A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Kőbányai
Hírek

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

HAVILAP
XXXI/6. szám
2021. július

„Találkozás az
angyalokkal”

Idén újra a megszokott ünnep
keretében tüntethette ki a kerület azokat, akik tevékenységükkel mindenki számára példaként
szolgálhatnak. A Szent Lászlódíjat Fodor Lajos tábornoknak, a
díszpolgári címet Beliczay Sándor vívómesteredzőnek és posztumusz Szász Endre Munkácsydíjas képzőművésznek ítélte a
testület. 
11. oldal

Szent László
Napok
Kőbányán

Ünnep
újra
együtt

Biztos bérlet

Újabb 10 önkormányzati bérlakás találhat lakóra a nyáron.
Kőbánya immár harmadik alkalommal hirdetett meg bérlakásokat felújítási kötelezettséggel.
 2. oldal

Több mint ötezren vettek részt Kőbánya hagyományos ünnepén, a Szent
László Napokon. Idén sem
maradtak el a jó falatok, a
kirakodóvásár, de a gyerekek körében népszerű
volt a zenevonat és a számos érdekes foglalkozás
is. A nagyobbakat pedig
estéről estére koncertek
várták, az R-GO és Szikora
Róbert ezúttal különleges
felállással állt a nagyszínpadra. 
12—13. oldal

Hofi örök

Terézvárosban, egykori
lakhelyén is emléktáblát
kapott Hofi Géza, Kőbánya díszpolgára. Az országszerte ismert és
szeretett humorista
idén júliusban lenne 85
éves.
10. oldal

Nyáridő
Új önkormányzati óvoda épül, és két új, egy katolikus és egy Waldorf-óvoda indul ősztől. Az iskola helyét a táborok vették át, a Szervátiusz Általános Iskola korszerűsítése pedig az emeletráépítés befejezése után is folytatódik.
4—5. oldal

Kukavizit

Kőbányai háztartásokat
is bevont kísérleti programjába az FKF. A QR-kódok segítségével pontosabb és
hatékonyabb lehet a budapesti
szemétszállítás.
8. oldal

Kőbányaiak Tokióban — olimpikonjait köszöntötte a kerület

16. oldal
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A POLGÁRMESTER LEVELE

A járványszünet után újra testületi ülést tartottak

Kedves Kőbányaiak!

A legbiztonságosabb
kerületek közt Kőbánya

Szűzbeszéddel indult június 24-én a képviselő-testület ülése: Kőbánya megbízott
rendőrkapitánya, Baricska Norbert alezredes először vett részt és számolt be testületi ülésen az elvégzett munkáról.
2020-ban a bűncselekmények száma
közel ötödével csökkent 2019-hez képest.
Hasonló arányú volt a javulás az emberek biztonságérzetét befolyásoló közterületi bűnözésnél, ami a rendőrök és a
közterület-felügyelők eredményesebb
fellépése mellett a térfigyelőkamera-hálózat bővítésének is köszönhető. Bár a
kijárási korlátozás, majd tilalom miatt
2020 a bűnelkövetésben sem volt tipikus év, a kapitány által elmondottak ös�szességében megerősítik, hogy Kőbánya
közbiztonsága változatlanul jobb, mint
ahogyan azt egyes hatásvadász újságcímek sugallják.
– A közbiztonságot tekintve Kőbánya
a fővárosi kerületek első harmadában
található – hangsúlyozta Baricska Norbert, aki arra is kitért: idén az első fél évben még egyetlen autólopás sem történt
Kőbányán.
Somlyódy Csaba alpolgármester kérdésére az alezredes hozzátette, hogy az
állomány stabil, a kapitányságra „többen érkeztek tavaly, mint amennyien
távoztak”. D. Kovács Róbert Antal polgármester az illegális hulladéklerakás
visszaszorításához kérte a rendőrség
együttműködését. Mint mondta, a távlati cél az, hogy az autólopásokhoz hasonlóan az illegális szemetelést is megszüntessék a kerületben.

A beszámoló végén a rendészeti ügyekért felelős alpolgármester, Mustó Géza
bejelentette, hogy az önkormányzat
pénzjutalommal honorálja a rendőrök
eredményes munkáját.
A kőbányai tűzoltóparancsnok egy
kisfilmmel illusztrálta a 2020-as beszámolót. Főbb mutatóik 100%-osak, hiszen
ha tűzhöz riasztják őket, azt mindig eloltják, és a műszaki mentéseknél sincs
kivétel. Horváth Lajos is elmosolyodott,
amikor azt mesélte, hogyan állították le
a 2-es metrót egy bajba került vadkacsacsalád kimentése kedvéért. Kőbányán
14-15 tűzoltó ad szolgálatot naponta, ami
fővárosi összevetésben jónak mondható.
Az egyenruhás vezetők beszámolóit
a képviselők egyhangú szavazatával fogadták el, hasonlóan a napirendi pontok
többségéhez. Ellenvetés nélkül hagyták

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

pedig az együttes tagjai évente nyolc alkalommal adnak majd koncertet kerületi rendezvényeken.

Beköltözőkre várva
Középkorú párral futottunk össze a
Téglagyárdűlőhöz tartozó Maglódi út
38.-ban. Bizonytalankodva keresgéltek a fákkal, bokrokkal gazdagon borított lakótelepen. Korai időpontot foglaltak a meghirdetett lakások megtekintésére, a férfi munkásruhában érkezett, mondta is, hogy miután végeztek,
megy dolgozni. Három gyermekükből
kettő még általános iskolás. Albérletben laknak az Újhegyi lakótelep egyik
tizedik emeleti lakásában, ahol a hőség
csak-csak elviselhető, de a bérleti díj

HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÁS A KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
TERÜLETÉN KÉSZÜLŐ TERVEKRŐL
A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatja a kerület
lakosságát, az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó
szervezeteket, vallási közösségeket, valamint környezetvédelmi 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 településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (5) pontja,
valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § c) bekezdése
alapján a településrendezési eszköz munkaközi véleményezése során megtartandó lakossági fórum kizárólag
elektronikus úton történik.
A fenti tervvel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket
tenni, véleményt nyilvánítani a honlapon történő közzétételétől 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

már egyre kevésbé. Két meghirdetett lakást is megnéztek,
a férfi hozzáértő szemmel latolgatta, hogy a lelakottabb
ingatlant ki lehet-e pofozni
abból a bruttó 7,1 millió forintból, amelyre a Vagyonkezelő szakemberei taksálták a
költségeket.
– Három ingatlanra adható le az igénylés, a bérlők személyéről pedig augusztus végén bizottság dönt. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy
nem csak a rendelkezésre
álló pénz/önerő dönt, a lakást
igénylők elbírálásánál fontos szempontot jelentenek a
szociális tényezők is – mondja Mustó Géza Zoltán alpolgármester. A vagyonkezelő becslése
irányadó összeg – a bérlőnek megközelítőleg ennyi pénznek kell a rendelkezésére állnia. Ám nem kell mindet ráköltenie a lakásra, ha a becsültnél olcsóbban meg tudja oldani az elvárt felújításokat, megteheti, hisz például a festést
vagy a burkolást sokan már maguk is
meg tudják csinálni. A lényeg, hogy az
adott bérlakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, költözhető állapotba kerüljön.

– Az a tapasztalatunk, hogy a bérlők
sokkal jobban megbecsülik azokat a lakásokat, 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 harmadszor hirdetett meg önkormányzati
bérlakásokat felújítási kötelezettséggel
a Kőbányai Önkormányzat.

„Trianon megerősítette
a magyarságot”
Az utókor 101 évvel a történelmi 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 lasztott
minket egymástól. Egyúttal azonban lehetőséget adott arra, hogy megmutassuk összetartozásunkat. Mert akinek egy
magyar élete nem számít, annak a többié sem fontos – mondta dr. Pap Sándor gazdasági és fejlesztési tanácsnok
a trianoni évforduló és a nemzeti ös�szetartozás napja alkalmából rendezett
első olyan önkormányzati megemlékezésen, amelyet már személyesen és nem
online tartott meg a város.
A tanácsnok felidézte, hogy a Pongráctelepen 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 revízió 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.
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Megújult
a kőbányai
babakelengye
Idén immár ötödik éve, hogy
a Kőbányai Önkormányzat
úgy döntött, pénzutalvány helyett hasznos dolgokat tartalmazó babakelengyével segíti a kőbányai újszülöttek és
szüleik első napjait, hónapjait. 2017 óta már több mint
ezer baba viselte, viseli a „Kőbányai baba vagyok” feliratú
előkét, eszik a logóval díszített étkészletből vagy játszik
éppen a kismackóval. A kezdetben 30 ezer forint összértékű kisebb-nagyobb apróságot tartalmazó csomag idén
nemcsak megújult, de az értéke is csaknem megduplázódott. „Még jobb minőségű pelenkázó táskát és előkét, biztonságos rágókát-babraláncot

is tartalmaz most már a csomag, amelyet a zöld szemlélet
jegyében mosható pelenkával
is kiegészítettünk, az anyatejes táplálást pedig egy szoptatós kendővel szeretnénk ösztönözni” – sorolja D. Kovács Róbert Antal polgármester. “A
babakelengyével szeretnénk
osztozni a gyermekvállalás
örömében, hiszen az újszülöttek nemcsak családjuk, hanem
szélesebb közösségük, a városunk számára is a jövőt jelentik. Minőségi termékekből álló
csomagunk hasznos a baba
mindennapi gondozása során
és kedves emlék lehet amikor
majd felcseperedik. Közvetíti a családok felé önkormányzatunk elismerését, jókíván-

ságait és kifejezi összetartozásunkat, büszkeségünket is.” –
teszi hozzá a kerület vezetője.
A kőbányai babakelengyét
a gyermek születését követő
egy éven belül lehet igényelni a Kőbányai Önkotmányzat honlapján (www.kobanya.
hu) található nyomtatványon.
A kérelmet a gyermek törvényes képviselője nyújthatja
be, csatolni kell hozzá a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a törvényes képviselő és a gyermek
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát, valamint a
kérelmező nyilatkozatát arról,
hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.

