belekóstolt a futsalba, de a vízi 
világot nem adta fel végleg.

A  Spor tolni Öröm SE-nél 
(SÖSE) is hat hétig tart a tábor-
szezon. Ők az első héten 50 gyer-
mekkel indultak, akiket négy, 
úszóoktatói képesítéssel ren-
delkező testnevelő tanár oktat 
– mondta az egyesület képvise-
letében Lénárt Zoltán, a Feke-
te István Általános Iskola peda-
gógusa. Náluk is vannak kezdők, 
akiknek a hét végére vízbizton-
ságot adnak. Úszni ugyan eny-
nyi idő alatt nem tanulnak meg, 
de azt megtanulják, hogy miként 
maradjanak a víz felszínén.

Az  uszoda udvarán közben 
14 kisdiák utánozta az elefán-
tot, a masírozó katonát és a ba-
lerinát. Ők az Aqua Szinkron-
úszó SE táborába érkeztek, ahol 
egyetlen turnus indult. A részt-
vevők között fiúk is akadnak, hi-
szen ma már – az olimpia kivéte-
lével – minden versenyen indul-
hatnak szinkronúszó vegyes-
párosok. Az  első sikerélmény 
egyébként hamarabb megszerez-
hető a sportágban, mint ahogy 
azt a tévéközvetítések láttán a 
laikusok gondolnák. Ha valaki 
jártas a gyors- és a hát- vagy a 
gyors- és a mellúszásban, fél év 
elteltével eljuthat a hanyatt le-
begésig, illetve a hason lebegésig. 
Ennyi pedig elég ahhoz, hogy el-
induljon a kezdőknek rendezett 
versenyeken – mesélte Árkovics 
Lilla edző.

Épül az új Mocorgó Óvoda
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Szinte bárhol sétálhatnak az 
országban, mindenütt talál-
nak olyan kaput, kerítést vagy 
az ablakon biztonsági elem-
ként használt ollós rácsot, 
amely egykor náluk készült. 
A dinasztiát a dédapa, Kling 
Sándor alapította több mint 
száz éve. Kovácsként kezdte, 
majd kereskedést is nyitott, és 
az üzletet azonos keresztnevű 
fiával vitte.

Az államosítást ők sem úsz-
ták meg, de maszek kisiparos-
ként a 60-as évekre kereset-
té tették felsőrákosi műhelyü-
ket. Akkoriban specializálód-
tak a kapugyártásra. A szin-
tén Kling Sándor nevet viselő 
nagyapa ügyelt az egyediségre, 
az acélból hajlított csiga számí-
tott a védjegyének.

– Kapura akkor is szükség 
volt, ő pedig mindig állt a meg-
bízók rendelkezésére – emlék-
szik vissza a fia, Imre, édesap-
ja máig mérvadó üzleti filozó-
fiájára. 

– Apósom jó emberismerő 
volt, beszélgetés közben mér-
te fel a vevői igényeket. Így a 
hozzá érkezőknek nem az volt 
a benyomásuk, hogy minden-
áron el akarja adni a portéká-
it – teszi hozzá a menye, Ka-
talin. Ő eredetileg pedagógus-
ként végzett, de a fiú, a harma-
dik generációs Kling Sándor 
feleségeként beállt a rendszer-
változás idején alapított csalá-
di vállalkozásba, ahol az érté-
kesítést vezeti. Első importter-
mékük az ajtóbehúzó volt, majd 
jött a többi, ahogy nyílt a piac. 
Érkeztek a külföldi garázska-
puk, ipari kapuk, amelyeket 
Klingék raktározni is tudtak. 
Ez versenyelőnyt jelentett, hi-
szen megbízóiknak nem kellett 
heteket várniuk az árura.

A  kft.-t akkor is és ma is a 
visszaforgatott pénzből finan-
szírozzák. Ahogy Katalin fo-
galmazott, „addig nyújtózko-
dunk, ameddig a takarónk ér”, 
bár mostanában komolyan fon-

tolgatják, hogy a hosszabb idő 
alatt megtérülő projektjeikhez 
hitelt vesznek fel. Az  elmúlt 
évek építőipari bummja az ő 
cégük forgalmának is jót tett, 
szépen alakulnak a presztízs-
növelő megrendeléseik, több 
tucat kaput szállítottak a Pos-
ta logisztikai központjának, és 
a balatonfőkajári motorver-
senypálya bokszutcáját is az ő 
kapuikkal szerelik fel.

Apropó, bokszutca… A leg-
ifjabb generáció férfi tagja, ne-
gyedik Kling Sándor a For-
ma–1 világából tért haza. Nem-

régiben elhunyt édesapjához 
hasonlóan ő is gépészmér-
nökként végzett. Alkatrész-
gyártásra szakosodott, és még 
egyetemi hallgató volt, amikor 
egy versenyen megismerkedett 
azzal az emberrel, aki később 
a Red Bull csapatához hív-
ta. Hozzáértésének híre ment, 
már épp vitte volna a szintén 
nagy nevű McLaren, amikor 
úgy döntött, hogy kiszáll. 

– Mindig is arra készültem, 
hogy a családi vállalkozást vi-
szem tovább. A Forma–1-ben 
800-an dolgoztunk a csapat-

nál, így hasznos ismerete-
ket szereztem a vállalat-
irányítás megszervezésé-

hez – hangsúlyozza. Külföldi 
tapasztalatait a kft. hatékony-
ságának fokozásában haszno-
sítja. A termékfejlesztésben a 
gyorsan nyíló, illetve záródó 
ipari kapukra fókuszálnak, az 
informatikai háttér korszerű-
sítése, valamint a gépesítés a 
termelékenység növelését szol-
gálja. Az automatizációval nem 
a munkaerő kiváltása a céljuk, 
hanem az, hogy több kaput 
gyárthassanak.

Nemcsak a legifjabb Sándor 
szocializálódott csapatban, 
hanem húga, Szandra is, aki 

versenyszerűen vízilabdázott. 
Számára sem volt kérdés, hogy 
szülei nyomába lép.

– Belenőttünk a családi vál-
lalkozásba, gyermekkorunk 
óta vittek minket külföldi ki-
állításokra, vásárokra, a nyári 
szünetben az üzemben dolgoz-
tunk, abból a munkából volt a 
zsebpénzünk – emlékszik visz-
sza a múltra.

Az üzleti sikert a Kling csa-
lád tag jai a minőségben, a 
megfizethetőségben és a meg-
bízhatóságban látják. Ha vala-
ki húsz éve vett tőlük kaput, és 
most alkatrészre van szüksége, 
nem kell keresgélnie. Ugyanott 
találja a céget, ahol húsz éve. 

Ebben a hónapban Laposdű-
lőre látogattunk el. Papp Zol-
tánnal (DK), az 1-es választó-
körzet képviselőjével vontunk 
mérleget az önkormányzati vá-
lasztás óta eltelt időszakról. 

– A képviselői munkám egyik 
része a testületi munka. Az új 
összetételű képviselő-testület 
megalakulása utáni első ülé-
sen már kezdeményezésbe fog-
tam, amelynek hatására meg-
alakult a Hős utcával foglalko-
zó eseti bizottság. Ennek kere-
tében került sor egyeztetések-
re a lakók és az önkormányzat 
jogászai, a szociális intézmé-
nyek és a civil szervezetek, va-
lamint az értékbecslők között 
– mondja Papp Zoltán, aki bízik 
benne, hogy bár a járvány las-
sított a folyamaton, idén végre 
pont kerülhet a Hős utca kér-
désére. 

Körzetében a közbiztonság 
kérdését tartja elsődlegesnek, 

ezért szorosan együttműködik 
a körzeti megbízottal. Úgy lát-
ja, a közterületi szabálysérté-
sek, vagyis a szemetelés, nyílt 
utcán vizelés vagy éppen ita-
lozás visszaszorításában nagy 
segítséget jelentett a szabály-
sértések elleni rendőri fellé-
pések gyorsítása – vagyis az, 
hogy a szabálysértést előállí-
tás és pár órán belül elsőfokú 
döntés követi. A kamerarend-
szer és a közterület-felügyelet-
tel való egyeztetések révén pe-
dig az illegális szemétlerakás 
is visszaszorult a Salgótarjáni 
utcában – teszi hozzá a képvi-
selő. Számos kisebb problémá-
val is felkeresik a körze tében 
élők, így volt, hogy kiálló vas-
cső csonk vagy éppen a játszó-
tér megbontott kerítése ügyé-
ben kellett intézkednie, de 
közbejárt az iskola előtti fek-
vőrendőr, télen pedig az Utca-
front Egyesület segítségével 

egy hajléktalan házaspár elhe-
lyezése ügyében is. A járvány 
első hullámában pedig a párt-
ja által adományozott maszko-
kat osztott ki. 

Arra a kérdésre, hogy mire a 
legbüszkébb, Papp Zoltán a te-
lepülési támogatások rendsze-
rének újragondolását említi. 

– A Közjóléti Bizottság közel 
áll a szívemhez, itt érzem a leg-
inkább, hogy érdemben tudok 
segíteni. Tavaly például úgy 
dolgoztuk át a támogatásra jo-
gosultság jövedelmi feltételeit 
és az igényelhető összeg kate-
góriáit, hogy minél több rászo-
rulón segíthessünk. Büszke 
vagyok rá, hogy kezdeménye-
zésemre októberben a testület 
úgy módosította a szo ciális el-
látásról szóló helyi rendeletet, 
hogy azzal a több gyermeket 
nevelők és a kevésbé tehető-
sek jártak a legjobban – hang-
súlyozza a képviselő. 

Kling: a kőbányai kapugyártó-dinasztia

Rendeletmódosítással 
az elesettekért A 35 fokos kánikulában már 

a sör gondolata is megmoz-
gatta a magyarokat. A Dre-
her kuriózumnak számító 
sörmúzeumába szép szám-
mal érkeztek látogatók Bu-
dapestről és vidékről is a mú-
zeumok éjszakáján.

