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Folytatódnak a forgalmas területeken a kőbányai rendőrök és 
közterület-felügyelők közös ellenőrzési akciói. A Kőbányai Ön-
kormányzat a közlekedők biztonsága érdekében a szeptem-
berben megtisztított Kozma utcai aluljáró lezárását kezdemé-
nyezi a fővárosnál. 2, 5. oldal2, 5. oldal

Tesla-húzásban is megméret-
tek a csapatok a Virtusvetél-
kedőn. A kőbányai bringások 
nem csak elhúzták, vissza is 
tolták a 2,5 tonnás elektromos 
autót.  10. oldal10. oldal

Újra ezrek énekelték együtt a Kőbá-
nya-bluest az Óhegy parkban, az 

egész hétvégés Rendvédelmi 
Napok pedig minden korosz-

tálynak izgalmas, tartalmas 
kikapcsolódást kínáltak. 

 1212––13. oldal13. oldal

Emléktábla-avatás-Emléktábla-avatás-
sal készült az Eucha-sal készült az Eucha-
risztikus Kongresz-risztikus Kongresz-
szusra a kerület. szusra a kerület. 
Az 1938-as kongresz-Az 1938-as kongresz-
szus tiszteletére épí-szus tiszteletére épí-
tett Hatház utcai za-tett Hatház utcai za-
rándokszálláson lévő rándokszálláson lévő 
emléktáblát újítot-emléktáblát újítot-
ta fel és avatta újra ta fel és avatta újra 
a Kőbányai Önkor-a Kőbányai Önkor-
mányzat. mányzat. 15. oldal15. oldal

Jelenléti oktatással kezdődött 
meg az új tanév a kőbányai is-
kolákban is. A 12 év feletti diá-
kok közül több százan a tan-
évnyitóra időzített oltási kam-
pányban jelentkeztek a ko-
ronavírus elleni 
vakcináért.
 7. oldal7. oldal

Megkezdődött a Mádi utca felújítása, kész az úttükör az Albert Camus utcában, 
és hamarosan rajtol a Gém utca aszfaltozása. Folytatódnak az intézményi felújí-
tások is, a Tengerszem Rendelőben tart a próbaüzem, a Fecskefészek Bölcsőde 
konyhájának felújítása is a végéhez közeledik. 44––5. oldal 5. oldal 

Rend és biztonság 
a köztereken

Futócipőt húzott Kőbánya – 2747 kör a Futókörök Napján 16. oldal16. oldal

Győzött 
a virtus

Becsengettek

Telt ház a nyári
programokon

Fejlesztési Fejlesztési 
szezonszezon

Legendás 
zenészétől 
búcsúzik 
Kőbánya 

Kőtábla a kapu
                     felett

„Az igazi 
muzsika 
örök”

Életének 69. évében elhunyt Póka Egon, Máté Péter- és Weiner 
Leó-díjas basszusgitáros és zeneszerző, Kőbánya zenei életé-
nek meghatározó alakja, a kerület díszpolgára. A magyar 
blues és rockzene kiemelkedő alakját a Kőbányai Önkor-
mányzat saját halottjának tekinti.                                   11. oldal11. oldal

Újabb beruházások rajtoltak
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Közösen ünnepelték a magyar 
államalapítást a Magyar Oltár 
előtt Kőbánya vezetése, a helyi 
civil szervezetek, intézmények 
vezetői, a városban élők. Ünne-
pi beszédében Somlyódy Csaba 
alpolgármester kiemelte, hogy 
Szent István királynak válasz-
tania kellett régi vagy új, kelet 
vagy nyugat, törzsiség vagy ál-
lam között. Felismerte, hogy 
Magyarország jövője a keresz-
tény Európában van.

Az  alpolgármester idézte 
Szent Istvánnak a fiához írt, a 
vendégek befogadásáról szó-

ló intelmeit, és hangsúlyozta: 
Kőbánya éppen annak példája, 
hogy a sokszínűség gazdagítja 
és erősíti a várost.Az ünnepsé-
gen Szilágyi-Sándor András, a 
Budapest-Kőbányai Reformá-
tus Egyházközség lelkipásztora, 

valamint Benkóczy Péter, a Bu-
dapest-Kőbányai Evangélikus 
Egyházközség lelkipásztora is 
beszédet mondott. Az új kenye-
ret Nyulasi Zoltán, a Budapest-
Zuglói Páduai Szent Antal-plé-
bánia diakónusa szentelte meg.

Több kerületi helyszínen is 
komplex nagytakarítást vég-
zett, illetve végez a Kőbányai 
Önkormányzat megrendelése 
alapján a fővárosi fenntartású 
FKF Zrt. Szeptember közepén 
az Állomás utcában, a Kápolna 
téri körforgalomnál és a Conti-
kápolna környezetében kezdő-
dött a munka. A Liget tér szep-
tember 28-án, a Bihari utca a 
Mázsa tértől a Zágrábi utcáig 
október 16-án kerül sorra. 

A környékben élőket az FKF 
előre értesíti, a takarítás idején 
ugyanis nem lehet az érintett 
területen autóval várakozni, 
parkolni, a járműveket a köz-
terület-felügyelet a rendőrség 

közreműködésével az útsza-
kaszról elszállítja. Erre azért 
van szükség, hogy a takarítás 
idején az adott utca üres le-
gyen, így  magasnyomású mo-

sóval megtisztíthatók a járdák, 
az útfelületre csorgó szennye-
ződés felszedése után pedig 
következhet az átfogó mosás-
locsolás. 

Kedves Kőbányaiak!
A reggelek néha már csípősek, délutánon-

ként azonban még visszakacsint a nyár, 
amolyan emlékeztetőként. A zöld még 
tartja magát, csak egy-egy levél jelzi a 
változást. Az ősz számomra iskolaigaz-
gatóként és tanárként is évtizedekig a 

kezdetet jelentette: új tanévet, új lehetősé-
geket. Városvezetőként ez az évszak a beru-

házások, fejlesztések befejezésének az idősza-
ka, amely a hideg idővel az újabb tervezések, előkészítések munká-
ját hozza magával. Így van ez idén is, hiszen hamarosan ünnepé-
lyesen átadjuk a Tengerszem orvosi rendelőt, miközben tervezzük 
az új újhegyi orvosi rendelőt. Több útépítés is folyamatban van, ké-
szül az új konyha a Fecskefészek Bölcsődében, helyreállítjuk a vi-
harkárok sújtotta Gézengúz Óvodát. A Szervátiusz Általános Is-
kolában már a régi épületrészek felújításán dolgozunk, és alapjai-
tól építjük újjá a Mocorgó Óvodát.

Már nyáron is, de szeptembertől talán még látványosabban újra 
élet töltötte meg közösségi tereinket. Az idősek napjának közeled-
tével jó érzés a Pongrác Idősek Klubjának „belakását” látni, ame-
lyet év elején újítottunk fel és korszerűsítettünk. Október elején 
időseinket ünnepeljük, de Kőbányán mi azt valljuk, a törődésnek 
egy nap helyett a teljes évre kell vonatkoznia. Ezért biztosítunk 
számukra minden évben többhetes lehetőséget a pihenésre az ön-
kormányzat balatonalmádi nyaralójában, támogatjuk a klubok, 
idősszervezetek működését, és figyelünk rá, hogy ha gyógyszer-
hez, ápoláshoz kell a plusz segítség, számíthassanak ránk.