Szilárd burkolatot kap az Albert Camus utca

Előkészített
útfelújítások
Tavaly a Vaspálya utca, idén az
Albert Camus kap szilárd burkolatot. A közbeszerzés már folyamatban van, ha meglesz a kivitelező, indulhat a munka. Állami forrásból valósul meg a beruházás, amelynek értéke 140150 millió forint körül alakulhat.
Az összeg két kormányzati tételt
takar: egyrészt a budapesti földútprogramon elnyert forrást,
másrészt pedig azt a kompenzációs összeget, amelyet szintén az állami büdzséből kapott
Kőbánya. Ez az összeg várhatóan a teljes beruházásra elég lehet, azonban elképzelhető, hogy
a kerületnek hozzá kell járulnia.
– Igen jelentős áremelkedés
volt, és nemcsak a tojás és más
élelmiszerek ára ment fel, hanem az aszfalté, az építőipari
munkáké is. Ezért elképzelhető,
hogy szükség lesz valamennyi
kerületi forrásra is a beruházás-

hoz – mondja Somlyódy Csaba
városüzemeltetésért és fejlesztésért felelős alpolgármester.
Az Albert Camus aszfaltozásával 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 szilárd burkolattal már rendelkező
utak javítására eddig nem nyílt
állami pályázati keret. Ugyanakkor a kerület utóbbira is számít: több kerületi út kiviteli terve felkerült a polcra, így ha nyílik rájuk forrás, indulhat a beruházás.
Bár egy autós számára a kátyú az csak kátyú, nagyon nem
mindegy, kinek a tulajdona az
adott kerületi közút. A főszabály szerint ahol tömegközleke-

dés van, ott a főváros a tulajdonos, a többi a kerületeké. Márpedig épp azok az utak vannak
rosszabb állapotban, amelyek a
fővároshoz tartoznak. Ezek felújítása pedig a budapesti büdzsétől függ.
– A fővárosi utak tekintetében
lobbizni tudunk elsősorban, folyamatosan jelezzük az igényt
minden fórumon, véleményt
nyilvánítunk a rangsorolásban
is. Budapesten az elvonások miatt kevés forrás jut erre a feladatra, ennek ellenére tavaly a
három fővárosi beruházás egyike a Bányató utca volt, idén pedig sorra kerül a Mádi legros�szabb állapotban lévő része is –
mondja Somlyódy Csaba városüzemeltetésért és fejlesztésért
felelős alpolgármester, aki azt
is hangsúlyozza, jövőre a Mádi
újabb szakasza kerülhet majd
sorra.

A szeretetről beszéltem nemrég a Szent
László Napok megnyitóján, amikor újra
együtt ünnepelhettünk. Ünnepeltük a
kerületünket, azt, hogy újra együtt lehetünk személyesen, azt, hogy végre levehettük a maszkokat, ismerőseink, barátaink 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 sejthetjük: remélhetjük, hogy a járvány nem tér vissza olyan erővel, mint
tavasszal. És a két téma között rádöbbentem, hogy akár a hétköznapokban, 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 találkozások minden pillanatát. Élvezni a nyár ízét, a gyerekeinkkel,
szeretteinkkel töltött pillanatokat, órákat. Odafigyelni rájuk teljes valónkkal. Ha célt tűznék ki a nyárra, akkor ez lenne az: odafigyelni, megélni a maguk teljességében a jelen szeretetteljes pillanatait, 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 Szervátiusz Általános Iskola és a Tengerszem rendelő építését, az Újhegyi rendelő felújításának tervezését, és elkötelezett környezetvédőként igyekszem a júliust is minél műanyagmentesebben élni. És
nemcsak a júliust, hiszen ha egy hónapig nincs szükségünk a környezetkárosító 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 környezetben 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, segítjük a természet rendjét „odakinn”, és általa rend, nyugalom lesz
„odabenn”, az otthonunkban, a lelkünkben is.
Örömteli pillanatokban gazdag, szép nyarat kívánok!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester
oldalon is olvashatnak!

KŐBÁNYAI ÜGYEK A PARLAMENTBEN

Sportligeti fórum

Nemrég egy képviselőtársam vendégeskedett választókerületemben, és ahogy
szoktam, a rövid idő ellenére is igyekeztem bemutatni valamit Kőbánya szépségeiből. Újhegyre esett a választásom,
s mivel kifejezetten sportos, elkötelezett
környezetvédő kollégáról van szó, a Bányató mellett jártunk egyet a Sportligetben is.
Találkoztunk focizó gyermekekkel, kocogó felnőttekkel, 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 alkalmas: az egyik hölgy szerint kiválóan alkalmas önvédelmi célokra is. Ő bizony nem volna rest használni erőszakoskodó férfiak ellen sem. Ezen jót derültünk, de azért biztos, ami biztos, leszögeztük, hogy tisztességesek a szándékaink.
Más nyugdíjasokkal is találkoztunk, akikkel a nyugdíj-kompenzáció 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. Sorolják, 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 költségvetésben 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 nyugdíjas szervezetek is hevesen bírálják, hisz épp most kezd elszállni
az infláció. Jelenleg már 5% felett van, miközben a jövő évi nyugdíjemelés tervezett mértéke mindössze 3%! Ez így nyilván tarthatatlan. Arról nem is beszélve, hogy ha nem térünk vissza a nyugdíjemelés kiszámításánál a vegyes indexáláshoz, ha maradunk csak
az infláció követésénél, akkor az idősek relatív elszegényedése tovább folytatódik, a nyugdíjak és a keresetek alakulása közötti olló
elviselhetetlen méretűre fog tágulni.
Ez a generáció sokkal többet érdemel, változtatni kell, amíg nem
késő.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Nyáridő — körkép óvodától iskoláig
Épül az új Mocorgó Óvoda

Alig pár hete vette át a munkaterületet a kivitelező, a kerület vezetőinek bejárása után
néhány nappal már el is indultak a munkagépek. Mára pedig
a régi épületet már le is bontották – így kezdődhet is az új ovi
építése. Az intézmény ugyanis úgy újul meg, hogy gyakorlatilag egy teljesen új épül helyette, olyan, amely a 21. századi követelményeknek maradéktalanul teljes mértékben meg-

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

tézményt, amely megőrzi a régi
kapacitását és pedagógiai programját is, teljes egészében kerületi forrásból építi a Kőbányai
Önkormányzat.

A világ
szép!

Búzatábla leng a kőbányai Christophorus
Waldorf Általános
Iskola udvarán – a
kisdiákok aratják
le, majd a magokból kenyeret sütnek
abban a kemencében, amelyet az udvaron szintén diákok
építettek. Vetéstől aratásig tapasztalják meg,
hogyan lesz a magból a mindennapi betevő. Közben az iskolához tartozó egykori szolgálati
lakást szülők alakítják át – fúrnak, faragnak, festenek, bútorokat építenek be –, ősszel ugyanis
indul a Waldorf-ovi.
Gonda Zsófia, az iskolát és óvodát fenntartó Alkotó Élet Egyesület elnöke vezet végig bennünket az épületen és mesél a
tevékenységükről. A cikk címe
nem véletlen, ez az óvoda és iskola ugyanis alaphangulatával
azt igyekszik átadni a kicsiknek,
hogy a világ szép. És ez nemcsak
szlogen, az óvoda, iskola életét
teljes egészében áthatják a művészetek, a tantárgyi tartalmak
elsajátításához szükséges képességek fejlesztése is művészeti tevékenységeken keresztül való-

sul meg. Formarajz és festés, sok-sok mese
és mítosz megismerése, eljátszása, megelevenítése
– mindez a gyermek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva.
Nincs frontális oktatás és
nincs osztályozás, a gyerekek
fejlődését saját magukhoz viszonyítva ítélik meg, és év végén a
bizonyítványban szöveges értékelést kapnak. Mivel nincs versenyhelyzet a gyerekek között,
erősebb a közösségi szellem. A fő
tantárgyakat a gyereket epochális rendszerben tanulják, vagyis
három-négy héten keresztül foglalkoznak folyamatosan ugyanazzal a tantárggyal, majd jön a
következő. Az osztálytanító pedig nyolc éven át irányítja a gyerekeket, sokat vannak vele, így
jobban meg is ismerik egymást.
Más a ritmus, más a pedagó

Magasabbra tör
Vidám hangulatú, kellemes
pasztellszínekben pompázik
a Szervátiusz Általános Iskola
emelete, amelyre a teljes akadálymentesítés jegyében már
lifttel is fel lehet jutni. Elkészültek az új mosdók, tantermek,
vagyis a beruházás első üteme
kész. A munkák azonban folytatódnak, így ősszel még nem
költöznek vissza a Bánya utcai
intézményből a diákok. A Kőbányai Önkormányzat ugyanis az
idei költségvetésében biztosított anyagi hátteret arra, hogy
az épület korábbi részei is meg-

újuljanak, a Szervátiusz Általános Iskola így végül egy teljesen felújított, modern épülettel
várja majd vissza tanulóit, pedagógusait.

giai program, ezért is tartották szükségesnek az iskolára
átvezető Waldorf-ovi elindítását – meséli Gonda Zsófia. Ősztől fogadják a hároméveseket, a
beiratkozással nincs gond, már
tele az első csoport.

Fogás
van!

Fogás van a Guttmann-tónál,
Újhegyen! A kerületi szervezésű, gyakorlatilag egész nyáron át
tartó napközis táborban horgászni tanulnak az Újhegyi Horgász
Egyesület tagjaitól a kisdiákok.
A civil szervezet tagjai szívesen
adják át tudásukat és szenvedélyüket – ők viszik a gyerekeknek
a csalit és a horgászbotot is, az
eredmény pedig horogra is akad.
Fogás van Kőbánya egyedi mászóközpontjában is – a MAG47ben közben egy másik gyerekcsoport húzza fel magát a magasba,
avatott mászó segítségével és útmutatásával.
– 100 fővel kezdtük a napközis
tábort, most 115-en vagyunk és
ez a létszám állandósultnak látszik – mondja Bálint Klára táborvezető. A hőségben a programokat igyekeznek úgy megválogatni, hogy azok a meleg ellenére is jólesőek legyenek, így előnyben vannak a vizes játszóterek,
legyen szó a Városligetről, Olimpiai parkról vagy éppen a Margitszigetről. Persze nemcsak mozgás van, az érdeklődő gyerekek
részt vehetnek a Bárka munkatársainak kézműves-foglalkozásain is, de népszerűnek bizonyult
a bűnmegelőzési tanácsadó előadása-beszélgetése a biztonságos internethasználatról is.
A Janikovszky Általános Iskolában szervezett napközis táborokat a kerület finanszírozza, ingyenesek minden kőbányai általános iskolás számára, a szülőknek csak az étkezés árát kell állniuk. Persze itt is vannak kivéte-

Katolikus óvoda indul szep
tembertől a Mádi utca elején,
a Kincskeresők Óvoda épületében. Az ingatlant a Kőbányai
Önkormányzattól idén vette meg
az Esztergom–budapesti Főegyházmegye. A katolikus óvoda egy
már működő intézmény, a kispesti Reménység Katolikus Általános Iskola tagintézménye lesz,
tulajdonosa és fenntartója is a főegyházmegye, a lelki hátteret a
Szent László Plébánia biztosítja.
– Én már nagyon régóta szerettem volna katolikus óvodát,
mert ugye sem Zuglóban, sem
Kőbányán nincs katolikus oktatási intézmény – mondja Balogh
Attila, a Szent László-templom
plébánosa. Egyelőre kicsi a gyereklétszám, de a plébános azt
mondja, amúgy is abban gondolkodnak, hogy kell 2-3 év arra,
hogy a családok az intézményt
megismerjék, megkedveljék és a
gyerekeiket oda vigyék.
– A katolikus tanítást, szellemiséget szeretnénk jobban belevinni, amibe beletartozik a család megszólítása is, hiszen ez az

lek, hiszen ahogy év közben, úgy
a napközis táborban sem kell fizetniük az étkezésért azoknak
a családoknak, amelyek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A csatlakozás lehetősége is nyitott – gyakorlatilag bármikor lehet menni.
Amit viszont fontos tudni: a részvételi szándékot legalább előző
héten, vagy érkezés előtt két nappal jelezni kell az ebédmegrendelés 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 ingyenes étkeztetésben részesülnek, hiszen helyettük az önkormányzat fizet. A táborvezető tapasztalata szerint idén több az
alsós általános iskolás a napközis táborban, úgy látja, jó a híre a
programoknak, a szülők szívesen
választják ezt az elfoglaltságot a
gyerekeiknek. Azt pedig, hogy táborozni jó, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy segítőkként régi
janikovszkysok, középiskolások
is visszajárnak nyaranta.