Mi egy harmincfős, nagyjá-
ból fele-fele arányban fiata-
lokból és idősebbekből ver-
buválódott csoporttal jártuk 
végig a megújított kiállítást, 
ahol QR-kódok támogatják 
az elmélyülést a sörkészítés 
történetével. A tárlatveze-
tés középkori visszatekintés-
sel indult, megtudtuk, hogy 
Árpád-házi Szent Erzsébet is 
gyógyított már sörrel, a nedű 
jótékony élettani hatását pe-
dig a kora újkor talán legis-
mertebb orvosa, Paracelsus 
írta le a tudomány nyelvén.

Majd jöttek az Ausztriából 
elszármazott Dreherek, akik 
megmutatták, hogy konjunk-
túra idején miként lehet piac-

vezetővé válni, és miként le-
het eredményesen „több láb-
ra” állítani egy birodalmat, ha 
megváltozik a világ. A piac 
2020-ban nem fordult akko-
rát, mint az első világháború 
után, de a globális járvány-
helyzet azért a Drehertől is 
rugalmas alkalmazkodást 
követelt meg. A karantén kö-
vetkeztében a szállodák, ét-
termek, kávézók sokkal keve-

sebb italt rendeltek, mint ko-
rábban. A sörözésre – jobb hí-
ján – maradt a konyhaasztal, 
így aztán a boltokban meg is 
nőtt a kereslet.

Eközben a nagyüzemeknek 
igazodniuk kell a sörforrada-
lom által diktált globális tren-
dekhez. Az új termékek gyü-
mölcsösek, kevesebb ben-
nük az alkohol, mint a hagyo-
mányos sörökben. Ízviláguk 

az angolszász országok-
ban megszokott felső er-
jesztésű söröket idézi, mi-
közben ezek az italok a Kö-
zép-Európában használt 
alsó erjesztéses techno-
lógiával készülnek. A vál-
tozó fogyasztói szokások 
már a Kőbányai márkát is 
elérték, amelynek szintén 
van ízesített Radler-, illet-
ve ízesített alkoholmentes 

változata.
A nagyüzem és a kisüzem 

együttműködésében a Dre-
her úttörőnek számít, hiszen 
Kőbánya X néven önálló már-
kát fejlesztett az egyik helyi 
kraftfőzdével, a Mad Scien-
tisttel közösen. A fogyasztók-
nak tetszik az irány, de azt, 
hogy a kőbányai kooperá-
cióból trend lesz-e, korai len-
ne megmondani. 

A kőbányai 
identitás 
receptje is

Új főzdével és szabadtéri szórakozóhellyel gyarapodott a MONYO 

– A Covid miatt több szektor 
visszafogta a fejlesztéseket. 
Önök épp ellenkezőleg tet-
tek, az új főzde és a szabad-
téri szórakozóhely milliárdos 
beruházás. Előremenekülnek 
a portfólióbővítéssel?
– Nem, a forgalmunk 2020-
ban is nőtt, pedig a járvány-
ügyi korlátozások erősen súj-
tották a vendéglátást. Egysze-
rűen kinőttük a Maglódi úti 

üzemünket. Az  új főz-
dének a Gyömrői úton 
találtunk megfelelő helyszínt, 
a hol adta magát a méretes 
placc hasznosítása. A MONYO 
Land kellően szellős, a másfél 
méteres védőtávolság simán 
tartható.

– Ciki növekedni a kisüzemi 
sörfőzésben? 

– Ma g ya rorszá gon eg ye-
sek szerint igen. Egyébként az 

Egyesült Államokban, ahon-
nan az újhullámos sörfőzés el-
indult, egy akkora főzdét, mint 
a miénk, nem tartanak számon. 
A MONYO a Gyömrői úton is az 
marad, aminek indult. Tovább-
ra is a sör az első, az üzlet csak 
utána jön. 

– Miben tud többet az új főz-
de a réginél?

– A  technológiában, annak 
révén pedig az állandó minőség 
biztosításában. A magyar át-
lagfogyasztó a kisüzemi sörö-
ket még mindig a 90-es évek ké-
tes minőségű házisöreivel azo-
nosítja. Belső igényességünk 
diktálta, hogy az új főzdénk 
megfeleljen a minőségbiztosí-
tás nemzetközi követelménye-

inek. Ezér t 
vezetjük be 
az ISO-t. 

– Az állan-
dó minősé-
get milyen 
fejleszté-
sekkel érik 
el? 

– Az új főz-
d é n e k  v a n 
vízkezelő be-

rendezése, amellyel a csapvíz-
ből kivonjuk az ásványi anyago-
kat, magyarán ioncserélt vizet 
készítünk. A megtisztított víz-
hez aztán úgy adagolunk külön-
böző ásványi sókat, hogy ará-
nyuk maximálisan megfelel-
jen az adott sör típusának. Egy 
másik géppel az oldott oxigént 
vonjuk ki a vízből, ami ha a sör-
be kerül, oxidálja, azaz öregíti 
a nedűt. Kialakítottunk egy jól 
felszerelt labort is, hogy ellen-
őrzés alatt tarthassuk a gyár-
tás teljes folyamatát.

– Az újhullámos sörök ízvi-
lága eltér a Közép-Európá-
ban elterjedt sörök ízvilágá-
tól. Mennyire nyitottak a ma-
gyarok az újra? 

– Egyre inkább, nem vélet-
len, hogy a nagyüzem termék-
kínálatát is elérte a kisüzemi 
sörforradalom. Az  üzleti lo-
gika azonban nem változott. 
A nagyüzem a saját újhullámos 
söreivel is a tömegízlést szol-
gálja ki, hiszen változatlanul a 
méretgazdaságosságra törek-
szik. A kisüzem gondolkodása 
fordított, mi sokfélét kínálunk, 
de kis mennyiségben. Mi abban 
hiszünk, hogy ha kellően széles 
a kínálat, akkor bárkiből sörfo-
gyasztó lehet. 

– Miért éppen Kőbánya? 
– Mert annak idején itt talál-

tunk megfelelő ingatlant. De az 
is igaz, hogy a Maglódi út egy-
kori sörgyárában azonnal meg-
érintett minket a „hely szelle-
me”. Így alakult ki az identitá-
sunk, és ma már büszkén ne-
vezzük magunkat kőbányai 
sörfőzdének.

Fesztiválhangulat a Gyömrői úton, ahol az új főz-
de mellett koncerthelyszín is fogadja az újhullá-
mos sörök közönségét. Bár az előzetes szakvé-
lemény szerint a szórakozóhely zajkibocsátása 
nem haladja meg a határértéket, a MONYO a nyi-
tóbulit követő hetekben folytatja a méréseket, és 
a kapott eredmények alapján véglegesíti a zajár-
nyékoló fal helyét. Interjú Németh Antallal, a MO-
NYO társtulajdonosával és „főszakácsával”, aki a 
sörfőzésért feladta az egyetemi karriert. 

Kényszerszünet
A Monyo Land megnyitó-
ja után több kispesti lakó 
megfellebbezte a koncert-
helyszín rendezvénytartá-
si engedélyét, illetve zajvé-
delmi eljárás indult. Így a 
főzde egy ideig nem tart-
hatott zenés-táncos ren-
dezvényeket, sörkertként 
üzemelt. A Kormányhiva-
tal másodfokú döntése, a 
működési engedély elle-
ni fellebbezés elutasítása 
után azonban indulhatnak 
a koncertek, július 23-án a 
Pál Utcai Fiúk lép fel az új 
kőbányai szórakozóhelyen.

Száz év hagyomány

Sörtárlat 
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Projektzáró utcabál
Lezárult a Legyen TERED mintaprogram 2. üteme 

 „Szólt a rock és a roll az ut-
cáról!” – énekelte a Hungária 
slágerét már rövidnadrágban 
a Kőbánya Közbiztonságá-
ért Alapítvány elnöke az Óno-
di utca végén felállított szín-
padon. Az  avatóünnepségre 
Tóth Béla is öltönyben érke-
zett, hogy emlékplakettel és 
oklevéllel köszönje meg mind-
azok munkáját, akik részt vet-
tek a Legyen TERED elneve-
zésű közbiztonsági minta-
program megvalósításában. 
A  2.  ütemben a Sajó Sándor 
térnek azon a részén, amelyet 
korábban is a kutyások hasz-
náltak, körbekerített, zsilipes 

rendszerű, ivóvízzel ellátott 
futtatót alakítottak ki. A tér 
másik felén apró pihenőpark 
létesült padokkal. 

– A terület olyan lett, ami-
lyennek elképzeltem – mondta 
Szedlacsekné Bürszem Gré-
ta tervező. Az építészmérnö-
köt, akinek családjában sok az 
egyenruhás, a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanács bízta meg 
a munkával. A  projektben a 
Magyarországon még nem el-
terjedt építészeti bűnmegelő-
zés eszközeivel tették átlátha-
tóvá és egyben biztonságosab-
bá a teret. – A bokrokat, cser-
jéket legfeljebb 80 centi ma-

gasságig engedik megnőni, így 
szemmagasságban nem gátol-
ja növényzet a terület áttekin-
tését – emelte ki a tervező a 
módszer egyik fontos elemét.

A Sajó Sándor tér megújítá-
sának 2.  üteme 13-14  millió 
forintba került, ebből ötmil-
lió forint volt az önkormány-
zati önrész, és ug yanennyi 
támogatás érkezett az NBT-
től. A  körzet önkormányza-
ti képviselője, Radványi Gá-
bor alpolgármester a térava-
tón hangsúlyozta, hogy Kőbá-
nya vezetése kiemelten ügyel 
a teljes kerület közbizton-
ságára.

Rendőrkézen a preparátor
Állatorvosoktól, illetve dögku-
takból elszállított tetemeket is 
preparált otthon az a férfi, aki 
egy, a lomtalanítás idején tör-
tént tűzeset kapcsán is a kőbá-
nyai rendőrök látókörébe került. 