Mert mi is számítunk rájuk – élettapasztalatuk, sorsuk, hitük 
erőt adó példa. Közös nagycsaládunkat tartják össze szelíd, nyu-
godt szeretetükkel. Emlékeik közös múltunkat őrzik, gazdagítják. 
Az idősek világnapján ezért is kívánjuk azt, hogy maradjanak so-
káig velünk, egészségben.

Idén azonban az ősz nagyon szomorú is. Egy olyan kőbányai le-
gendától, baráttól, lokálpatriótától búcsúzunk, aki évtizedeken át 
nemcsak nekünk, de az országnak és a határokon túl nyúlóan is 
minden magyarnak sokat adott. Póka Egon korán ment el, túl ko-
rán. Hagyatéka, életműve mindannyiunk életének része. Az a va-
lódi muzsika, amiről vallotta, hogy örök. Számunkra pedig Ő is az. 
Isten nyugtasson békében, barátom!

Törekvés
„Büszke vagyok magunkra, amit ott alkot-

tunk, azt sose felejtem el. Volt sírás, fáj-
dalom, szürreális élmények, hullámvas-
út, remény…  aztán nagy öröm!!! A bronz-
meccs nekünk olyan volt, mint döntőt 
vívni és aranyat nyerni, mert erőnkön 

felül harcoltunk, és az a szerencse, ami 
egyéniben nem kedvezett nekünk, a csapa-

ton végre velünk volt! Nem megyünk üres kéz-
zel haza. Visszük a nyakbavalót, Mami!!!” – írta kö-

zösségi oldalán Hajmási Éva, a Törekvés SE versenyzője a tokiói 
paralimpián a megnyert bronzmeccs után.

Osváth Richárd érme még szebben csillog, ezüstérmet nyert a 
játékokon. A kőbányai paralimpikonok szívet melengetően sze-
repeltek, az érmek mellett nagyszerű helyezések szerepelnek az 
eredménytáblázaton. Rengetegen gratuláltunk nekik, ez termé-
szetes is, kijárt nekik.

Azt gondolom, ennél több is jár nekik, és nemcsak a kőbányai-
aknak, hanem az összes paralimpiai versenyzőnek, akik rekord-
számú érmet és helyezést értek el Tokióban. Baloldaliként szá-
momra természetes, hogy az egyenlő munkáért egyenlő bért el-
vét vallom, legyen szó a nők munkahelyi megbecsüléséről vagy a 
sportról. Elfogadhatatlan számomra, hogy a paralimpián ered-
ményes versenyzők feleannyi díjazást kapjanak, mint a normál 
olimpián részt vevő sportolók. Ezért határozati javaslatot nyúj-
tottunk be az Országgyűlésben, mely szorgalmazza, hogy a kor-
mány a pénzjutalmak kiegyenlítésével fejezze ki az olimpiai és a 
paralimpiai versenyzők egyenlő megbecsülését. Az érmek ugyan-
olyan szépen csillognak, minden befektetett munka tiszteletet 
érdemel. 

Hosszú politikai pályafutásom során megtanultam általános 
problémákban meglátni a helyi gondokat, és hogy a helyi gondok 
cseppjeiben hogyan tükröződik tengernyi országos probléma. Ezt 
a törekvést választóim sokszor visszaigazolták. Hatszor nyertem 
egyéni körzetben mandátumot, többször, mint bárki más az el-
lenzéki politikusok közül. Erre azért vagyok büszke, mert a vá-
lasztók ítélete mutatja meg legpontosabban, hogy törekvéseim 
helyesek-e.

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!

Folytatódnak
a közös
ellenőrzések

Ké t  kö r ö z ö t t 
személy is rend-
őrkézre került 
szeptember 
első hétvégé -
jén a kőbányai 
rendőrök és a 
Kőbányai Köz-
terület-felügye-
l e t  k é t n a p o s 
közös akcióján, 
melynek során 
a Liget teret, az 
Állomás utcát és a Kőrösi sé-
tányt ellenőrizték. 

Tiltott közterületi szeszes-
ital-fogyasztás miatt kilenc 
helyszíni bírságot szabtak ki, 

hét feljelentést tettek, és egy 
embert állítottak elő. Három 
alkalommal volt szükség 
helyszíni bírság kiszabásá-
ra köztisztasági szabálysér-

tés miatt, ilyen ügy-
ben két feljelentést 
is tettek. Tiltott sze-
rencsejáték miatt 
is intézkedtek, há-
rom helyszíni bírsá-
got róttak ki, és egy 
feljelentést tettek. 
Szintén egy feljelen-
tés született kutyá-
val való veszélyez-

tetés miatt is.
A közös ellenőrzések ta-

valy óta rendszeresek Kőbá-
nya legforgalmasabb terü-
letein. 

Nagytakarítás faltól falig

Új kenyér
Az üres lakások a fent jelzett időpontokban előzetes telefonos regisztrációt követően tekinthetők 
meg. Regisztrálni a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél (a továbbiakban: Vagyonkezelő) a 06 70 704 
34 55-ös telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 óráig lehet. 
A lakások műszaki állapotáról és a helyreállítási kötelezettségről a Vagyonkezelő munkatársai to-
vábbi felvilágosítást adnak a helyszínen. A részvétel feltételeit tartalmazó tájékoztató és a laká-
sok helyreállítását vállaló nyilatkozat beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában 
(1102 Budapest, Állomás u. 26., a továbbiakban: Ügyfélközpont), vagy letölthető a www. kobanya.
hu honlapról. A lakások állapotáról szóló műszaki leírás megvásárolható az Ügyfélközpontban. 
A lakás helyreállításának a vállalásáról szóló nyilatkozat, a felújítási költség rendelkezésre állá-
sának az igazolása, illetve a bérlők részéről a kérelem nyomtatvány és mellékletei 2021. szeptem-
ber 27. és szeptember 30. között 8.00–16.00 óráig, 2021. október 1. napján 8.00–11.30 óráig szemé-
lyesen nyújthatók be az Ügyfélközpontban. 

A nyilatkozatok befogadásának a feltétele, hogy a kérelmező a benyújtási határidő előtt egy éven 
belül adott be lakáskérelmet, amely alapján a nyilvántartásba vétele megtörtént.

Margitszigeti kirándulás, mo-
zilátogatás, Minipolisz, Tro-
picarium, Csodák palotája – 
a felsorolás joggal lehetne egy 
gyerekes család nyári prog-
ramja. És tulajdonképpen az is, 
hiszen a Bárka a nyári nagy va-
kációban egyfajta nagy család-
dá válik. Idén például a gondo-
zásukban lévő alsós általános 
iskolás gyerekek számára biz-
tosították a fent felsorolt prog-
ramokat. 

Ők feleltek a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény-
re jogosult gyermekek nyá-
ri étkeztetéséért is június 16-
tól augusztus 27-ig. Ez idén 

22 család 60 gyermekét jelen-
tette. Nem maradt el a felzár-
kóztatás sem, hiszen 17 általuk 
gondozott gyermeknek tartot-
tak korrepetálást. A nyárzá-
ró öröm, hogy mindannyian 

sikeresen teljesítettek a pót-
vizsgán. 

A  k a m a s z g yerekek nek 
eg yébként a z Életreva lók 
Egyesülettel együttműködve 
önismereti csoportos foglal-

kozásokat 
szerveztek, 
a  f i a t a lok 
filmkészítő 
műhelyen 
vehettek részt, és a filmgyá-
rat is meglátogatták. 

