
Az új tanév kezdését is vásárlási utalvánnyal könnyíti meg a 
Kőbányai Önkormányzat a családok számára. 2015 óta éven
te mintegy ötezer kőbányai diák kap segítséget a tanévkez
déshez. 3. oldal3. oldal

A nap 24 órájában megemelt lét
számban járőröznek a rendőrök 
az Örs vezér terén. Célkereszt
be kerültek az illegális hulladék
lerakók is, nemrég Mezőkeresz
tesről érkezett szemetelőkön 
ütöttek rajta a kőbányai egyen
ruhások.  10—11. oldal10—11. oldal

Negyedik alkalommal nyílt meg Kőbánya 
udvara a Gástyaárok ligetes bejáratá

nál a 30. Művészetek Völgye Fesz
tiválon. Családi és kisgyermekes 

programok, a kerület értéke
it bemutató előadások, be

szélgetések, esténként pe
dig koncertek várták az 

érdeklődőket. 10. oldal10. oldal

Új gyalogátkelőhely segíti az 
iskolások közlekedését a Ká
polna téren, az Újhegyi és Mag
lódi út kereszteződésénél lévő 
stoptáblákat pedig jelzőlám
pák váltják fel.  
          3. oldal3. oldal

Háziorvosokkal, védőnőkkel együtt járta be a ke
rület vezetése a megújult Tengerszem rendelő 
épületét. A beruházás az ütemterv szerint halad, 
várhatóan szeptemberben költözhetnek át ide az 
egészségügyi ellátások a régi, leromlott állapotú 
Üllői úti rendelőkből. 2. oldal2. oldal

Iskolakezdési támogatás 
idén is a diákoknak

Újra szól a blues Kőbányán! – Itt a részletes program 15. oldal15. oldal

Szigor a 
köztereken 

Indulhat Indulhat 
a költözésa költözés

Kőbányai
HírekHírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

HAVILAP
XXXI/7. szám 
2021. augusztus

Már látogatható a Közle
kedési Múzeum új kiállítá
sa az Északi Járműjavító
ban. Vele együtt Kőbányá
ra költözött a Kertem is, 
a Városliget legendás bi
cikliskutyás vendéglátó
helye.   12. oldal

91 évesen is a 
frontvonalban
Ma is hetente 
kétszer rendel a 
Bajcsyban dr. Kö
nig Éva bőrgyó

gyász, akit a jár
ványhelyzet sem 

tudott távol tar
tani a munkájától. 

70 éve szenvedélye 
és hivatása a gyógyí
tás – erről is beszél
gettünk vele.  5. oldal5. oldal

A közlekedők 
biztonságáért

Kapolcs újratöltve

VégállomásVégállomás

Finisben aFinisben a
Tengerszem Tengerszem 
rendelő rendelő 
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Már állnak a falak a Szárnyas 
utca 3.-ban található Ten-
gerszem rendelőintézetben. 
Az egykor presszóként, étte-
remként, majd iskolaként is 
szolgáló, mára teljesen felújí-
tott és korszerűsített épületbe 
a tervek szerint szeptember-
ben költözhetnek be a felnőtt- 
és gyermekháziorvosi szol-
gáltatások, valamint a vé-
dőnők. Az új rendelő bejárá-
sán D. Kovács Róbert Antal 
polgármester és Somlyódy 
Csaba városüzemeltetésért 
felelős alpolgármester mel-
lett már a „lakók”, azaz a há-
ziorvosok, védőnők is részt 
vehettek. 

– 2010-ben határoztuk 
el, hogy az összes kőbányai 
rendelőintézetet felújítjuk – 
mondta a bejáráson D. Ko-
vács Róbert Antal polgármes-
ter. – A Tengerszem rendelő 
nemcsak egy egyszerű felújí-
tás, hanem egy nagyobb, kor-
szerűbb létesítmény, még ha 
egy régi épület területén va-
lósul is meg. A környezetet is 
megújítjuk majd, egy jelentős 
zöldítés is a beruházás része, 
az épület előtt egy árnyas, fás 
pihenő is lesz, valamint egy 
szobor- és vízjáték-megújítást 
is végzünk.

A rendelőintézet három 
blokkból áll majd. 
A  földszinten 
kap helyet 
a  f e l -

nőtt- és a gyermekrende-
lés, az emeleten pedig az 
egészséges gyerekeket el-
látó részleg lesz a védő-
nőkkel, itt kaphatják meg 
például a soron következő 
oltásokat a gyerekek. 

– Mintegy tízezer fel-
nőtt, illetve gyermek el-
látására lesz alkalmas a 
Tengerszem rendelő – vála-
szolta kérdésünkre Somlyódy 
Csaba alpolgármester. – Sze-

retném megemlíteni, hogy na-
gyon köszönjük az épület tár-
sasház részében élő családok 
türelmét és megértését a mun-

kálatok során. Bízunk ben-

ne, hogy a felújí-
tás iga zi win-
w i n hely zetet 
eredményez, hi-
szen azzal az itt 
lakók tulajdona 
is értéknöveke-
désen megy át. 

Nyertesnek 
érzik magukat 
a z új  rendelő 
dolgozói is. 

– Sokkal modernebb, kul-
turáltabb lesz a munkakör-
nyezetünk, ez már jól látszik 
– mondta Major Krisztina vé-
dőnő. – Én a gyermekrészle-

gen dolgozom, és örömmel 
mondhatom, hog y lesz kü-
lön rendelő az egészséges és 
a beteg gyermek számára is, 
valamint lesz külön váran-
dós-tanácsadó, ami nagy do-
log, mert eddig ennek a három 
egységnek egy helyiség adott 
otthont.

Két, leromlott állapotú Ül-
lői úti rendelőből költöznek át 
a Tengerszembe az egészség-
ügyi ellátások. Az új épületben 
megoldották a teljes akadály-
mentesítést, ahogy azt is, hogy 
a rendelések ne zavarják a tár-
sasház nyugalmát. Ezt szol-
gálja a többi közt a hangszige-
telés, illetve a külön bejárat, 
de a légkondicionáló berende-
zéseknél is olyan technológiát 
alkalmaznak, hogy a zaj ne za-
varja a lakók életét. 

A  beruházás összköltsége 
eléri az egymilliárd forintot, 
amit a Kőbányai Önkormány-
zat és a Kormány 50-50%-ban 
finanszíroz.

Kedves Kőbányaiak!
1–0-nál felrobbant a lelátó. Bár a vége 1–1 

lett, a Puskás Arénában telt ház éltette 
a magyar labdarúgó-válogatottat. A fo-
ci-Eb-n hosszú évtizedek után újra azt 
érezhettük, hogy a nemzeti tizenegy pa-
riban volt a világelittel. Az ötkarikás já-

tékokon is volt mire büszkének lennünk. 
Szilágyi Áron sporttörténelmet írt Tokió-

ban, Márton Annát a kitartás tette hőssé, Ko-
zák Luca pedig a sportszerűségével mutatta meg, hogy az olim-
piai eszméhez a versengés mellett a szolidaritás is hozzátartozik.

Nekünk, kőbányaiaknak, Telegdy Ádám teljesítménye marad a 
leginkább emlékezetes. A Kőbánya SC kiválósága elérte azt, amit 
célul tűzött ki magának. 200 háton döntőbe került, ahol „öröm-
úszással” és egyéni csúccsal zárt az ötödik helyen. Minden oka 
meglett volna arra, hogy önmagát ünnepelje, Turi György tanít-
ványa mégsem ezt tette. Önmaga helyett menyasszonyát, Kapás 
Bogit dicsérte, akinek nem úgy jött ki a lépés, ahogy szerette volna.

Idén nyáron, több mint egy év megpróbáltatás után, újra voltak 
olyan pillanatok az életünkben, amikor önfeledten ünnepelhet-
tünk. Polgármesterként ilyen alkalom volt számomra az is, amikor 
az új Közlekedési Múzeum időszaki kiállításával ismét élet költö-
zött az Északiba. Aki ellátogat a Dízelcsarnokba, egyszerre szem-
besül a múlttal és a jövővel. Rádöbben, hogy a magyar vasúti gép-
gyártás nyolcvan éven át egyet jelentett azzal, hogy Made in Kőbá-
nya. A legendás gőzösök, villanymozdonyok, sínautóbuszok mind-
mind a Ganz vagy a MÁVAG üzemében készültek. És ha a látoga-
tó elnéz a felújított Eiffel-csarnok irányába, akkor látja a jövőt is. 
Látja, hogy Budapest mértani középpontjában a főváros új kultu-
rális negyede formálódik.

Az Opera Műhelyházának, valamint az új Közlekedési Múzeum-
nak a kialakításával elsőként kezdtük meg a rozsdaövezetek épí-
tett örökségének védelmét. Mindezt egy olyan kerületben, ahol tö-
retlen az innováció és példaértékű az ipari tradíciók ápolása. Szá-
momra a jelen kulturális értékeinek „becsomagolása” a múlt épí-
tészeti remekműveibe szintén innovációnak számít. Ez az innová-
ció nemcsak a rozsdaövezeteknek, hanem egész Kőbányának ad-
hat új identitást.

Utcafórum
Sokféle módja van a választói akarat kifür-

készésére. Van, aki a közösségi média le-
hetőségeire esküszik, van, aki levelezik a 
polgárokkal, és persze ott vannak a klasz-
szikus lakossági fórumok is, hogy most a 
laza, kötetlen formákról ne is beszéljek. 

Ezeket keverni is lehet, egyik sem zárja ki 
a másikat.

Én magam az utcafórumokat kedvelem leg-
jobban, az elmúlt években sokszor találkozhattunk 

Kőbánya utcáin, terein a Gyakorló utcától az Újhegyi sétányig. Így 
van ez mostanában is. Legutóbb a Gyárdűlőn, a Somfa közbe hir-
dettük meg utcafórumunkat, Ács Andrea önkormányzati képvise-
lő volt a házigazda. Rajta kívül a képviselő-testületből legnagyobb 
örömömre eljött Bakos Bernadett is, hárman próbáltuk meg áll-
ni a sarat.

A rekkenő hőség dacára szép számban jöttek konzultálni az ott 
élők. Egy túlbuzgó biztonsági őr még a rendőrséget is kihívta, gon-
dolom, azt hitte, hogy valami be nem jelentett tüntetéssel akar-
juk megzavarni a sziesztáját, de szabálytalanságról szó sem volt. 
Szó volt viszont a környékbelieket foglalkoztató helyi és országos 
ügyekről. Mi, országgyűlési képviselők, szeretünk vitatkozni az 
inflációról, a benzin áráról, de a Gyárdűlőn élőket legalább annyi-
ra bosszantja, hogy sokan autótemetőnek használják a köztereket, 
nem egy lepukkant, rommá tört járművet „ottfelejtve”. A kániku-
lában persze szóba került, hogy sorra dőlnek meg a hőségrekor-
dok, hogy egyre melegebbek a nyarak, hogy a klímaváltozás mi-
att a szélsőséges időjárás lesz lassan a normális, és ez ellen tenni 
kell. Még ha ez nehezebb is, mint elszállíttatni a használaton kí-
vüli gépkocsikat.

Több ott élő is szakembernek bizonyult, ezért élénk eszmecse-
re alakult ki a Galvani híd forgalmának lehetséges nyomvonalai-
ról, ennek a Gyömrői út – Kőér utca kereszteződésre gyakorolt ha-
tásáról. Abban egyetértés volt, hogy a vasút és a közutak szintbeli 
kereszteződését meg kell szüntetni, csak az a kérdés, hogy melyik 
menjen a másik felett. Ez itt csak néhány kiragadott példa a több-
órás beszélgetésből. Ígérem, folytatjuk.

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 is támogatjaIdén is támogatja
a tanévkezdést a tanévkezdést 
KőbányaKőbánya
Hatodik éve számíthatnak a 
Kőbányai Önkormányzat hoz-
zájárulására az iskolás gyer-
meket nevelő kőbányai csalá-
dok. A tankönyveket az állam 
ingyen adja minden gyermek-
nek, az iskolástáskák, tansze-
rek, füzetek, tollak beszerzésé-
hez pedig jól jön az ötezer forint 
értékű vásárlási utalvány.

Ahogy eddig, idén is a 2021. 
augusztus 1. napján kőbányai 
lakcímmel rendelkező általá-
nos iskolás korú gyermekek és 
a középfokú intézmények nap-
pali tagozatán tanuló diákok 
részesülhetnek a támogatás-
ban. A Kelet-pesti Tankerületi 
Központ által működtetett in-
tézmények tanulói, valamint a 
Szent László Gimnázium és a 
Zrínyi Miklós Gimnázium di-
ákjai az iskolájukban vehetik 
majd át az utalványokat. 

A kerületen kívül ta-
nu ló d i á  kok ut á n – 
a la kcím ká r t ya és a 
2021/2022. tanévre szó-
ló iskolalátogatási iga-
zolás bemutatásával – 
2021. augusztus 30. és szept-
ember 17. között lehet igényel-
ni a hozzájárulást a Polgármes-
teri Hivatal Állomás utcai Ügy-
félközpontjában. 

Kőbánya az iskolakezdési tá-
mogatás mellett, amely 2015 óta 
évente közel ötezer diák iskola-
táskáját könnyíti meg, számos 
más hozzájárulással is igyek-
szik hozzájárulni a családok 
költségeihez. Évente egyszer 
igényelhető például a gyerme-
kenként akár harmincezer fo-
rintot is elérő települési támo-
gatás erdei iskola és iskolai tá-
bor költségeihez. A jó tanulók 
emellett szociális alapú ösztön-

díjban is részesülhetnek. A fél-
évente elbírált Kőbánya Számít 
Rád ösztöndíj az általános isko-
lásoknak havi öt-, míg a közép-
iskolásoknak tízezer forint se-
gítséget biztosít öt hónapon át. 
Mindezek mellett az érettségi 
előtt álló, felsőoktatásban to-
vábbtanulni vágyó középisko-
lásokat és azokat, akik már fel-
sőoktatási intézmények nap-
pali tanulói, a Bursa Hungari-
ca Önkormányzati Ösztöndíj is 
segíti. A pályázaton nyertes diá-
koknak havi ötezer forint jár a 
támogatott időszakban. Az idei 
pályázati kiírás várhatóan ok-
tóberben jelenik majd meg. 

Iskolakezdésre már gyakorlottan használ-
hatják úgy az autósok, mint a gyalogosok 
az új átkelőhelyet a Kápolna téri körforga-
lomnál. Az Ihász utcából érkezve azonban 
nemcsak a gyalogátkelőhely új, egyértel-
műbbé vált az autósok rávezetése is a kör-
forgalomra. A forgalomtechnikai átalakí-
tással a Kőbányai Önkormányzat célja az 
volt, hogy a sok iskolás által is használt tér 
biztonsággal körbejárható legyen a gyalo-
gosok számára. 