Bűnmegelőzés,
már az óvodában is

Az élet
erős
oldala

Nyílt nap zárta a Gépmadár Óvoda tehetségkutató és tehetségkibontakoztató programját, amelynek középpontjában a matematikai-logikai készségek fejlesztése
állt. „Amit megtehet a genetika,
azt megteheti a környezet is” – a
lényeg talán így foglalható össze
egyetlen mondatban.
A tehetségfejlesztés kiscsoporttól kezdve beépül a Gépmadár Óvoda pedagógiai programjába. Kis- és középső csoportban
dobókockás társasjátékokkal,
kirakós játékokkal és kártyajátékokkal alapozzák meg a matematikai készségeket. A tehetségműhely és vele a sakk, valamint a
Rubik-kocka nagycsoportban lép
be, miután a kőbányai tehetségsegítő program szempontrendszere alapján „megszűrik” az
5-6 éves gyermekeket. Akinek a
logikai készsége jobb az átlagosnál, az a matematikai tehetségműhelybe kerül, aki ügyesen rajzol, az a művészetibe, aki pedig
mozgásban erős, az a sport tehet-

Kincskeresőből Reménység

ségműhelybe. Mivel a logikai játékoknak velejárójuk a stressz, a
matematikai tehetségműhelybe
járó gyermekekben mozgással,
mostanában pedig már relaxációs jógával is oldják a feszültséget.
A sakkot mint a logikus gondolkodást támogató módszertani eszközt az ovi partnerintézményében, a körzetes Keresztury Dezső Általános Iskolában is
alkalmazzák a matematika, sőt
az írás-olvasás tanításában
is. A Gépmadár Óvoda matematikai-logikai tehetségkibontakoztató programjának
megvalósítását a
Nemzeti Tehetség
Programban 900 ezer
forinttal támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A nyári szünet alatt a 8–14 éves
korú gyermekek könnyebben
válhatnak internetes zaklatás
áldozataivá, mint a tanév során,
hiszen ilyenkor a felnőttek kevésbé tudják őket ellenőrizni. Iskola nincs, a szülők többsége pedig nem tud 11 hetet otthon tölteni, hogy felügyelje csemetéjét.
Erről Garamvölgyi Lászlóval beszélgettünk, aki a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatójaként vett részt
a Legyen TERED-projekt ünnepségén.
A da ndá r tábornok közel 25 évig volt a rendőrség szóvivője, az utcán
még ma is rendszeresen
megállítják. Bár egy
éve nyugdíjba ment, továbbra is aktív, szakterülete a kiberbűnözés elleni fellépés.
Álláspontja szerint
a bűn- és balesetmegelőzés oktatását
már négyéves korban
el kell kezdeni, és legalább tíz
éven át folytatni, hogy az időközben tinédzserré vált gyer-

mek készségszinten alkalmazza
az elsajátított tudást, felismerve a kriminális veszélyeket. „Ha
ezt így csináljuk, akkor jó esély
van arra, hogy az érintett tizenévesek nem válnak áldozatokká, de bűnelkövetőkké sem, hanem felnőttként törvénytisztelő polgárként élik majd az életüket” – hangsúlyozta Garamvölgyi László.

intézmény nemcsak a gyerekről szól. Ráadásul az ovi infrastruktúrája arra is lehetőséget ad,
hogy családi napokat szervezzünk. Tervezünk ilyet már idén
is, augusztus utolsó napjaiban –
mondja Balogh Attila. Hangsúlyozza azt is: az ovi nyitott lesz,
a katolikus egyház senkit nem
akar kirekeszteni, természetesen 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 megerősítést a szülő. Van olyan tapasztalatom, hogy a szülő nagyon elzárkózó, 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 indul is a hittanos tábor a Bakony-

ban. Augusztusban ezt a hagyományos családi tábor követi Ráróspusztán, majd a hónap utolsó
napjaiban idén is lesz plébániai
napközi, ami egyfajta ráhangolódás az iskolára. Készülnek az
Eucharisztikus Kongresszusra is. Bár az események ingyenesek, érdemes azokra regisztrálni a Szent László-templom oldalán, a fő szentmiséken ugyanis, így a Ferenc pápa által pontifikált szentmisén is várhatóan a
regisztráltak tudnak kedvezőbb
belső helyen részt venni.

Teli
medence
Gyerekzsivajtól volt hangos az
Újhegyi Uszoda, ahol elkezdődtek a nyári táborok. Az első héten rögtön három egyesület
osztozott váltva a medencetéren. A Sportliget SE táborába
26 gyermek jelentkezett kezdőtől
a haladóig, van köztük, akit több
hétre fizettek be a szülők – tudtuk meg az egyesület szakosztályvezetőjétől, Török Iréntől.
A résztvevőkkel három edző
foglalkozik, de vannak tizenéves
segítők is. Egyikük ötévesen kezdett úszni a Sportliget SE-ben,
nyaranta pedig végigjárta a tábor mind a hat hetét. Időközben
belekóstolt a futsalba, de a vízi
világot nem adta fel végleg.
A Sportolni Öröm SE-nél
(SÖSE) is hat hétig tart a táborszezon. Ők az első héten 50 gyermekkel indultak, akiket négy,
úszóoktatói képesítéssel rendelkező testnevelő tanár oktat
– mondta az egyesület képviseletében Lénárt Zoltán, a Fekete István Általános Iskola pedagógusa. Náluk is vannak kezdők,
akiknek a hét végére vízbiztonságot adnak. Úszni ugyan en�nyi idő alatt nem tanulnak meg,
de azt megtanulják, hogy miként
maradjanak a víz felszínén.

Az uszoda udvarán közben
14 kisdiák utánozta az elefántot, a masírozó katonát és a balerinát. Ők az Aqua Szinkron
úszó SE táborába érkeztek, ahol
egyetlen turnus indult. A résztvevők között fiúk is akadnak, hiszen ma már – az olimpia kivételével – minden versenyen indulhatnak szinkronúszó vegyespárosok. Az első sikerélmény
egyébként hamarabb megszerezhető 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 lebegésig, illetve a hason lebegésig.
Ennyi pedig elég ahhoz, hogy elinduljon a kezdőknek rendezett
versenyeken – mesélte Árkovics
Lilla edző.

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 munkahellyel rendelkezők.
Kapunyitás reggel 08.00 órakor, mindenkit sok szeretettel várunk! Az első 30 belépő Kocsis Sándor sportközpontos kulcstartót kap ajándékba! Jelszó: ÚSZNI ÖRÖM!
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Kling: a kőbányai kapugyártó-dinasztia

Száz év hagyomány
Szinte bárhol sétálhatnak az
országban, mindenütt találnak olyan kaput, kerítést vagy
az ablakon biztonsági elemként 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 úszták meg, de maszek kisiparosként a 60-as évekre keresetté tették felsőrákosi műhelyüket. Akkoriban specializálódtak a kapugyártásra. A szintén Kling Sándor nevet viselő
nagyapa ügyelt az egyediségre,
az acélból hajlított csiga számított a védjegyének.
– Kapura akkor is szükség
volt, ő pedig mindig állt a megbízók rendelkezésére – emlékszik vissza a fia, Imre, édesapja máig mérvadó üzleti filozófiájára.
– Apósom jó emberismerő
volt, beszélgetés közben mérte fel a vevői igényeket. Így a
hozzá érkezőknek nem az volt
a benyomásuk, hogy mindenáron el akarja adni a portékáit – teszi hozzá a menye, Katalin. Ő eredetileg pedagógusként végzett, de a fiú, a harmadik generációs Kling Sándor
feleségeként beállt a rendszerváltozás idején alapított családi vállalkozásba, ahol az értékesítést vezeti. Első importtermékük az ajtóbehúzó volt, majd
jött a többi, ahogy nyílt a piac.
Érkeztek a külföldi garázskapuk, ipari kapuk, amelyeket
Klingék raktározni is tudtak.
Ez versenyelőnyt jelentett, hiszen megbízóiknak nem kellett
heteket várniuk az árura.
A kft.-t akkor is és ma is a
visszaforgatott pénzből finanszírozzák. Ahogy Katalin fogalmazott, „addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér”,
bár mostanában komolyan fon-

A kőbányai
identitás
receptje is
– A Covid miatt több szektor
visszafogta a fejlesztéseket.
Önök épp ellenkezőleg tettek, az új főzde és a szabadtéri szórakozóhely milliárdos
beruházás. Előremenekülnek
a portfólióbővítéssel?
– Nem, a forgalmunk 2020ban is nőtt, pedig a járványügyi korlátozások erősen sújtották a vendéglátást. Egyszerűen kinőttük a Maglódi úti

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 presztízsnövelő megrendeléseik, több
tucat kaput szállítottak a Posta logisztikai központjának, és
a balatonfőkajári motorversenypálya bokszutcáját is az ő
kapuikkal szerelik fel.
Apropó, bokszutca… A leg
ifjabb generáció férfi tagja, negyedik Kling Sándor a Forma–1 világából tért haza. Nem-

régiben elhunyt édesapjához
hasonlóan ő is gépészmérnökként végzett. Alkatrészgyártásra szakosodott, és még
egyetemi hallgató volt, amikor
egy versenyen megismerkedett
azzal az emberrel, aki később
a Red Bull csapatához hívta. 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 viszem tovább. A Forma–1-ben
800-an dolgoztunk a csapat-

ezért szorosan együttműködik
a körzeti megbízottal. Úgy látja, a közterületi szabálysértések, vagyis a szemetelés, nyílt
utcán vizelés vagy éppen italozás visszaszorításában nagy
segítséget jelentett a szabálysértések elleni rendőri fellépések gyorsítása – vagyis az,
hogy a szabálysértést előállítás és pár órán belül elsőfokú
döntés követi. A kamerarendszer és a közterület-felügyelettel való egyeztetések révén pedig az illegális szemétlerakás
is visszaszorult a Salgótarjáni
utcában – teszi hozzá a képviselő. Számos kisebb problémával is felkeresik a körzet ében
élők, így volt, hogy kiálló vascső csonk vagy éppen a játszótér megbontott kerítése ügyé
ben kellett intézkednie, de
közbejárt az iskola előtti fekvőrendőr, télen pedig az Utcafront Egyesület segítségével

egy hajléktalan házaspár elhelyezése ügyében is. A járvány
első hullámában pedig a pártja által adományozott maszkokat osztott ki.
Arra a kérdésre, hogy mire a
legbüszkébb, Papp Zoltán a települési támogatások rendszerének újragondolását említi.
– A Közjóléti Bizottság közel
áll a szívemhez, itt érzem a leginkább, hogy érdemben tudok
segíteni. Tavaly például úgy
dolgoztuk át a támogatásra jogosultság jövedelmi feltételeit
és az igényelhető összeg kategóriáit, hogy minél több rászorulón segíthessünk. Büszke
vagyok rá, hogy kezdeményezésemre októberben a testület
úgy módosította a szociális ellátásról szóló helyi rendeletet,
hogy azzal a több gyermeket
nevelők és a kevésbé tehetősek jártak a legjobban – hangsúlyozza a képviselő.

nál, így hasznos ismereteket szereztem a vállalatirányítás megszervezéséhez – hangsúlyozza. Külföldi
tapasztalatait a kft. hatékonyságának fokozásában hasznosítja. A termékfejlesztésben a
gyorsan nyíló, illetve záródó
ipari kapukra fókuszálnak, az
informatikai háttér korszerűsítése, valamint a gépesítés a
termelékenység növelését szolgálja. 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
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Új főzdével és szabadtéri szórakozóhellyel gyarapodott a MONYO

Fesztiválhangulat a Gyömrői úton, ahol az új főzde mellett koncerthelyszín is fogadja az újhullámos sörök közönségét. Bár az előzetes szakvélemény szerint a szórakozóhely zajkibocsátása
nem haladja meg a határértéket, a MONYO a nyitóbulit követő hetekben folytatja a méréseket, és
a kapott eredmények alapján véglegesíti a zajárnyékoló fal helyét. Interjú Németh Antallal, a MONYO társtulajdonosával és „főszakácsával”, aki a
sörfőzésért feladta az egyetemi karriert.