Ismeretlen tettes ellen indult 
eljárás, miután május 28-án éj-
szaka az Állomás utca 20. és a 
Halom utca 13–15. szám elé ki-
helyezett lomtalanítási hulla-
dékot ismeretlenek meggyúj-
tották. A tűz hőhatása annyi-
ra erős volt, hogy a Halom utcai 
ház ablakai megrepedtek. Az el-

követőt a kőbányai rendőrök 
felismerték, S.  Zsolt ugyanis 
egy másik ügy gyanúsítottja-
ként már a látókörükbe került, 
és kamerafelvétel, illetve képek 
is egyértelművé tették, hogy a 
két cselekmény elkövetője meg-
egyezik.

A nyomozás részeként ház-
kutatást tartottak a gyanú-
sított Füzér utcai lakásában, 
ahol több preparált csontvá-
zat, illetve a fagyasztóban ma-
darak (egerészölyv, énekes rigó) 
és emlősállatok (vörös mókus, 

európaiőz-suta) tetemét ta-
lálták meg. A hatályos jogsza-
bályok szerint a vadon élő ál-
latok teteme állami tulajdon, 
birtoklásuk engedélyhez kö-
tött, S. Zsolt pedig ilyennel nem 
rendelkezett. Mint kiderült, a 
férfi mellékállásban állattete-
mek elszállításával foglalko-
zott, azokat elmondása szerint 
tudományos érdeklődésből vit-
te haza és preparálta az Állat-
orvos-tudományi Egyetemen 
boncmesterként dolgozó élet-
társával közösen. 

S. Zsoltot a tűzeset ügyében 
rongálás vétségével gyanúsí-
tották meg, a férfi ennek a bűn-
cselekménynek az elkövetését 
elismerte, és az okozott kárt is 
hajlandónak mutatkozott meg-
téríteni. 

Az állattetemekkel összefüg-
gő ügyben a férfi tagadta bűnös-
ségét, és azt hangoztatta, hogy 
a lefagyasztott állatokat tanul-
mányozás céljából őrizte meg, 
és az egyetemet akarta fellen-
díteni a taneszközökkel, ame-
lyek az állatok lettek volna. 

Hor váth Lajos pa-
rancsnok meghívásá-
ra Mustó Géza Zoltán 
alpolgármester meg-
tekintette a X. Kerüle-
ti Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság épüle-
tében a Kőbányai Ön-
kormányzat által nyúj-
tott támogatásból fel-
újított konyhát és egyéb 
helyiségeket.

A z  ön kor m á ny zat 
még 2020-ban döntött arról, 
hogy hárommillió forinttal tá-
mogatja a kerületi lánglovago-
kat, hogy a laktanyában talál-
ható konyhát és néhány ehhez 
kapcsolódó helyiséget felújít-
hassanak, könnyebbé téve ez-
zel mindennapjaikat. A beru-
házás időközben el is készült, 
a vírushelyzet enyhülése pedig 
lehetőséget teremtett az ered-
mény megtekintésére.

– Bízom benne, hogy ezek a 
fejlesztések segítik a tűzoltók 
munkáját és komfortosabbá te-

szik a pihenőidejüket. Ha va-
lakik, hát ők megérdemlik ezt! 
Hivatástudatuk, elszántságuk 
példamutató, munkájukat ma-
ximálisan elvégzik, olykor igen 
nehéz körülmények között is – 
mondta az alpolgármester.

Ha már ott járt – a vírushely-
zet miatt erre jó ideje nem volt 
lehetőség – körbenézett a lakta-
nyában is, így informálisan fel-
mérhette, hogy a későbbiekben 
az önkormányzat lehetőségei-
hez képest milyen fejlesztések-
kel tudnának még segíteni.

Dobogósok a kőbányai tűzoltókDobogósok a kőbányai tűzoltók

Mozgásban is Mozgásban is 
példát mutattak! példát mutattak! 

Látogatás a 
laktanyában

Harmadik helyezést ért el a kő-
bányai tűzoltók Kinetikus nyol-
cas nevű csapata a Magyarország 
Legsportosabb Rendvédelmi Csa-
pata kihívásban. Oklevelüket ün-
nepélyes díjátadó keretében ve-
hették át. 

A Kihívás Napját idén is a Ma-
gyar Szabadidősport Szövetség 
hirdette meg, három kategóriá-
ban összesen mintegy 340 csapat 
nevezett be rá. A tét az volt, kik 
nyerik el Magyarország legspor-
tosabb tanintézménye/munka-
helye/rendvédelmi csapata címét. 
A nevezőknek részletes program-
tervet kellett készíteniük arról, 
hogy milyen, legalább 15 perces 
pulzusnövelő mozgásokkal vesz-
nek részt a megmérettetésen. 

A Challenge Day, azaz a Kihívás 
Napja 1982-ben indult Kanadá-
ból, Magyarország 1991-ben kap-
csolódott a mozgalomhoz. A Ki-
hívás Napja ma már hazánk leg-
nagyobb szabadidősport-ese-
ménye.

ZÖLD
Rajtad múlik!

Szépülő kerületünkért, a tisztább, rendezettebb környezetünkért, az élő és
élhető Kőbányáért egyre többen, egyre többet teszünk. Csatlakozzon Ön is,
hogy otthonunk még szebb, még vonzóbb, ezáltal még értékesebb legyen!

A következő kategóriákban nevezhet és jelölhet:

„TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” (magánszemélynek, lakóközösségnek)

„TISZTA, RENDEZETT KŐBÁNYÁÉRT” (intézménynek, vállalkozásnak)

„VIRÁGOS KŐBÁNYÁÉRT” (magánszemélynek, lakóközösségnek,
                              szervezetnek, ablak és erkély elismerése)

Javaslataikat, ajánlásaikat 2021. augusztus 15. napjáig várjuk elektronikus 
levélben a jelentkezes@kobanya.hu címre.
További információ a www.kobanya.hu honlapon a Zöld Kőbánya logóra kattintva 
(www.kobanya.hu/zoldkobanya) vagy a +36 1 4338 283-as telefonszámon elérhető.

A Kőbányai Önkormányzat munkatársai a kerületet járva
szintén javaslatot tehetnek a szép kertek, udvarok,
erkélyek, ablakok díjazására.

TEGYÜK EGYÜTT MÉG SZEBBÉ OTTHONUNKAT,
TEGYÜK EGYÜTT MÉG SZEBBÉ KŐBÁNYÁT!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

SZERETNÉNK
ÖNNEK IS ADNI
EGY ILYEN TÁBLÁT,
OKLEVELET!

TISZTA UDVAR,
RENDES HÁZ
KŐBÁNYA TOVÁBB FEJLŐDIK 2021

KERT ÉS BALKON

Mediterrán 
növényeink 
— a leander
2021-ben is zö-
mé ben elmarad-
nak a külföldi uta-
zások, nyaralá-
sok. Az idei évben 
is leginkább saját 
kertünkben idéz-
hetjük meg a me-
diterrán hangu-
latot. A leandert 
(Nerium oleander) vegetációs idő-
ben hetente tápoldatozzuk, napon-
ta öntözzük, ezt bőséges virágzás-
sal hálálja meg. Ezen kívül különö-
sebb gondozást nem igényel.

A növény téli gondozása már ne-
hezebb. Származása miatt teleltetni 
kell, mert fagyérzékeny. Az első fa-
gyok előtt vigyük a növényt védett 
helyre! A teleltetőhely megválasz-
tása nem túl egyszerű: viszonylag 
sok fényre és 8-10 oC-ra van szüksé-
günk. A teleltetésre felkészített nö-
vényeket félig-egyharmadig vág-
juk vissza. Az öntözést mérsékel-
jük, a lehető legkevesebbet öntöz-
zük, de vigyázzunk arra, hogy ki 
ne száradjon a növény. Ha a sötét 
és hideg pincékben, fűtetlen gará-
zsokban teleltetjük a leandert, ta-
vaszra siralmas állapotban kerül-
nek ki a helyükre, és hosszú hóna-
pok kellenek, míg magukhoz tér-
nek. Az, hogy igazán szép leande-
rünk legyen, az a teleltetés szak-
szerűségén és a rendszeres ápolá-
son múlik. 

 Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula 
Kertészeti Szakgimnázium és 

Szakközépiskola igazgatója

Kőbányai ingatlanok is bekerültek az 
FKF tesztprojektjébe, amelynek ré-
vén digitális segítséggel újulhat meg 
a fővárosi hulladékszállítás. A kísér-
leti programban Budapest három ke-
rületében összesen 12 ezer fogyasztót 
kér a fővárosi cég arra, hogy a kikül-
dött, egyedi QR-kóddal ellátott matri-
cát ragasszák fel a kukáikra.

Hatékonyabb és pontosabb lehet a 
szemétszállítás, de egy lépéssel köze-
lebb vihet a tartályok azonosítása ah-
hoz is, hogy a szemét árát a szennye-
ző fizesse meg. A módszert Nyugat-
Európa több nagyvárosában, 
például Bernben, Dort-
mundban és Drezdá-
ban is sikerrel alkal-
mazzák. 

– A  cégeknek, 
lakosoknak kö-
telező fizetniük 
a hulladékszál-
lítást, azonban 
ezt nem minden-
ki teszi meg, van, 
aki csak kirakja 
a kukát. Jelenleg 
ezt elég nehéz ellen-
őrizni, a szemétszál-
lító nincs tisztában az-
zal, hogy ki fizetett, ki nem, 
ráadásul az is előfordul, hogy egy 
cég a minimális mennyiségre fizeti be 
a díjat, de három kukát tesz ki – ma-

gyarázza 
Somlyó-

dy Csa ba 
városüze-

meltetésért 
és fejleszté-

sért felelős kő-
bányai alpolgár-

mester.
Kőbányán háromezer 

ingatlan került be az FKF tesztüze-
mébe, ezekre a címekre már kiküldték 
a matricákat. A QR-kód segítségével a 
kiérkező szemétszállító autó pontosan 
látja, az adott ingatlantulajdonos mi-
lyen szolgáltatást, mekkora tartályt fi-
zet. Persze nemcsak a nemfizető ügy-
felek szűrhetők ki a kísérleti rend-

szer révén, hiszen a pontosabb ada-
tok segítségével hatékonyabbá tehető 
az egyes kukás járatok útvonala is, de 
az is kiderül, hogy elegendő-e a jelen-
legi szállítás mennyisége. És termé-
szetesen minél többen vesznek részt a 
projektben (ragasztják fel a kiküldött 
matricát), annál pontosabb képet kap-
hat a fővárosi cég a hulladékszállítás 
helyzetéről.