Biztonságosabbá válik az Újhegyi és a 
Maglódi út kereszteződése is, ahol elkez-
dődött a lámpás kereszteződés kiépítése. 
A tapasztalat ugyanis azt mutatta, hiába 
van kinn több figyelmeztető tábla, 30 ki-
lométer per órás sebességkorlátozás és 
stoptábla, az elsőbbségadás elmulasztása 
miatt szinte hetente történt baleset. A jel-
zőlámpák kiépítését a főváros eredetileg 
2020-ra tervezte, ám kiderült, hogy az 
egyik vezérlőszekrény műemléki épület elé 
került volna, így a terveket módosítani kel-

lett, a munkálatok pedig emiatt az idei évre 
maradtak. 

Biztonságosabb 
utakon

Költözésre 
készülve

Az orvosokkal közösen járták be a Tengerszem rendelőt

Ahogy minden év-
ben, idén is a kar-
bantartásoké, fel-

újításoké a nyár a 
kőbányai intézmé-

nyekben. Bár a jár-
ványhelyzet meg-

kurtította a költség-
vetést, a kerület veze-

tése a tervezett legfon-
tosabb munkákra bizto-

sította a fedezetet. 
Több intézményben bur-

kolatot cseréltek, a Gépma-
dár, a Mászóka, a Gyermekek 
Háza, a Gyöngyike és a Csoda-
fa óvoda, valamint a Napsugár 
bölcsőde több csoportszobájá-
ban is cserélték a PVC-t, illet-
ve laminált padlót fektettek. 
A Gyermeksziget bölcsődében 
és a Csodapók óvodában a vi-
zesblokkok karbantartását vé-
gezték el. 

Megépült az Újhegyi sétá-
nyon lévő Aprók Háza óvoda és 
Aprajafalva bölcsőde területén 
az a támfal is, amely az elbon-
tott zöldségesbódé miatt vált 
szükségessé. Utóbbi intézmé-
nyek lapos tetejét is felújítják, 
azt hő- és vízszigeteléssel is el-
látják. 

A Fecskefészek bölcsődében 
a konyha újul meg teljes egé-
szében kormányzati támoga-
tással. Az építészeti, gépészeti 
és elektromos felújítás mellett 
korszerűbb lesz a konyhatech-
nológia, cserélik az elektromos 
hálózatot és a gépészeti alapve-
zetékeket, kiépül a konyha gépi 
szellőztetése, új burkolatot, új 
belső ajtókat és új konyhai be-
rendezéseket kap az intézmény. 
Emellett megvalósul a vizes-
blokkok, irodák, kiszolgálóhe-
lyiségek teljes felújítása is. 

Folytatódnak a nyári 
intézményi kis- és 

nagyjavítások Viharok után
Tart a helyreállítás 
a Gézengúz Óvodában

A tervek szerint kezdődött 
el a Gézengúz Óvoda lapos 
tetejének felújítása június 
végén. Az elképzelés az volt, 
hogy az energetikai korsze-
rűsítés részeként a lapos te-
tőt felújítják, hő- és vízszi-
getelést végeznek. A Kőbá-
nyai Önkormányzat a koráb-
bi években tapasztalt soro-
zatos beázásoknak kívánta 
elejét venni a beruházással, 
amely augusztus 19-ére ké-
szült volna el.

A munkaterületet átadták 
a kivitelezőnek, amely neki 
is látott a beruházásnak. Ám 
ami nem volt előre látható, 
a tetőfelújítás megkezdésé-
vel az ingatlan éppen az első 
nagy nyári vihar idejére vált 

védtelenné. A nagy mennyi-
ségű esővíz a felső emeletet 
teljesen tönkretette, majd 
leszivárgott a földszintre is. 
Így nem csak az épületben 
tett kárt: a belső berendezés 
is károsodott, eszközök, bú-
torok, alvómatracok váltak 
használhatatlanná. Az is ne-
hezítette a helyzetet, hogy 
nem sokkal később újabb 
vihar érkezett, így a víz több 
szakaszban áztatta el az 
épületet. Ráadásul a kivite-
lező az első esőzést követő-
en hiába akart a gyors kár-
enyhítés érdekében hétvé-
gén is dolgozni, egy „szom-
széd” kihívta rájuk a rend-
őrséget, megállítva ezzel a 
munkákat. 

A kerület abban bízik, a 
viharkárok miatt késéssel 
ugyan, de szeptemberre 
már elkészülhet a tetőcse-
re és a helyreállítás. És ami 
öröm az ürömben: a tör-
téntek összefogásra ösztö-
nözték az ovi munkatársa-
it és a szülőket is, mindany-
nyian részvételt és segítsé-
get ajánlottak a helyreállí-
tásban.

A tetőcsere megkezdé -
sekor zárva volt az óvoda, 
július 26-án nyitottak vol-
na ki, ám a viharkárok ezt 
megakadályozták. A gyere-
keket és óvodapedagógu-
saikat a helyreállítás idejé-
re a Kékvirág óvoda fogad-
ta be.
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A mentőhelikopter készenlét-
ben állt, hogyha baleset tör-
ténik, azonnal indulhasson 
Nyíregyházára, mert az otta-
ni kórházban volt egyedül az 
országban ellenszérum a be-
fogandó kígyó mérgére. Ez 
volt az egyik legveszélyesebb 
bevetése az elmúlt években a 
Kőbányai Állatvédelmi Járőr-
szolgálatnak.

Az önkormányzat szerző-
déses partnerszervezetét a 
Csikós házaspár – Viktória 
és Róbert – vezeti, és a mun-
kába ma már a gyermekeik 
is besegítenek. Közösen tar-
tottak állatsimogatóval egy-
bekötött élménybeszámo-
lót július első felében a kerü-
leti napközis tábor 100-120 
résztvevőjének. Elmesélték 
azt a történetet, amikor egy 
rézuszmajom befogásához 
hívták őket a szomszédos 
Kispestre. Az aprócska, alig 
fél méter hosszú állat a főem-
lősök közé tartozik, így ott-
hon elvileg tilos tartani. Tud-
ta ezt a gazdája is, ezért elvá-
gatta a majmocska hangszá-
lait, hogy a makogás ne buk-
tassa le a szomszédok előtt.

A gyerekek természetesen 
megkérdezték, hogy szoktak-
e félni a veszélyesebb helyze-
tekben, amire az állatvédők 
határozott nemmel feleltek. 
Bátorságuk részben a felké-
szültségükből fakad, sokat 
tanulnak és sokaktól. Arra, 
hogy a hüllőkkel miként kell 
bánni, Both Zoltán, Magyar-
ország egyetlen hivatásos 

vadállatbefo-
gója tanítot-
ta meg őket. 
Vadászok is 
rendszere-
sen oktatják 
őket. Menet-
felszerelésük-
ben fegyver 
nincs, van vi-
szont a kocsi-
ban nagy mé-
retű kennel, 
befogóháló, 
befogóbot a 
harcias macs-
kák, valamint 
a kígyók ellen 
egy csipesz. 
És ha kígyó-
hoz riasztják 
őket, visznek 
magukkal egy 
olyan zárható, 
vastag oldalú 
dobozt, amelyet a hüllő mé-
regfoga nem tud átütni. A tá-
borozók simogathattak sár-
kánygyíkot és afrikai törpe-
sünt, a merészebbek pedig 
nyakukba vehették a világ 
legkisebb óriáskígyóját, a ki-
rálypitont, amelynek kifejlett 
példányai jellemzően nem 
érik el a másfél métert. 

A Kőbányai Képző- és Ipar-
művészek új Alkotóházát is 
birtokba vehették a napkö-
zis táborozók. Gál Magdolna 
egyesületi elnök és Hajnal Pi-
roska várta a kisebbeket-na-
gyobbakat művészetterápiás 
foglalkozásra. Míg a kisebb 
lányok könnyebben bekap-

csolódtak, a nagyobb fiúk las-
sabban oldódtak. Ám ahogy a 
hangszerek után jött a moz-
gás, majd egy kis elcsende-
sedés után a festés, már nem 
volt, aki kimaradt volna. És 
itt ne óvatos ecsetkezelésre 
gondoljunk, ugyanis kézzel 
festett mindenki – tenyérrel, 
ujjal, nagy mozdulatokkal, és 
az sem volt gond, ha a festék-
ből a ruhára is jutott. 

Egy másik nyári táborban a 
színpompás tengeri világ ele-
venedett meg porcelántányé-
rokon, bögréken. Polipok, ta-
risznyarákok, tengeri csilla-
gok tűntek elő, miután a gye-
rekek kiszínezték vagy kifes-

tették a nyomott mintás edé-
nyeket a Witeg-Kőporc Kft. 
üzemében. Kezük munkáját 
hazavihették, hogy kiéget-
hessék az otthoni sütőben. 
A tábor tematikája egyéb-
ként is a víz köré épült, a 
résztvevőkre délelőttönként 
a Köszi tanuszodájában vál-
tozatos foglalkozások vár-
tak. A délutánokat „száraz-
földön” töltötték, az Iparmű-
vészeti Múzeumban a törté-
neti korok viseleteivel ismer-
kedtek meg, belekóstoltak a 
színjátszásba, a Szamos Cso-
koládé Múzeumban pedig az 
elfogyasztható édes örömök-
be. Az utolsó napon a Győr 

közelében fekvő Felpécre lá-
togattak, ahol a környék népi 
kultúrájából kaptak ízelítőt. 
A helyi tájházat 2020-ban az 
Év tájházának választották.

A nagyobbak, a 14–16 éve-
sek között sok volt a vissza-
térő résztvevő. Az akvatá-
bort a Kőrösi munkatársa, 
Kiresné Vincze Ilona vezet-
te, aki – sok egyéb képesíté-
se mellett – akvafitneszedző 
is. Bár 25 éve szervez nyári 
táborokat, úgy tervezi, hogy 
jövőre átadja a stafétát más-
nak. Nem vonulna teljesen 
vissza, az előkészítő munká-
ban a továbbiakban is közre-
működne.

Az olajfa alatt
Népszerű a kőbányai kertészeti technikumi képzés

Nyári gyakorlatukat töltő diá-
kok krizantémot dugványoznak 
egy árnyas részen, mellettük az 
üvegházban embermagassá-
gú paradicsom terem (amit ott 
helyben meg is kóstolunk). És 
jön sorban a többi üvegház is 
ismert és kevésbé ismert növé-
nyekkel a világ minden tájáról. 
Pihenni pedig akár a 200 éves 
olajfa alá is leülhetünk. A Ma-
gyulában járunk, azaz a kőbá-
nyai Magyar Gyula Kertészeti 
Technikum és Szakképző Isko-
lában, ahol kertészek, kertépí-
tők, virágkötők generációi sze-
reztek szakképesítést. És ez az 
az iskola, ahol a vakáció alatt 
sincs teljes leállás, hiszen a kép-
zés a gyakorlatokkal nyáron is 
folytatódik.

A Közép-Magyarországi Ag-
rár Szakképző Centrum által 
fenntartott Magyulában is új-
donság a technikumi képzés. 
Az első évfolyam tavaly indult, 
a szakgimnáziumot váltotta 
ez a képzési forma. Az ide be-
iratkozó diákok a korábbi osz-
tott képzés (4 év után érettsé-
gi, majd 1 év technikum) he-
lyett egy 5 éves osztatlan, érett-
ségit és szakmát is adó techni-
kumi képzésre iratkoznak be. 
Az első két év az alapozás, itt 

még több az elmélet, mint a gya-
korlat, hiszen a közismereti tár-
gyak mellett a szakma alapjait 
tanulják meg a diákok. A máso-
dik év az ágazati alapozó vizs-
gával zárul, utána választhat-
nak szakirányt. A kőbányai in-
tézményben két lehetőségük 
van: dísznövénykertész-virág-
kötő vagy a parképítő- és fenn-
tartó szakirányon tanulnak to-
vább. A harmadik évvel kezdő-
dik el a nagyobb változás, ami-
kor a képzésben már fokozato-
san több a gyakorlat, mint az el-
mélet. Ráadásul nem az iskolá-
ban, hanem gazdálkodó szerve-
zeteknél – azaz cégeknél, vállal-
kozásoknál – kóstolhatnak bele 
a diákok a piaci körülményekbe. 

Mivel alig egy éve indult az új 
képzési rendszer, egyelő-
re leginkább a népszerű-
ségéről van tapasztalat. 

– Azt látjuk, hogy ebbe 
a képzésbe olyan diákok 
jelentkeznek, akik kicsit 
motiváltabbak, komo-
lyabban veszik az éle-
tet, ami nagyon-nagyon 
jó – mondja az igazga-
tó, és szavait a számok is 
igencsak alátámasztják. 
Míg szakgimnáziumból 
évekkel ezelőtt csak egy 

kilencedikes osztályt tudtak in-
dítani, a technikum bevezetése 
már három új osztályt jelentett. 
És a jelentkezési arány idén is 
hasonló volt. 

A kőbányai iskola évtizedek 
óta az ország egyik legnagyobb 
és legjobb kertészeti szakképző 
intézménye. 

– Aki ide beteszi a lábát, az itt 
marad – mondja mosolyogva 
Hajnal Sándor igazgató, ami-
kor a tanárellátottságról kér-
dezzük. Itt ugyanis megszo-
kott, hogy aki idejárt, az a dip-
loma után visszajön tanítani. 
Nemhiába tartják úgy, hogy a 
világon mindössze háromféle 
ember van: aki volt magyulás, 
aki most magyulás, és aki ma-
gyulás lesz. 

Változatos programok a kerületi nyári táborokban 

Határozott, csengő, energi-
kus hang szól bele a telefon-
ba, amikor időpont-egyezte-
tés miatt felhívom. A szerda 
és a péntek nem jó, mert egész 
délelőtt rendel, de a csütör-
tök szabad, találkozzunk ak-
kor – mondja. Megszokott te-
lefonbeszélgetés lenne, ám 
mégsem az. Dr. König Éva, a 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház-
hoz tartozó Kőbányai Szak-
rendelőben dolgozó bőrgyó-
gyász ugyanis augusztus vé-
gén 91 éves lesz. 

– Négyéves koromban vesz-
tettem el édesanyámat, aki 
23 évesen, tüdőgyulladásban 
halt meg – meséli az orvosnő. 
A nagyszülők tanáremberek 
voltak, ők nevelték fel. – Én 
eredetileg tanár akartam len-

ni, de volt egy barátnőm, és 
annak a papája orvos volt, és a 
barátnőm is orvos akart lenni, 
így aztán mentem vele. Ő vé-
gül otthagyta, biológus lett, 
én bennmaradtam a pácban – 
magyarázza nevetve, hogyan 
is lett belőle orvos.