Rendeletmódosítással
az elesettekért

Ebben a hónapban Laposdűlőre látogattunk el. Papp Zoltánnal (DK), az 1-es választókörzet képviselőjével vontunk
mérleget az önkormányzati választás óta eltelt időszakról.
– A képviselői munkám egyik
része a testületi munka. Az új
összetételű képviselő-testület
megalakulása utáni első ülésen már kezdeményezésbe fogtam, amelynek hatására megalakult a Hős utcával foglalkozó eseti bizottság. Ennek keretében került sor egyeztetésekre a lakók és az önkormányzat
jogászai, a szociális intézmények és a civil szervezetek, valamint az értékbecslők között
– mondja Papp Zoltán, aki bízik
benne, hogy bár a járvány lassított a folyamaton, idén végre
pont kerülhet a Hős utca kérdésére.
Körzetében a közbiztonság
kérdését tartja elsődlegesnek,

A MI KŐBÁNYÁNK
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üzemünket. Az új főzdének a Gyömrői úton
találtunk megfelelő helyszínt,
ahol adta magát a méretes
placc hasznosítása. A MONYO
Land kellően szellős, a másfél
méteres védőtávolság simán
tartható.
– Ciki növekedni a kisüzemi
sörfőzésben?
– Mag yarországon eg yesek szerint igen. Egyébként az

Egyesült Államokban, ahonnan az újhullámos sörfőzés elindult, egy akkora főzdét, mint
a miénk, nem tartanak számon.
A MONYO a Gyömrői úton is az
marad, aminek indult. Továbbra is a sör az első, az üzlet csak
utána jön.
– Miben tud többet az új főzde a réginél?

– A technológiában, annak
révén pedig az állandó minőség
biztosításában. A magyar átlagfogyasztó a kisüzemi söröket még mindig a 90-es évek kétes minőségű házisöreivel azonosítja. Belső igényességünk
diktálta, hogy az új főzdénk
megfeleljen a minőségbiztosítás nemzetközi követelménye-

sebb italt rendeltek, mint korábban. A sörözésre – jobb híján – maradt a konyhaasztal,
így aztán a boltokban meg is
nőtt a kereslet.
Eközben a nagyüzemeknek
igazodniuk kell a sörforradalom által diktált globális trendekhez. Az új termékek gyümölcsösek, kevesebb bennük az alkohol, mint a hagyományos sörökben. Ízviláguk

az angolszász országokban megszokott felső erjesztésű söröket idézi, miközben ezek az italok a Közép-Európában használt
alsó erjesztéses technológiával készülnek. A változó fogyasztói szokások
már a Kőbányai márkát is
elérték, amelynek szintén
van ízesített Radler-, illetve ízesített alkoholmentes
változata.
A nagyüzem és a kisüzem
együttműködésében a Dreher úttörőnek számít, hiszen
Kőbánya X néven önálló márkát fejlesztett az egyik helyi
kraftfőzdével, a Mad Scientisttel közösen. A fogyasztóknak tetszik az irány, de azt,
hogy a kőbányai kooperá
cióból trend lesz-e, korai lenne megmondani.

versenyszerűen vízilabdázott.
Számára sem volt kérdés, hogy
szülei nyomába lép.
– Belenőttünk a családi vállalkozásba, gyermekkorunk
óta vittek minket külföldi kiállításokra, vásárokra, a nyári
szünetben az üzemben dolgoztunk, abból a munkából volt a
zsebpénzünk – emlékszik vis�sza a múltra.
Az üzleti sikert a Kling család tagjai a minőségben, a
megfizethetőségben és a megbízhatóságban látják. Ha valaki húsz éve vett tőlük kaput, és
most alkatrészre van szüksége,
nem kell keresgélnie. Ugyanott
találja a céget, ahol húsz éve.

Sörtárlat

A 35 fokos kánikulában már
a sör gondolata is megmozgatta a magyarokat. A Dreher kuriózumnak számító
sörmúzeumába szép számmal érkeztek látogatók Budapestről és vidékről is a múzeumok éjszakáján.
Mi egy harmincfős, nagyjából fele-fele arányban fiatalokból és idősebbekből verbuválódott csoporttal jártuk
végig a megújított kiállítást,
ahol QR-kódok támogatják
az elmélyülést a sörkészítés
történetével. A tárlatvezetés középkori visszatekintéssel indult, megtudtuk, hogy
Árpád-házi Szent Erzsébet is
gyógyított már sörrel, a nedű
jótékony élettani hatását pedig a kora újkor talán legismertebb orvosa, Paracelsus
írta le a tudomány nyelvén.
Majd jöttek az Ausztriából
elszármazott Dreherek, akik
megmutatták, hogy konjunktúra idején miként lehet piac-

vezetővé válni, és miként lehet eredményesen „több lábra” állítani egy birodalmat, ha
megváltozik a világ. A piac
2020-ban nem fordult akkorát, mint az első világháború
után, de a globális járványhelyzet azért a Drehertől is
rugalmas alkalmazkodást
követelt meg. A karantén következtében a szállodák, éttermek, kávézók sokkal keve-

inek. Ezért
vezetjük be
az ISO-t.
– Az állandó minőséget milyen
fejlesztésekkel érik
el?
– Az új főzdéne k v a n
vízkezelő berendezése, amellyel a csapvízből kivonjuk az ásványi anyagokat, magyarán ioncserélt vizet
készítünk. A megtisztított vízhez aztán úgy adagolunk különböző ásványi sókat, hogy arányuk maximálisan megfeleljen az adott sör típusának. Egy
másik géppel az oldott oxigént
vonjuk ki a vízből, ami ha a sörbe kerül, oxidálja, azaz öregíti
a nedűt. Kialakítottunk egy jól
felszerelt labort is, hogy ellenőrzés alatt tarthassuk a gyártás teljes folyamatát.
– Az újhullámos sörök ízvilága eltér a Közép-Európában elterjedt sörök ízvilágától. Mennyire nyitottak a magyarok az újra?
– Egyre inkább, nem véletlen, hogy a nagyüzem termékkínálatát is elérte a kisüzemi
sörforradalom. Az üzleti logika azonban nem változott.
A nagyüzem a saját újhullámos
söreivel is a tömegízlést szolgálja ki, hiszen változatlanul a
méretgazdaságosságra törekszik. A kisüzem gondolkodása
fordított, mi sokfélét kínálunk,
de kis mennyiségben. Mi abban
hiszünk, hogy ha kellően széles
a kínálat, akkor bárkiből sörfogyasztó lehet.
– Miért éppen Kőbánya?
– Mert annak idején itt találtunk megfelelő ingatlant. De az
is igaz, hogy a Maglódi út egykori sörgyárában azonnal megérintett minket a „hely szelleme”. Így alakult ki az identitásunk, és ma már büszkén nevezzük magunkat kőbányai
sörfőzdének.

Kényszerszünet
A Monyo Land megnyitója után több kispesti lakó
megfellebbezte a koncerthelyszín rendezvénytartási engedélyét, illetve zajvédelmi eljárás indult. Így a
főzde egy ideig nem tarthatott zenés-táncos rendezvényeket, sörkertként
üzemelt. A Kormányhivatal másodfokú döntése, a
működési engedély elleni fellebbezés elutasítása
után azonban indulhatnak
a koncertek, július 23-án a
Pál Utcai Fiúk lép fel az új
kőbányai szórakozóhelyen.
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KERT ÉS BALKON

Mediterrán
növényeink
— a leander
2021-ben is zö
méb en elmaradnak a külföldi utazások, nyaralások. Az idei évben
is leginkább saját
kertünkben idézhetjük meg a mediterrán hangulatot. A leandert
(Nerium oleander) vegetációs időben hetente tápoldatozzuk, naponta öntözzük, ezt bőséges virágzással hálálja meg. Ezen kívül különösebb gondozást nem igényel.
A növény téli gondozása már nehezebb. Származása miatt teleltetni
kell, mert fagyérzékeny. Az első fagyok előtt vigyük a növényt védett
helyre! A teleltetőhely megválasztása nem túl egyszerű: viszonylag
sok fényre és 8-10 oC-ra van szükségünk. A teleltetésre felkészített növényeket félig-egyharmadig vágjuk vissza. Az öntözést mérsékeljük, a lehető legkevesebbet öntözzük, de vigyázzunk arra, hogy ki
ne száradjon a növény. Ha a sötét
és hideg pincékben, fűtetlen garázsokban teleltetjük a leandert, tavaszra siralmas állapotban kerülnek ki a helyükre, és hosszú hónapok kellenek, míg magukhoz térnek. Az, hogy igazán szép leanderünk legyen, az a teleltetés szakszerűségén és a rendszeres ápoláson múlik.
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula
Kertészeti Szakgimnázium és
Szakközépiskola igazgatója
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QR-kód a
kukákon

HIRDETÉS

SZERETNÉNK
ÖNNEK IS ADNI

ZÖLD
Rajtad múlik!

EGY ILYEN TÁBLÁT,
OKLEVELET!

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.

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

TISZTA UDVAR,
RENDES HÁZ
KŐBÁNYA TOVÁBB FEJLŐDIK

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Állatorvosoktól, illetve dögkutakból elszállított tetemeket is
preparált otthon az a férfi, aki
egy, a lomtalanítás idején történt tűzeset kapcsán is a kőbányai rendőrök látókörébe került.
Ismeretlen tettes ellen indult
eljárás, miután május 28-án éjszaka az Állomás utca 20. és a
Halom utca 13–15. szám elé kihelyezett lomtalanítási hulladékot ismeretlenek meggyújtották. A tűz hőhatása annyira erős volt, hogy a Halom utcai
ház ablakai megrepedtek. Az el-

2021

követőt a kőbányai rendőrök
felismerték, S. Zsolt ugyanis
egy másik ügy gyanúsítottjaként már a látókörükbe került,
és kamerafelvétel, illetve képek
is egyértelművé tették, hogy a
két cselekmény elkövetője megegyezik.
A nyomozás részeként házkutatást tartottak a gyanúsított Füzér utcai lakásában,
ahol több preparált csontvázat, illetve a fagyasztóban madarak (egerészölyv, énekes rigó)
és emlősállatok (vörös mókus,

európaiőz-suta) tetemét találták meg. A hatályos jogszabályok szerint a vadon élő állatok teteme állami tulajdon,
birtoklásuk engedélyhez kötött, S. Zsolt pedig ilyennel nem
rendelkezett. Mint kiderült, a
férfi mellékállásban állattetemek elszállításával foglalkozott, azokat elmondása szerint
tudományos érdeklődésből vitte haza és preparálta az Állatorvos-tudományi Egyetemen
boncmesterként dolgozó élettársával közösen.
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S. Zsoltot a tűzeset ügyében
rongálás vétségével gyanúsították meg, a férfi ennek a bűncselekménynek az elkövetését
elismerte, és az okozott kárt is
hajlandónak mutatkozott megtéríteni.
Az állattetemekkel összefüggő ügyben a férfi tagadta bűnösségét, és azt hangoztatta, hogy
a lefagyasztott állatokat tanulmányozás céljából őrizte meg,
és az egyetemet akarta fellendíteni a taneszközökkel, amelyek az állatok lettek volna.