Jócskán kivette a részét a 
Bárka a nyári kerületi tábo-
roztatásból is. A Pongrác Kö-
zösségi ház például négy nap-
közis tábort, egy kerékpáros és 
egy kalandtábort szervezett. 
De ott voltak a munkatársa-
ik a Kőbányai Önkormányzat 
támogatásával megvalósuló, a 
Kőrösi Kulturális Központ ál-
tal szervezett, egész nyáron át 
tartó napközis táborokban is. 
Bekapcsolódtak a program-
szervezésbe, foglalkozásokat 
tartottak. Szükség is volt rá, 
mert a Kőrösi idei táborai-

nak összlétszáma meghalad-
ta a 4600-at, ami azt jelentet-
te, hogy egy egyhetes turnus-
ban 4-5, esetenként pedig több 
mint 600 gyerek foglalkozta-
tásáról gondoskodtak a Bárka 
munkatársaival, a védőnőkkel, 
pedagógusokkal együtt.   

A fiatalok mellett az idősek 
kikapcsolódása is nagy hang-
súlyt kapott, hiszen a járvány-
helyzet megviselte őket, hiá-
nyoztak a korábban megszo-
kott kapcsolatok, programok. 
Így örömmel jelentkeztek és 
vettek részt a klubok program-
jaiban, amelyeket június végé-
től lehetett újra megszervezni. 

Csengőhang
Iskolakezdés önkormányzati támogatással 
és térítésmentes tankönyvekkel 

Közel 7400 tankönyv tor-
nyosult a nyári vakáció 
utolsó hetében tányérok 
helyett a Harmat Általá-
nos Iskola ebédlőjében. 
A könyvek összértéke 5,5 
millió forint, fizetni azon-
ban nem kellett értük a 
szülőknek, hiszen a köz-
oktatásban tavaly óta té-
rítésmentesen kapják a 
diákok a tankönyvcsoma-
got. A tanévkezdés költ-
ségeinek enyhítéséhez 
Kőbánya önkormányza-
ta  5000 forintos vásárlá-
si utalvánnyal járult hoz-
zá, amiből kijönnek a fü-
zetek és az írószerek. De 
még így is 20-30 ezer fo-
rintra tette gyermeken-
ként egy anyuka az ilyenkor je-
lentkező  kiadásokat: az isko-
latáskát, a tornacipőt és a kü-
lönórákhoz szükséges holmit. 
Míg a Harmatban pedagógiai 
asszisztensek, irodai dolgozók 
szortírozták a tankönyveket, 
addig a Szent László Gimnázi-

umban diákok, köztük gólyák. 
Pénzt nem kaptak, de fizetséget 
igen, az elvégzett munka óráit 
ugyanis elszámolhatják a köte-
lező közösségi szolgálat terhére. 
A Szent László 860 diákja szá-
mára mintegy 10 700 tankönyv 
érkezett. 

Cím Lakás Szoba
Alap-

terület 
(m2)

Komfort

A helyreállí-
tás becsült 
bruttó költ-

sége

Megtekintési 
lehetőség

1.
Füzér u. 

31.
Fszt. 8. 1 + 0 25

komfort 
nélküli 

(komfortosí-
tandó)

5 931 325 Ft

2021. szeptember 23. 
(csütörtök) 9–10 óra és 
2021. szeptember 28. 

(kedd) 15–16 óra között

2.
Halom u. 

15.
Fszt. 
16.

1 + 0 28 komfortos 7 078 805 Ft

2021. szeptember 23. 
(csütörtök) 9–10 óra és 
2021. szeptember 28. 

(kedd) 15–16 óra között

3.
Korányi 
Frigyes  

erdősor 1.
Fszt. 8. 2 + 0 84 komfortos 9 415 362 Ft

2021. szeptember 23. 
(csütörtök) 9–10 óra és 
2021. szeptember 28. 

(kedd) 15–16 óra között

4.
Maglódi 

út 38. 
II. ép. 
fszt. 1.

2 + 0 55 komfortos 6 152 879 Ft

2021. szeptember 23. 
(csütörtök) 9–10 óra és 
2021. szeptember 28. 

(kedd) 15–16 óra között

5.
Maglódi 

út 38.

III. ép. 
I. em. 

3.
1 + 0 58

félkomfor-
tos (komfor-
tosítandó)

8 106 907 Ft

2021. szeptember 23. 
(csütörtök) 9–10 óra és 
2021. szeptember 28. 

(kedd) 15–16 óra között

6.
Salgó-

tarjáni u. 
53/d

III. em. 
225.

1 + 0 37
félkomfor-

tos (komfor-
tosítandó)

6 619 850 Ft

2021. szeptember 23. 
(csütörtök) 9–10 óra és 
2021. szeptember 28. 

(kedd) 15–16 óra között

7.
Salgótar-
jáni utca 

53/d

IV. em. 
225/a

1 + 1 40 komfortos 7 753 751 Ft

2021. szeptember 23. 
(csütörtök) 9–10 óra és 
2021. szeptember 28. 

(kedd) 15–16 óra között

8.
Salgó-

tarjáni u. 
61/b

III. em. 
81.

1 + 0 36 komfortos 6 772 557 Ft

2021. szeptember 23. 
(csütörtök) 9–10 óra és 
2021. szeptember 28. 

(kedd) 15–16 óra között

9.
Salgó-

tarjáni u. 
63/c

III. em. 
47.

1 + 0 36 komfortos 6 422 211 Ft

2021. szeptember 23. 
(csütörtök) 9–10 óra és 
2021. szeptember 28. 

(kedd) 15–16 óra között

10.
Sírkert út 

27.
Fszt. 1. 1 + 1 43 komfortos 8 836 844 Ft

2021. szeptember 23. 
(csütörtök) 9–10 óra és 
2021. szeptember 28. 

(kedd) 15–16 óra között

Tájékoztató 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsá-
ga a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormány-
zati rendelet alapján az alábbi üresen álló önkormányzati lakásokat kívánja helyreállítási kötele-
zettséggel bérbe adni:

A segítő munkában 
nincs vakáció

Fo tók: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
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Érkezhetnek a fazekak, faka-
nalak a Fecskefészek bölcsőde 
konyhájába és kiszolgálóhelyisé-
geibe. Kormányzati támogatás-
sal mintegy 187 millió forintból 
újul meg a konyha teljes egészé-
ben. Az építészeti, gépészeti és 
elektromos felújítás mellett kor-
szerűbb lesz a konyhatechnoló-
gia, cserélték az elektromos há-
lózatot és a gépészeti alapvezeté-
keket, kiépült a konyha gépi szel-
lőztetése, új burkolatot, új belső 
ajtókat és új konyhai berendezé-

seket kapott az intézmény. Fel-
újította a kerület a vizesblokko-

kat, a konyhához tartozó kiszol-
gálóhelyiségeket is. 

Még az idén megújulhat a 
Gém utca, amely a kockakö-
vek helyett aszfaltos burkola-
tot kap a Zágrábi úttól a Hiz-
laló térig húzódó teljes útsza-
kaszon. Az utca megújítása 
azután vált lehetővé, hogy ki-
derült, az Albert Camus utca 
szilárd burkolattal való ellá-
tása teljes egészében állami 
támogatásból valósul meg, 
így az arra félretett kerületi 
önrészt a Gém utcára fordít-
hatják. A Kőbányai Önkor-
mányzat a fejlesztéshez pályá-
zaton nyert el 60 millió forint 
kormányzati támogatást, ami a 
várható bekerülési költség közel 
40 százaléka. D. Kovács Róbert 

Antal polgármester elmondta, a 
korszerűsítéshez szükséges ter-
veket már 2019-ben elkészítet-
ték. A tervek szerint a Gém utca 
teljes hosszában aszfaltburko-

latot kap, új szegélyeket építe-
nek be és a régi járdákat is új-
jáépítik, a gyengén látók és va-

kok közlekedésének segítésé-
re pedig taktilis elemeket he-
lyeznek el. A korszerűsítéssel a 
Komplex általános iskola meg-
közelíthetősége is javul, a gyer-

mekek közlekedése biztonságo-
sabbá válik. 