Hogy a bőrgyógyászat mi-
ért fogta meg? Mert sok a gyó-
gyíthatatlan betegség, és ki-
hívás az abban szenvedőknek 
segíteni, érkezik a válasz. Bel-
gyógyász férjét az egyetemen 
ismerte meg. 

– Először ellenségek vol-
tunk, mert ő akart békakísér-
leteket csinálni, engem nem 
ha g yot t. Sér teget tük eg y-
mást, aztán mégis kibékül-
tünk, és 35 évig éltünk együtt, 
két fiunk született – meséli.

Orvosi pályáját Szolnokon 
kezdte, ráadásul azonnal a sű-
rűjébe került, hisz ahogy meg-
érkezett, már helyettesíthet-
te is a szabadságra menő pro-
fesszort. Súlyos eseteket ke-
zelt, égéseket, nemi betegsé-
geket, a többi közt szifiliszt. 

– 1954-ben végeztem – em-
lékeztet dr. König Éva, és 
a dátumot érdemes meg je-
gyezni, ugyanis ekkor még a 
bizmutot, majd a Salvarsant 
használták például a vérbaj-
ként is ismert nemi beteg-
ség kezelésére. Ez az időszak 
volt a penicillin hajnala, ami a 
doktornő szavai szerint „meg-
váltás volt”.

Két évet töltött vidéken, 
majd két évet A lgériába n, 
amit máig egy életre szóló él-

ménynek és a világ egyik leg-
szebb országának tart. Majd 
jött harminc év először a pest-
szentlőrinci szakrendelőben, 
majd a nyugdíj után is ugyan-
itt, de már magánpraxisban. 
2020 januárjától pedig a kő-
bányai szakrendelőben fogad-

ja hetente kétszer a betege-
ket, egy-egy délelőtt akár 
25-30 embert is. A nyolca-
dik kerületi lakásából busz-
szal, tömegközlekedéssel 
jár Kőbányára. 

– Amíg tudom, amíg az 
erőmből telik, csiná lom. 
Ha az Egészségházat átad-
ják, akkor fel kell szállnom 
a 28-as villamosra is. De 
nem baj, akkor legfeljebb 
háromneg yed óra lesz az 
út... Azt azért nagyon sze-
retném megvárni, mert na-
gyon szép lesz az új rendelő 
az új bútorokkal – mondja. 

Ami viszont elszomorít-
ja, hogy kevés a fiatal bőr-
g yóg yász, főleg aki a kli-
nikai, kórházi munka mel-
lett a szakrendelői beteg-
ellátást is vállalja. Hét év-
tizednyi szakmai háttérrel 
az orvosképzésről is hatá-
rozott véleménye van. Úgy 
látja, miközben egyre sú-
lyosabbak, azaz hosszab-
bak a bőrgyógyászati tan-
könyvek, nő az elméleti tan-
anyag, úgy csökken a terápi-
ás rész. Pedig lehet egy be-
tegségnek 25 válfaja, a be-
teggel találkozva végül az 
a fontos, hogy mi a terápia, 
hogyan segíthet a hozzáfor-
dulóknak az orvos. Diagnó-
zis, majd terápia, a beteg-
nek pedig türelmes magya-
rázat a kezelés mikéntjéről, 
ha szükséges, többször is – 
összefoglalva ez dr. König 
Éva receptje.

A gyógyítást a koronaví-
rus-járvány elmúlt másfél 
évében sem hag y ta abba, 
egyetlen napot sem hiány-
zott. Félt-e attól, hogy el-
kapja a fertőzést? A vála-
sza: „nem, volt eg y olyan 
ér z é sem , hog y nem k a-
pom el”. Igaz, meg is tet-
te ezért mindazt, amit kel-
lett. Használta a néha dup-
la maszkot is jelentő védő-
felszerelést, kérte a védő-
oltást (a harmadikat ép-
pen az interjú előtt). Nyá-
ron napi egy, télen két tab-
lettát szed a vérnyomására, 
ha teheti, hetente többször 
úszik. Dolgozik, mosolyog, 
s ha véleményt mond, abból 
süt a szenvedély. Orvos a szó 
minden értelmében.

Búcsúzóul még elneve-
ti magát: „ha engem kine-
veznének egészségügyi mi-
niszternek, szívesen elvál-
lalnám, a 70 év alatt azért 
sokat tapasztaltam”. 

91 évesen is a 
frontvonalban

Dr. König Éva bőrgyógyásznál jártunk

Ahogy az elmúlt 
években, idén nyá-
ron is egymást vál-
tották a különbö-
ző kőbányai isko-
lák táborozói Bala-
tonlellén. Érkezé-
sünkkor csendes 
vo lt  a Kő bá nya i 
Önkormányzat tu-
lajdonában, a Kőrösi Kultu-
rális Központ üzemeltetésé-
ben lévő tábor. A Szent Lász-
ló Általános Iskola diákjai ép-
pen a kalandparkban voltak, 

így indultunk is utánuk. 6-tól 
14 évesig sorra vették el a vé-
dőfelszerelést a gyerekek, 
majd indult ki-ki a korosz-
tályának és magasságának 

megfelelő „túrá-
ra”. A kísérő taná-
rok , pedagógu-
sok pedig lentről 
vigyázták, bátorí-
tották lépteiket. 

I d é n  n y á r o n 
t ö b b  m i n t  1 4 0 

Szent László-s kis- és nagydi-
ák nyaralhatott Balatonlellén 
kedvezményesen tíz pedagó-
gus és egy orvos kíséretében. 
Ez éppen kétszeres létszám a 

tavalyihoz képest, amikor a 
járvány miatt feleennyi gye-
rek fogadására volt lehető-
ség a Balaton-parti táborban. 
Kalandokból azonban idén 
sem volt hiány: a napi fürdést 
egy héten át színes progra-
mok követték. Sportvetélke-
dők, vidámpark, cirkuszláto-
gatás, karaokéest. A szülina-
posokat pedig az egyhetes 
tábor végén közösen köszön-
tötték fel.

Lellei kalandok

Királypitontól a 
csokoládémúzeumig 
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– Miért épp Richter Gedeon? 
– Megfogott az életútja és a ha-
lála közötti kontraszt. Hogyan 
juthatott el az akkori Magyar-
ország odáig, hogy büntetlenül 
meggyilkolhassa az egyik leg-
sikeresebb polgárát? Izgatott 
a „menjek vagy maradjak” kér-
dése is, annak megértése, hogy 
mi bírt maradásra egy zsidó 
származású mágnást a faji tör-
vények, majd később a német 
megszállás után.

– Erre a kérdésre én nem 
kaptam választ a regényben.

– Szerintem azok vannak így, 
akik az ő helyzetében menekül-
nének. Akik maradnának, azok 
megkapták a választ a könyv-
ből. Nekem sincs egyébként vá-
laszom, csak magyarázatom.

– Mi az? 
– A  hamis biztonságérzet. 

Richter az Osztrák–Magyar 
Monarchia aranykorában nőtt 
fel, amikor a zsidók egyenjo-
gúsítása elérhető célnak tűnt. 
Gyöngyösön volt gyerek, ahol 
a helyi zsidó közösséget nem 
bántották, így abban szocia-
lizálódott, hogy a származás 
nem döntő. Szakmai-üzleti kar-
rierje során mindig megkapta 
az elismerést az erőfeszítései-
ért. Azt érezhette, hogy ha túl-
élte az első világháborút, a ’19-
es kommünt, majd Trianont, 
akkor a vészkorszakot is átvé-
szeli. A kérdés örök, így min-
ket is érint: vajon mi képesek 
vagyunk tisztán látni a mában? 

– Melyik időszakot volt a 
legnehezebb feldolgozni? 

– A holokausztot és Trianont. 
A regény írása közben értettem 
meg, hogy a történelmi Ma-
gyarország feldarabolása min-
denkinek fájt a korban világné-
zettől függetlenül.

– A regény történetét úgy 
szövi, hogy távolságot tart az 
egyes korszakokat meghatá-
rozó ideológiáktól, politiku-
soktól. Miért?

– Nem történész vagyok, ha-
nem író. Regényes életrajzot ír-
tam és nem történeti elemzést. 
A cselekményt a főhős szemé-
vel láttatom, aki a személyes 
életére vonatkozó, igen szűkös 
források alapján távol tartotta 
magát a politikától.

– A regény utolsó mondata 
nagyon egyértelmű beszéd. 
Nem fogom idézni, akit érde-
kel, olvassa el előtte a köny-
vet.

– Richter Gedeon szemszö-
géből a vészkorszaknak nincs 
más olvasata. És szerintem az 
emberiség szemszögéből sincs. 
A Richter által megélt korsza-
kokat utólag magyarázhatjuk 
különféleképpen, a holokauszt 
kivételével. Azt nem lehet ki-
magyarázni.

– Az életrajzi regény akkor 
is fikciós műfaj, ha az alapve-
tő tényektől a szerző nem füg-
getlenítheti magát. A műben 
mekkora teret kap az írói fan-
tázia?

– A regény váza a tényekből 
állt össze, a „kötőszövetet”, a 

dramaturgiát pedig a 
fikció tartja össze. A je-
lenetek, a párbeszédek 
többsége kitalált, hi-
szen Richter Gedeon 
személyiségét nehéz 
rekonstruálni. Naplót 
nem írt, amit tudunk 
róla, azt egykori mun-
katá rsa i visszaem-
lékezéseiből tudjuk. 
Eg y i k legközelebbi 
kollégája, Pillich La-
jos (Kőbánya díszpol-
gára – a szerk.) mag-
nóra mondta az életét. 
Az ő elbeszélése alap-
ján Richter Gedeon 
szerethető ember volt. 

– Hogy fogadták a regényt? 
– Nem gondoltam, hogy közel 

nyolcvan év elteltével ennyi-

re érdekli az embereket Rich-
ter sorsa. Az egyik dedikálásra 
sok gyógyszerész jött el, volt, 

aki négy könyvet 
hozott, hogy a családtagoknak 
is jusson aláírt példány. Sokan 
jöttek a gyógyszergyár volt és 

jelenlegi munkatársai közül 
is. Ők mind büszkék arra, hogy 
őrizhették és gyarapíthatták 
Richter Gedeon örökségét.

A nyári forróságban még job-
ban esik a friss, hideg, kelleme-
sen habzó sör. Kőbányán pedig 
ebből bő a választék, ráadásul 
a kerületi sörfőzdék sok helyen 
igyekeznek programokkal, ren-
dezvényekkel is vonzóbbá ten-
ni a kínálatukat. Augusztusban 
így tesz a MadKert is: a Magló-
di út 47.-ben a kézműves sörök 
mellett egyéb élményekbe is be-
lekóstolhatunk.

– Augusztus 27-én a MOME 
( M o h o l y-Na g y  Mű v é s z e -
ti Egyetem) hallgatóinak ani-
mációs vizsga f ilmjeit fog-
juk vetíteni kerthelyiségünk-
ben – árulta el Szalai Tamás, 
a MadKert brandmenedzsere. 
– A Kiskakas névre keresztelt 
program során olyan alkotá-
sokat is be fogunk mutatni, 
amelyeket más helyen nem 
lehet majd megtekinte-
ni, így mindenképp érde-
mes lesz eljönni. Fontos 
viszont figyelembe venni, 
hogy a filmek 18 éven alu-
liaknak nem ajánlottak.

Azonban nemcsak fel-
nőtteknek szóló alkotáso-
kat lehet majd megnézni, a 
tervek szerint minden szom-
baton ismert filmeket vetíte-
nek majd a MadKertben, júli-
us utolsó szombatján például a 
Hyppolit, a lakáj című Kabos-

klasszikust mutatták be. Hogy 
mely filmet játsszák épp, arról a 
MadKert közösségi oldalán le-
het tájékozódni. 

– A  filmek mellett zenével 
is várjuk vendégeinket – tet-
te hozzá Szalai Tamás. – DJ-
vel és élőzenével is szeretnénk 
színesebbé tenni a hétvégéket. 
Ezek az események általában 
péntekenként lesznek, és ilyen-
kor gyakran átalakulnak tán-
cos programmá. Szeretnénk, 
ha minél többen lennének eze-
ken is.

Termékek a Halom utcából Elefántcsontpartra

A kőbányai 
nyomda 
valutája 
a biztonság
A globális járvány egyik vele-
járója, hogy megszokott éle-
tünkhöz sok helyen még min-
dig csak belépőkártyával tér-
hetünk vissza. A kártya neve: 
védettségi igazolvány. Ha egy 
okostelefon kamerájával be-
olvassuk a rajta található QR-
kódot, megtudjuk, hogy az iga-
zolvány birtokosát hányszor 
és melyik vakcinával oltották 
be. Ezek az információk egy 
állami adatbázisból, az Egész-
ségügyi Elektronikus Szolgál-
tatási Térből származnak. Ez 
az első szintje a háromszoros 
biztonsági védettségű rend-
szernek, amelyet a Halom ut-
cában működő ANY Bizton-
sági Nyomda Nyrt. (ANY) fej-
lesztett a kormány megbízá-
sából.

A z  idén 170 éves tá rsa-
ság 2013-ig Állami Nyomda-
ként működött, noha az 1993-
as privatizáció óta már nem 
állt köztulajdonban. Nevében 
az nyrt. azt jelzi, hogy tőzs-

dei szereplőről van szó, és ren-
delkezik a gazdasági társasá-
gok által megszerezhető leg-
magasabb biztonsági tanúsít-
ványokkal, legyen az NATO-
beszállítói vagy VISA/Mas-
terCard-gyártói engedély az 
egész világon. Ezért gyárthat 
külföldi országoknak vízumot, 
útlevelet, és ezért vehet részt 
választások lebonyolításában 
idegen államokban is. Az ANY, 
amely egyike a magyar export 
nagyvállalatainak, a régiós 
piac egyik vezetője, miközben 
Afrikában is egyre erősebbek 
a pozíciói. 

– A  védettségi igazolvány 
Q R-kódjába n pixelméretű 
pontok, a plasztikkártya elő-
oldalán és hátlapján pedig 
biztonsági elemek gátolják 
a hamisítást – hangsúlyoz-
ta a nyomda vezérigazgatója, 
aki több mint húsz éve tagja a 
nagyvállalat felsővezetésének. 
Zsámboki Gábor az alkalmaz-
kodóképességben és az egyedi-

ségben látja a versenyképessé-
gük két legfontosabb összete-
vőjét. A biztonsági laborató-
riumban végzett innovációs 
munkáról érezhető büszkeség-
gel beszélt. – Van olyan festék, 
amelyet mi kísérleteztünk ki, 
és kizárólag mi használunk a 
világon. A biztonsági eleme-
ket is magunk tervezzük, le-
gyen szó biztonsági pelyhező-
ről vagy pettyezőről.