Lezárult a Legyen TERED mintaprogram 2. üteme

Projektzáró utcabál
gyarázza
Somlyódy Csaba
városüzemeltetésért
és fejlesztésért felelős kőbányai alpolgármester.
Kőbányán háromezer
ingatlan került be az FKF tesztüzemébe, ezekre a címekre már kiküldték
a matricákat. A QR-kód segítségével a
kiérkező szemétszállító autó pontosan
látja, az adott ingatlantulajdonos milyen szolgáltatást, mekkora tartályt fizet. Persze nemcsak a nemfizető ügyfelek szűrhetők ki a kísérleti rend-

szer révén, hiszen a pontosabb adatok segítségével hatékonyabbá tehető
az egyes kukás járatok útvonala is, de
az is kiderül, hogy elegendő-e a jelenlegi szállítás mennyisége. És természetesen minél többen vesznek részt a
projektben (ragasztják fel a kiküldött
matricát), annál pontosabb képet kaphat a fővárosi cég a hulladékszállítás
helyzetéről.
Somlyódy Csaba városüzemeltetési
és fejlesztési alpolgármester azt mondja, szeptemberre ígéri a kísérleti program eredményeit az FKF, arról utána lehet dönteni, hogy hogyan kerülhet közelebb a budapesti lakosság ahhoz, hogy megvalósuljon a szennyező
fizet elve.

Legyen zöldebb —
nemcsak ma, holnap is!

„Nem néhány emberre van szükségünk,
akinek életmódja tökéletesen hulladékmentes, hanem több millióra, akiknek ez
tökéletlenül sikerül.” Ezzel az idézettel
sokan találkozhattak az elmúlt napokban a közösségi médiában. Nem csoda,
hiszen ez a műanyagmentes július akcióprogram szlogenje. Kőbányán is számos helyen feltűnhet a matrica, amely
azt hirdeti, hogy az adott helyen a betérő ingyen újratöltheti kulacsát csapvízzel! Ez a matrica fogad a Polgármesteri Hivatal kapuján, de cukrászdák, vendéglők, cégek bejáratán is láthatjuk már.
Apró lépés, mégis fontos, hiszen soksok hasonlóból tevődik össze egy olyan
életmód, amelyben nem visszaélünk,
hanem együtt élünk a környezet erőforrásaival. És álljon itt egyetlen szám ennek 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 része komposztálható lenne, a csomagolóanyag pedig elkerülhető, ha előrecsomagolt helyett kimért termékeket veszünk.
Kőbányán a zöld szín nem egy átmenet, sokkal inkább egy évtizedes szemléletformálás, amelynek akciói évről évre
bővülnek, és éppen ezekben az apró lépésekben igyekeznek segíteni. Évről
évre több család, intézmény és társasház igényel komposztálóedényt, a lehetőséggel folyamatosan lehet élni. Az
immár 8 éves kerületszépítő, virágosztó akció révén pedig több mint kétezer

TÖLTSE
ÚJRA
KULACSÁT
INGYEN!
Ebben az üzletben
ingyen feltöltik kulacsát
csapvízzel!

TEGYÜNK EGYÜTT
A MÉG ZÖLDEBB
KŐBÁNYÁÉRT!

ZÖLD
Rajtad múlik!

kőbányai otthont díszít évről évre virág,
fűszernövény és cserje.
Madárbarát kertre is egyre többen
vágynak, de sokan töltötték ki családi programként a „Hány kismadár ül a
fán?” kvízt is, állatkerti belépőkért.
És itt a legfrissebb lehetőség: a Tiszta udvar, rendes ház pályázat sem szól
másról, mint a rendezett környezetről.
Bár csak egyetlen kis tábla, mégis arra
ösztönzi a járókelőket, hogy náluk is legyen ilyen. Az ő házuk is lehet rendes, és
az udvaruk is tiszta. És ugye milyen jó,
ha sétánkat szép kertek, udvarok, erkélyek, ablakok szegélyezik?!
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A Kőbányai Önkormányzat munkatársai a kerületet járva
szintén javaslatot tehetnek a szép kertek, udvarok,
erkélyek, ablakok díjazására.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Rendőrkézen a preparátor

Kísérleti program indult Kőbányán is

Kőbányai ingatlanok is bekerültek az
FKF tesztprojektjébe, amelynek révén digitális segítséggel újulhat meg
a fővárosi hulladékszállítás. A kísérleti programban Budapest három kerületében összesen 12 ezer fogyasztót
kér a fővárosi cég arra, hogy a kiküldött, egyedi QR-kóddal ellátott matricát ragasszák fel a kukáikra.
Hatékonyabb és pontosabb lehet a
szemétszállítás, de egy lépéssel közelebb vihet a tartályok azonosítása ahhoz is, hogy a szemét árát a szennyező fizesse meg. A módszert NyugatEurópa több nagyvárosában,
például Bernben, Dortmundban és Drezdában is sikerrel alkalmazzák.
– A cégeknek,
lakosoknak kötelező fizetniük
a hulladékszállítást, azonban
ezt nem mindenki teszi meg, van,
aki csak kirakja
a kukát. Jelenleg
ezt elég nehéz ellenőrizni, a szemétszállító nincs tisztában azzal, 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-
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„Szólt a rock és a roll az utcáról!” – énekelte a Hungária
slágerét már rövidnadrágban
a Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány elnöke az Ónodi utca végén felállított színpadon. Az avatóünnepségre
Tóth Béla is öltönyben érkezett, hogy emlékplakettel és
oklevéllel köszönje meg mindazok munkáját, akik részt vettek a Legyen TERED elnevezésű közbiztonsági mintaprogram megvalósításában.
A 2. ütemben a Sajó Sándor
térnek azon a részén, amelyet
korábban is a kutyások használtak, körbekerített, zsilipes

Dobogósok a kőbányai tűzoltók

Mozgásban is
példát mutattak!
Harmadik helyezést ért el a kőbányai tűzoltók Kinetikus nyolcas nevű csapata a Magyarország
Legsportosabb Rendvédelmi Csapata kihívásban. Oklevelüket ünnepélyes díjátadó keretében vehették át.
A Kihívás Napját idén is a Magyar Szabadidősport Szövetség
hirdette meg, három kategóriában összesen mintegy 340 csapat
nevezett be rá. A tét az volt, kik
nyerik el Magyarország legsportosabb tanintézménye/munkahelye/rendvédelmi csapata címét.
A nevezőknek részletes programtervet kellett készíteniük arról,
hogy milyen, legalább 15 perces
pulzusnövelő mozgásokkal vesznek részt a megmérettetésen.
A Challenge Day, azaz a Kihívás
Napja 1982-ben indult Kanadából, Magyarország 1991-ben kapcsolódott a mozgalomhoz. A Kihívás Napja ma már hazánk legnagyobb szabadidősport-ese
ménye.

rendszerű, ivóvízzel ellátott
futtatót alakítottak ki. A tér
másik felén apró pihenőpark
létesült padokkal.
– A terület olyan lett, amilyennek elképzeltem – mondta
Szedlacsekné Bürszem Gréta tervező. Az építészmérnököt, akinek családjában sok az
egyenruhás, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács bízta meg
a munkával. A projektben a
Magyarországon még nem elterjedt építészeti bűnmegelőzés eszközeivel tették átláthatóvá és egyben biztonságosabbá a teret. – A bokrokat, cserjéket legfeljebb 80 centi ma-

gasságig engedik megnőni, így
szemmagasságban nem gátolja növényzet a terület áttekintését – emelte ki a tervező a
módszer egyik fontos elemét.
A Sajó Sándor tér megújításának 2. üteme 13-14 millió
forintba került, ebből ötmillió forint volt az önkormányzati önrész, és ugyanennyi
támogatás érkezett az NBTtől. A körzet önkormányzati képviselője, Radványi Gábor alpolgármester a téravatón hangsúlyozta, hogy Kőbánya vezetése kiemelten ügyel
a teljes kerület közbizton
ságára.

Látogatás a
laktanyában

Horváth Lajos parancsnok meghívására Mustó Géza Zoltán
alpolgármester megtekintette a X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épüle
tében a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból felújított konyhát és egyéb
helyiségeket.
A z ön kor má ny zat
még 2020-ban döntött arról,
hogy hárommillió forinttal támogatja a kerületi lánglovagokat, hogy a laktanyában található konyhát és néhány ehhez
kapcsolódó helyiséget felújíthassanak, könnyebbé téve ezzel mindennapjaikat. A beruházás időközben el is készült,
a vírushelyzet enyhülése pedig
lehetőséget teremtett az eredmény megtekintésére.
– Bízom benne, hogy ezek a
fejlesztések segítik a tűzoltók
munkáját és komfortosabbá te-

szik a pihenőidejüket. Ha valakik, hát ők megérdemlik ezt!
Hivatástudatuk, elszántságuk
példamutató, munkájukat maximálisan elvégzik, olykor igen
nehéz körülmények között is –
mondta az alpolgármester.
Ha már ott járt – a vírushelyzet miatt erre jó ideje nem volt
lehetőség – körbenézett a laktanyában is, így informálisan felmérhette, hogy a későbbiekben
az önkormányzat lehetőségeihez képest milyen fejlesztésekkel tudnának még segíteni.
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Terézvárosban is emléktáblát kapott Hofi, aki idén lenne 85 éves

„Ez a Géza!”