Az útfelújítás kivitelezőjét az 
önkormányzat közbeszerzési 
pályázaton választja ki, a mun-
kálatok ütemezésének részlete-
iről ezt követően kap tájékozta-
tást az érintett lakosság. 

Megtisztult Budapest második 
legrégebbi gyalogos aluljárója a 
Kozma és a Sírkert utca sarkán, 
az Új Köztemető szomszédságá-
ban. A mintegy 130 éves, főváro-
si védettség alatt álló aluljáró a 
BKV fenntartásában van, a ta-
karítást az FKF Zrt. végezte el. 
Összeszedték a szemetet, felta-
karították a fekáliát, letisztítot-

ták a graffitiket, és magas nyo-
mású forró vízzel mosták végig. 
A Kőbányai Önkormányzat az 
aluljáró lezárását is kezdemé-
nyezi – mondta el Mustó Géza 
Zoltán alpolgármester. A  lép-
csők ugyanis rossz állapotban 
vannak, balesetveszélyesek, rá-
adásul az alagút a felszíni átjáró 
révén mára funkcióját vesztette.

Fejlesztések és beruházások őszbe fordulva
Próbaüzem a Tengerszem Rendelőben
A  környezet rendezése, az ár-
nyas, fás pihenő kialakítása, il-
letve a szobor- és vízjáték meg-
újítása még tart, a háziorvosi el-
látás azonban augusztus végével 
már beköltözhetett az új rendelő-
intézet épületébe. A megújult in-
gatlan műszaki átadás-átvétele 
problémamentesen zajlott. 

A leromlott állapotú Üllői úti 
rendelőkből került át a kerületi 

egészségügyi ellátás a Szárnyas 
utca 3. szám alatti ingatlanba. 
Az egykor presszóként, étterem-
ként, majd iskolaként is szolgá-
ló épület korszerűsítése tavaly 
kezdődött. A rendelőintézet há-
rom blokkból áll. A földszinten 
kapott helyet a felnőtt- és a gyer-
mekrendelés, az emeleten pedig 
az egészséges gyerekeket ellátó 
részleg a védőnőkkel, itt kaphat-

ják meg például a soron követke-
ző oltásokat a gyerekek. A Ten-
gerszem mintegy 10 ezer felnőtt 
és gyermek ellátására alkalmas. 

Az  új épület teljes akadály-
mentes, a külön bejárat és a 
hangszigetelés pedig azt szolgál-
ja, hogy a társasház lakóinak éle-
tét ne zavarja a háziorvosi rende-
lés. A beruházás összköltsége el-
éri az 1 milliárd forintot, ame-

lyet a Kőbányai Önkormányzat 
és kormány fele-fele részben fi-
nanszírozott. 

A  Kőbányai Önkormányzat 
2010-ben döntött arról, hogy az 
összes kőbányai rendelőt felújít-
ják. A program következő lépé-
se az Újhegyi Rendelő felújítása 
lesz, amelyhez a Tengerszemhez 
hasonlóan kormányzati támoga-
tást kapott a kerület. 

Megkezdődött a Mádi utca 
felújítása
Munkába állt az útmaró a 
Mádi utcában, a Sibrik és 
a Kada utca közötti, fővá-
rosi fenntartású útszaka-
szon. A felújítást a Buda-
pest Közút Zrt. végzi, vár-
hatóan november végére 
végeznek. 

Somlyódy Csaba, Kőbá-
nya városüzemeltetésért 
felelős alpolgármestere 
elmondta: az útpálya és 
az útszakaszra eső buszmegál-
lók mellett megújul a járda, a La-
votta utcai csomópontban pedig 
kiépül minden irányban a gya-
logátkelőhely. Emellett átépítik 
a szegélyeket, felújítják a kapu-
behajtó-csatlakozásokat, a busz-
megállókat, és a gyalogos átveze-
téseket pedig akadálymentes ki-

alakítással, va-
lamint taktilis 

jellel látják el. Az útfelújítással 
összehangolva a BKK, az uniós 
VEKOP projekt keretében irány-
helyes kerékpársávot alakít ki.

A fővárosi útfelújítás félpályás 
útlezárás mellett valósul meg, 
így a lakótelepi parkolók elérhe-
tősége biztosítva lesz. Fenntart-
ják a buszforgalmat is, arra azon-

ban érdemes figyelni, hogy a kivi-
telezés egyes ütemeitől függően 
a járművek ideiglenes buszmeg-
állókban állhatnak meg, illetve 
egyes ütemekben szükség lesz 
terelésre is. Bővebb tájékozta-
tást erről szórólapokon ad a kör-
nyéken élőknek a kivitelező, illet-
ve elérhető az információ a www.
kobanya.hu, valamint a BKK ol-
dalán is. 

Utcakép
Megkezdődött az új, fasorral 
szegélyezett, parkolásra is al-
kalmassá tett Albert Camus 
utca kialakítása, amely nem-
csak a Mádi és a Harmat utcát 
köti össze, de kijáratot biztosít 
a Maláta utcában élők számá-
ra is. Az Albert Camus utca 144. 
utca néven a 70-es évek óta 
szerepel utcaként a kőbányai 
szabályozási tervekben. A Sör-
gyárba tartó Muki közlekedett 
itt egykor az ipari vágányon. 
Évtizedes – 2015-óta tényle-
ges – terv a rendezése, amiről 
az elmúlt időszakban több al-
kalommal egyhangúlag dön-
tött a képviselő-testület. A te-
rület jogi eljárások és egyezte-
tések után tavaly került végle-
gesen a Kőbányai Önkormány-
zat tulajdonába, rendezése ré-
sze a 2020 májusában egyhan-
gúlag elfogadott, négy évre 
szóló környezetvédelmi prog-
ramnak. Idén pedig a pandé-
mia utáni első ülésen, június-
ban, hozzászólás, vita és ellen-
szavazat nélkül indította el az 
önkormányzat a beruházást. 

A kerület a budapesti földes 
utak szilárd burkolattal való 
ellátására kiírt állami pályáza-
ton indult és nyert. Első lépés-
ben 75, a másodikban pedig kö-
zel 90 millió forint kormányza-
ti támogatást kapott, ami teljes 
egészében fedezi a beruházás 
költségeit.

Terveiről és a beruházás 
megkezdéséről a kerület több 
csatornán is tájékoztatta az el-
múlt hónapokban a lakossá-
got: a Kőbányai Önkormányzat 
hivatalos internetes oldala mel-
lett a kerület vezetői saját kö-
zösségi oldalaikon is hírt adtak 
róla, júliusban pedig a minden 
kőbányai háztartásba eljutó la-
punk, az ingyenes Kőbányai Hí-
rek is beszámolt a fejlesztésről. 