Somlyódy Csaba városüzemeltetési 
és fejlesztési alpolgármester azt mond-
ja, szeptemberre ígéri a kísérleti prog-
ram eredményeit az FKF, arról utá-
na lehet dönteni, hogy hogyan kerül-
het közelebb a budapesti lakosság ah-
hoz, hogy megvalósuljon a szennyező 
fizet elve.

„Nem néhány emberre van szükségünk, 
akinek életmódja tökéletesen hulladék-
mentes, hanem több millióra, akiknek ez 
tökéletlenül sikerül.” Ezzel az idézettel 
sokan találkozhattak az elmúlt napok-
ban a közösségi médiában. Nem csoda, 
hiszen ez a műanyagmentes július ak-
cióprogram szlogenje. Kőbányán is szá-
mos helyen feltűnhet a matrica, amely 
azt hirdeti, hogy az adott helyen a beté-
rő ingyen újratöltheti kulacsát csapvíz-
zel! Ez a matrica fogad a Polgármeste-
ri Hivatal kapuján, de cukrászdák, ven-
déglők, cégek bejáratán is láthatjuk már. 

Apró lépés, mégis fontos, hiszen sok-
sok hasonlóból tevődik össze egy olyan 
életmód, amelyben nem visszaélünk, 
hanem együtt élünk a környezet erőfor-
rásaival. És álljon itt egyetlen szám en-
nek bizonyítására: a statisztikák szerint 
minden magyar ember átlagosan több 
mint egy kiló szemetet termel naponta. 
És ez nem számít rossz aránynak, ha az 
uniós átlagot nézzük. A hulladék egy ré-
sze komposztálható lenne, a csomagoló-
anyag pedig elkerülhető, ha előrecsoma-
golt helyett kimért termékeket veszünk. 

Kőbányán a zöld szín nem egy átme-
net, sokkal inkább egy évtizedes szemlé-
letformálás, amelynek akciói évről évre 
bővülnek, és éppen ezekben az apró lé-
pésekben igyekeznek segíteni. Évről 
évre több család, intézmény és társas-
ház igényel komposztálóedényt, a le-
hetőséggel folyamatosan lehet élni. Az 
immár 8 éves kerületszépítő, virágosz-
tó akció révén pedig több mint kétezer 

kőbányai otthont díszít évről évre virág, 
fűszernövény és cserje. 

Madárbarát kertre is egyre többen 
vágynak, de sokan töltötték ki csalá-
di programként a „Hány kismadár ül a 
fán?” kvízt is, állatkerti belépőkért. 

És itt a legfrissebb lehetőség: a Tisz-
ta udvar, rendes ház pályázat sem szól 
másról, mint a rendezett környezetről. 
Bár csak egyetlen kis tábla, mégis arra 
ösztönzi a járókelőket, hogy náluk is le-
gyen ilyen. Az ő házuk is lehet rendes, és 
az udvaruk is tiszta. És ugye milyen jó, 
ha sétánkat szép kertek, udvarok, erké-
lyek, ablakok szegélyezik?!

HIRDETÉS

Kísérleti program indult Kőbányán is

QR-kód a 
kukákon

ZÖLD
Rajtad múlik!

Ebben az üzletben
ingyen feltöltik kulacsát
csapvízzel!
   

TEGYÜNK EGYÜTT
A MÉG ZÖLDEBB
KŐBÁNYÁÉRT!

TÖLTSE
ÚJRA
KULACSÁT
INGYEN!
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Legyen zöldebb — 
nemcsak ma, holnap is!
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„Úgy lezuhantam, mint az a 
szobor annak idején. Sztán me-
lyik szoborra gondoltál?” Bár 
2002 óta nincs köztünk, nép-
szerűsége azóta sem zuhant, 
nem úgy, mint 56-ban a poén-
ban körülírt Sztálin-szobor. 
Hofi egy-egy mondatát, hely-
zetkomikumát azért idézik 
máig, mert az örök érvényűt 
látta meg az egyediben. Azt 
vallotta: „egy volt kőbányai va-
gány nem engedheti meg ma-
gának, hogy megijedjen.” És ő 
nem is engedte meg magának. 
Nyilván tudta, hogy a Kádár-
rendszerben meddig mehet el, 
de addig el is ment. Volt mersze 
bejátszani a teljes kijelölt pá-
lyát. Munkások között nevelő-
dött, az ő nyelvüket beszélte a 
színpadon is. 

– A porcelángyárban minde-
nes volt, ha nem volt ott a mű-
vezető, Géza mindig hülyéske-
dett – mesélte egykori munka-
társa, Bánszky András. Az ő fe-
lesége őrzi azt a porcelánnyu-
lat, amelynek Hofi úgy pingálta 
ki a hátsó felét, hogy az Ráko-
sira emlékeztessen. Noha befu-
tott humoristaként már a bel-
városban élt, múltját nem fe-
ledte. – Álltam a buszmegálló-
ban, amikor lefékezett mellet-
tem egy kocsi. Hofi volt, intett, 
hogy szálljak be, majd útköz-
ben kifaggatott a közös isme-
rősökről – idéz fel még egy tör-
ténetet Bánszky András.

Hofit a hétköznapi embe-
rek sorsa foglalkoztatta, poén-
jai azért is ültek, mert nem cif-
rázta túl azokat. „Nekünk Hofi 
volt a parlament, amikor nem 
volt parlament, vagy amikor 
a parlament olyan volt, mint-
ha nem lett volna” – mondta az 
emléktábla avatásán Bödőcs 

Tibor. Ha Hofi hallotta 
volna az utód tisztelgő 
műsorát, talán elmoso-
lyodva jegyezte volna 
meg, hogy lap ide, lap 
oda. Bár Bödőcs töb-
bet szúrt oda a regná-
ló hatalomnak, az el-
lenzéknek is vitt be ta-
lálatot. A Hofi arcképét 
ábrázoló kisplasztika 
pedig maga a telitalá-
lat. Amikor az özvegy, 
Hofi Ildikó meglát-
ta a pályaművet, any-
nyit mondott, hogy „ez 
a Géza!”. Megyeri Já-
nos szobrász többnyi-
re felkérésre dolgozik, 
az elmúlt évtizedben 
nem indult pályázaton, 
csak Hofi kedvéért tett 
kivételt. Az ő számain 
nőtt fel, szerinte har-
minc fölött nincs ma-
gyar, aki ne lenne Hofi 
rajongója.

– Géza maga mond-
ta, hogy amit ő csinál, 
arra születni kell – 
hangsúlyozta Hofi Il-
dikó. Nagyon örül an-
nak, hogy akárhány-
szor hazamegy közös 
otthonukba, néhai fér-
je már a bejárati kapu-
ban fogadja őt.

Arra a kérdésre pe-
dig, hogy a 85 éve szü-
letett és 19 éve el-
hunyt Hofi Géza miért 
volt jelentős személy, 
barátja és alkotótársa, 
Malek Miklós zene-
szerző adta meg a vá-
laszt, amikor elcsukló 
hangon úgy fogalmazott: 

– Nagy űrt hagyott maga 
után. De szerencsére, ha felte-

kintek az égre, van ott egy kis-
csillag, amit róla neveztek el, 
ami örökre Hofi Géza nevét vi-

seli. És akkor arra gon-
dolok, Géza, ott a helyed!

Az Anker köz 1–3. alatti em-
léktáblát a környék lakóinak 

kezdeményezésére állíttatta a 
VI. kerületi önkormányzat Szi-
lágyi Erika helyi képviselő köz-
reműködésével.

Mesélt Beckóról, a legokosabb 
bolondról, tanítómesteréről, 
a gyergyószentmiklósi Hazug 
Pista bácsiról, az epigramma 
születéséről, és közben Aphro-
ditéről, a „szaporítani való fe-
hérnépről”. Berecz András a ka-
rantén fogságából szabadulva a 
Helytörténeti Gyűjtemény ud-
varán állt először közönség elé. 
Édesapja aggódva kérdezte egy-
kor tőle, hogy „mi lesz belőled, 
fiam, hisz’ bolond vagy”. Időn-
ként bolondozó Kossuth-díjas 
mesemondó lett belőle. 

– Az előadás végén boldo
gan szorongatta a nézők ke
zét. Ennyire hiányzott a kö
zönség?

– Ez nekem történelem. Ta-
valy nyáron, amikor volt egy 
kis szünet a járványhelyzetben, 
meghívtak a Balatonra, hogy 
meséljek egy boresten. Akkor 
én örömömben megcsókoltam 
a csopaki földet, mert nem hit-
tem el, hogy tényleg közönség 
előtt léptem fel. Ez most ugyan-
ilyen volt. 

– A karantén alatt születtek 
meséi?

– Sok. Előre néztem, nem hát-
ra. Megvizsgáltam az általam 
gyűjtött mesék világirodalmi 
kapcsolódásait. Így jutottam 

el Shakespeare 
udvari bolond-
jaiig, a kiknek 
mindig a legna-
gyobb igazságok 
jutna k a d rá-
mákban. És így 
jutottam el Ri-
chard Tarltonig, 
akinek a kedvé-
ér t a kora be -
li London kocs-
ma hősei beül-
tek a nézőtérre. 
Balladaszerző, 
kanász, vízhor-
dó, vívómester, és nem melles-
leg I. Erzsébet kedvenc bolondja 
volt, aki kinyitotta a színházat 
a köznapi emberek előtt.

– Miért vonzódik a bohócok
hoz, a bolondokhoz? 

– Lelki rokonok vag yunk. 
Már az iskolában megszakad-
tam, ha savanyú volt a levegő 
körülöttem. De amikor előír-
ták a jókedvet, akkor én mindig 
lógattam az orrom.