„Úgy lezuhantam, mint az a
szobor annak idején. Sztán melyik szoborra gondoltál?” Bár
2002 óta nincs köztünk, népszerűsége azóta sem zuhant,
nem úgy, mint 56-ban a poénban körülírt Sztálin-szobor.
Hofi egy-egy mondatát, helyzetkomikumát azért idézik
máig, mert az örök érvényűt
látta meg az egyediben. Azt
vallotta: „egy volt kőbányai vagány nem engedheti meg magának, hogy megijedjen.” És ő
nem is engedte meg magának.
Nyilván tudta, hogy a Kádárrendszerben meddig mehet el,
de addig el is ment. Volt mersze
bejátszani a teljes kijelölt pályát. Munkások között nevelődött, az ő nyelvüket beszélte a
színpadon is.
– A porcelángyárban mindenes volt, ha nem volt ott a művezető, Géza mindig hülyéskedett – mesélte egykori munkatársa, Bánszky András. Az ő felesége őrzi azt a porcelánnyulat, amelynek Hofi úgy pingálta
ki a hátsó felét, hogy az Rákosira emlékeztessen. Noha befutott humoristaként már a belvárosban élt, múltját nem feledte. – Álltam a buszmegállóban, amikor lefékezett mellettem egy kocsi. Hofi volt, intett,
hogy szálljak be, majd útközben kifaggatott a közös ismerősökről – idéz fel még egy történetet Bánszky András.
Hofit a hétköznapi emberek sorsa foglalkoztatta, poénjai azért is ültek, mert nem cifrázta túl azokat. „Nekünk Hofi
volt a parlament, amikor nem
volt parlament, vagy amikor
a parlament olyan volt, mintha nem lett volna” – mondta az
emléktábla avatásán Bödőcs

Tibor. Ha Hofi hallotta
volna az utód tisztelgő
műsorát, talán elmosolyodva jegyezte volna
meg, hogy lap ide, lap
oda. Bár Bödőcs többet szúrt oda a regnáló hatalomnak, az ellenzéknek is vitt be találatot. A Hofi arcképét
ábrázoló kisplasztika
pedig maga a telitalálat. Amikor az özvegy,
Hofi Ildikó meglátta a pályaművet, an�nyit mondott, hogy „ez
a Géza!”. Megyeri János szobrász többnyire felkérésre dolgozik,
az elmúlt évtizedben
nem indult pályázaton,
csak Hofi kedvéért tett
kivételt. Az ő számain
nőtt fel, szerinte harminc fölött nincs magyar, aki ne lenne Hofi
rajongója.
– Géza maga mondta, hogy amit ő csinál,
arra születni kell –
hangsúlyozta Hofi Ildikó. Nagyon örül annak, hogy akárhányszor hazamegy közös
otthonukba, néhai férje már a bejárati kapuban fogadja őt.
Arra a kérdésre pedig, hogy a 85 éve született és 19 éve elhunyt Hofi Géza miért
volt jelentős személy,
barátja és alkotótársa,
Malek Miklós zeneszerző adta meg a választ, amikor elcsukló
hangon úgy fogalmazott:
– Nagy űrt hagyott maga
után. De szerencsére, ha felte-

el Shakespeare
udvari bolondjaiig, akiknek
mindig a legnagyobb igazságok
jutna k a drámákban. És így
jutottam el Richard Tarltonig,
akinek a kedvéér t a korabeli London kocsmahősei beültek a nézőtérre.
Balladaszerző,
kanász, vízhordó, vívómester, és nem mellesleg I. Erzsébet kedvenc bolondja
volt, aki kinyitotta a színházat
a köznapi emberek előtt.
– Miért vonzódik a bohócok
hoz, a bolondokhoz?
– Lelki rokonok vagyunk.
Már az iskolában megszakadtam, ha savanyú volt a levegő
körülöttem. De amikor előírták 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 barátaim Nyugat-Európát járták,
addig én Erdélybe, Felvidékre,
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A Szent László Napok alkalmából adták át a kerületi kitüntetéseket

„Találkozás
az angyalokkal”

„Ha találkozol angyalokkal –
sokan élnek közöttünk emberként –, onnan lehet felismerni
őket, hogy fokozott felelősségtudattal élnek.” Müller Pétert,
a Kossuth- és József Attila-díjas írót idézte D. Kovács Róbert Antal polgármester a képviselő-testület ünnepi ülésén,
amelyen – a hagyományt követve – a Szent László Napok
előestéjén átadták a kerületi
kitüntetéseket. Az idézet szerint lényegtelen, hogy egy-egy
földi angyalnak mi a hivatása.
A lényeges az, ami megkülönbözteti őket a hétköznapi em-

berektől. Ez pedig az, hogy ők
minden tettükért felelősséget
éreznek.
„Nagy öröm az, ha az élet újraindulása egybeeshet az angyalokkal való találkozással” –
utalt a polgármester az idei kitüntetettekre. A 2021-ben díjazott személyek sokféle hivatást képviselnek. Van közöttük
négycsillagos tábornok, mesteredző, dajka és élelmezésvezető is. A kerület védőszentjéről, Szent Lászlóról elnevezett
díjat Fodor Lajos nyugállományú vezérezredesnek, a Magyar Honvédség korábbi pa-

rancsnokának és vezérkari főnökének ítélte oda a képviselő-testület. A kerület díszpolgára lett Beliczay Sándor vívómesteredző, a Törekvés Sportegyesület vezetőedzője. Szász
Endre Munkácsy Mihály-díjas képzőművész posztumusz
kapta meg ezt a címet. Kőbányáért Díjban részesült Hauer Lászlóné biológia–technika szakos tanár, aki 1990 óta
vezeti a Kertvárosi Általános
Iskolát, dr. Fejér Tibor Zoltán
belgyógyász főorvos, családorvos, korábbi önkormányzati
képviselő. Posztumusz Kőbá-

nyáért Díjjal ismerték el a tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt Tóth Balázs önkormányzati képviselő tevékenységét is,
a kitüntetést özvegye vette át.
Az ünnepi testületi ülésen a
felsoroltakon kívül 28-an vehettek különböző elismeréseket. 2021-ben a Kada Mihály
Általános Iskola nevelőtestülete lett Kőbánya kiváló nevelőtestülete, a Szivárvány Idősek Otthona pedig a kerület kiváló intézménye. Zászlószalagot idén a Budapesti Fegyház és
Börtön számára adományozott
az önkormányzat.

Kőbánya díszpolgára
lett Beliczay Sándor

A mester

Interjú a Szent László-díjas Fodor Lajossal
kintek az égre, van ott egy kiscsillag, amit róla neveztek el,
ami örökre Hofi Géza nevét vi-

seli. És akkor arra gondolok, Géza, ott a helyed!
Az Anker köz 1–3. alatti emléktáblát a környék lakóinak

kezdeményezésére állíttatta a
VI. kerületi önkormányzat Szilágyi Erika helyi képviselő közreműködésével.

A szabadság mesemondója

Mesélt Beckóról, a legokosabb
bolondról, tanítómesteréről,
a gyergyószentmiklósi Hazug
Pista bácsiról, az epigramma
születéséről, és közben Aphroditéről, a „szaporítani való fehérnépről”. Berecz András a karantén fogságából szabadulva a
Helytörténeti Gyűjtemény udvarán állt először közönség elé.
Édesapja aggódva kérdezte egykor tőle, hogy „mi lesz belőled,
fiam, hisz’ bolond vagy”. Időnként bolondozó Kossuth-díjas
mesemondó lett belőle.
– Az előadás végén boldo
gan szorongatta a nézők ke
zét. Ennyire hiányzott a kö
zönség?
– Ez nekem történelem. Tavaly nyáron, amikor volt egy
kis szünet a járványhelyzetben,
meghívtak a Balatonra, hogy
meséljek egy boresten. Akkor
én örömömben megcsókoltam
a csopaki földet, mert nem hittem el, hogy tényleg közönség
előtt léptem fel. Ez most ugyanilyen volt.
– A karantén alatt születtek
meséi?
– Sok. Előre néztem, nem hátra. Megvizsgáltam az általam
gyűjtött mesék világirodalmi
kapcsolódásait. Így jutottam
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Délvidékre mentem. A Kárpátmedence perifériáin különleges nyelvi észjárásokkal, a sáros utak végén nagyon szépen
beszélő emberekkel találkoztam.
– 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 hallok-e vagy
stand upot.
– Bár műfaji besorolással
nemigen szoktam foglalkozni, ez nem stand up. A hasonlóság annyi, hogy én is a szavakkal bűvészkedem, és a mesében
is van vidámság, de nálam nincs
poénvadászat. A mese másként
építkezik, mint a stand up, ami
természetes, hiszen a mese azóta létezik, hogy az ember megmozdította a nyelvét.
– Hogyan építkezik ön mint
mesélő? Mennyit improvizál?
– Sokat. Az előadás nálam szerelemből fakad. Én vonzódom a
közönséghez, és ha sikerül a nézőket boldog, örömteli állapot-

ba hoznom, onnantól kezdve az
este saját magát írja. Az én mesterségem a szabadságra épít.
– Az ön szabadságára vagy a
közönség szabadságára?
– Is-is. A közönség akkor szabad, ha a figyelmét nem zavarja
semmi. De ha nem tudja magát
átadni a mesének, mert – mondjuk – beterelték a nézőtérre, akkor nincs szabadság. Nekik is,
nekem is utálatos az ilyen helyzet. Ha azonban az ember felül
tud rajta kerekedni, ha „meg tud
döfni” olyan embereket, akiknek a mese nincs benne a világképükben, életre szóló élményt
szerez magának és a hallgatóságának is.

„Egy katonatiszt mindig hazában
és nemzetben gondolkodik”

– Jogásznak készült, de kato
na lett. Miért?
– Érettségi után nem vettek
fel, majd a szerelem eltérített
a jogi pályától. A Szent László Gimnáziumban végeztem,
de a felvételim nem sikerült,
így besoroztak. A katonai főiskolára egy kislány biztatására jelentkeztem. A világ ismerős volt, hiszen apám tisztként
szolgált. Ötévesen alumíniumpohárból ittam a kávét a laktanyában.
– Pályája a Varsói Szerző
dés időszakában indult, és
a NATO-csatlakozás évében
teljesedett ki, hiszen 1999ben 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 évtizedeiben is. Kétszer tettem
esküt, először a tisztté avatásomkor a Magyar Néphadseregre, majd a rendszerváltozás
idején a Magyar Köztársaságra. Az akkori tisztikar nélkül
az átmenet nem lehetett volna sikeres. A Varsói Szerződésért kevesek hullajtottak kön�nyet, a többség 1990 után azon
dolgozott, hogy Magyarország
a világ legerősebb védelmi szövetségének tagjává váljon.

– Ön azt vallja, hogy egy pa
rancsnoknak okos emberek
kel kell magát körülvennie.
A honvédség mai vezetés
ében vannak olyanok, akik a
Fodor-csapat 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, emberséges és kiszámítható.
Arról voltam ismert,
hogy amit mondtam,
az úgy is volt. A katonaság erősen hierarchikus szervezet, ahol az
igazodást a vezető szava jelenti. Azon kevés
főtiszt közé
tartozom,
akik sorkatonából lettek
tábornokok.
Közel hú sz
évet szolgáltam csapatná l, ezér t
parancsnokként és vezérk a r i fő nökként pontosan tudtam,
hogy az intézkedéseimnek
az „ostor végén”
milyen a hatásuk.

– Otthon ki hordja a pa
rancsnoki pálcát?
– A feleségem, akivel negyven éve vag yunk házasok.
Tudta, mit vállal, hiszen katonacsaládból származik ő is.
Tizenháromszor költöztünk a
pályám során, mindannyiszor
mellettem állt. Azt szoktam
mondani, hogy a négy tábornoki csillagból minimum kettő az övé.
– Csaknem hatvan
éve kötődik Kőbányá
hoz. Nyilván meg
tehette volna, hogy
elegánsabb környék
re költözik. Miért ma
radt mégis?