Két példa: a modern, biomet-
rikus azonosítókat is tartal-
mazó okmányok alapanyagá-
ba olyan szövegeket rejtenek 
el, amelyek mérete ezredrésze 
a milliméternek, a védettségi 
igazolvány tervezésekor pedig 
12 ezer pontot helyeztek el egy 
négyzethüvelyknyi (6,7 cm2) 
területen. Bár vannak 60-
70  éves nyomdagépeik is, a 
számítógéppel vezérelt beren-
dezéseket 2-3 évente frissíte-
niük kell az informatika, va-
lamint az adatbiztonsági kö-
vetelmények fejlődése miatt. 

Önmagukban az iparági szoft-
verek is sok millió forintos té-
telt jelentenek, egy-egy speci-
ális gép ára pedig a milliárd-
hoz közelít. Ahogy Zsámboki 
Gábor fogalmazott: „15-20 da-
rab S500-as Mercedes simán 
kijönne belőle.”

A  QR-kód jó választásnak 
bizonyult a védettségi igazol-
ványnál, ha ugyanis az ada-
tok eléréséhez chipet használ-
tak volna, akkor a járvány kö-
vetkeztében a félvezetők pia-
cán kialakult globális hiány a 
kőbányai nyomdában is fenn-
akadásokat okozhatott volna. 
Ha chipből nem is, laptopból a 
Halom utcában is jelentkezett 
átmeneti hiány, amikor tavaly 
tavasszal a vállalkozások – a 
lezárásokra készülve – elkezd-
ték felvásárolni a távmunká-
hoz szükséges eszközöket. 

– 2020-at mi is megszenved-
tük, a társaság vezetésének 
azonban fontosabb volt a mun-
katársak megtartása, mint az 

eredményesség. Ahhoz, hogy 
partnereinket ki tudjuk szol-
gá lni, ha ladékta lanul meg 
kellett hoznunk azokat az in-
tézkedéseket, amelyekkel si-
keresen megelőztük a töme-
ges megbetegedéseket – emel-
te ki a vezérigazgató. – A jár-
ványhelyzet összekovácsol-
ta a közösséget, kollégáim ki-
tartásból és az egymás iránti 
szolidaritásból is jelesre vizs-
gáztak – tette hozzá Zsámbo-
ki Gábor.

Az ANY idei mutatói bizta-
tók, bár az éves összehasonlí-
tással most csínján kell bán-
ni, hiszen a 2020-as bázis ala-
csony a Covid-krízis okozta 
gazdasági visszaesés miatt. 
Egyes területeken azonban a 
kifejezetten erős évnek számí-
tó 2019-hez képest is jelentke-
zik növekedés. 2021-re termő-
re fordultak a társaság afrikai 
projektjei, ezért adhatta az 
első negyedévben a forgalom 
közel felét az export. 

Filmek és zene 
a sör mellé

Regény Richter Gedeonról

Megvolt benne minden, ami egy regényhős 
megformáláshoz kell: siker, ismertség és for-
dulatos életút, amely az ő esetében drámai vé-
get ért. Kossuth Zsuzsanna után Richter Gede-
on életrajzát írta meg Berényi Anna. A könyv fo-
gadtatása még őt is meglepte.

Keserű pirula

Megújított Megújított 
hagyományhagyomány

Egyedülálló lépésre szánta 
el a magát a Dreher: miköz-
ben a kőbányai vállalat a ha-
zai sörpiac egyik legnagyob-
bika, hódító útra indul a kis 
sörfőzdék jóval lazább vilá-
gában is azokért a fogyasz-
tókért, akik egyedi sörkülön-
legességekre vágynak. Egy, a 
nagy üzemtől  teljesen külön-
álló kis főzdét hoztak létre, 
amely nem a tömegtermelést 
hivatott kiszolgálni, hanem 
kísérletezésre biztosít teret. 
Az új Sörműhely termékeit 
új márkanév is jelzi. Az ANTL 
első két sörét csapolva, limi-
tált mennyiségben, budapes-
ti és környéki vendéglátóhe-
lyeken lehet megkóstolni. 

A kőbányai sörgyár az 
egyik ikonikus épületében, 
a régi hordófejtőben építette 
meg a Sörműhelyt, amely a 
gyártól függetlenül működik. 

– A Dreher Sörgyárak tör-
ténete az alapítás első nap-
jától kezdve a folyamatos újí-
tásról szól. Elsőként a kőbá-
nyai pincerendszer és az ak-

kor még egyedülálló arté-
zi kutak használata a Dreher 
Antal által feltalált lager bier 
készítéséhez, aztán a gőz- és 
hűtési technológiák korai al-
kalmazása, majd például az 
előremutató üvegpalacko-
zás és az alumíniumhordók 
bevezetése is ezt jelentet-
te. Ezt a hagyományt építet-
tük tovább az elmúlt évek-
ben termékinnovációinkkal 
és újszerű együttműködése-
inkkel, amihez most új lendü-
letet adunk a Sörműhellyel és 
az ANTL márkával – mondta 
Békefi Gábor, a Dreher Sör-
gyárak vezérigazgatója.

A Sörműhelyben az inno-
vációs csapat szabadon kí-
sérletezhet a receptekkel, 
hisz míg a gyár főzőházában 
egyetlen főzet is több száz 
hektolitert jelent, az új mű-
helyben csupán pár hekto-
liter egy főzés, a kézműves 
és kraft sörfőzdék méreté-
vel megegyező felszerelés 
és technológia nagyobb sza-
badságot ad számukra. 

– Korábban is volt már lehe-
tősége a csapatunknak arra, 
hogy szabadabban gondol-
kozzunk az új sörtípusokról 
és receptekről, de mindig a 
gyár hatalmas méreteivel 
kellett számolnunk. A Sör-
műhellyel egészen új dimen-
ziók nyílnak majd meg előt-
tünk a kísérletezésben – 
mondta a bemutatón a Sör-
műhelyt vezető Mihály Máté, 
a Dreher Sörgyárak innováci-
ós sörfőzője, aki jelezte, hogy 
terveik szerint évente több-
ször jelentkeznek majd az 
ANTL márka új söreivel. 

Az új márka első két söré-
vel Dreher Antal előtt tiszte-
legnek. A szűretlen Vienna 

Style Lager azt a sörstílust 
idézi meg, amely Dreher An-
talnak a Sörkirály címet és a 
világpiaci sikert is meghozta, 
a felső erjesztésű szűretlen 
English Style Summer Ale pe-
dig az alapító angliai tapasz-
talataira utal. Európai tanul-
mányútja során ugyanis az 
ifjú Dreher azzal szembesült, 
hogy a legtöbb sörfőzőmes-
ter elzárja műhelyét a tanul-
ni vágyók elől. Végül Anglia 
egy közepes méretű főzdé-
jének tulajdonosa karolta fel 
őt, és Dreher ennek hatására 
döntött úgy, hogy az ő gyá-
ra nyitva áll majd mindenki 
előtt, akit érdekel a sörfőzés 
tudománya.

Fotó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt

Fotó: Wavrik Gábor

Fotó: Borsos Roland

Fotó: Mad Scientist
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Kőbánya, Vác, Gödöllő – há-
rom különböző település egy 
jól látható közös ponttal. Ez pe-
dig nem más, mint a jellegzetes 
kupolás művelődési ház. A Kő-
rösi Kulturális Központ, a ko-
rábbi Pataky Művelődési Köz-
pont épült fel elsőként, 1975-
ben. A hasonló funkciót betöltő 
váci Madách Imre Művelődési 
Központot egy évvel később, 
1976-ban, a Gödöllői Művelő-
dési Központot, amely ma már 
a Művészetek Háza nevet vise-
li, 1981-ben adták át. Mindhá-
rom Tóth Dezső tervei alapján 
készült. 

Az  akkoriban modernnek 
számító kőbányai épület telt 
házas koncertek, színházi pro-
dukciók, klubok, kiállítások 
otthona lett, az évtizedek so-
rán a kerület ikonikus épüle-
tévé nőtte ki magát, program-
jain generációk nőttek fel. Ám 
az évtizedek nemcsak magát az 
épületet viselték meg, mára a 
belső terek korszerűtlenségére 
is rámutattak. Például akkori-
ban nem törekedtek arra, hogy 
mobil tereket alakítsanak ki 
az ingatlanban, miközben ma 
már természetes, hogy szük-
ség van olyan terekre, amelyek 
méretét mobil falakkal egy-egy 
esemény igényeire alakíthat-
ják. De nem jelent meg a kora-
beli tervezési szempontok kö-
zött a pénzügyi fenntartható-
ság sem, ami ma már szintén 
alapvető.

A három hasonló épület kö-
zül a gödöllői az, amely az el-
múlt évtizedben komolyabb 
felújításon esett át, több ütem-
ben. Ezt segítette, hogy 2011-
ben a soros magyar uniós el-
nökség számos diplomáci-
ai eseménye a gödöllői királyi 
kastélyban zajlott, a művelő-
dési központ pedig a sajtóköz-
pontnak adott helyet. Uniós 

pénzből valósították meg a fű-
tésrendszer korszerűsítését is. 
A Kőrösi Kulturális Központ 
vezetője és kollégái, valamint a 
Kőbányai Vagyonkezelő mun-
katársai ezért is látogattak el 
Gödöllőre, hogy az ottani Mű-
vészetek Háza vezetőjével át-
beszéljék, mi volt a tapasztala-
tuk a felújításnál, mit hogyan 
tudtak átalakítani és hogyan 
váltak be elképzeléseik. 

– Nagyon hasznos volt a lá-
togatás, beindította a mi fan-
táziánkat is, hiszen láthattuk, 
hogy a belső terek beosztását 
hogyan lehet esetleg változ-
tatni, észszerűen kihasználni 
a helyet, hol érdemes mobil fa-
lakat építeni, hogy multifunk-
cionális terek alakuljanak ki 
– nyilatkozta a látogatás után 
Győrffy László, a Kőrösi ügy-
vezetője. Mint mondta, neki 
és munkatársainak most az a 
feladatuk, hogy a látottak és a 
saját igények alapján összeír-
ják, mit szeretnének megvaló-

sítani, majd ezt átadják a Va-
gyonkezelőnek, hogy a terve-
zési munkák elindulhassanak. 
– Nagy álmunk volt már az el-
múlt években is, hogy legalább 
a tervezési munkák elkezdőd-
jenek, erre most esélyt is lá-
tunk.

A Kőrösi belső tereiben, gé-
pészeti rendszerében utoljára 
1996-ban folytak nagyobb fel-
újítások. Azóta leginkább ki-
sebb javításokat, karbantar-
tásokat végeztek el. A kerület 
vezetésének egybehangzó ál-
láspontja, hogy szükség van 
az épület felújítására, az ehhez 
szükséges anyagi fedezet meg-
teremtését pedig mindannyian 
fontos célnak látják. A beruhá-
zás összértéke azonban milli-
árdos tétel lehet, éppen ezért 
figyelik a pályázati lehetősé-
geket is. Ahhoz pedig, hogy egy 
ilyen pályázaton indulhasson 
a kerület, kész tervekre van 
szükség, ezért is lehet fontos 
első lépés azok elkészítése. 

Nyáron az ember gyakran vágyik 
vízpart közelébe, és ha már így tesz, 
akkor sokan szeretettel fognak hor-
gászásba is. Kőbányán ezt az Újhe-
gyi Horgásztavon (vagy Guttmann-
tavon) lehet megtenni, ahol több-
féle hal is megtalálható. Az Újhe-
gyi Horgász Egyesület gondozásá-
ban álló horgásztóban ponty, amúr, 
csuka, süllő, de keszegfélék is fog-
hatók, évente 50-60 mázsa közötti 
mennyiségben. A horgászáshoz ter-
mészetesen jegyet kell váltani, ami-
ből kétféle létezik: aki sportjeggyel 
pecázik, annak kötelező a kifogott 
állatot visszaengedni a vízbe, vi-
szont aki halas jeggyel veszi igény-
be a szolgáltatást, az két darab ne-
mes halat, illetve három kilogramm 
egyéb halat haza is vihet.

– Havonta ellenőriztetjük a víz-
minőséget, ilyenkor egy halgazdál-
kodási szakember végzi el a vizsgá-
latokat és az általa előírt „kúrát” al-
kalmazzuk, ha szükséges – magya-
rázza Csordás Sándor, az egyesület 
elnöke. – Ellenőrzi az oxigénszin-
tet, amit klórmésszel vagy kalcium-
nitráttal szabályozunk, de a tóban 
van vízforgató berendezés is, mivel 
ez egy lefolyástalan állóvíz.

A havi ellenőrzésen kívül a hor-
gásztavat folyamatosan gondozza 
egy úgynevezett tógazda is, aki a 
napi teendőket látja el, például ma-
gas vízszint esetén beindítja a szi-
vattyúkat, illetve felügyeli a sza-
bályszerű horgászatot is. Az egye-
sület tag jai egyébként társadalmi 
munkában látják el feladataikat és gya-
korolják a halgazdálkodás jogát, illetve 
bonyolítják, szervezik a horgászverse-
nyeket és más programokat. 

– Augusztus 28-án szombaton ren-
dezzük meg a Kerti Imre-emlékver-
senyt, amire nemcsak a horgászoknak 
lesz érdemes kilátogatniuk – mond-

ja Csordás Sándor a horgásztó egyko-
ri tógazdájának emlékére létrehozott 
eseményről. Az emlékversenyt ugyanis 
egész napos sütés-főzéssel, csocsózás-
sal, sakkozással, kártyázással és egyéb 
programokkal kötötték össze, és igazi 
családi nappá nőtte ki magát, vagyis 
azok is jól érezhetik magukat, akik nem 
vállalkoznak a pecázásra.

A közös 
mozgás 
öröme 

Roller, frizbi, görkori: szabadidősportok a sportismereti táborban 

Totális futball, már ami a helykihasz-
nálást illeti: négy csapat ismerkedett 
egyszerre a labdarúgás alapjaival a Bi-
hari úti sporttelep egyik kis méretű 
műfüves pályáján. A 6–13 éves lányok 
és fiúk bóják között vezették a labdát, 
mielőtt kapura rúgással fejezték be 
a támadást. A 75 perces foglalkozást 
megszakította ugyan ivószünet, mint a 
profiknál, de a végére a többség alapo-
san elfáradt a Kocsis Sándor Sportköz-
pont sportismereti táborának résztve-
vői közül. A 8-9 éves Lenkey Izabel-
la nem volt köztük. Ő megszokta a ha-
sonló edzéseket a Fradiban, ahol tavaly 
szeptemberben kezdett focizni. Előző-
leg belekóstolt a balettba, majd a ritmi-
kus gimnasztikába, ám igazán egyik 
sem jött be neki. Ő futni szeret, cselez-
ni és gólt rúgni, bár a korosztályában 
még nincsenek fix posztok a csapatban.