– Csüngelógántozik, hang
zott el az egyik meséjében. 
Gyűjti vagy alkotja is a sza
vakat? 

– Csak gyűjtöm. Míg a bará-
taim Nyugat-Európát járták, 
addig én Erdélybe, Felvidékre, 

Délvidékre mentem. A Kárpát-
medence perifériáin különle-
ges nyelvi észjárásokkal, a sá-
ros utak végén nagyon szépen 
beszélő emberekkel találkoz-
tam. 

– Úgy adja vissza a mesét, 
ahogy hallotta, vagy ezek már 
az ön meséi? 

– Az első negyven mesét úgy 
mondja az ember, mint bárki 
más. A negyvenegyedik viszont 
jön magától. 

– Megmaradt bennem egy 
mondat is: „látszólag érdek
lődik, de már régóta piszkáló
dik”. Mómoszról, a gáncsosko
dás görög istenéről volt épp 
szó, én pedig azon gondolkod

tam, hogy mesét halloke vagy 
stand upot. 

– Bár műfaji besorolással 
nemigen szoktam foglalkoz-
ni, ez nem stand up. A hasonló-
ság annyi, hogy én is a szavak-
kal bűvészkedem, és a mesében 
is van vidámság, de nálam nincs 
poénvadászat. A mese másként 
építkezik, mint a stand up, ami 
természetes, hiszen a mese az-
óta létezik, hogy az ember meg-
mozdította a nyelvét. 

– Hogyan építkezik ön mint 
mesélő? Mennyit improvizál? 

– Sokat. Az előadás nálam sze-
relemből fakad. Én vonzódom a 
közönséghez, és ha sikerül a né-
zőket boldog, örömteli állapot-

ba hoznom, onnantól kezdve az 
este saját magát írja. Az én mes-
terségem a szabadságra épít.

– Az ön szabadságára vagy a 
közönség szabadságára? 

– Is-is. A közönség akkor sza-
bad, ha a figyelmét nem zavarja 
semmi. De ha nem tudja magát 
átadni a mesének, mert – mond-
juk – beterelték a nézőtérre, ak-
kor nincs szabadság. Nekik is, 
nekem is utálatos az ilyen hely-
zet. Ha azonban az ember felül 
tud rajta kerekedni, ha „meg tud 
döfni” olyan embereket, akik-
nek a mese nincs benne a világ-
képükben, életre szóló élményt 
szerez magának és a hallgató-
ságának is.

„Ez a Géza!”
Terézvárosban is emléktáblát kapott Hofi, aki idén lenne 85 éves 

„Egy katonatiszt mindig hazában 
és nemzetben gondolkodik”

Interjú a Szent László - díjas Fodor LajossalInterjú a Szent László - díjas Fodor Lajossal

„Ha találkozol angyalokkal – 
sokan élnek közöttünk ember-
ként –, onnan lehet felismerni 
őket, hogy fokozott felelősség-
tudattal élnek.” Müller Pétert, 
a Kossuth- és József Attila-dí-
jas írót idézte D. Kovács Ró-
bert Antal polgármester a kép-
viselő-testület ünnepi ülésén, 
amelyen – a hagyományt kö-
vetve – a Szent László Napok 
előestéjén átadták a kerületi 
kitüntetéseket. Az idézet sze-
rint lényegtelen, hogy egy-egy 
földi angyalnak mi a hivatása. 
A lényeges az, ami megkülön-
bözteti őket a hétköznapi em-

berektől. Ez pedig az, hogy ők 
minden tettükért felelősséget 
éreznek. 

„Nagy öröm az, ha az élet új-
raindulása egybeeshet az an-
gyalokkal való találkozással” – 
utalt a polgármester az idei ki-
tüntetettekre. A 2021-ben dí-
jazott személyek sokféle hiva-
tást képviselnek. Van közöttük 
négycsillagos tábornok, mes-
teredző, dajka és élelmezésve-
zető is. A kerület védőszentjé-
ről, Szent Lászlóról elnevezett 
díjat Fodor Lajos nyugállomá-
nyú vezérezredesnek, a Ma-
gyar Honvédség korábbi pa-

rancsnokának és vezérkari fő-
nökének ítélte oda a képvise-
lő-testület. A kerület díszpol-
gára lett Beliczay Sándor vívó-
mesteredző, a Törekvés Sport-
egyesület vezetőedzője. Szász 
Endre Munkácsy Mihály-dí-
jas képzőművész posztumusz 
kapta meg ezt a címet. Kőbá-
nyáért Díjban részesült Hau-
er Lászlóné biológia–techni-
ka szakos tanár, aki 1990 óta 
vezeti a Kertvárosi Általános 
Iskolát, dr. Fejér Tibor Zoltán 
belgyógyász főorvos, család-
orvos, korábbi önkormányzati 
képviselő. Posztumusz Kőbá-

nyáért Díjjal ismerték el a ta-
valy tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Tóth Balázs önkormány-
zati képviselő tevékenységét is, 
a kitüntetést özvegye vette át.

Az ünnepi testületi ülésen a 
felsoroltakon kívül 28-an ve-
hettek különböző elismerése-
ket. 2021-ben a Kada Mihály 
Általános Iskola nevelőtestü-
lete lett Kőbánya kiváló neve-
lőtestülete, a Szivárvány Idő-
sek Otthona pedig a kerület ki-
váló intézménye. Zászlószala-
got idén a Budapesti Fegyház és 
Börtön számára adományozott 
az önkormányzat.

A Szent László Napok alkalmából adták át a kerületi kitüntetéseket

– Jogásznak készült, de kato
na lett. Miért? 
– Érettségi után nem vettek 
fel, majd a szerelem eltérített 
a jogi pályától. A Szent Lász-
ló Gimnáziumban végeztem, 
de a felvételim nem sikerült, 
így besoroztak. A katonai főis-
kolára egy kislány biztatásá-
ra jelentkeztem. A világ isme-
rős volt, hiszen apám tisztként 
szolgált. Ötévesen alumínium-
pohárból ittam a kávét a lakta-
nyában.

– Pályája a Varsói Szerző
dés időszakában indult, és 
a NATOcsatlakozás évében 
teljesedett ki, hiszen 1999
ben nevezték ki Magyaror
szág első számú katonai ve
zetőjévé. Mi kellett ahhoz, 
hogy egy kompországot si
keresen átkormányozzanak 
a keletiről a nyugati oldalra? 

– A katonatiszt hazában és 
nemzetben gondolkodik, így 
volt ez egypártrendszer év-
tizedeiben is. Kétszer tettem 
esküt, először a tisztté avatá-
somkor a Magyar Néphadse-
regre, majd a rendszerváltozás 
idején a Magyar Köztársaság-
ra. Az akkori tisztikar nélkül 
az átmenet nem lehetett vol-
na sikeres. A Varsói Szerződé-
sért kevesek hullajtottak köny-
nyet, a többség 1990 után azon 
dolgozott, hogy Magyarország 
a világ legerősebb védelmi szö-
vetségének tagjává váljon.

– Ön azt vallja, hogy egy pa
rancsnoknak okos emberek
kel kell magát körülvennie. 
A honvédség mai vezetés
ében vannak olyanok, akik a 
Fodorcsapat tagjai voltak? 

– Vannak neveltjeim, igen. 
Ma már ők is tábornokok, és 
azt hiszem, néhányuknak én 
voltam az egyik példaképük.

– Ön szerint milyen a jó pa
rancsnok? 

– Szigorú, embersé-
ges és kiszámítható. 
Arról voltam ismert, 
hogy amit mondtam, 
az úgy is volt. A kato-
naság erősen hierarchi-
kus szervezet, ahol az 
igazodást a veze-
tő szava jelen-
ti. Azon kevés 
főtisz t közé 
tartozom, 
akik sorkato-
nából lettek 
tábornokok. 
K öz el  hú s z 
évet szolgál-
tam csapat-
n á l ,  e z é r t 
parancsnok-
ként és ve-
z érk a r i  fő -
nökként pon-
tosan tudtam, 
hogy az intéz-
kedéseimnek 
az „ostor végén” 
milyen a hatásuk.

– Otthon ki hordja a pa
rancsnoki pálcát?

– A feleségem, akivel negy-
ven éve vag y unk házasok. 
Tudta, mit vállal, hiszen ka-
tonacsaládból származik ő is. 
Tizenháromszor költöztünk a 
pályám során, mindannyiszor 
mellettem állt. Azt szoktam 
mondani, hogy a négy tábor-
noki csillagból minimum ket-

tő az övé.
– Csakne m hatvan 
éve kötődik Kőbányá

hoz . Nyilván meg
tehette volna, hogy 
elegánsabb környék

re költözik. Miért ma
radt mégis? 

– Kőbánya Budapest mér-
tani közepe, számomra pedig 
egyben a világ közepe is. Min-
dig ide tértünk vissza, és mi-
után az Eg yesült Á llamok-
ból hazaköltöztünk, úgy dön-
töttünk, hogy végleg itt ma-
radunk. Ennek már huszonöt 
éve. Ide köt a baráti kör, ide köt 
minket az Óhegy park kínál-
ta szabadság. Kőbányán min-
den kézre esik, és az egyik em-
ber még mindig köszön a má-
siknak. Itt még mindig embe-
ri az élet. 

NÉVJEGY 
Fodor Lajos nyugállomá-
nyú vezérezredes 1947-ben 
született. Tanult Moszkvá-
ban a Szovjetunió elit ka-
tonai akadémiáján, a Frun-
ze Akadémián, ahol a Var-
sói Szerződés országainak 
parancsnokait képezték. 
A rendszerváltozás után az 
Egyesült Államok Nemzet-
védelmi Egyetemén straté-
giai vezetést, illetve bizton-
ságpolitikát hallgatott. Ve-
zérkarifőnök-helyettesként 
részt vett a NATO-csatlako-
zás előkészítésében. 1999 
augusztusától 2003-ig a 
honvédség parancsnoka 
és a vezérkar főnöke. Fia 
diplomata, lánya külkeres-
kedő, ő maga pedig négy 
unoka nagyapja. 