A kivitelezés augusztus 23-
án indult volna, azonban a kör-
nyékbeli lakók közül néhányan 
aggodalmuknak adtak hangot. 
Tiltakozó aláírásokat is gyűj-
töttek, az ellenzéki előválasz-
tási ajánlásgyűjtés elejére eső 
petíciót, illetve az adatok keze-
lését a Momentum vállalta fel. 
Az augusztus 26-ai képviselő-
testületi ülésen több lakó is fel-
szólalt, az összegyűjtött aláírá-
sokat csak ekkor adta át a ke-
rület vezetésének Stemler Di-
ána, a párt kerületi frakcióve-
zetője. Arra azonban már nem 
volt mód, hogy a városveze-
tés a testület döntésének meg-
felelően az érintettekkel akár 
név szerint is egyeztetést kez-
deményezzen, a petíciót és az 
aláírásokat ugyanis a képvise-
lő még aznap, röviddel az ülés 
után visszakérte.

Ennek ellenére a kerület ve-
zetése haladéktalanul párbe-
szédet kezdeményezett az 
Ihász közben lévő társasházak 
lakóinak képviselőivel, akik a 

testületi ülésen is megjelen-
tek. Az egyeztetésen jelezték, 
hogy nyitottak a lakók kérései 
iránt, így a többi között arra, 
hogy a már burkolt utca forga-
lomszabályozását (sebesség-
korlátozás, súlycsillapítás, for-
galmi rend stb.) velük egyeztet-
ve határozzák meg. Egyetértés 
volt abban is, hogy a forgalmi 
rend kialakításába be kell von-
ni az Ihász köz mellett a Maláta 
utcában és a térségben élőket 
is. Arról is megállapodás szüle-
tett, hogy a hivatal szakembe-
rei előkészítik és bemutatják a 
forgalmi helyzettel kapcsolat-
ban készülő tanulmányterve-
ket, így az érintettek a konkré-
tumok ismeretében tehetnek 
majd javaslatokat. 

A kerület vezetői azt is meg-
erősítették, hogy miután az Al-
bert Camus utca szilárd burko-
lattal való ellátása a lebonyolító 
Kőbányai Vagyonkezelő szak-
emberei szerint két fa eltávolí-
tását teszi szükségessé, helyet-
tük tizenhat fiatal fát ültetnek 

a térségben. További tizenkét 
csemete pedig a tervek szerint 
a már meglévő fasor felújításá-
nak részeként kerül telepítés-
re. Így az árok helyett kialaku-
ló új, fasorral szegélyezett kis 
utca nemcsak a garázsok meg-
közelítését könnyíti, de általa a 
korábban elvadult növényzet-
tel benőtt, használhatatlan te-
rület is rendezetté, biztonsá-
gossá válik. 

Az önkormányzat arra is várja 
az Ihász közben élők javaslata-
it, hogy hogyan gazdagítanák-
fejlesztenék a társasházak má-
sik oldalán fekvő, játszótérrel, 
pihenőrésszel, kutyafuttatóval 
is ellátott közparkot. 

A megállapodás után a ki-
vitelező megkezdte a mun-
kát, kialakították az úttükröt. 
Több mint egy hét után azon-
ban mintegy tucatnyi tiltakozó 
újra az építési területre vonult. 
A munka így átmenetileg ismét 
leállt, s az után folytatódhatott, 
hogy a kivitelező az építési te-
rületet bekerítette. 

Kockáról kockára

Finisben a helyreállítás
Két ovis csoport már vissza-
költözhetett a földszinti helyi-
ségekbe a Gézengúz Óvodában, 
ahol még tart a nyári vihar-
károk utáni helyreállítás. Mint 
ismert, éppen megkezdődött a 
lapos tető felújítása, amikor a 
júliusi vihar lecsapott, és a hir-
telen jött nagy mennyiségű víz 
a teljes épületet eláztatta. Pár 
nappal később egy második eső 
is tetézte a károkat. Az ingat-
lan falai már kiszáradtak, így 
az emeleten ottjártunkkor ép-
pen festettek a szakemberek, 
arra készülve, hogy a földszint 
után a hó végére átadhatják a 

megújult részeket is az ovisok-
nak. Tönkretette a víz az eme-
leten lévő szolgálati lakást is, 
amely helyett az önkormányzat 

egy újat jelölt ki az ott lakó dol-
gozónak, így a lakás a felújítás 
után már óvodai célokat szol-
gálhat majd. 

Kőbányai mintaprojektből 
magyar szabvány
Szabványosíthatják az építé-
szeti bűnmegelőzést, amelynek 
egyik első magyarországi közös-
ségi mintaprojektje a Sajó Sán-
dor tér rendezése volt. ISO, tehát 
nemzetközi szabvány már léte-
zik, azt igazítaná a hazai viszo-
nyokhoz a Biztonságos és Élhe-
tő Városokért Egyesület. A civil 
szervezet alelnöke, Molnár Ist-
ván, aki a kőbányai fejlesztést 
a Nemzeti Bűnmegelőzési Ta-
nács képviseletében szakértő-
ként segítette a 2018/19-ben 
kezdődött és idén tavasszal be-
fejeződött, Legyen TERED elne-
vezésű mintaprojekt zárókonfe-
renciáján beszélt erről. Az egye-
sület kérelmét a Szabványügyi 

Testület befogadta, amivel el-
kezdődhetett a majdani szabá-
lyozás részleteinek előkészítése. 
Nem technikai követelmények 
meghatározásában gondolkod-
nak, nem az a céljuk, hogy előír-
ják, bűnmegelőzési szempont-
ból milyen magasan kell lenni-
ük például az ablakoknak a kü-
lönböző funkciójú ingatlano-
kon. Sokkal inkább egy komp-
lex szemléletmódnak teremte-
nének szabályozott és ellenőriz-
hető kereteket azon szervezetek 
számára, amelyek megrendelő-
ként, tervezőként vagy kivitele-
zőként érintettek az építészet-
ben. Ilyen lehet egy mérnökiro-
da, egy építőipari cég, de egy ön-
kormányzat is.

A tervek szerint egy szerve-
zet akkor kapná meg a minő-
sítő tanúsítványt, ha egy vagy 

több munkatársa megszerezte 
az építészeti bűnmegelőzés cél-
zott alkalmazásához szükséges 
tudást. A konferencián Kőbá-
nya polgármestere arról beszélt, 
hogy az építészeti bűnmegelő-
zés eszközeivel a Liget tér ren-
dezésekor ismerkedett meg az 
önkormányzat, amikor a park 
kialakításánál előzetesen fel-
mérte a helyi igényeket. A Sajó 
Sándor tér is úgy nyerte el mai 
formáját, hogy a tervezés során 
figyelembe vették a környék-
ben lakók és a környéken rend-
szeresen megfordulók, így pél-
dául a kutyát sétáltatók, illetve 
a Szent László Gimnázium di-
ákjainak ötleteit is. A két ütem-
ből álló Legyen TERED-projekt 
megvalósítását a Kőbánya Köz-
biztonságáért Közalapítvány 
koordinálta.

Aszfaltos pumpapálya 
a murvás helyén
Föl-le, föl-le, de ugrálva, és nem 
tekerve. Ennyi a pumpapálya 
esszenciája egyetlen mondat-
ban. Ha valaki – a kezdeti neki-
rugaszkodás után – elég kitar-
tóan és ügyesen mozgatja maga 
alatt a bringát, akkor újra és újra 
körbeér a buckás, kanyargós pá-
lyán anélkül, hogy beletekerne 
a pedálba. Ahogy a városi spor-
tok egyre divatosabbá váltak, 
úgy lettek egyre keresettebbek 
a pumpapályák. Ma már – tren-
di kifejezéssel élve – az urbánus 
közösségi terek közé tartoznak, 
ahol bringások, rolleresek, desz-
kások, görkorisok „bandázhat-
nak”, és gyakorolhatják az akro-
batikus figurákat.