A tábor résztvevőit a Ferencváros 
női csapatának egyik utánpótlásedző-
je, Könczey Balázs oktatta, akit három 
játékos segített az FTC fiókcsapatából, 
az NB1-be frissen felkerült Soroksár-
ból. Mind a négyen örömmel nyugtáz-
ták, hogy a világ legnépszerűbb sport-
ága újabb rajongókat szerzett magá-
nak. A tábor vezetője, Nagy István, a 

Sportközpont korábbi igazgatója pedig 
annak örült, hogy – a korábbi évekkel 
ellentétben – nem látott egyedül játszó 
gyereket. Mint mondta, a résztvevők 
viselkedése megerősítette, hogy az is-
kolások többség nehezen viselte a Co-
vid-karantént. 

– Nagyon hiányzott nekik a közös-
ség, a közös élmény. Idén hatan-nyol-
can játszanak együtt. Bár az előző esz-
tendőkben is keresték egymás társasá-
gát a gyerekek, ennél jellemzően keve-
sebben mozogtak együtt – hangsúlyoz-
ta Nagy István.

A  tábor célja a járványhelyzetben 
sem változott, a Kőbányán népsze-
rű és ezért megfelelő szervezeti-szak-
mai hátterű sportágakat – úszás, vívás, 
ökölvívás, futball, jégkorong stb. – mu-
tatják be a résztvevőknek. Van, akinek 
ezzel a mozgáshoz csinálnak kedvet, 
míg másoknak a választásban segíte-
nek. Idén újdonság a Sportligetben ki-
válóan űzhető szabadidősportok – rol-
ler, görkorcsolya, frizbi, tollas – beeme-
lése a programba. Jövőre pedig nyelv-
tanulással egészítené ki a kínálatot 
Nagy István, aki kezdettől fogva szor-
galmazza, hogy a gyerekek találkoz-
zanak parasportolókkal. Mivel a kere-

kesszékes vívók közül többen a Biha-
ri úton a paralimpiai sportközpontban 
készülnek a hónap végén kezdődő toki-
ói paralimpiára, a sportismereti tábor 
résztvevői olyan klasszisokkal beszél-
gethettek, mint Hajmási Éva paralim-
piai ezüstérmes tőröző és a szintén pa-
ralimpiai második helyezett kardvívó, 
Osváth Richárd. Sérüléseikről nem na-
gyon faggatták őket. 

– Az ő generációjuk számára már ter-
mészetes, hogy nemcsak ép emberek 
sportolnak, hanem fogyatékkal élők is 
– vélekedett a tábor vezetője.

Sportismereti tábort 2017 óta rendez 
két turnusban a Kocsis Sándor Sport-
központ az önkormányzat támogatásá-
val. Idén július utolsó két hetében volt a 
tábor, amelynek 22 ezer forintos rész-
vételi díja kedvezőnek számít. 

A futóesemény ingyenes!

Nevezési díj nincs, de helyszíni regisztráció szükséges.
Helyszíni regisztráció: 9:00 órától 17:30 óráig

A hatályos járványügyi szabályok betartása érdekében érvényes védettségi 
igazolvány és személyi igazolvány vagy az adott sportágban (atlétika) kiváltott 
érvényes versenyengedély felmutatása szükséges. A chippel ellátott, gumírozott 
rajtszám átvétele 1000 Ft kaució ellenében történik, amelyet a rajtszám leadásakor 
visszakap a futó.

Nemcsak az egyéni teljesítmény a lényeg, hanem a valamennyi futó által a 
nyolc óra alatt összesen megtett kilométerek száma.

A rendezvény célja: játékos vetélkedő a települések versenyében részt vevő 
11 helyszín között a legtöbb kilométer megtétele érdekében.

Időpont: 2021. szeptember 5. 
vasárnap 10:00–18:00 óra
Helyszín: Budapest X. kerület, 
Sportliget

FUSS A VÁROSODÉRT ÉS EGY JÓTÉKONY CÉLÉRT!
Az Országos Futópálya-építési Program futóköreinek eseménye

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

FUTÓKÖRÖK NAPJA
2021

Sportközpont
KOCSIS SÁNDOR

Kapás van!Kapás van!

HIRDETÉS

„…és teremték magamnak mo-
solygó világot” – ezt tartotta 
mottójának Litkei Józsefné, 
született Fábián Rózsa festő, a 
kőbányai művészek legidősebb 
képviselője, aki júliusban, éle-
tének 96. évében elhunyt. 

1925. november 26-án szüle-
tett, egy nagyszénási tanyáról 
indult színekkel és álmokkal 
teli életébe. Orosházán érett-
ségizett, majd a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetemen ta-
nult művészettörténetet és 
irodalmat. A Képzőművésze-
ti Főiskolát 1969-ben fejezte 
be, ahol a későbbiekben taní-
totta is a fiatal képzőművész-
növendékeket. 1975-től, a meg-
szűnéséig tagja volt a Művé-
szeti Alapnak, 1984-től a Vizu-
alart Alkotóközösségnek. Ala-
pítója és haláláig tagja volt az 
1999-ben életre hívott Kőbá-
nyai Képző- és Iparművészek 
Egyesületének.

1979-től élt Kőbányán fér-
jével és gyermekeivel. A fér-
je Litkei József festőművész 
volt, akinek a hagyatékát a 
halálát követően odaadással 
ápolta és őrizte. Rajz és művé-

szeti szakos pedagó-
gusként tanítványai 
a Vörösmarty Mi-
hály Gimnáziumból 
az utolsó pillanatig 
tartották vele a kap-
csolatot.

A Kőbányai Kép-
ző- és Ipa rművé-
szek Egyesületének 
honlapján bemutat-
kozásában arról írt, 
élete nagy „játéká-
nak” tartja a rajzo-
lást, festést. Mert 
abban benne van az 
élet, a halál, a gyö-
nyör, a szenvedés, a 
gondolat, az érzés. 

Sokoldalú, kísérletező mű-
vész volt, főként akvarelle-
ket és tűzzománc képeket ké-
szített. Európában, Ázsiában, 
Afrikában járt tanulmány-
úton. Nagy méretű képein a 
papír és festék adta lehetősé-
gek híven tükrözik a környe-
zetéhez, a világhoz való viszo-
nyát, a fények tobzódó gazdag-
ságában felragyognak a leg-
bensőségesebb motívumok, 
mozzanatok.

2015-ben kimagasló művé-
szi alkotómunkája elismerése-
ként a Kőbányai Önkormány-
zat Kőbánya Kiváló Művésze 
díjjal tüntette ki. A Kőbányá-
ért végzett aktív tevékenysé-
gére, kiemelkedő közösségfor-
máló, valamint magas színvo-
nalú művészi tevékenységére 
tekintettel a Kőbányai Önkor-
mányzat Litkei Józsefné, szü-
letett Fábián Rózsa festőmű-
vészt saját halottjává nyilvá-
nította.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

1108 Budapest, Sütöde u. 4.
(Cégjegyzékszám: 01-09-921653)

2020. évi tevékenységéről

A tétel megnevezése Előző év
(eFt)

Tárgyév
(eFt)

A. Befektetett eszközök 119 424 116 927

B. Forgóeszközök 191 647 227 515

C.  Aktív időbeli 
elhatárolások

2 085 239

Eszközök (aktívák) 
összesen

313 156 344 681

D. Saját tőke 85 182 87 975

E. Céltartalék 123 000 134 720

F. Kötelezettségek 15 241 48 294

G.  Passzív időbeli 
elhatárolások

89 733 73 692

Források (passzívák) 
összesen

313 156 344 681

Közhasznú tevékenység 
összes bevétele

519 808 537 600

Közhasznú tevékenység 
összes ráfordítás

496 699 534 807

Közhasznú tevékenység 
eredménye

4 507  2 793

A Társaság által nyújtott szociális szolgáltatások:
Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona,

Szociális étkeztetés, nappali ellátás (Idősek Klubja)
Tel./fax: 264-3621, tel: 434-2150

Elkezdődhet a Kőrösi felújításának tervezése

Az utolsó mosoly

Szakmai vizit
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rumon Kőbánya önkormány-
zatát Weeber Tibor szociá-
lis ügyekért felelős alpolgár-
mester képviselte. Rövid kö-

szöntőjében felidézte, hogy a 
járványhelyzet felborította a 
megszokott életünket, próbá-
ra téve a családokat.

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

 A Kőbányai Önkormányzat felhívással fordul
a környezetvédelem iránt elkötelezett kerületi
cégekhez, civil szervezetekhez. Kérjük, hogy
facsemeték adományozásával járuljanak hozzá
Kőbánya még szebbé, még zöldebbé tételéhez!

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. SZEPTEMBER 15.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

ADJ ÖRÖKBE
EGY FÁT! 
AKI FÁT ÜLTET
BÍZIK A JÖVŐBEN! 

A faültetéssel nemcsak szépítjük Kőbányát, hanem hozzájárulunk a 
klímaváltozás mérsékléséhez és városunkat még élhetőbbé tesszük.

Érdemes fát ültetni, mert aki ezt teszi, az töretlenül bízik a jövőben, el nem 
múló élményt talál és kínál, gondoskodó közösséget épít.

A felhívásra a jelentkezes@kobanya.hu e-mail címen lehet jelentkezni, 
bővebb információt az érdeklődők a +36 1 4338 283-as telefonszámon 
kaphatnak.   

Célkeresztben az illegális 
hulladéklerakók
Mezőkeresztesről érkezett az a hulla-
dék, amit illegálisan próbáltak lerak-
ni a Terebesi-erdő szélén lévő kamion-
mosónál július utolsó napján. A kőbá-
nyai rendőrök a Kőbányai Közterület-
felügyelet jelzése alapján intézkedtek, 
lepakolás közben kapták rajta a tettese-

ket. A rendőrség kiérkezésekor egy fér-
fi a Terebesi utcát lezáró sorompó előt-
ti területen különböző építési, háztar-
tásbeli hulladékot dobált át a kerítésen 
a használaton kívüli, romos kamionmo-
só épület oldalában lévő fás, bokros te-
rületre. Körülötte nagyobb mennyiségű 

építési (csempe, járólap, kábelköteg 
stb.), illetve háztartásbeli (szekré-
nyek, ajtólap) hulladék volt felhal-
mozva a földön, közterületen. 

Mint az intézkedés során kide-
rült, a hulladékot Mezőkeresztes-
ről hozta Budapestre a három sze-
mély, akiket előállítottak a kőbá-
nyai rendőrkapitányságra. 

Mivel a kihelyezett hulladékban 
veszélyes hulladék nem volt, bűn-
cselekmény elkövetése nem volt 
megállapítható. Így az eljárás ira-
tait a rendőrök továbbították az il-
letékes kormányhivatalnak, amely 
lefolytatja a hatósági eljárásokat a 
jogellenesen elhelyezett hulladék 
ügyében.

Zöldügyekben is 
a biztonság az első!
Kőbánya a főváros legzöldebb kerü-
lete. A Kőkert parkfenntartási osztá-
lya összességében egymillió négyzet-
méternyi zöldfelületet kezel, ami a fű-
nyírást, illetve a kaszálást illeti. De ki-
emelten fontos a fák ellenőrzése és gon-
dozása is, ezek a munkálatok pedig au-
gusztusban is folytatódnak, gyakorla-
tilag állandók. 

– Naponta mintegy 8-10 címre száll-
nak ki a Kőkert munkatársai főként 
gallyazás, jóval ritkábban pedig egy-
egy fa kivágása miatt – nyilatkozta la-
punknak Kovács Zsolt, a Kőkert park-
fenntartási vezetője. – Augusztusban 
forgalomkorlátozással járó munkák 
várhatóan nem lesznek, de a részle-
tekért mindenképp érdemes 
követni az önkormány-
zat honlapját, ahol napi 
szinten tudnak infor-
mációhoz jutni a kő-
bányaiak.

Fontos tudni, hogy 
szigorúan szabályo-
zott, hogy közterüle-
ten gallyazást, illetve 
fakivágást csak enge-
déllyel rendelkezők vé-
gezhetnek, ez a kerületben 
jellemzően a Kőkertet jelenti. 
Amennyiben egy lakos bármely okból 
szeretne kivágatni egy fát, a kérést a 
Polgármesteri Hivatalnak kell benyúj-
tania, amely hivatalos eljárásban meg-
vizsgáltatja a fa állapotát, majd dönt, és 
határozatban utasíthatja a Kőkertet a 
munkára.

– Sokan elszomorodnak, amikor egy 
fát kivágnak, nem értik az okát, hogy 
egy egészségesnek tűnő zöld fát mi-
ért kell eltávolítani – magyarázza kér-
désünkre Kovács Zsolt. – De például 
a Szárnyas utca 8.-nál is két olyan fát 
kellett eltávolítani, amelyeket egy ag-
resszív gombafaj belülről elkezdett ki-

szárítani, így bal-
eset-veszélyessé 
váltak. 

A menny iben a z 
önkormányzat elren-

deli egy fa kivágását, a 
határozat ellen 30 nap 

áll a lakosok rendelkezé-
sére fellebbezésre. Ebben az 

esetben a fa megvizsgálása után szak-
emberek hozzák meg a végső döntést.

Júliusban a villamosenergia-szol-
gáltató is bőven adott munkát a Kő-
kertnek – az ELMÜ gallyazott a ke-
rületben a légvezetékek körül. A levá-
gott ágak, gallyak viszont a közterüle-
ten maradtak, ezeket a lakossági beje-
lentések alapján a Kőkert munkatársai 
gyűjtötték össze. 

Az év közben kivágott beteg fák, tü-
zelésre alkalmas faanyag egyébként 
szociális célokat szolgál. Télen ugyan-
is azt szociálisan rászoruló családok 
kapják meg. 

KERT ÉS BALKON

Szobanövények nyáron
A szobanövényeink sza-
badban való nyaraltatása 
egyszerűnek tűnik, ám nem 
árt, ha néhány szabályt be-
tartunk. A lakásban védett 
helyen élő növényeinket 
nem tehetjük egyből a kert-
be, illetve a balkonra, foko-
zatosan szoktassuk hozzá 
az erős napfényhez, illetve 
a kinti körülményekhez kedvence-
inket. Az egyik legfontosabb, amire 
figyelnünk kell, hogy erős, közvet-
len napfény ne érje a leveleket, mert 
nap égés következtében a levelek el-
fehérednek, lehullanak. A növény 
így nem tud fotoszintetizálni és el 
is pusztulhat, ezért lehetőleg csak a 
reggeli, illetve a késő délutáni nap-
fény érje azokat.