A mester
Kőbánya díszpolgára 
lett Beliczay Sándor

„Találkozás 
az angyalokkal”

Nagyon komoly megbecsü
lést jelez és jelent a díszpol
gári cím – nyilatkozta a Kő
bányai Híreknek a vívómes
teredző. Beliczay Sándor 
azt meséli, amikor 1999
ben eljöttek a BVSCből, az 
első terem, amelyet meg
néztek, a Törekvés kisterme 
volt. Nem is mentek tovább, 
mert érezték, hogy megér
keztek.

– Ennek a 22 évnek szak
mai értelemben a csúcsát 
Pásztor Flóra tokiói olim
piai részvétele jelenti. A si
kernek részese az önkor
mányzat is, amely jelen
tős támogatást ad a szak
osztály működéséhez, és 
amelynek képviselőivel az 
egész szakosztálynak jó a 
kapcsolata – mondja a szak
ember, aki arra is emlékez
tet, a nulláról kezdve építet
ték fel Magyarország legsi
keresebb tőrszakosztályát. 
Az egyesületi ranglistát ve
zetik, ráadásul úgy, hogy az 
utánuk következő második
nak feleannyi pontja van, 
mint nekik. – A díszpolgári 
címet ugyan én kaptam, de 
sok ember munkáját díjaz
ták vele. A feleségemét, aki 
felnevelte két gyermekün
ket, miközben én edzőtá
boroztam és olimpiáztam, a 
kollégákét, a versenyzőkét. 
Jó érzés, hogy a díjátadóra 
elkísért a családom, és el
kísértek a tanítványaim is – 
tette hozzá Beliczay Sándor. 

A szabadság mesemondója
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Mennyi 
fényes, 
szép 
madár!

– 2019-ben, amikor utoljára ta-
lálkoztunk a Szent László Napo-
kon, Vuhan nevét kevesen ismer-
ték, azóta viszont az egész világ 
megismerte – nyitotta meg hi-
vatalosan is a Szent László Na-
pokat a Hair bemutatója előtt 
a polgármester, a kínai város-
ból kiindult világjárványra utal-
va. D. Kovács Róbert Antal sze-
rint sokakat megviselt, hogy az 
elmúlt másfél évben az emberi 
kapcsolatok az online térbe szo-
rultak vissza. 

– Az ember társas lény, akinek 
a család mellett a tágabb közös-
ség nyújtotta értékekre, élmé-
nyekre is szüksége van – hang-
súlyozta. A polgármester hoz-
zátette, hogy a felelős viselkedés 
továbbra is indokolt, hiszen a ko-
ronavírus továbbra is jelen van. 
Ezért a Szent László Napokon 
a szabadtéri rendezvényeket is 
csak olyanok látogathatták, akik 
előzetesen bemutatták védettsé-
gi igazolványukat. 

A rövid köszöntőt az ikonikus 
musical, a Hair követte. A veszp-

rémi Pannon Várszínház 
Likó Marcell és Marton 
Lívia új dalszövegfordí-
tásaival, Vándorfi Lász-
ló magyar szövegkönyv-
változatával hozta a da-
rabot a kőbányai szín-
padra. A főhős, aki a be-
hívót kapja, a kicsit lengyel, ki-
csit magyar Claude Bukowski, 
egy Magyarországról kivándo-

rolt család sarja. Így az előadás-
ban Európa és Amerika 20. szá-
zadi traumái rakódnak egymás-

ra. Ott van benne a viet-
námi háború, de a holo-
kauszt fájdalma, borzal-
ma is, amikor a zárójele-
netben a Vietnámba tar-
tó repülőre felszállva a 

Let the sunshine című dal szö-
vege helyett Radnóti Erőltetett 
menete szólal meg.

Bár a járványhelyzet kerete-
ket szabott, több mint ötez-
ren vettek részt idén a Szent 
László Napok rendezvénye-
in – mondta el a Kőbányai 
Híreknek Győrffy László, a 
szervező Kőrösi Kulturális 
Központ ügyvezetője. A tör-
vényi feltételeknek megfele-
lően idén védettségi igazol-
ványhoz kellett kötni az ese-
ményeken való részvételt – a 
belépéshez szükséges kar-
szalagok kiadása azonban 
zökkenőmentesen, gyorsan 
ment az információs sátrak-
ban. A karszalag a teljes hét-
végén érvényes volt, vagyis 
aki egyszer kiváltotta, sza-
badon látogathatta a ren-
dezvényeket. 

Újra együtt a kerületÚjra együtt a kerület
A személyes találkozások ünnepe volt a Szent László Napok rendezvénysorozat A személyes találkozások ünnepe volt a Szent László Napok rendezvénysorozat 

Hair — közép-európai változatban

Kőbánya védőszentjének 
ünnepén a kerület legis-
mertebb épületének tor-
nya is megnyílt. A  Szent 
László-templomban Föl-
dényi Krisztina, a Helytör-
téneti Gyűjtemény mun-
katársa tartott idegenve-
zetést. Elmesélte egyebek 
mellett, hogy az oltárképet 
az a Roskovics Ignác készí-
tette, aki annak idején az Árpád-
házi királyok és szentek portré-
it festette meg a Budavári Palo-
ta most helyreállított Szent Ist-
ván-terme számára. Természe-
tesen elhangzott a stílusteremtő 
építész, Lechner Ödön és Zsol-
nay Vilmos neve is, hiszen az ő 
pécsi porcelánmanufaktúrájá-
ban készültek a majolika oltárok 
és a pirogránit épület díszek. Aki 
pedig megmászta a Budapest 
legmagasabb templomtornyába 
vezető 130 lépcsőfokot, madár-
távlatból csodálhatta meg a kör-
nyéket.

Az egyedülálló pincerendszer 
más kerületekből is Kőbányá-

ra vonzott látogatókat, akiket a 
sörgyár egykori dolgozója, Nagy 
Imre kalauzolt végig. A Rókus-
kápolna, a Rókus Kórház, az 
Operaház és a Lánchíd orosz-
lánjai is olyan kőből készültek, 
amelyet Kőbányán bányásztak. 
Az érdeklődők azt is megtudhat-
ták, hogy a sörgyár miként csí-
ráztatta a pincékben a beáztatott 
árpát, és láthatták az egykori 
malátaszárító épületét is. A túra 
a hajdani Dreher-villánál ért vé-
get. A szebb napokat látott klasz-
szicista épületben a kandallók és 
a kályhák, az alagsori konyha és 
a hozzátartozó étellift ma is fi-
gyelemre méltók.

Megnyíltak a 
rejtett kincsek

Túra két 
keréken
Idén is elindult a Kőbányai 
Bringás Egyesület által szerve-
zett helyismereti túra. A részt-
vevők 15-20 kilométert teker-
tek a kerületben, érintve a Nép-
ligetet, az Ugor utcában a Me-
seházat, a Conti-kápolnát, Új-
hegyen a Guttmann tavat, a 
börtönöket, a köztemetőt és 
a Csősztornyot. Néhány órá-
val később pedig más kerüle-
tekből érkezők csatlakoztak 
hozzájuk a Szent László téren, 
hogy együtt kerekezzenek el a 
fővárosi biciklis felvonulásra, 
az I like Budapestre. Kőbánya 
határáig a mezőnnyel tartott 
D. Kovács Róbert Antal polgár-
mester is. 

Utasokkal tele járta 
útját a Szent László-
templom elől indu-
ló zenevonat egész 
hétvégén. A  város-
néző program külö-
nösen népszerű volt 
a g yermekes csa-
ládok körében. „Jó 
most újra pezsgés-
ben lenni emberek között” – fo-
galmazott egy édesanya, miután 
leszállt a kisvonatról a három és 
fél éves kisfiával. 

Gryllus Vilmossal énekelhet-
tek együtt szombaton a gyerekek 

biciklizésről, madarakról, boga-
rakról. A kézműves-foglalkozá-
sokon pedig Szent László arcké-
pét formálhatták meg, illetve a 
lovagkirályról elnevezett temp-
lom kontúrját díszíthették kü-

lönféle magvakkal – búzával, 
tökmaggal vagy mákkal. Ki-
csitől nagyig várta a játékra 
kész résztvevőket az ökoját-
szótér is, amely a „Zöld Kő-
bánya – Rajtad múlik” KE-
HOP-1.2.1-18-2018-00025. 

projekt keretében valósult meg, 
de a kőbá nyai Nag ycsa ládo-
sok Egyesülete szervezésében is 
programok várták a családokat 
egész hétvégén a Helytörténeti 
Gyűjtemény udvarán is. 

Kézzel, lábbal, vonattal

A szombat este a csikidámtól volt hangos. 
Az R-GO frontembere, a lassan hetvenéves 
Szikora Róbert a zenekar egyik első sláge-
re, a Bombázó dallamára lépett színpadra, 
és azonnal fergetes hangulatot teremtett. 
A kőbányai koncert az együttes történeté-
nek fontos állomása volt, hiszen hosszú évti-
zedek után visszatért az R-GO-ba a másik ala-
pító tag, Környei Attila. A Kőbányai Híreknek 
Szikora Róbert a koncert előtt adott rövid in-
terjút.

– A kőbányai koncert különlegessége, hogy 
a zenekarban Környei Attila, az R-GO alapító 
tagja is fellép. Miért tért vissza?

– 1988-ban én tettem ki a szűrét, és most 
én könyörögtem vissza. 38 éves a zenekar, 
ez már a jutalomjáték időszaka, amikor min-
denkinek le kell aratnia azt a babért, amelyet 
elvettek tőle. Attilától én vettem el, meg az 
élet, de a csikidámhoz mindenkit rehabilitál-
ni kell, aki velünk volt. Az olyan öregek, mint 
én is vagyok, sok tízezer zenészből maradtak 
meg. Mamutok vagyunk, akiket nehéz kilőni. 
A zenélés a hivatásunk, erre hívott el minket 
a jóisten. Ha majd ő mondja azt, hogy elég, mi 
csak akkor fogjuk megérteni, hogy elég.