– Kőbánya Budapest mértani közepe, számomra pedig
egyben a világ közepe is. Mindig ide tértünk vissza, és miután az Egyesült Államokból hazaköltöztünk, úgy döntöttünk, hogy végleg itt maradunk. Ennek már huszonöt
éve. Ide köt a baráti kör, ide köt
minket az Óhegy park kínálta szabadság. Kőbányán minden kézre esik, és az egyik ember még mindig köszön a másiknak. Itt még mindig emberi az élet.

NÉVJEGY
Fodor Lajos nyugállományú vezérezredes 1947-ben
született. Tanult Moszkvában a Szovjetunió elit katonai akadémiáján, a Frunze Akadémián, ahol a Varsói Szerződés országainak
parancsnokait képezték.
A rendszerváltozás után az
Egyesült Államok Nemzetvédelmi Egyetemén stratégiai vezetést, illetve biztonságpolitikát hallgatott. Vezérkarifőnök-helyettesként
részt vett a NATO-csatlakozás előkészítésében. 1999
augusztusától 2003-ig a
honvédség parancsnoka
és a vezérkar főnöke. Fia
diplomata, lánya külkereskedő, ő maga pedig négy
unoka nagyapja.

Nagyon komoly megbecsü
lést jelez és jelent a díszpol
gári cím – nyilatkozta a Kő
bányai Híreknek a vívómes
teredző. Beliczay Sándor
azt meséli, amikor 1999ben eljöttek a BVSC-ből, 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.
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Mennyi
fényes,
szép
madár!

A személyes találkozások ünnepe volt a Szent László Napok rendezvénysorozat

Újra együtt a kerület

Főhajtás
Kőbánya polgármestere és alpolgármesterei, Burány Sándor, a kerület országgyűlési képviselője, a városi pártés civilszervezetek, valamint a kőbányai rendvédelmi szervezetek, intézmények képviselői helyezték el koszorúikat a Szent László-szobornál vasárnap délelőtt. A koszorúzást követő ünnepi szentmisét Riesz Domonkos újmisés atya mutatta be, a szónok Kisiván
Csaba kaposvári plébános volt.

Hair — közép-európai változatban
– 2019-ben, amikor utoljára találkoztunk a Szent László Napokon, Vuhan nevét kevesen ismerték, azóta viszont az egész világ
megismerte – nyitotta meg hivatalosan is a Szent László Napokat a Hair bemutatója előtt
a polgármester, a kínai városból kiindult világjárványra utalva. D. Kovács Róbert Antal szerint sokakat megviselt, hogy az
elmúlt másfél évben az emberi
kapcsolatok az online térbe szorultak vissza.
– Az ember társas lény, akinek
a család mellett a tágabb közösség nyújtotta értékekre, élményekre is szüksége van – hangsúlyozta. A polgármester hozzátette, hogy a felelős viselkedés
továbbra is indokolt, hiszen a koronavírus továbbra is jelen van.
Ezért a Szent László Napokon
a szabadtéri rendezvényeket is
csak olyanok látogathatták, akik
előzetesen bemutatták védettségi igazolványukat.
A rövid köszöntőt az ikonikus
musical, a Hair követte. A veszp-

A Kőrösi Kulturális Központ és
a Kocsis Sándor Sportközpont
szervezésében megvalósult
a hagyományos Szent László-napi futás is. A szokásosnál
ugyan kevesebben álltak rajthoz a KÖSZI előtt, a Rottenbiller parkban, ám a résztvevők a
kánikula ellenére annál lelkesebben futották végig a távokat.

Megnyíltak a
rejtett kincsek
rémi Pannon Várszínház
Likó Marcell és Marton
Lívia új dalszövegfordításaival, Vándorfi László magyar szövegkönyvváltozatával hozta a darabot a kőbányai színpadra. A főhős, aki a behívót kapja, a kicsit lengyel, kicsit magyar Claude Bukowski,
egy Magyarországról kivándo-

rolt család sarja. Így az előadásban Európa és Amerika 20. századi traumái rakódnak egymás-

ra. Ott van benne a vietnámi háború, de a holo
kauszt fájdalma, borzalma is, amikor a zárójelenetben a Vietnámba tartó repülőre felszállva a
Let the sunshine című dal szövege helyett Radnóti Erőltetett
menete szólal meg.

Túra két Kézzel, lábbal, vonattal
keréken

Idén is elindult a Kőbányai
Bringás Egyesület által szervezett helyismereti túra. A résztvevők 15-20 kilométert tekertek a kerületben, érintve a Népligetet, az Ugor utcában a Meseházat, a Conti-kápolnát, Újhegyen a Guttmann tavat, a
börtönöket, a köztemetőt és
a Csősztornyot. Néhány órával később pedig más kerületekből 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 polgármester is.

„A csikidámhoz
rehabilitálni
kell mindenkit”

Rajt

Utasokkal tele járta
útját a Szent Lászlótemplom elől induló zenevonat egész
hétvégén. A városnéző program különösen népszerű volt
a g yermekes családok körében. „Jó
most újra pezsgésben lenni emberek között” – fogalmazott egy édesanya, miután
leszállt a kisvonatról a három és
fél éves kisfiával.
Gryllus Vilmossal énekelhettek együtt szombaton a gyerekek

biciklizésről, madarakról, bogarakról. A kézműves-foglalkozásokon pedig Szent László arcképét formálhatták meg, illetve a
lovagkirályról elnevezett templom kontúrját díszíthették kü-

lönféle magvakkal – búzával,
tökmaggal vagy mákkal. Kicsitől nagyig várta a játékra
kész résztvevőket az ökojátszótér is, amely a „Zöld Kőbánya – Rajtad múlik” KEHOP-1.2.1-18-2018-00025.
projekt keretében valósult meg,
de a kőbányai Nag ycsaládosok Egyesülete szervezésében is
programok várták a családokat
egész hétvégén a Helytörténeti
Gyűjtemény udvarán is.

Telt ház

Bár a járványhelyzet kereteket szabott, több mint ötezren vettek részt idén a Szent
László Napok rendezvényein – mondta el a Kőbányai
Híreknek Győrffy László, a
szervező Kőrösi Kulturális
Központ ügyvezetője. A törvényi feltételeknek megfelelően idén védettségi igazolványhoz kellett kötni az eseményeken való részvételt – a
belépéshez szükséges karszalagok kiadása azonban
zökkenőmentesen, gyorsan
ment az információs sátrakban. A karszalag a teljes hétvégén érvényes volt, vagyis
aki egyszer kiváltotta, szabadon látogathatta a rendezvényeket.

Kőbánya védőszentjének
ünnepén a kerület legismertebb épületének tornya is megnyílt. A Szent
László-templomban Földényi Krisztina, a Helytörténeti Gyűjtemény munkatársa tartott idegenvezetést. Elmesélte egyebek
mellett, hogy az oltárképet
az a Roskovics Ignác készítette, aki annak idején az Árpádházi királyok és szentek portréit festette meg a Budavári Palota most helyreállított Szent István-terme számára. Természetesen elhangzott a stílusteremtő
építész, Lechner Ödön és Zsolnay Vilmos neve is, hiszen az ő
pécsi porcelánmanufaktúrájában készültek a majolikaoltárok
és a pirogránit épületdíszek. Aki
pedig megmászta a Budapest
legmagasabb templomtornyába
vezető 130 lépcsőfokot, madártávlatból csodálhatta meg a környéket.
Az egyedülálló pincerendszer
más kerületekből is Kőbányá-

Koncertről
koncertre
A hagyományoknak megfelelően idén is több kőbányai kötődésű zenekar lépett színpadra a Szent László téren, köztük
A Dal című televíziós műsorban is bemutatkozó Long Story Short, vagy éppen a MattSet
Band. A vasárnap estét és a kerületi napokat telt házas Margaret Island-koncert zárta.

ra vonzott látogatókat, akiket a
sörgyár egykori dolgozója, Nagy
Imre kalauzolt végig. A Rókuskápolna, a Rókus Kórház, az
Operaház és a Lánchíd oroszlánjai is olyan kőből készültek,
amelyet Kőbányán bányásztak.
Az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a sörgyár miként csíráztatta a pincékben a beáztatott
árpát, és láthatták az egykori
malátaszárító épületét is. A túra
a hajdani Dreher-villánál ért véget. A szebb napokat látott klas�szicista épületben a kandallók és
a kályhák, az alagsori konyha és
a hozzátartozó étellift ma is figyelemre méltók.
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A szombat este a csikidámtól volt hangos.
Az R-GO frontembere, a lassan hetvenéves
Szikora Róbert a zenekar egyik első slágere, a Bombázó dallamára lépett színpadra,
és azonnal fergetes hangulatot teremtett.
A kőbányai koncert az együttes történetének fontos állomása volt, hiszen hosszú évtizedek után visszatért az R-GO-ba a másik alapító tag, Környei Attila. A Kőbányai Híreknek
Szikora Róbert a koncert előtt adott rövid interjút.
– 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 mindenkinek le kell aratnia azt a babért, amelyet
elvettek tőle. Attilától én vettem el, meg az
élet, de a csikidámhoz mindenkit rehabilitálni 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. Elkezdtem egy musicalt, szeretnék egy duettlemezt kiadni, szóval sok tervem van.

A kőbányai képzőművészek
is kitelepültek a Szent László
térre, pólófestésre várták a jelentkezőket. Egyúttal azonban
megszervezték az első kiállításukat is a madarak jegyében a
Halom utcai Alkotóházuk udvarán.
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A kerékpározásban is pionír volt a kerület

Kőbánya Adriája

2021-ben az a hír, hogy Kőbányán épül fel Magyarország
első fedett kerékpárpályája,
szaknyelven velodromja. 1869ben, a sportág megjelenésekor
pedig az volt a hír, hogy Kőbányán ért véget Magyarország
első kerékpárversenye. Noha a
járgányokon nem volt még hajtómű, így azok inkább hasonlítottak a mai gyermekek által használt futóbiciklikhez,
mint az általunk ismert kerékpárokhoz, a viadal ténye vitathatatlan. A négyfős mezőny az
Orczy kertből startolt, és a mai
Liget téren kellett célba érnie.
Ketten azonban annyit buktak menet közben, hogy végül
a könnyebb utat választották:

A rejtvény fő soraiban a legkultikusabb magyar rockfilm, a Kőbányán forgatott Kopaszkutya alkotójának nevét, valamint a film elején feltűnő, Frank Sinatrától származó idézetet olvashatják.
HIRDETÉS

megvárták az omnibuszt, és a
maradék távot tömegközlekedéssel tették meg. A versenyt
a kor népszerű hetilapja, a Vasárnapi 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 játékszere az egész”.
Nem lett igaza. Néhány évtized múltán a bicikli olyan népszerű közlekedési eszköz lett
Kőbányán is, hogy a nagyobb
üzemek környékén külön tárolókat kellett építeni a „drótszamaraknak”. A gyári munkások
mellett nyeregbe pattantak a

futárok, a sürgönykihordók
és a postások
is, akiknek szolgálati bringáit
Kőbányán gyártották. A mai
Vajda Péter utcában működött
Első Magyar Varrógép és Kerékpárgyár Rt. Adria márkanéven dobta piacra saját fejlesztésű járgányát, amely minőségben 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 Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Verbai Lajos, akinek szerkesztés
alatt áll a kőbányai kerékpá-

Kőbányán mutatkozott be az egy egy elleni
párharc a streetballsorozaton

„Ősbemutató”
a Népligetben

A meccset magabiztosan
nyerték 21 : 7-re, a nőkből és
férfiakból álló vegyes csapat valamennyi tagja Kőbányán dolgozik. A kosárlabda utcai változatát népszerűsítő Streetball Challenge
Hungaryre, amelynek nyitóállomását hagyományosan
a Népligetben tartják, több
mint húsz éve járnak. Akkor még nem is élt az a négy
lány, akik a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia U14-es
csapatával megnyerték a Budapest-bajnokságot. A Népligetben is nagyot küzdöttek a

streetballcsapatukkal. Sokáig vesztésre álltak, de bejöttek a távoli dobásaik, és végül ők távoztak győztesként
a pályáról.
A talán leglátványosabb
versenyben – a zsákolásban
– egy 16 éves srác, Major Bulcsú végzett az első helyen.
Álma, hogy a világ legjobbjai között játsszon a tengerentúlon. Ezért az Egyesült
Államokban tanulna tovább
ösztöndíjjal, hogy felfigyelhessenek rá az NBA utánpótlását adó az amerikai egyetemi bajnokságban.