A másik nagyon fontos dolog a víz-
ellátás. Amikor a növények a szobá-
ban vannak, általában elég hetente 
néhányszor öntöznünk. Ha kikerül-
nek a szabadba, a meleg hatására 
többet párologtatnak, így a napi ön-
tözés indokolt lehet. A rendszeres, 

akár napi több alkalommal 
elvégzett öntözés hatására 
viszont jobban kimosódik a 
tápanyag a cserépből, ezért 
hetente egyszer tápoldatoz-
zuk a növényeket.

Komoly károkat okozhat 
az erős szél is, ezért töre-
kedjünk arra, hogy viharos 
szél esetén a növények ne 

tudjanak felborulni, rögzítsük azo-
kat. Szobanövényeink néhány hét 
alatt hozzászoknak a szabadban 
való élethez, és egyre jobban ér-
zik magukat. Sokkal jobban fejlőd-
nek, mint a szobában, ami érthető, 
hiszen minden növény eredetileg a 
szabadban él. Szeptember közepé-
től vigyük vissza a lakásba kedven-
ceinket, ne várjuk meg, míg a hő-
mérséklet jelentősen alacsonyabb 
lesz, mert könnyen megfázhatnak, 
és ezt levélhullással is jelzik szá-
munkra.

 Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula 
Kertészeti Szakgimnázium és 

Szakközépiskola igazgatója

HIRDETÉS

A Keleti pályaudvar és a Kőbá-
nya felső között épülő harma-
dik vágány nélkülözhetetlen az 
elővárosi vasút kapacitásának 
bővítéséhez. A beruházáshoz 
több kiegészítő fejlesztés is kap-
csolódik. Kőbánya felsőn a 3. és 
a 4. vágány között az emelt pe-

ron építését már elkezdték a be-
ruházó Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása 
szerint. A peronszintet 55 cen-
timéterre emelik, hogy meg-
könnyítsék az utasoknak a fel- 
és leszállást a vonatról.

Az egyik leglátványosabb mű-
veletet a Könyves Kál-
mán körúton hajtották 
végre június második fe-
lében, amikor helyére 
emelték a jobb útpálya 
fölött átívelő híd új acél-
szerkezetét. A bal pálya, 
illetve a villamosvágá-
nyok fölött lévő vasbe-
ton híd vasúti felépítmé-
nyét korábban elbontot-
ták, hogy hozzáférjenek 
a javításra szoruló szige-
teléshez.

A  Pongrác úti vasúti 
híd korszerűsítését is 
tervezik, az előkészítő 
munkálatok már tarta-
nak. A Keleti pályaudvar 
és Kőbánya felső közötti 
szakaszon a hegyeshal-
mi fővonal forgalmát ed-
dig is átbújtatták, hogy a 
Nyugat-Európába tartó 

vagy onnan érkező nemzetkö-
zi járatok közlekedését ne za-
varják azok a vonatok, amelyek 
a miskolci, illetve újszászi vo-
nalakon járnak. Ezt a bújtatá-
si műtárgyat is felújítják most.

A harmadik vágány várható-
an 2022 nyarára készül el. Egy 
következő kivitelezési fázisban 
a Hungária körútnál új megál-
ló épülne, hogy átszállási lehe-
tőséget biztosítson az 1-es vil-
lamosra, egyúttal vonattal is 
megközelíthetővé válna a MÁV 
egykori Északi Járműjavítójá-
nak területén épülő új Közleke-
dési Múzeum.

A távlati tervek szerint a Ke-
leti pályaudvarról induló har-
madik vágányt egészen Rákos-
ligetig meghosszabbítanák, és 
közben több új megállóhelyet 
jelölnének ki Kőbányán, vala-
mint a XVII. kerületben. A ka-
pacitásbővítés azért szükséges, 
mert a MÁV ütemes menetren-
det vezet be Budapest és Hat-
van között, miután befejeződik 
a vonalszakasz modernizálása. 
A keleti, dél-keleti agglomerá-
cióból 42 ezren ingáznak na-
ponta vonattal Budapestre. 

Több mint 40% -ka l csök-
kent a kerületben a köznyelv-
ben dizájnerdrogként emlege-
tett, hivatalosan új pszichoak-
tív anyagnak nevezett szerek-
kel kapcsolatos szabálysérté-
sek száma 2020-ban – jórészt 
a célzott rendőrségi akcióknak 
köszönhetően. A statisztikai 
adatból az következik, hogy lé-
nyegesen kevesebben mérgezik 
magukat olcsó, de ismeretlen 
összetételük miatt igen ártal-
mas bódító anyagokkal. A jogi 
szabályozás szerint ugyanis 
szabálysértés csak fogyasztó 
ellen indítható, a dizájnerdro-
gokkal való kereskedelem már 
bűncselekménynek minősül.

Összességében a helyzet a 
kábítószerrel kapcsolatos bűn-

cselekmények terén is javult 
2019-hez képest. A  bűnügyi 
statisztika szerint az előrelé-
pés a birtoklás esetében volt a 
legszámottevőbb, az eljárások 
száma közel negyedével csök-
kent egy év alatt (a statiszti-
kában csak lezárt eljárásokat 
tartanak nyilván – a szerk.). 
A drogterjesztőkkel szemben 
a kőbányai rendőrök 100%-os 
eredményességgel nyomoztak 
2020-ban – olvasható a kapi-
tányság tavalyi beszámolójá-
ban. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy valamennyi általuk 
elfogott díler ellen vádat emelt 
az ügyészség.

Az  idei év első öt hónapjá-
nak mutatói is biztatóan ala-
kultak. Januártól májusig ke-

vesebb büntetőeljárás indult 
mind kábítószer-bir toklá-
sért, mind pedig a hagyomá-
nyos, illetve az új típusú dro-
gokkal folytatott kereskedele-
mért, mint 2020 azonos idő-
szakában. A helyi rendőrség a 
kábítószerek veszélyeinek is-
mertetése mellett felvilágosí-
tó kampányt indított az álta-
lános iskolások körében mind 
népszerűbb energiaitalokról 
is. A kapitányság bűnmegelő-
zési előadója, Koós Judit a ke-
rületi Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórumon mutatta be azt a 
prezentációt, amelynek segít-
ségével a magas koffeintartal-
mú, és ezért „pörgető” energia-
italok élettani hatásairól tájé-
koztatják a tizenéveseket. A fó-

Nonstop megerősített 
rendőri jelenlét az Örsön!
A lakossági panaszokra reagál-
va éjjel-nappal megemelt lét-
számban járőröznek a rendőrök 
az Örs vezér terén. 

A Közrendvédelmi Főosztály, 
valamint a X. és a XIV. Kerüle-
ti Rendőrkapitányságok mellett 
a Készenléti Rendőrség munka-

társai látnak el szolgálatot, fo-
lyamatosan ügyelve az emberek 
biztonságára. 

Jogsértést tapasztalva azon-
nal intézkednek, és bárki bár-
mikor odamehet hozzájuk segít-
séget kérni. A Budapesti Rend-
őr-főkapitányság közleménye 

szerint partnernek tekintik a fő-
városiakat. Kiemelik: a bűnügyi 
elemzések mellett a lakossági 
visszajelzések nagymértékben 
segítenek abban, hogy feltárják 
a problémás területeket, és fenn-
tartsák a mindenki számára el-
fogadható, stabil közbiztonságot. 

A helyszínen elfogták a rend-
őrök azt a 39 éves férfit, aki a 
gyanú szerint augusztus ele-
jén egy Hős utcai lakásban 
halálra verte volt élettársát, 
egy 47 éves nőt. Mindket-
ten önkényesen, illegálisan 
tartózkodtak a magántulaj-
donú lakásban. A Budapesti 
Rendőr-főkapitányság Nyo-
mozó Főosztálya halált oko-
zó testi sértés bűntett gya-

nújával indított nyomozást. 
A férfit a Budai Központi Ke-
rületi Bíróság előzetes letar-
tóztatásba helyezte, mivel 
alappal lehetett tartani attól, 
hogy a munka és legális jö-
vedelem nélküli gyanúsított 
befolyásolná, megfélemlíte-
né a még ki nem hallgatott 
tanúkat, vagy más módon 
veszélyeztetné, meghiúsíta-
ná a bizonyítást. 

A Könyves Kálmán körút vasúti hídjának 
új acélszerkezetét már beemelték 

Épül a 3. vágány a Keleti 
és Kőbánya felső között

Visszaszorulóban Visszaszorulóban 
a dizájnerdrogoka dizájnerdrogok
fogyasztásafogyasztása

Bilincsben
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KÁBÍTÓSZER-KERESKEDELEMMEL 
ÖSSZEFÜGGŐ BŰNCSELEKMÉNY

2018 – 19 ÜGY
2019 – 18 ÜGY
2020 – 16 ÜGY

KÁBÍTÓSZER BIRTOKLÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS BŰNCSELEKMÉNY

2018 – 287 ÜGY
2019 – 167 ÜGY
2020 – 127 ÜGY

Fotó: police.hu

Fotó: NIF Zrt.
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Július 14-től ismét eredeti ott-
honában, vagyis a Witeg-Kő-
porc Kft. Porcelán utcai gyár-
egységében tekinthető meg a le-
gendás Drasche-gyár hagyatéka. 
A kiállításon fellelhetők a mind-
annyiunk számára jól ismert 
porcelánfigurák, dísztányérok, 
melyek szinte minden magyar 
háztartásban a mai napig fellel-
hetőek.

– 1912 óta működik ebben az 
épületben a porcelángyártás, ak-
kor még a Drasche-gyár tulajdo-
naként – nyilatkozta lapunknak 
Marksteinné Molnár Julianna, 
a kiállítás kurá-
tora. – A  máso-
dik világháború 
után sajnos sok 
porcelánformát 
megsemmisítet-
tek, és az akko-
ri dolgozók emlé-
kezetből tervez-
ték ezeket újra – 
ez is növeli a ki-
állított porcelá-
nok értékét. A ki-
állítást övező tab-
lók a Kőrösi Kul-
turális Központ 
korábbi munka-
társának, Takács István-
nak, a nemrég elhunyt le-
gendás, Manninger-díjas 
„Takinak” a munkái.

– Sok apró múzeum ta-
lálható Kőbányán, és na-
gyon örülünk, hogy az ed-
dig a Kőbányai Helytör-
téneti Múzeumban meg-
tekinthető kiállítás épp 
erre a helyszínre költö-
zött – mondta D. Kovács 
Róbert Antal polgármes-
ter a megnyitón. – Fon-
tos, hogy egy olyan csa-
ládi vállalkozás keze-
li a Drasche-hagyatékot, 

amely ezer szállal kötődik a ke-
rülethez, bízom benne, hogy so-
kan ellátogatnak majd ide.

Az ikonikus porcelánok mel-
lett a kiállítás egyik érdekessé-
ge a Hofi Géza által festett nyúl-
figura. A legendás humorista egy 
Rákosi Mátyást idéző disznófe-
jet rajzolt a nyúl hátsójára, ab-
ban az időszakban, amikor még 
a gyár alkalmazottja volt.

– Mindenkit szeretettel vá-
runk a kiállításra minden hét-
köznap munkaidőben, 
mindössze egy előzetes 
egyeztetést kérünk min-

den látogatótól, hogy felkészül-
hessünk fogadásukra – mondta 
Bellovics Péter, Witeg-Kőporc 
Kft. tulajdonosa. – A  gyűjte-
mény megtekintése díjtalan, de 
lehetőség van porcelánfestésre 
és a teljes gyártási folyamat be-
járására is.

A Witeg-Kőporc Kft. Porcelán 
utcai központja minden hétköz-
nap nyitva tart, a kiállítást elő-
zetes egyeztetés után lehet meg-
tekinteni. 

Kőbánya nehéziparának is emléket állít a Közlekedési Múzeum időszaki kiállítása

Állunk a zöld Szellem előtt a hat-
van év elteltével is impozáns Dí-
zelcsarnokban. A múzeum igaz-
gatója némiképp meghatottan, 
mi, laikusok pedig tátott szájjal. 
Mintha egy sci-fibe készült vol-
na... A 242-es széria kiállított 
darabja a 60-as években több 
mint 161-gyel repesztett a Haj-
dúságban, beállítva a gőzmozdo-
nyok magyarországi sebességre-
kordját. 

– A Szellem magában hordozza 
a technológia fejlődésének két-
arcúságát; a dizájn a jövőt idézi, 
a meghajtás a múltat képviseli, 
ezért is készült belőle mindösz-
sze négy példány. A gőzt kiszorí-
totta a dízel és a villany – meséli 
Vitézy Dávid.

A Szellem és a vele szemben 
látható Árpád gyorssínautóbusz 

az akkor még egymással riva-
lizáló MÁVAG és Ganz versen-
gésének produktumai. De a töb-
bi kiállított vasúti járgány – a le-
gendás 424-es gőzmozdony vagy 
a Kandó Kálmán által tervezett 
V60-as villanymozdony – is kő-
bányai termék. 

– Körbevesz minket a közle-
kedés, a járműjavító dolgozói a 
Jancsitelepen laktak, a Kőbá-
nyai út túloldalán működött a 
Ganz-MÁVAG, a Népligetben 
pedig évtizedeken át tartottak 
autó-, illetve motorversenye-
ket. Az Északi ezért a leghitele-
sebb helyszín a hazai közleke-
dés történetének bemutatására 
– hangsúlyozza a múzeum veze-
tője. Egyik kedvenc zuga a csar-
nokban a motorpróbaműhely, 
amelynek mennyezetig kormos 

falát meghagyják. A másik a fé-
nyezőcsarnok, ahol a Törekvés 
Művelődési Központ és a Törek-
vés SE múltját mutatják be.

A sportegyesület elnöke, Sár-
vári György „északis családból” 
származik, ő a harmadik, fiai pe-

dig a negyedik generációt képvi-
selték a 2009-ben bezárt jármű-
javítóban. Villamosjármű-szere-
lő tanulóként kezdett, és a külön-
böző javítási folyamatok diplo-
más szervezőjeként ment nyug-
díjba 47 év elteltével. Az Északi 
tele volt egyedi megmunkálógé-
pekkel, szerszámokkal.

– Mindent meg tudtunk sze-
relni – mondja büszkén Sárvári 
György.

Az  új Közlekedési Múzeum 
tervezésére a kormány nemzet-
közi pályázatot írt ki, amelyet 
egy neves amerikai építésziroda 
nyert meg. A bírálóbizottságban 
Kőbánya szempontjait Pap Sán-
dor akkori alpolgármester, mai 
fejlesztési tanácsnok képviselte. 