– Mikor állt utoljára színpadon?
– Másfél éve, azóta csak egy unplugged 

koncertünk volt. De annak teljesen más volt 
a hangulata.

– Hiányzott?
– Most hiányzik, öt perc múlva kezdünk, 

egyébként nem nagyon hiányzott. Ötven éve 
játszom, minden hétvégém muzsikával telt. 
Akkor azon gondolkodtam, hogy de jó lenne 
kivenni egy kis szabit, egy hétvégét, de nem 
volt rá alkalom. 

– Most viszont volt több mint egy év. Mivel 
telt?

– Lakberendeztünk, jutott idő zongorázni, 
dalokat írni, fejleszteni a gitártudásom. El-
kezdtem egy musicalt, szeretnék egy duett-
lemezt kiadni, szóval sok tervem van.

A hagyományoknak megfele-
lően idén is több kőbányai kö-
tődésű zenekar lépett színpad-
ra a Szent László téren, köztük 
A Dal című televíziós műsor-
ban is bemutatkozó Long Sto-
ry Short, vagy éppen a MattSet 
Band. A vasárnap estét és a ke-
rületi napokat telt házas Mar-
garet Island-koncert zárta. 

Főhajtás
Kőbánya polgármestere és alpolgár-
mesterei, Burány Sándor, a kerület or-
szággyűlési képviselője, a városi párt- 
és civilszervezetek, valamint a kőbá-
nyai rendvédelmi szervezetek, intéz-
mények képviselői helyezték el koszo-
rúikat a Szent László-szobornál vasár-
nap délelőtt. A koszorúzást követő ün-
nepi szentmisét Riesz Domonkos újmi-
sés atya mutatta be, a szónok Kisiván 
Csaba kaposvári plébános volt. 

„A csikidámhoz 
rehabilitálni
kell mindenkit”

Telt ház

Koncertről 
koncertre

Rajt
A Kőrösi Kulturális Központ és 
a Kocsis Sándor Sportközpont 
szervezésében megvalósult 
a hagyományos Szent Lász-
ló-napi futás is. A szokásosnál 
ugyan kevesebben álltak rajt-
hoz a KÖSZI előtt, a Rottenbil-
ler parkban, ám a résztvevők a 
kánikula ellenére annál lelke-
sebben futották végig a távokat. 

A kőbányai képzőművészek 
is kitelepültek a Szent László 
térre, pólófestésre várták a je-
lentkezőket. Egyúttal azonban 
megszervezték az első kiállítá-
sukat is a madarak jegyében a 
Halom utcai Alkotóházuk ud-
varán. 
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A rejtvény fő soraiban a legkultikusabb magyar rockfilm, a Kőbányán forgatott Kopaszkutya alkotójának nevét, valamint a film elején feltűnő, Frank Sinatrától szár-
mazó idézetet olvashatják. 
HIRDETÉS

A Kőbányai Bringás Egyesület 
tagjai kísérték azokat, akik be-
neveztek a Decathlon negyedik 
alkalommal megrendezett tó-
kerülő családi napjára június-
ban. Noha a Velencei-tavat ki-
jelölt kerékpárúton lehet kör-
bekerekezni, nem árt a szak-
szerű túravezetés. Az  egye-
sület elnöke, Balla Tamás azt 

mondja: rendszeresen előfor-
dul, hogy a résztvevők egyiké-
nél-másikánál nincs elég folya-
dék, nem visz magával édessé-
get, vagy defekt esetére pót-
belsőt, gumiragasztó-készle-
tet. A képzett vezető egy eset-
leges balesetnél is jól jön, hi-
szen gyakorlott az elsősegély-
nyújtásban. 

A kerékpározásban is pionír volt a kerület

2021-ben az a hír, hogy Kőbá-
nyán épül fel Magyarország 
első fedett kerékpárpályája, 
szaknyelven velodromja. 1869-
ben, a sportág megjelenésekor 
pedig az volt a hír, hogy Kőbá-
nyán ért véget Magyarország 
első kerékpárversenye. Noha a 
járgányokon nem volt még haj-
tómű, így azok inkább hason-
lítottak a mai gyermekek ál-
tal használt futóbiciklikhez, 
mint az általunk ismert kerék-
párokhoz, a viadal ténye vitat-
hatatlan. A négyfős mezőny az 
Orczy kertből startolt, és a mai 
Liget téren kellett célba érnie. 
Ketten azonban annyit buk-
tak menet közben, hogy végül 
a könnyebb utat választották: 

megvárták az omnibuszt, és a 
maradék távot tömegközleke-
déssel tették meg. A versenyt 
a kor népszerű hetilapja, a Va-
sárnapi Újság örökítette meg 
az utókor számára, bár a cikk 
szerzője nem tartotta sokra a 
kerékpározást. Mint írta, „a 
kengyelfutó gép [...] munkás 
ember használatára nem ér 
semmit; nagy gyerekek játék-
szere az egész”.

Nem lett igaza. Néhány évti-
zed múltán a bicikli olyan nép-
szerű közlekedési eszköz lett 
Kőbányán is, hogy a nagyobb 
üzemek környékén külön táro-
lókat kellett építeni a „drótsza-
maraknak”. A gyári munkások 
mellett nyeregbe pattantak a 

futárok, a sür-
gönykihordók 
és a postások 
is, akiknek szolgálati bringáit 
Kőbányán gyártották. A mai 
Vajda Péter utcában működött 
Első Magyar Varrógép és Ke-
rékpárgyár Rt. Adria márka-
néven dobta piacra saját fej-
lesztésű járgányát, amely mi-
nőségben állta a versenyt az 
angol kerékpárokkal, árban 
pedig kedvezőbb volt azoknál. 

– Volt év, amikor az egyik 
rangos országúti versenyen az 
első öt helyezett Adriával ért 
célba – meséli a Helytörténe-
ti Gyűjtemény vezetője, Ver-
bai Lajos, akinek szerkesztés 
alatt áll a kőbányai kerékpá-

rozás történetét feldolgozó ta-
nulmánya.

A márka presztízsének meg-
teremtésében a kor marke-
tingesei nem szerénykedtek. 
Az  Adriát a „legjobb és leg-
elegánsabb kerékpárként” hir-
dették, majd – biztos, ami biz-
tos – a reklámkampányt meg-
tolták egy induló komponálá-
sával is.

Az Adria gyártójának nem 
kellett külföldre mennie gu-
miabroncsért, az is akadt hely-
ben és hasonlóan jó minőség-
ben. A Taurus jogelődje, a Ma-
gyar Ruggyantaárugyár Rt. 
terméke az 1900-ban rende-
zett párizsi világkiállításon 
nemzetközi elismerést kapott 
(ahol egyébként a Dreher sörét 
aranyéremmel díjazták).

És ha már sör… Kőbányát a 
korabeli kocsmák és mulatók 
kedvelt túraállomássá tették 
a biciklisek körében is. Ahogy 
a kerékpározás divatba jött, 
egyre-másra alakultak a brin-
gás egyesületek, klubok. Ami-
kor a tagok elindultak egy-egy 
hosszabb útra, például Gödöl-
lőre, úgy intézték, hogy visz-
szafelé megpihenjenek a pin-
céknél egy-két pofa sörre. De 

Kőbánya felé vették az irányt 
azok is, akik nem űzni akar-
ták a sportot, hanem csak néz-
ni szerették a kerékpároso-
kat. A Kerepesi úti ügetőpá-
lya (Tattersall) talaja ugyan-
is kellően tömör és egyben ru-
galmas volt ahhoz, hogy ke-
rékpárversenyt is lehessen 
rajta rendezni. A Magyar Ke-
rékpáros Szövetség is a kőbá-
nyai velodromra hirdette meg 
az első pályakerékpáros ma-
gyar bajnokságot, amelyen az 
MTK legendás bringása, Sch-
wab Béla is elindult. Ő volt az, 
aki ugyancsak az ügetőn ki-
állt versenyezni az Európá-
ban haknizó Buffallo Bill cow-
boyaival, akik csak váltott lo-
vakkal tudták legyőzni a ma-
gyar „kollégát”.

A kőbányai velodrom közön-
ségére hamarosan üzlet épült, 
egy ügyes kereskedő a Tat-
tersall mellett kerékpársza-
lont nyitott. Arra is volt gond-
ja, hogy a vevőit helyben meg-
tanítsa a kerekezés alapjaira. 
Ő sem szerénykedett, amikor 
télen-nyáron használható ok-
tatóközpontját a világ legna-
gyobb fedett kerékpáriskolá-
jaként hirdette.

A meccset magabiztosan 
nyerték 21 : 7-re, a nőkből és 
férfiakból álló vegyes csa-
pat valamennyi tagja Kőbá-
nyán dolgozik. A kosárlab-
da utcai változatát népsze-
rűsítő Streetball Challenge 
Hungaryre, amelynek nyitó-
állomását hagyományosan 
a Népligetben tartják, több 
mint húsz éve járnak. Ak-
kor még nem is élt az a négy 
lány, akik a Zsíros Tibor Ko-
sárlabda Akadémia U14-es 
csapatával megnyerték a Bu-
dapest-bajnokságot. A Népli-
getben is nagyot küzdöttek a 

streetballcsapatukkal. Soká-
ig vesztésre álltak, de bejöt-
tek a távoli dobásaik, és vé-
gül ők távoztak győztesként 
a pályáról.

A talán leglátványosabb 
versenyben – a zsákolásban 
– egy 16 éves srác, Major Bul-
csú végzett az első helyen. 
Álma, hogy a világ legjobb-
jai között játsszon a tenge-
rentúlon. Ezért az Egyesült 
Államokban tanulna tovább 
ösztöndíjjal, hogy felfigyel-
hessenek rá az NBA utánpót-
lását adó az amerikai egyete-
mi bajnokságban.