Kőbányán a Sportligetben, a 
Hangár és a Bányató utcák sar-
kán eddig is volt pumpapálya, 

csak murvás. Most azonban a 
legnépszerűbb, aszfaltos vál-
tozatot építteti meg az önkor-
mányzat, miután nyert az Ak-
tív Magyarország kormánybiz-
tosság által kiírt Országos Brin-
gapark Program pályázatán. 
A költségeket 34-35 millió fo-
rintra becsülik, ennek felét állja 
az állam. 

– Az aszfaltcsík betonalapra 
kerül rá, a pályán alternatív út-
vonalakat alakíttatunk ki, hogy 
kicsik és nagyok, profik és ama-
tőrök egyaránt használhassák. 
Kiépíttetjük a világítást, így az 
évnek abban az időszakában is 
lehet majd rajta tekerni, ami-
kor korán sötétedik – ismertet-
te a részleteket Radványi Gábor, 
sportért felelős alpolgármester. 
A határidő szoros, az elnyert tá-

mogatással év végéig el kell szá-
molnia az önkormányzatnak. 
A tervek beadása folyamatban 
van, azok elbírálását követően 
választják ki pályázaton a kivi-
telezőt. 

A Kozma utcai 
aluljáró lezárását 
kezdeményezik

Konyhakészen
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Sokunknak volt olyan tanára, 
akinek hatását máig érezzük. 
Az már ritkább, hogy egy tanár 
a szaktárgya szeretetét is úgy 
átadja, hogy azt diákja vigye to-
vább, mégpedig magas színvo-
nalon. Így történt ez a 93 éves 
dr. Ságodi Róbertné Éva néni 
és az egykori tanítvány, a szin-
tén évtizedek óta tanító dr. Kli-
cász Szpirosz esetében. A kőbá-
nyai görög gyerek osztályfőnö-
ke mintájára földrajztanár lett. 
Idén pedig a Kőbányai Önkor-
mányzat mindkettőjüket Sajó 
Sándor-díjjal tüntette ki. Két 
különleges sors fonódott össze 
újra egy ünnepélyes pillanatra. 

– 1966-ban kezdtem el tanul-
mányaimat a Harmat utcai ál-
talános iskolában. Az 5. b osz-
tályba kerültem, Éva néni lett 
az osztályfőnököm – meséli 
dr. Klicász Szpirosz, a Zrínyi 
Miklós Gimnázium földrajzta-
nára. Nagymamája és szülei a 
görög polgárháború miatt me-
nekültek Magyarországra. Ő 
már itt született. – Éva néni fi-
atal tanárnő volt akkor, mond-
hatni ő volt a második anyánk. 
Négyen voltunk testvérek, sze-
génységben éltünk. Ebédben, 
segélyben is segített Éva néni. 
És nem csak nekünk, minden 
gyereknek – meséli Szpirosz. 
Földrajzszakkör, versenyek, 
kirándulások, klubdélutánok, 
természettudományi kiállítá-
sok, csillagvizsgálói látogatás, 
a tanítási órák hangulata és 
lendülete  - sorolja, amikor ar-
ról kérdezem, mi volt az, ami-
ből a földrajz iránti szenvedély 
táplálkozott.

A volt osztályfőnök-
től ered a tanítás sze-
retete is. Olyannyira, 
hogy Klicász Szpirosz 
nem volt hajlandó fel-
cserélni a középisko-
lai katedrát az egyete-
mire. Bár egyetemis-
tákat mentorál, isko-
lai földrajzatlaszok 
elkészítésében vál-
lal szerepet, publikál, 
úgy tervezi, a nyugdí-
jig marad a Zrínyiben, 
és ha lehet, utána is folytatná a 
tanítást. 

– Nag yon büszke vag yok 
Szpiroszra – mondja immár 
mosolyogva Éva néni, aki kér-
désre a saját választására is 
kitér. – Én irodalmat szeret-
tem volna tanulni és minden-
képpen történelmet. De a ma-
gyarhoz finn kellett, a történe-
lemhez latin, és kellett még egy 
modern nyelv is. Na, azt mond-
tam, hogy három nyelvet én 
nem bírok. Néztem, hogy mit 
lehet a történelem mellé vá-
lasztani, azt mondták, hogy 

földrajzot, hát így lett földrajz 
– meséli.

A tanári pályáig vezető út 
azonban nem volt könnyű.

– Édesapám egyedül dolgo-
zó kisiparos volt, szabómes-
ter. Nagyon nehezen éltünk. 
A nagyszüleim vallásosak vol-
tak, de mi inkább csak a nagy 
ünnepeket tartottuk meg – 
meséli.

16 éves sem volt, amikor 
1944-ben elvitték a KISOK pá-
lyáról. A családjából őt egye-
dül. A Fáy-tanyára került, ahol 
sáncot ásott, majd jött a gya-

logmenet Hegyeshalomba, a 
bevagonírozás, Harka, végül 
a lichtenwörhi láger.

– A többiek általában vagy 
nővérrel, vagy anyával voltak. 
Rettenetesen egyedül érez-
tem magam. Velem szemben 
feküdt egy velem egyidős lány 
az édesanyjával, és én éjsza-
ka nem bírtam aludni, láttam, 
amikor az édesanyja betakar-
ta, és olyan sírás jött rám, ez 
ma is bennem van… Keserves 
volt – emlékezik vissza. Hogy 
mi tartotta életben? – Köny-
nyebb lett volna leülni, abba-

hagyni, de az volt ben-
nem, hogy engem vár-
nak haza, hogy nem 
okozhatok csalódást 
– válaszolja.

1945 tavaszán jött a 
felszabadulás és a ha-
zaút, Sopronig gya-
log, majd egy darabon 
sínpróbáló vonattal, 
majd újra gyalog. 

– Két hétig tartott, 
amíg hazaértem, vol-
tak napok, amikor lá-

zas voltam, nem voltam ma-
gamnál, nem bírtunk jönni. 
Kiütéses tífusz, tüdő-, mell-
hártya- és vesegyulladás, éh-
ségvizenyő – sorolja mindazt, 
amiből 17 évesen, 25 kilósan ki 
kellett gyógyulnia. Túlélte, és 
végül az lett, amire mindig vá-
gyott, ahogy ő fogalmaz: – Gye-
rekkorom óta mindig pedagó-
gus akartam lenni, szerettem 
a szaktárgyaimat. És az em-
ber úgy van, hogy ha csak egy 
gyereket sikerül olyan emberré 
nevelni, amilyennek lenni kell, 
akkor már megérte.

Huszonhárom kőbányai peda-
gógus szakmai munkáját díjaz-
ta az iskolákat fenntartó Kelet-
pesti Tankerületi Központ. Hu-
szonnegyedik társuk pedig mi-
niszteri elismerést vehetett át a 
tankerületi tanévnyitó ünnep-
ségen. 2021-ben Fekete Ferenc-
né, a Zrínyi Miklós Gimnázium 
matematika–fizika szakos ta-
nára lett Kelet-Pest egyik kivá-
ló pedagógusa. 

– 1980-ban szerezte meg 
az egyetemi diplomát. Hogy-
hogy nem fásult bele az azóta 
eltelt 41 évben a pedagógusi 
pályába? 

– Nagyon szeretek tanítani, 
és fiatalok között lenni. 

– Kap annyi visszajelzést, 
hogy megérje? 

– Érzem, hogy szeretnek a di-
ákjaim. Ezért az érzésért újra 
és újra érdemes bemenni a te-
rembe. 