– Olyan pályaművet választot-
tunk ki, amelynek modern ele-

mei illeszkednek a városképbe. 
Ügyelnünk kellett arra, hogy a 
múzeum jól megközelíthető le-
gyen közösségi közlekedéssel, 
a Népligettel való kapcsolódás-
ban pedig a „zöld szemponto-
kat” is érvényesítettük – emelte 
ki dr. Pap Sándor.

D. Kovács Róbert Antal pol-
gármester büszke arra, hogy Kő-
bányán formálódik a főváros új 
kulturális negyede. A folytatás-
hoz is van tér, a sörgyár hajda-
ni 1-es telephelye 20 hektár, tele 
ipari műemlékekkel, amelyeket 
múzeumként, közgyűjtemény-
ként őrizhetnénk meg a jövőnek 
– tette hozzá a polgármester.  

Kőbányán nyílt újra 
a legendás Kertem

Hétköznap kora délután 
van, alig másfél óra telt el 
a nyitás óta, az első ven-
dégek azonban már jóízű-
en kortyolgatják sörüket 
az Északi Járműjavító te-
rületén megnyílt Kertem-
ben. Zsolt biciklivel, Pé-
celről érkezett a Közleke-
dési Múzeum mögötti ár-
nyas placcra, ahol újra ki-
nyitott a korábban a Vá-
rosligetben működő le-
gendás szóra kozóhely. 
Zsolt törzsvendég, jól is-
meri a korábbi helyszíne-
ket is, Kőbánya ugyanis 
immár a negyedik a sor-
ban. Jónak tartja az új 

helyszínt, szerinte 
beválik majd.

„ Szer i nt em ez a 
hely nyerő lesz” – 
mondja kérdésünkre 
a másik törzsvendég, 
Péter is, aki a IX. ke-
rületből érkezett a 
kutyájával a nyitás-
ra. Ő sem kételkedik benne, 
hogy a törzsvendégek köve-
tik a Kertemet, hiszen a han-
gulat ugyanaz, mint a Város-
ligetben volt. Itt is zöld kör-
nyezet és nyugalom fogadja 
a betérőket, de megmaradt 
a kerékpáros- és kutyabarát 

jelleg is. A retró berendezés, régi 
kocsmák asztalai és székei ször-
pözésre, sörözésre hívogatnak, 
utána pedig egy jólesik egy bal-
kánburger. 

A  tavasz végén merült fel a 
gondolat, hogy a Városligetben 
másfél éve bezárt Kertem kö-

vesse a Közlekedési Mú-
zeumot Kőbányára, jú-
lius végére pedig meg is 
nyitottak. Az üzemelte-
tők bíznak benne, hogy 
a törzsvendégek köve-
tik kedvenc helyüket, 
hiszen a Kertem most 
sincs messze semmi-
től, tömegközlekedés-
sel, autóval is jól elérhe-
tő. A kőbányaiaknak pe-

dig mondhatni, hogy házhoz jött 
a Kertem, amely ráadásul egy 
olyan terület újabb részletét kel-
tette életre, amely az Eiffel Mű-
helyház és a Közlekedési Múze-
um beköltözésével a rozsdaöve-
zetből a zene és a kultúra ottho-
nává vált. 

A s o ka d i k h ő h u l -
lám kezdődött júli-
us utolsó hetében, a 
Meteorológiai Szol-
gálat Veszprém me-
gyére is kiadta a hő-
ségriasztást. Kapol-
cson 31 fokot jelzett 
a telefonunk által 
használt időjárás-je-
lentés, amikor fél 12-
kor megérkeztünk 
a kevesebb mint öt-
száz lelkes Balaton-felvi-
déki faluba. Az informáci-
ós pultnál kapásból, tér-
kép nélkül útba igazítot-
tak minket. Kőbánya udva-
ra a szomszédos Taliándö-
rögdre vezető útról nyílt, 
a Gástya-árok ligetes be-
járatánál fehér, megfor-
mált X és a kerület neve-
zetességeit ábrázoló moli-
nók jelezték, hogy megér-
keztünk. A színpadon a Pocso-
lyába léptem című számot ját-
szották épp, amelyet a tavaly 
elhunyt Boros György írt, de Ta-
káts Tamás tette slágerré – tud-
tuk meg az elő adásból.

A könnyűzene különböző 
irányzatainak fejlődéstörté-
netével Bordás József dobmű-
vész, a Kőbányai Zenei Stúdió 
egykori tanítványa, valamint 
zenésztársai – szintén a zeneis-
kola korábbi növendékei és ok-
tatói – ismertették meg a feszti-
válozókat a Házhoz megy a Ze-
nede! program kapolcsi válto-
zatában.

A z u dva r p ro g ra m j á b a n 
egész nap váltották egymást a 

családi és kisgyermekes prog-
ramok, a kerület értékeit be-
mutató előadások, beszélge-
tések, szórakoztató bemuta-
tók és workshopok, az esték 
pedig koncertekkel töltötték 
meg a programhelyszínt. A kis-
gyermekeseknek az Under5 ci-
vil kezdeményezés kínált ki-
kapcsolódást. A babacapoei-
ra-foglalkozáson a szülők kö-
zösen vehettek részt csemeté-
jükkel. A program elnevezése 
arra utalt, hogy az apróságok 
mozgáskoordinációját a bra-
zil futballban és a szambában 
egyaránt visszaköszönő, afri-
kai eredetű tánc zenei alapjai 
segítették.

A „napime-
se-betevő” 
a felnőttek-
nek szóló déli 
előadásokkal 
e gy i d ő b e n 
f u t o t t .  L á -
togatásunk 
napján Kere-
kes Valéria, 
az ELTE Ta -
nító- és Óvó-
képző Kará-

nak oktatója a Kacor királyt 
mesélte el úgy, hogy a történe-
tet könnyedén elképzelhessék 
és átélhessék a mai gyerme-
kek. Az idősebbeknek eközben 
– szintén közérthetően és anek-
dotázva – a Helytörténeti Gyűj-
temény vezetője, Verbai Lajos 
mesélt Kőbánya gazdag múlt-
járól. Hallgatósága megtudhat-
ta, hogy a török miként űzte a 
lelkét bo r ivás közben teste leg-
távolabbi pontjába, vagyis a lá-
bának a kis ujjába, ahogy azt is, 
hogy miért hívták Kőbányát 
„Verébfalvának” a sertéshizla-
lás fénykorában. A déli előadá-
sokon szó esett még napjaink 
„sörforradalmáról”, a Monyo 

kisüzemi főzde képviselőinek 
tolmácsolásában, és a kerüle-
ti fejlesztésekről is, amelyeket 
Mustó Géza alpolgármester is-
mertetett.

Délutánonként legendás da-
lok sztorijait járta körbe a Zenei 
Stúdió dalszövegírást és rock-
történetet oktató tanára, Hegyi 
György a növendékei közremű-
ködésével, míg esténként a stú-
dióhoz köthető zenekarok mu-
zsikáltak, legtöbbször telt há-
zas közönség előtt. 

– Büszke vagyok a kerület ve-
zetésére, amiért a járvány miatt 
nehéz helyzetbe került művé-
szek mellé állt, ismét elsőként 
felismerve, hogy milyen nagy 
szükségük van az embereknek 
a találkozásokra, kapcsolódá-
sokra és a művészetekre, külö-
nösen egy ilyen hosszú bezárt-
ság után – mondta a Kőbánya-
udvar főszervezője, Szakadá-
ti-Póka Vanessa, aki egyben az 
édesapja, Póka Egon által alapí-
tott Kőbányai Zenei Stúdió mar-
ketingvezetője.

Kőbánya udvarát negyedik 
alkalommal rendezték be Ka-
polcson. 

Hazatért a Drasche-kiállítás

Volt egyszer egy Északi…

Ritka pillanat, amikor 
négy veterán Mercede-
sen és az általuk köz-
refogott autómatuzsá-
lemen nem akad meg 
elsőre az ember sze-
me. Az Eiffel Műhely-
ház 3500 m2-es óriás-
raktára azonban akko-
ra, hogy a kocsipark, 
amelyet a modernizált Carmen 
kellékeként láthat a közönség 
a szeptemberben kezdődő új 
évadban, fel sem tűnik benne, 
ahogy az operajátszást nép-
szerűsítő országjáró turnékhoz 
használt, színpaddá alakítható 
kamionpótkocsi sem.

Az eredetileg gőzmozdonyok 
javítására szolgáló épület-
együttest úgy tervezték meg, 
mint egy bazilikát. Hajókból, 
csarnokokból áll, ahol a főha-
jó kiemelkedik a négy mellék-
hajó közül. Bár Eiffel nevét vi-
seli, nem a francia építész iro-
dája tervezte, hanem Fekete-
házy János, akinek a Szabad-
ság hidat vagy a Keleti pálya-
udvar tetőszerkezetét köszön-
hetjük. Az általa alkalmazott 
szegecselt acélvázat a rekonst-
rukció meghagyta, a szcenikai 
műhelyek egyikének otthont 
adó, az óriásraktárnál kisebb 
területű festőteremben a tra-
verzek funkciót is kaptak. Azo-
kon lógnak a helyben készített 
díszletek összeállításához, szá-
rításához használt ponthúzók.

Az asztalosoknak, lakatosok-
nak, szobrászoknak, festők-
nek, varrónőknek a járvány 
okozta kényszerleállás alatt is 

ugyanannyi volt a munkájuk, 
mint egy szokványos évad-
ban. Szeptembertől ugyanis az 
Opera jórészt olyan darabokat 
mutat be, amelyeket eredeti-
leg a 2020/21-es évadban vitt 
volna színre. Azokhoz pedig a 
díszletek, kellékek, jelmezek 
már elkészültek, valóban új 
premierek inkább a követke-
ző évad második felében vár-
hatók. A munkatársaknak ez-
zel együtt így is lesz tennivaló-
juk, sőt a jövőben további szak-
emberek érkezhetnek. A távla-
ti terv az, hogy – az évszázados 
szaktudást partneriskolákkal 
együttműködésben, a duális 
képzés gyakorlati részében át-
adva – az Eiffel Műhelyház kül-
ső megrendeléseknek is eleget 
tehessen a hazai színházi szak-
mából, a későbbiekben pedig 
akár külföldi megbízásokat is 
teljesítenének.

A kapacitásbővítéshez az óri-
ásraktárban megvan a tér, és 
még a logisztika észszerűsíté-
séhez is marad terület. Az el-
képzelések szerint az előadá-
sok díszleteit külön konténe-
rekben tárolnák, majd az ép-
pen aktuális konténert teher-
autóra raknák, és egyszerűen 

kipakolnák a jóval szűkösebb 
tárolóhelyiségekkel rendelke-
ző Operaháznál, illetve Erkel 
Színháznál.

Van ötlet a Műhelyház mellett 
álló, a hajdani vasútállomáso-
kat idéző épület hasznosításá-
ra is. Itt tartanának mesterkur-
zusokat a V4-es országok ope-
raénekeseinek és leendő ze-
nekari művészeknek. A zene-
művészeti képzésben ugyanis 
alapvetően szólistákat nevel-
nek, miközben a való életben a 
zenekari művészek vannak túl-
súlyban. Egy operaházi zene-
kar repertoárja ráadásul széle-
sebb, mint egy hagyományos 
szimfonikus zenekaré, és a ze-
nészek jóval többet is játsza-
nak. A kettő együtt ezért indo-
kolttá teszi speciális felkészíté-
süket. Ha pedig a látogatóköz-
pont is megvalósul, akkor az 
Eiffel Műhelyház a maga nemé-
ben szinte egyedülálló lesz a vi-
lágon. Hasonlóan komplex ki-
szolgáló létesítménye eleve 
csak a legnagyobb operahá-
zaknak – a milánóinak, a pári-
zsinak vagy a bécsinek – van. 
Arra viszont nemigen van pél-
da, hogy egy műhelyházat kör-
bejárhasson a közönség.

Amit a közönség Amit a közönség 
egyelőre nem egyelőre nem 
láthat az Eiffel láthat az Eiffel 
Műhelyházban Műhelyházban 

Kulisszák mögött Volt       Kapolcson
A 30. Művészetek Völgye Fesztiválon is A 30. Művészetek Völgye Fesztiválon is 
megjelentek Kőbánya kulturális értékei megjelentek Kőbánya kulturális értékei 
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„Mer’ ez minden, csak nem 
zene, nekem – őszintén meg-
mondom – nem tetszik, mert 
csupa félhang, meg az a dobo-
lás... Hát nem kell dobolni, do-
boltak régen a katonák, ugye, 
amikor a hadsereg ment, akkor 
doboltak meg trombitáltak” – 
így háborgott 1969-ben egy idő-
sebb hölgy a magyar beatnem-
zedékről szóló Extázis 7-től 10-
ig című riportfilmben. És még 
azt is hozzátette, hogy ők bi-
zony nem az „elferdített zenék-
hez”, hanem a finom melódiák-
hoz szoktak.

A mozira, amelynek a közel-
múltban elhunyt Ráday Mihály 
volt az egyik operatőre, még 
visszatérünk, de előtte lássuk a 
katonazenét!

A Kőbányát érintő kereske-
delmi utak – a Jászberényi, a 
Kerepesi vagy az Üllői út – egy-
ben hadiutak is voltak, így a 
környéken megszokottá vált a 
trombitaszó vagy a dobpergés. 
A „hangászok”, ahogy a hadi ze-
nészeket hívták akkoriban, el-
sődleges feladata az volt, hogy 
a kiadott parancsot zenei úton 
közvetítsék a csapatoknak. 
A katonazenét azok a díszszem-
lék sem nélkülözték, amelyeket 
Ferenc József tartott a 19. szá-
zad második felében Zugló és 
Kőbánya határán.

Ahogy a szolnoki vasútvonal 
megépülése után elkezdett ki-
alakulni a kőbányai mulatóne-
gyed, úgy vegyült „könnyűze-
ne” a katonazenébe. A sörgyár-
tás és a sertéstenyésztés felfu-
tásával még több lett az italmé-

rés, a nagyobb kocsmákban 
ekkor már állandó bandák 
gondoskodtak a nótás kedv-
ről. Majd a polgárosodás ma-
gával hozta a szalonzenekaro-
kat és a „finom melódiákat” is.