A Népligetben mutatkozott be a Streetball Challenge újdonsága, az 1 vs 1, vagyis az egy egy elleni párharc.
A 29. alkalommal megrendezett versenysorozat kőbányai állomásán a kilenc korosztályban 96 csapat indult,
a főszervező idén is a Kocsis
Sándor Sportközpont (KSS)
volt.
– A rendezvénynek és az utcai kosárlabdának egyaránt
hatalmas elismerést jelentett, hogy tavaly a Streetball
Challenge Hungary nyerte
el az Év legjobb szabadidős
sporteseménye díjat. Az elismerést magunkénak érezzük – nyilatkozta Kuróczi Pál,
a KSS vezetője.
A népligeti rendezvényt D.
Kovács Róbert Antal polgármester és Radványi Gábor
sportért felelős alpolgármester közösen nyitotta meg.

rozás történetét feldolgozó tanulmánya.
A márka presztízsének megteremtésében a kor marketingesei nem szerénykedtek.
Az Adriát a „legjobb és leg
elegánsabb kerékpárként” hirdették, majd – biztos, ami biztos – a reklámkampányt megtolták egy induló komponálásával is.
Az Adria gyártójának nem
kellett külföldre mennie gumiabroncsért, az is akadt helyben és hasonlóan jó minőségben. A Taurus jogelődje, a Magyar Ruggyantaárugyár Rt.
terméke az 1900-ban rendezett 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 bringás egyesületek, klubok. Amikor a tagok elindultak egy-egy
hosszabb útra, például Gödöllőre, úgy intézték, hogy vis�szafelé megpihenjenek a pincéknél egy-két pofa sörre. De

Kőbánya felé vették az irányt
azok is, akik nem űzni akarták a sportot, hanem csak nézni szerették a kerékpárosokat. A Kerepesi úti ügetőpálya (Tattersall) talaja ugyanis kellően tömör és egyben rugalmas volt ahhoz, hogy kerékpárversenyt is lehessen
rajta rendezni. A Magyar Kerékpáros Szövetség is a kőbányai velodromra hirdette meg
az első pályakerékpáros magyar bajnokságot, amelyen az
MTK legendás bringása, Schwab Béla is elindult. Ő volt az,
aki ugyancsak az ügetőn kiállt versenyezni az Európában haknizó Buffallo Bill cow
boyaival, akik csak váltott lovakkal tudták legyőzni a magyar „kollégát”.
A kőbányai velodrom közönségére hamarosan üzlet épült,
egy ügyes kereskedő a Tattersall mellett kerékpárszalont nyitott. Arra is volt gondja, hogy a vevőit helyben megtanítsa a kerekezés alapjaira.
Ő sem szerénykedett, amikor
télen-nyáron használható oktatóközpontját a világ legnagyobb fedett kerékpáriskolájaként hirdette.

Kőbányai kalauzok
a Velencei-tó körül

A Kőbányai Bringás Egyesület
tagjai kísérték azokat, akik beneveztek a Decathlon negyedik
alkalommal megrendezett tókerülő családi napjára júniusban. Noha a Velencei-tavat kijelölt kerékpárúton lehet körbekerekezni, nem árt a szakszerű túravezetés. Az egyesület elnöke, Balla Tamás azt

mondja: rendszeresen előfordul, hogy a résztvevők egyikénél-másikánál nincs elég folyadék, nem visz magával édességet, vagy defekt esetére pótbelsőt, gumiragasztó-készletet. A képzett vezető egy esetleges balesetnél is jól jön, hiszen gyakorlott az elsősegélynyújtásban.

IMPRESSZUM
Felelős kiadó: Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat. D. Kovács Róbert Antal polgármester, 1102 Budapest, Szent László tér 29. 1475 Budapest, Pf. 35 Szerkeszti: Kőrösi
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Kőbányai ajándék az olimpiai csomagban

Akikért kétszeresen is
szorítunk Tokióban
Nyolc élsportoló képviselheti Kőbányát és természetesen
Magyarországot a július 23-án
kezdődő tokiói olimpián, illetve az egy hónappal később rendezendő paralimpián, ha minden jól alakul.
„Már azzal fantasztikus teljesítményt értek el valamen�nyien, hogy kijutottak a játékokra” – hangsúlyozta Beliczay Sándor vívómesteredző
azon a fogadáson, amelyet a
versenyzők és az edzők tiszteletére rendeztek a kerület vezetői.
Pásztor Flóra az első ép versenyző, 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 lehetséges” – mondta.

Eg yéniben Szekeres Pá l
szakosztályvezető a paralimpikon Osváth Richárdtól remél aranyat, a 2019-ben világbajnok Hajmási Éva és Mező
Boglárka pedig a kerekesszékes tőrcsapat tagjaként esélyes
a végső győzelemre. Egy másik
magyar sikersportág, az úszás
képviselői közül Késely Ajna
három számban indul Tokióban, nála többször csak Hos�szú Katinka méretteti meg magát a magyarok közül. Rajta kívül 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 kerettel rendezik. Így a mellúszó
végül nem lehet jelen az olimpián a nemzetközi szövetség döntése értelmében.Kajak-kenu-

ban is szoríthatunk kőbányai
színezetű versenyzőért. Fejes
Dániel egy olyan egyesületben
evez, amelynek névadó szponzora a Merkapt. „Az élsport és a
szabadidősport kiegészíti egymást” – emelte ki a Merkapt
egyik tulajdonosa, Szemán Róbert, aki egykor maga is válogatott kenus volt. A kilencedik
sportoló Szucsánszki Zita, aki
a bajnok Ferencváros játékosaként a női kézilabda-válogatottat erősíti Tokióban.
A kötetlen beszélgetésen
D. Kovács Róbert Antal pol-

Telegdy Ádám: Tokióban
a top 6 a cél

– A június közepén rendezett
nemzetközi torna, a Budapest
Open volt az utolsó versenye
Tokió előtt. Nem a saját számában, a hátúszásban indult,
hanem gyorson, pillangón és
vegyesben. Elégedett az eredményekkel?
– Meglepően jól sikerült a verseny. Ha a magyarok nem tartoznának 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 budapesti Európa-bajnokságon viszont kétszeresen is hazai
pályán úszott.
A 200 hát középdöntőjében elért

eredménye a fináléban bronzot 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 leszek. Az Eb-n egyéni csúcsot
úsztam a középdöntőben, ami
biztató, hiszen az Európa-bajnokságra nem edzettünk külön, azt az olimpiai felkészülés
állomásának tekintettük. De
az is igaz, hogy a versenytársak
eredményein sem látszik meg a
Covid.
– Az olimpia fizikai vagy
pszichikai megmérettetés elsősorban?
– Mentálisan más,
mint egy vébé vagy
Eb. E téren is fejlődtem, a versenyek előtt a
szükségesnél
több volt bennem a drukk,
de mára megtanultam kezelni a
stresszt.
– Vannak rítusai?

– Tudatosan nincsenek, nem
akartam, hogy a szokások foglya legyek a versenyek előtt.
Nem akartam azon stresszelni, hogy megvan-e a szerencsét
hozó papucsom vagy köntösöm.
– Nem csinálnak titkot abból, hogy az olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok Kapás Boglárkával egy párt alkotnak. Beszélnek az úszásról, vagy a „munka” tabu
önöknél?
– Nem tabu, az edzések
után megbeszéljük, kielemezzük az úszást. Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy jót teszünk
a másiknak, inspiráljuk
egymást.
– Miben mond mást
Bogi, mint Turi György?
– Az edzőmmel
szakmai a kapcsolatom, Bogiva l pedig
lel k i , a m i
egy jegyespár között
természetes.

Letették az olimpiai esküt
Késely Ajna, a Kőbánya SC
úszója volt az egyike annak
a két ifjúsági olimpiai bajnok sportolónak, aki június
elsején előmondta az olimpiai esküt a budapesti Nemzeti Táncszínházban rendezett ünnepségen. A tokiói
nyári játékok július 23-án
kezdődnek.

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

vezetői ajándékcsomaggal és
benne egy Kőbánya feliratú
törülközővel bocsátották útra
az olimpikonokat, paralimpikonokat.

Fejes Dániel: „Jó
eredmény kemény
munkával érhető el”
– Májusban jutottak ki az olimpiára a Szegeden rendezett pótkvalifikációs versenyről,
ehhez az első két
hely valamelyikén
kellett végezniük.
A megmérettetés
napján erős volt
a szembeszél. Mi
vitte mégis a hajójukat?
– Ezzel a versen�nyel keltünk-feküdtünk az elmúlt háromnegyed
évben, az olimpiai részvétel
volt mindkettőnk álma. A sikerhez konkrétan az kellett,
hogy képesek voltunk kizárni a külvilágot, a versenytársakat. Így maximálisan arra
a pályára koncentrálhattunk,
amelyet begyakoroltunk.
– Miből állt a begyakorlás?
– A mozgás folyamatos finomításából. Párban evezünk,
tehát a közös mozgást is ös�sze kellett csiszolnunk. Hetente tartunk technika i edzéseket,
hogy a versenyekre komfortos legyen a hajó.
– Miért alkotnak nyerő páros Adolf
Baláz�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, akkor 20 kilométert megyünk,
majd jön a konditerem. Ha
csak egyszer szállunk vízre,
akkor többet erősítünk szárazon.
– Önök ugyanazon az oldalon, a jobb oldalon eveznek.
Mennyire megszokott ez?
– A férfiaknál nem az, a nőknél, akik között kevesebb a kenus, inkább az. Ez a felállás
legfeljebb a rajtnál okozhat hátrányt, ám épp
ezért sokat gyakoroljuk az indulást.
– Mikor utaznak
Japánba?
– Július végén, de akkor még nem Tokióba
megyünk, hanem az akklimatizálódást segítő táborba.
– Milyen eredménnyel lenne elégedett?
– Az első hat hely valamelyikével, ami értelemszerűen
azt jelenti, hogy döntősök vagyunk. A középfutamot ezért
nagyon meg kell húznunk. Regenerálódásra nincs idő, a finálét ugyanis két órával a középfutam után rendezik. A döntőben 110%-ot kell
mennünk a jelenlegi teljesítményünkhöz képest.