– A mostani tanítványai 
gyermekeit ki fogja tanítani? 

– Nehéz kérdés. Akiket most 
érettségiztettem, azok közül 
senki nem választotta a peda-
gógiai pályát. Felmenő rend-

szerben az új nemzeti alaptan-
terv megengedi a természettu-
dományos tárgyak – a fizika, a 
biológia, a kémia és a földrajz 
– összevonását egyetlen tan-
tárggyá. A kevesebb fizikata-
nár így talán elég lesz. 

– Meddig marad a katedrán? 
– Ez az utolsó tanévem, de 

érzek magamban energiát a 
foly tatáshoz. Bízom benne, 
hogy nyugdíjasként is szükség 
lesz a tudásomra és a tapaszta-
latomra.

Közel 520 diák kezdte meg 
a tanévet a Harmatban. Idő-
ben megérkeztek a tan -
könyvek?
Szabóné Valkony Mária: 
Igen, már augusztus elején, így 
bőven volt időnk azokat szét-
válogatni évfolyamonként és 
tanulónként. A szülők dolgát 
megkönnyítettük azzal, hogy a 
könyvekkel együtt vehették fel 
az önkormányzat által nyúj-
tott iskolakezdési támogatást.

Milyenek az új NAT szerint 
átdolgozott tankönyvek?

Szabóné Valkony Mária: 
Nálunk nem tiltakoznak elle-
nük a pedagógusok. A tanító, 
illetve a tanár egyébként sem 
tankönyvet tanít, hanem tan-
anyagot. A tankönyv hasznos 
segédeszköz. 

Szükség lesz-e érzékenyí-
tésre, a diákok „egymáshoz 
szoktatására” az első hetek-

ben? A Covid miatt az elő-
ző tanév második félévében 
az általános iskolák is on-
line oktatásra kényszerül-
tek, majd jött a két és fél hó-
napos nyári szünet.

Szabóné Valkony Mária: 
Szerintem most is szükség 
van arra, hogy minél több kö-
zös programot szervezzünk a 
diákjaink számára annak ér-
dekében, hogy erősítsük a kö-
zösségi érzést. Ennek megfe-
lelően sok iskolai programot 
tervezünk az idei tanévben is. 
Tavasszal kellett egy-két hét a 
visszarázódáshoz. Akkor azt 
tapasztaltuk, hogy az on line 
oktatás alatt érzelmileg kicsit 
kiüresedtek és elidegened-
tek tőlünk a gyerekek, noha az 
összes olyan közösségi prog-
ramot megtartottuk, amelyet 
interneten lehetett. Viszont a 
gyerekek alig várták, hogy újra 

együtt legyenek a barátaikkal, 
tanáraikkal. Sokan panasz-
kodnak arra, hogy a mai gye-
rekek túl sokat kockulnak szá-
mítógépen vagy mobiltelefo-
non. Ellentmondásos helyzet, 
hogy a digitális tanrend – még 
ha más célból is – ráerősített 
a „nyomkodásra”, amit most 
mindenképp kompenzálnunk 
kell a jelenléti oktatásban. 

Az átdolgozot t N e m ze -
ti alaptantervet (NAT) és a 
hozzá kapcsolódó, a tantár-
gyi követelményeket tartal-
mazó kerettanterveket fel-
menő rendszerben veze-
tik be. A középiskolákban 
most a tizedik évfolyam volt 
soron. Mivel jár a hétközna-
pokban a párhuzamosság?  
Sárkány Péter: Azoknak 
a tanároknak, akik az első 
két évfolyamon és a máso-
dik kettőn is tanítanak, „két 
fejjel” kell gondolkodniuk. 
Az egyik saját tárgyam, a fi-
zika, az új NAT szerint 10.-
ben, míg a régi szerint 11.-ben 
fut ki. Van, ami bekerült, és 
van, ami kikerült a tananyag-
ból. Nem egyszerű az áttérés 
egyik rendszerről a másikra. 

Az informatika helyé -
be az előző tanévtől a digi-
tális kultúra nevű, komp-
lex tantárgy lépett, amely-
ben alapszintű programo-
zást, táblázatkezelést, on-
l i n e ko m m u n i ká c i ót é s 
m u l t i m é d i á s d o ku m e n -

tumkészítést is tanulnak a 
diákok a korábbinál maga-
sabb óraszámban. Megvol-
tak a váltáshoz a tárgyi fel-
tételek?

Sárkány Péter: Igen, a 
tankerületi központtól kap-
tunk számítógépeket egy új 
terem berendezéséhez. Hasz-
nosnak tartom, hogy a digitá-
lis készségek, a digitális „írás-
tudás” elsajátítására több idő 
jut. A  prezentációk ma már 
mindennaposak a munkahe-
lyeken, és egyre több munka-
körben kell a szoftvereket a 
helyi sajátosságokhoz igazí-
tani, ami programozási isme-
retek nélkül nem megy. 

Adottak a feltételek a kar-
bantartások, fejlesztések 
esetében is?

Sárkány Péter: A töredé-
két tudjuk karbantartásra 
fordítani annak az összegnek, 
amellyel akkor gazdálkod-
tunk, amikor az iskolák még 
az önkormányzathoz tartoz-
tak. Akkoriban 15 millió fo-
rintot fordíthattunk ilyen cé-
lokra, a nagyobb munkákra 
pedig célzott forrást kaptunk. 
Szerintem a tehetősebb tele-
püléseken hatékonyan műkö-
dött a hibrid modell, amely-
ben az iskolák szakmai irá-
nyításáért az állam, a működ-
tetésért pedig az önkormány-
zat felelt. Ugyanakkor nem vi-
tatom, hogy a kevés bevételből 
gazdálkodó községekben, kis-
városokban a kizárólagos ál-
lami szerepvállalás javíthat az 
oktatás minőségén, növelve a 

diákok későbbi bol-
dogulásának 

esélyeit. 

Tanévkezdés az 
igazgatói székből 

Akik válaszolnak: 
Szabóné Valkony 
Mária, a Harmat Ál-
talános Iskola ve-
zetője, és Sárkány 
Péter, a Szent Lász-
ló Gimnázium igaz-
gatója

E g y  i r o d a -
lomór a s em 
ugyanolyan 
online, mint-
ha a tanterem-
ben tartanák, 
egy gyakorla-
ti óra példá-
ul a cukrász-
képzésben pe-
dig végképp! 
A   B ud a p e s -
ti Gazdasági 
Szakképzési 
Centrumhoz 
tartozó Gior-
g io Perlasca 
Vendéglátó-
ipari Technikum és Szakkép-
ző Iskola igazgatóját, dr. Hor-
váth Endrét kérdeztük a ta-
pasztalatokról.  

– Egy éve indult a techniku-
mi képzés, ami épp a járvány 
idejére esett. Hogyan oldot-
ták meg a szakmai gyakorla-
tokat? 

– A szakmai gyakorlatokat 
sikeresen teljesítették tanuló-
ink. A cukrászdák és az étter-
mek is szívesen foglalkoztat-
ták a diákokat a megváltozott 
helyzethez igazodva. Ame-
lyik gyakorlati hely nem tudta 
megoldani a helyszíni foglal-
koztatást, az digitálisan kül-
dött feladatokat, de ez csak né-
hány tanuló esetében történt 
így, a többség a helyszínen vé-
gezte el a szakmai gyakorlatot.

– Népszerűbb-e a techniku-
mi képzési forma, mint a ko-
rábbi szakgimnáziumi, szak-
középiskolai volt?