A Népligetben mutatko-
zott be a Streetball Challen-
ge újdonsága, az 1 vs 1, vagy-
is az egy egy elleni párharc. 
A 29. alkalommal megren-
dezett versenysorozat kőbá-
nyai állomásán a kilenc kor-
osztályban 96 csapat indult, 
a főszervező idén is a Kocsis 
Sándor Sportközpont (KSS) 
volt. 

– A rendezvénynek és az ut-
cai kosárlabdának egyaránt 
hatalmas elismerést jelen-
tett, hogy tavaly a Streetball 
Challenge Hungary nyerte 
el az Év legjobb szabadidős 
sporteseménye díjat. Az el-
ismerést magunkénak érez-
zük – nyilatkozta Kuróczi Pál, 
a KSS vezetője.

A népligeti rendezvényt D. 
Kovács Róbert Antal polgár-
mester és Radványi Gábor 
sportért felelős alpolgármes-
ter közösen nyitotta meg. 

Kőbányai kalauzok 
a Velencei-tó körül

„Ősbemutató” 
a Népligetben

Kőbányán mutatkozott be az egy egy elleni 
párharc a streetballsorozaton 

Kőbánya Adriája
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Késely Ajna, a Kőbánya SC 
úszója volt az egyike annak 
a két ifjúsági olimpiai baj-
nok sportolónak, aki június 
elsején előmondta az olim-
piai esküt a budapesti Nem-
zeti Táncszínházban rende-
zett ünnepségen. A to kiói 
nyári játékok július 23-án 
kezdődnek. 

Akikért kétszeresen is 
szorítunk Tokióban

Kőbányai ajándék az olimpiai csomagban

Letették az olimpiai esküt

Telegdy Ádám: Tokióban 
a top 6 a cél

Nyolc élsportoló képviselhe-
ti Kőbányát és természetesen 
Magyarországot a július 23-án 
kezdődő tokiói olimpián, illet-
ve az egy hónappal később ren-
dezendő paralimpián, ha min-
den jól alakul.

„Már azzal fantasztikus tel-
jesítményt értek el valameny-
nyien, hogy kijutottak a já-
tékokra” – hangsúlyozta Be-
liczay Sándor vívómesteredző 
azon a fogadáson, amelyet a 
versenyzők és az edzők tiszte-
letére rendeztek a kerület ve-
zetői.

Pásztor Flóra az első ép ver-
senyző, aki a Törekvés SE 22 
éve alapított vívó- és kerekes-
székes vívó szakosztályának 
színeiben olimpián vehet részt 
a női tőrcsapat tagjaként. „Ha 
a világ legjobbjai közé tartozó 
olaszokat megverjük, akkor a 
későbbiekben bármi lehetsé-
ges” – mondta.

Eg yéniben Szekeres Pá l 
szakosztályvezető a paralim-
pikon Osváth Richárdtól re-
mél aranyat, a 2019-ben világ-
bajnok Hajmási Éva és Mező 
Boglárka pedig a kerekesszé-
kes tőrcsapat tagjaként esélyes 
a végső győzelemre. Egy másik 
magyar sikersportág, az úszás 
képviselői közül Késely Ajna 
három számban indul Tokió-
ban, nála többször csak Hosz-
szú Katinka méretteti meg ma-
gát a magyarok közül. Rajta kí-
vül a hátúszó Telegdy Ádám 
indul a Kőbánya SC színeiben 
a világ legrangosabb tornáján. 
Normális körülmények között 
Horváth Dávid is utazhatott 
volna a B-szintű idejével, de a 
járványhelyzet miatt a tokiói 
olimpiát szűkített sportolói ke-
rettel rendezik. Így a mellúszó 
végül nem lehet jelen az olimpi-
án a nemzetközi szövetség dön-
tése értelmében.Kajak-kenu-

ban is szoríthatunk kőbányai 
színezetű versenyzőért. Fejes 
Dániel egy olyan egyesületben 
evez, amelynek névadó szpon-
zora a Merkapt. „Az élsport és a 
szabadidősport kiegészíti egy-
mást” – emelte ki a Merkapt 
egyik tulajdonosa, Szemán Ró-
bert, aki egykor maga is válo-
gatott kenus volt. A kilencedik 
sportoló Szucsánszki Zita, aki 
a bajnok Ferencváros játékosa-
ként a női kézilabda-válogatot-
tat erősíti Tokióban.

A  kötetlen beszélgetésen 
D. Kovács Róbert Antal pol-

gármester, Radványi Gábor 
és Somlyódy Csaba alpolgár-
mesterek egyaránt felidéztek 
egy-egy személyes emléket az 
eddigi olimpiákról. A kerület 

vezetői ajándékcsomaggal és 
benne egy Kőbánya feliratú 
törülközővel bocsátották útra 
az olimpikonokat, paralimpi-
konokat.

Fejes Dániel: „Jó 
eredmény kemény 
munkával érhető el”
– Májusban jutot-
tak ki az olimpiá-
ra a Szegeden ren-
dezett pótkvalifi-
kációs versenyről, 
ehhez az első két 
hely valamelyikén 
kellett végezniük. 
A megmérettetés 
napján erős volt 
a szembeszél. Mi 
vitte mégis a hajó-
jukat? 
– Ezzel a verseny-
nyel keltünk-feküd-
tünk az elmúlt háromnegyed 
évben, az olimpiai részvétel 
volt mindkettőnk álma. A si-
kerhez konkrétan az kellett, 
hogy képesek voltunk kizár-
ni a külvilágot, a versenytár-
sakat. Így maximálisan arra 
a pályára koncentrálhattunk, 
amelyet begyakoroltunk.

– Miből állt a begyakorlás? 
– A mozgás folyamatos fino-

mításából. Párban evezünk, 
tehát a közös mozgást is ösz-
sze kellett csiszolnunk. He-

tente tartunk tech-
ni ka i edzéseket , 

hogy a versenyek-
re komfortos le-
gyen a hajó.

– Miért alkot-
nak nyerő pá-

ros Adolf 
Balázs-

zsal? 

– Fizikai értelemben az 
erőnk, az állóképességünk az 
erősségünk. Mentálisan pedig 
a munkába vetett hit tart össze 
bennünket.

– Mennyit edzenek egy 
nap? 

– Ha két evezésünk van, ak-
kor 20 kilométert megyünk, 
majd jön a konditerem. Ha 
csak egyszer szállunk vízre, 
akkor többet erősítünk szá-
razon. 

– Önök ugyanazon az olda-
lon, a jobb oldalon eveznek. 
Mennyire megszokott ez? 

– A férfiaknál nem az, a nők-
nél, akik között kevesebb a ke-
nus, inkább az. Ez a felállás 

legfeljebb a rajtnál okoz-
hat hátrányt, ám épp 

ezért sokat gyakorol-
juk az indulást.

– Mikor utaznak 
Japánba? 
– Július végén, de ak-

kor még nem Tokióba 
megyünk, hanem az akk-

limatizálódást segítő tá-
borba. 
– Milyen eredménnyel len-

ne elégedett? 
– Az első hat hely valame-

lyikével, ami értelemszerűen 
azt jelenti, hogy döntősök va-
gyunk. A középfutamot ezért 
nagyon meg kell húznunk. Re-
generálódásra nincs idő, a finá-
lét ugyanis két órával a közép-

futam után rendezik. A dön-
tőben 110%-ot kell 

mennünk a je-
lenlegi telje-
sítményünk-
höz képest. 

– A június közepén rendezett 
nemzetközi torna, a Budapest 
Open volt az utolsó versenye 
Tokió előtt. Nem a saját szá-
mában, a hátúszásban indult, 
hanem gyorson, pillangón és 
vegyesben. Elégedett az ered-
ményekkel?
– Meglepően jól sikerült a ver-
seny. Ha a magyarok nem tar-
toznának az úszónemzetek 
közé, a 400 vegyesen elért időm 
elég lenne a tokiói részvételhez. 
Ez az eredmény a jövőben akár 
új pályát nyithat nekem. 

– Májusban a budapes-
ti Európa-bajnokságon vi-
szont kétszeresen is hazai 
pályán úszott. 
A 200 hát kö-
zépdöntő-
jében elért 

eredménye a fináléban bron-
zot ért volna. Az olimpián is a 
középdöntőt kell meghúzni?

– Először azt, hogy utána a 
döntőt is meghúzhassam. Ha 
Tokióban az első hat között 
végzek, akkor már elégedett le-
szek. Az Eb-n egyéni csúcsot 
úsztam a középdöntőben, ami 
biztató, hiszen az Európa-baj-
nokságra nem edzettünk kü-
lön, azt az olimpiai felkészülés 
állomásának tekintettük. De 
az is igaz, hogy a versenytársak 
eredményein sem látszik meg a 
Covid.

– Az olimpia fizikai vagy 
pszichikai megméret-

tetés elsősorban?
– Mentálisan más, 

mint egy vébé vagy 
Eb. E téren is fej-

lődtem, a ver-
senyek előtt a 
szükségesnél 
több volt ben-
nem a dr u k k, 

de mára megta-
nultam kezelni a 

stresszt. 
– Vannak rítusai? 

– Tudatosan nincsenek, nem 
akartam, hogy a szokások fog-
lya legyek a versenyek előtt. 
Nem akartam azon stresszel-
ni, hogy megvan-e a szerencsét 
hozó papucsom vagy köntösöm. 

– Nem csinálnak titkot ab-
ból, hogy az olimpiai bronz-
érmes, világbajnok és hét-
szeres Európa-bajnok Ka-
pás Boglárkával egy párt al-
kotnak. Beszélnek az úszás-
ról, vagy a „munka” tabu 
önöknél? 

– Nem tabu, az edzések 
után megbeszéljük, kiele-
mezzük az úszást. Mind-
kettőnk nevében mond-
hatom, hogy jót teszünk 
a másiknak, inspiráljuk 
egymást. 

– Miben mond mást 
Bogi, mint Turi György? 

– Az  edzőmmel 
szakmai a kap-
csolatom, Bo-
g iva l pedig 
l e l k i ,  a m i 
egy jegyes-
pá r közöt t 
természetes. 
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