A már említett filmben hall-
ható együttesekhez képest fi-
nom melódiával szerzett ma-
gának országos ismertséget 
az 1960-as évek elején Szántó 
Erzsi, akinek Kőbányáról in-
dult a karrierje. A Pataky kö-
zönsége azonnal megszeret-
te az első fellépése után. Hír-
nevét a Hold ragyog a Dunán 
című dalnak köszönheti, ame-
lyet a szerző eredetileg az ak-
kor már sztárnak számító Vá-
mosi Jánosnak szánt. A bár-
sonyos hangú sármőr nemet 
mondott, az alig húszéves 
Szántó Erzsi viszont öröm-
mel elénekelte, és meg is nyer-
te vele a Magyar Rádió zenei 
vetélkedőjét. Néhány évig 
jól ment a szekér, rendsze-
resen fellépett a Várkert Ba-
zárban, a korszak egyik tren-
di helyének számító Budai If-
júsági Parkban. Nyaranta pe-
dig olyan művészekkel turné-
zott a Balatonon, mint a zené-
ben is zseninek született Hofi 
és Alfonzó, de a beat Szántó Er-
zsi népszerűségét is megtör-
te. Kinn maradt az NSZK-ban, 
jelentős sikereket azonban ott 
sem ért már el. Addigra Nyuga-
tot és Keletet egyaránt meghó-
dították a „félhangok és a dobo-
lás”.

Kőbányán is az újhullámos 
zenéért rajongott a lázadó ifjú-

ság. A Halom utca 37.-ben lévő 
ifjúsági klubban eksztázisban 
táncolt a huszonéves Hobo a 
vele egykorú, Kőbányán ne-
velkedett Charlie zenekarának 
dalaira, az ex-Decca-Olympiá-
ra, amely sokkal progresszíveb-
ben adta elő a The Equals Baby, 
Come Back című világslágert, 
mint maga a brit banda.

A klubba n rendszeresen 
fellépett Póka Egon, Deák Bill 
Gyula és Máté Péter, az 1971-

ben megnyitott Kőbányai Ifjú-
sági Parkban pedig az Illés is. 
Az együttes a legendás – Bró-
dy, Illés, Szörényi – felállás-
ban szintén a kerületben kez-
dett el zenélni, első klubjuk 
a Törekvés Művelődési Köz-
pontban működött. Bródy Já-
nos ma Kossuth- és Liszt Fe-
renc-díja s zenész , Cha rlie 

Liszt-díjas, Hobo Kossuth-dí-
jas, Póka Egon a Máté Péter-
ről elnevezett könnyűzenei 
díj birtokosa, Szörényi Leven-
te pedig a Kossuth- és az Erkel 
Ferenc-díj kitüntetettje. A há-
rom kőbányai kötődésű zenész 
– Charlie, Deák Bill és Póka – 
a kerület díszpolgárai. Kőbá-
nya díszpolgára a szomorú sor-
sú Cserháti Zsuzsa is, akinek a 
tehetségét megkésve ismerték 
csak  el.

Töltse ki az ábrákat 1-től 
9-ig terjedő egész szá-
mokkal úgy, hogy az ösz-
szes sorban, oszlopban 
minden szám csak egy-
szer szerepeljen.
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A rejtvény fő soraiban az 1967-ben alakult kőbányai zenekar, a Decca-Olympia tagjainak nevét olvashatják.
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XIV. KŐBÁNYAI
RENDVÉDELMI NAPOK

Kőbánya, Óhegy park

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL
LÁTOGATHATÓ

INGYENES
RENDEZVÉNY!

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

A műsorváltozás jogát
fenntartjuk!

2021. augusztus 28-29.
AUGUSZTUS 28., SZOMBAT 
09:00   Kőrösi sétány  09:40 Újhegyi sétány
 Térzene (Készenléti Rendőrség Zenekara)
09:30   Óhegy park: Térzene (MH BHD Központi Zenekara)  
10:00 Megnyitó
10:30 Rendvédelmi Konvoj menetének indítása
11:00 Kutyás bemutató (Készenléti Rendőrség)
11:30 Amerikai Football bemutató
12:00 Lovas bemutató (Készenléti Rendőrség)
13:00 Rendvédelmi Focikupa eredményhirdetése
13:30 Kóró és a kismadár - a Zanotta Art.
 interaktív gyermekelőadása
19:00 Legenda Band koncert
20:00 Police Big Band, Kovács Olga színművész
 és Majsai Gábor eMeRTon-díjas énekes-zeneszerző

AUGUSZTUS 29., VASÁRNAP
8:00–13:00   Rendvédelmi Nap főzőverseny
09:30 Bakos Közelharc bemutató
10:00 Támogató Alegységek bemutatója (Készenléti Rendőrség)
10:30 Tutta Forza zenekar koncertje
11:30 Kutyás bemutató (Budapesti Fegyház és Börtön)
12:00 Staféta Gyerekzenekar
13:30 Főzőverseny eredményhirdetése
14:00 Tűzoltóbemutató (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság)

A rendezvény fővédnöke: D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere
A rendezvény házigazdája: Kautzky Armand, Magyarország Érdemes Művésze

Szeretettel várjuk Önt és családját!

HIRDETÉS

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

KŐBÁNYAI9.

A műsorváltozás jogát
fenntartjuk!

KŐBÁNYA, ÓHEGY PARK
2021.08.21.
SZOMBAT, 12:00-22:30

18:30 DEÁK
BILL GYULA

16:00  PÓKA EGON
LEGENDÁRIUM

 14:00 ABAHÁZI RT.

12:00 KATRINA

20:00

DEMJÉN FERENC

Ingyenes rendezvény!

Fővédnök:
D. Kovács Róbert Antal

Kőbánya polgármestere

Műsorvezető: Abaházi Csaba

A Kőbányai
Önkormányzat

TISZTELETTEL
MEGHÍVJA ÖNT ÉS

KEDVES CSALÁDJÁT

Szent István Nap
alkalmából tartandó ünnepségére
Időpont: 2021. augusztus 20. péntek, 9:00 óra
Helyszín: Magyar Oltár előtti tér (1105 Budapest, Szent László tér 7–14.)

Program
Ünnepi beszédet mond: Somlyódy Csaba, Kőbánya alpolgármestere

Az evangélikus, református és római katolikus egyházak 
képviselőinek ünnepi beszédei

Az ünnepi műsorban közreműködnek
a Pódium Színház művészei

HIRDETÉS
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Elindult a Boldog Uszoda 
program a kőbányai Kocsis 
Sándor Sportközpont által 
üzemeltetett Újhegyi Uszo-
dában. A kezdeményezés lé-
nyege, hogy minél több embert 
vonzzon az uszodák világába.

– Innovatív módon szeret-
tük volna visszacsábítani a 
kőbányaiakat januárban fel-
újított uszodánkba – nyilat-
kozta lapunknak Kuróczi Pál, 
a központ vezetője. – Azt ta-
láltuk ki, hogy minden kőbá-
nyai, illetve kőbányai mun-
kahelyen dolgozó vendégünk 
m i ndössze ezer for i ntér t 
egész napos jegyet kap, ami-
vel az uszoda összes szolgál-
tatását használhatják. Elő-
ször július 25-én, vasárnap 
élt ez az akció, és a tervek 
szerint augusztusban, illet-
ve szeptemberben is meghir-
detjük.

A programmal az uszoda is-
mertségét kívánják növelni, és 
azt is szeretnék elérni, hogy a 
szülők előszeretettel írassák 
be úszni, vízilabdázni gyer-
mekeiket.

– Jómagam úszóedzőként 
dolgoztam, mielőtt az intéz-
mény vezetője lettem – foly-
tatta Kuróczi Pál. – Ennek kö-
szönhetően nagyobb rálátá-
som van az úszómesterek és 
az edzők munkájára is, és ed-
dig is, valamint ezután is oda-
figyelünk arra, hogy minden 

vendégünk, sportolónk a le-
hető legjobb oktatást, illetve 
uszodai élményt kapja.

Az akcióban részt vevő első 
harminc vendég ajándék Ko-
csis Sándor sportközpontos 
kulcstartóval is gazdagodott. 
Körmendy György, aki amel-
lett, hogy kőbányai lakos, ko-
rábbi válogatott díjugrató is, 
szintén szívesen látogatja az 
uszodát, mint mondja, formá-
ban tartja. 

– Kiváló kezdeményezésnek 
gondolom a programot, ráa-
dásul az uszoda is nagyon tet-
szik – mondja kérdésünkre. – 
Külföldön is sok helyen meg-
fordultam, és nemzetközi ösz-
szevetésben is megállja a he-
lyét az Újhegyi Uszoda.

– Ez a családosoknak egy 
nagyon jó kedvezmény, sze-
rintem ők azok, akik több időt 
töltenek el az uszodában – vá-
laszolja kérdéseinkre a szin-
tén kőbányai Nagy Patrik. – 
Én általában pár órát szok-
tam maradni, de aki gyerek-
kel van, bizonyára hosszabb 
időt tölt el bent.

A következő „ezerforintos” 
akció augusztusban lesz, de 
a tervek szerint az Újhegyi 
Uszoda minden évben szervez 
majd egy úgynevezett „Ezer-
perces Úszás” eseményt is a 
kőbányaiaknak. A  részlete-
kért éppen ezért érdemes kö-
vetni, figyelni a Kocsis Sándor 
Sportközpont közösségi olda-
lát, illetve internetes oldalát. 

A  magyar olimpikonok ösz-
szesen 20 éremmel (6 arany, 
7 ezüst, 7 bronz) tértek haza 
Tokióból, ami a medálok szá-
mát tekintve a XXI. század leg-
jobb olimpiai szereplése. Kőbá-
nyát öten képviselték az ötkari-
kás játékokon. 

Pásztor Flóra tőrvívó egyéni-
ben és csapatban is megméret-
te magát. Első asszóját 15–8-
ra, magabiztosan nyerte az al-
gériai Mebarki ellen, de a 32-es 
táblán sajnos vereséget szenve-
dett a második helyen kiemelt 
francia Thibustól. Flóra 15–13-
ra kapott ki a 2018-as vb ezüst-
érmesétől, így az egyéni be-
fejeződött számára. Csapat-
ban ugyan Magyarország ki-
kapott Olaszországtól a főtáb-
lán, a magyarok közül azonban 
Pásztor Flóra szerezte a leg-
több tust a legnehezebb ellen-
fél ellen. A női tőrcsapat a 7. he-
lyen végzett.

Úszásban Késely Ajnáért és 
Telegdy Ádámért szoríthat-
tunk, illetve kerületünk dísz-
polgáráért, Cseh Lászlóért. 
A  35  éves világbajnok úszó 
utolsó olimpiáján vett részt, a 
200 méteres vegyesúszás dön-
tőjében a hetedik helyen vég-
zett, az a pillanat azonban 
örökre emlékezetes marad, 
ahogyan a győztes kínai Wang 
meghajolt előtte, kifejezve tisz-
teletét Laci iránt.

Telegdy Ádám 200 méteres 
hátúszásban hatalmas teljesít-
ménnyel döntőbe jutott, ahol 
végül az ötödik helyen végzett, 
több mint fél másodperccel 

megjavítva a budapesti 2020-
as Eb-n úszott idejét.

Késely Ajna eg yéni szá-
maiban nem jutott döntőbe. 
400 méteres és 1500 méteres 
gyorsúszásban a kilencedik, 
míg 800 méteren a 13. helyen 
zárt az összetettben. Viszont a 
4 x 200 méteres gyorsváltó tag-
jaként belekóstolhatott egy fi-
nálé hangulatába, ahol a kvar-
tett a 7. helyen végzett.

Fejes Ádám két számban is 
indult kenuban: Adolf Balázs-
zsal kenu kettes 1000 méteren 
végül B csoportba jutottak, ahol 
a harmadik helyen értek célba, 
így az összetett versenyben a 
11. helyen végeztek. Egyesben 
szintén 1000 méteren vett lapá-
tot a kezébe Ádám, előfutamá-
ban a hatodik helyen zárt. A ne-
gyeddöntőben megszerzett ötö-
dik helye a továbbjutáshoz nem 
volt elég, összesítésben a 26. he-
lyet szerezte meg.

Kézilabdában Szucsánszki 
Zita képviselte kerületünket. 
A  Ferencváros játékosa saj-
nos mindössze három találko-
zón léphetett pályára, mivel az 
orosz csapat elleni találkozón 
kiugrott a válla, így kénytelen 
volt hazautazni. A franciák és a 
brazilok ellen egyaránt 3-3 gólt 
szerzett, majd a szerencsétle-
nül végződött oroszok elleni 
találkozón egyet. A magyar női 
kézilabda-válogatott az utolsó 
körben egyébként továbbjutott 
a csoportjából, a negyeddön-
tőben a norvégoktól kaptak ki, 
összesítésben a hetedik helyen 
végeztek. 

Boldog uszoda 
az Újhegyi Uszoda

Kőbányai sportoló, a 
65 kilós Elekes Enikő 
gyűjtötte be az első 
magyar aranyérmet 
a Tüskecsarnokban 
július végén megren-
dezett kadét birkó-
zó-világbajnokságon. 
A Kozma István Bir-
kózó Akadémia ver-
senyzője, a KSC sportolója bő 
egy hónappal azután lett a világ 

legjobbja, hogy júniusban a kor-
osztályos Eb-n is győzött.

Indulnak a paralimpikonok! 
Kőbányán és kőbányai spor-
tolók részvételével tették le 
az esküt a tokiói paralimpiá-
ra készülő magyar csapat tag-
jai. A Törekvés SE Vívó és Ke-
rekesszékes Vívószakosztá-
lya három klasszissal képvi-
selteti magát a japán főváros-
ban augusztus 24-én kezdődő 
játékokon. Hajmási Éva az elő-
ző, a 2016-os riói paralimpián 
ezüstérmet szerzett a női tőr-
csapat tagjaként, majd 2019-
ben, szintén csapatban világ-

bajnokságot nyert ugyanebben 
a fegyvernemben. Mező Bog-
lárka ugyancsak tagja volt a ke-
rekesszékes világbajnok ma-
gyar női tőrcsapatnak. Osváth 
Richárdot egyéni győzelem-
re tartják esélyesnek Tokió-
ban. A versenyzőt két fegyver-
nemben is a világ élvonalában 
jegyzik, Rióban tőrvívásban és 
kardvívásban egyaránt ezüst-
érmet szerzett, a 2017-es kere-
kesszékes világbajnokságot tőr-
ben megnyerte, kardban pedig 

második lett. Korábban nyert 
már Európa-bajnokságot is, így 
a paralimpiai aranyérem meg-
koronázná rendkívül sikeres 
versenyzői pályafutását.

A paralimpiai megnyitó ün-
nepségen Hajmási Éváék csa-
pattársa, a tokiói játékok után 
visszavonuló Dani Gyöngyi vi-
szi majd a magyar zászlót. A pa-
ralimpiai csapat az Eiffel Mű-
helyházban tette le az esküt 
Szabó Tünde sportállamtitkár 
jelenlétében. 

Elekes Enikő 
kadétvilágbajnok!

Kőbányai
pontszerzés 
Tokióban Fotók: MTI

Fotó: MTI

Fotó: Martin Gábor/MBSZ
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