– A  szakács, cukrász, pin-
cér szakmák jelenleg is nép-
szerűek. A  tanulók nagyobb 
számban jelentkeztek isko-
lánkba a tavalyi és idei évben, 
mint a korábbiakban. Ezt mu-
tatja az is, hogy az elmúlt két 
évben növekedett az induló 
technikumi osztályok száma: 
tavaly két technikumi osz-
tályt indítottunk, idén már 
hármat. A  szakképző osztá-

lyok is indul-
n a k ,  m e l y-
nek elvégzé-
sét követően 
szakács, cuk-
rász, vendég-
téri szakem-
ber szakmát 

szereznek a tanulóink.
– Az iskolai szakképzés-

ben mennyire jelennek meg 
a legújabb trendek? Gon-
dolok itt például arra, hogy 
egyre többen követnek vala-
milyen diétát (gluténmentes, 
laktózmentes, vegán stb.). 

– Az idei évben terveink kö-
zött szerepel, hogy a tanme-
netbe betervezzük a leg-
újabb trendeknek megfe-
lelő ételek elkészítését 
is. Több új kolléga csat-
lakozott az oktatói tes-
tülethez, akik segíte-
nek ennek megvalósí-
tásában.

– Az élelmiszer-
árak, alapanyag -
á r a k  e m e l k e d é -
se hogyan, milyen 
mértékben érinti 
az iskolát? Hogyan 
t u d j á k ki g a zd á l -
kodni?

– A  BGSZC tavaly 
is biztosította az alap-
anyagokat a szakmai 
gyakorlatokhoz, a ma-
gas szintű szakmai okta-
táshoz, és ez a következő 
tanévben is így lesz.

– Van-e esetleg informá-
ciójuk a diákok átoltottságá-
ról? Mit tapasztalnak, milyen 
arányban tartanak igényt a 
védőoltásra?  

– Az iskola értesítette a ta-
nulókat és a gondviselőket az 
oltás felvételének lehetőségé-
ről, és a legtöbben visszajelez-
ték, hogy már a háziorvosuk 
elvégezte az oltást. Aki pedig 
most igényelte, az meg 
fogja kapni a meg-
határozott ol-
tóponton.

KisütöttékKisütötték

Vírusirtó

Több mint hatszáz 12 év feletti kőbányai diák kapta 
meg a koronavírus elleni vakcinát a kerületben kije-

lölt öt iskolai oltóponton. Valamennyiüket a Pfizer 
termékével immunizálták, az első dózist augusz-

tus 31-én, illetve szeptember 3-án adták be nekik, a 
második oltást pedig három hét elteltével. Az oltá-

si kampányt az eddigi gyakorlatot követve a fővá-
rosi kormányhivatal koordinálta, az iskolák fel-

adata az igények előzetes felmérése, a regiszt-
ráció lebonyolítása és a helyszín biztosítása volt.

Egy történet mesterről és tanítványról

Kőbányáról bajnokként 
Cambridge-be
Csada Lilinek izgalmas nya-
ra volt a 2021-es. A kőbányai 
Szent László Gimnázium di-
ákja amellett, hogy felvételt 
nyert a Cambridge-i Egyetem-
re, a magyar csapat tagjaként 
részt vehetett a Nemzetközi 
Földrajz Diákolimpián, ahol a 
verseny történetének máso-
dik magyarjaként aranyérmet 
szerzett. 

A viadalon 46 ország 180 kö-
zépiskolás versenyzője mér-
te össze tudását természet- és 
társadalomföldrajzban, külön-
böző feladatok révén. A legjobb 
19 egyéni versenyző kapott 
aranyérmet, Lili tizenharma-
dikként vehette át a rangos dí-
jat. A 2020-ról idénre halasz-
tott versenyt online tartották 
meg, ez az eredeti programban 
is változásokat jelentett. 

– Három óra állt volna ren-
delkezésünkre alapesetben, de 
mivel egy feladatkört végül ki-
vettek a versenyből, így össze-
sen két és fél óránk volt – me-
séli Csada Lili diákolimpikon. 
– Természetesen kell némi le-

xikális tudás is a feladatok 
megoldásához, de sokkal in-
kább az adatok helyes értel-
mezését értékeli a zsűri. Pél-
dául megadnak egy olyan fel-
adatot, hogy egy adott terüle-
tet természeti katasztrófa ért, 
és nekünk a rendelkezésre álló 
adatokból kell felvázolni, hogy 
ez milyen következményekkel 
jár az adott országra nézve.

Érdekesség, hogy az angol 
anyanyelvű versenyzőknek a 
szokásoknak megfelelően fél 
órával kevesebb idejük van a 
feladatok megoldására. Lili a 
Szent László Gimnáziumban 
nyelvi előkészítős tagozatra 
járt, így ez is segített neki meg-
alapozni a jó teljesítményt, va-
lamint angol nyelvű könyvek-
ből tanult. A nyelvtudására a 
verseny után is szüksége lesz, 
hiszen ősztől már Angliában 
kezdi meg a következő félévet.

– Azt, hogy felvettek, már a 
verseny előtt is tudtam, csak 
az ösztöndíj volt kérdéses – 
mesélte lapunknak Csada Lili. 
– Örülök, hogy sikerült meg-

kapnom a magyar állami ösz-
töndíjat, így mindenképp el-
kezdhetek Cambridge-ben ta-
nulni, már a kollégiumi helyem 
is megvan. Rengeteg tárgyam 
lesz, mind a természet-, mind 
a társadalomföldrajz kapcsán. 
Még nem tudom, hogy milyen 
területen dolgoznék, ezt majd a 
specializációnál eldöntöm, je-
lenleg a természettudományos 
része érdekel jobban.

Lilire nemcsak iskolája és 
tanárai büszkék. A Kőbányai 
Önkormányzat képviselő-tes-
tülete az augusztusi ülés elején 
köszöntötte a diákolimpikont.

Pedagógus 
példaképek 

Nevelni szeretettel, 
szenvedéllyel
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Hatalmas tök mosolyog ki sár-
gán a kert sarkában lévő kis 
halomról. A komposztban fo-
gant, néhány odavetett mag-
ról. Kapott tápanyagot, vizet, 
meleget, hát nagyra nőtt. Bár 
ma már nem halomba, hanem 
sokka l inkább arra szolgá-
ló keretekbe, esetleg saját ma-
gunk által fabrikált gyűjtőedé-
nyekbe halmozzuk év közben a 
komposztálni valót, csak 
a forma változott, a tarta-
lom nem. 

Ősi talajjavító módszer 
ez, amelyet egyre inkább 
újratanulunk a nagyváro-
sokban is. Szükség is van 
rá, hiszen az avar és ker-
ti hulladék elégetése tilos, 
így ha már hulladékot ter-
melünk, nem árt tudni, ho-
gyan használhatjuk fel azt 
hasznosan. 

A Kőbányai Önkormányzat a 
zöld programjai keretében idén 
is meghirdette a komposztáló-
programot, amelyre lapzár-
táig közel 70-en jelentkeztek. 
A lehetőség azonban szeptem-
ber 30-ig nyitva áll. A jelent-
kezők 650 literes komposztá-
lókereteket kapnak ingyenes 
használatba. Az eszközhöz kis 
komposztálófüzet is jár, amely-
ből a kezdők is gyorsan megta-
nulhatják, mit szabad a kom-
posztra vetni, és mit nem. Pél-
dául zöldség- és gyümölcsma-
radék, kávézacc, teafű, elszá-
radt virág, tojáshéj, frissen 
vágott fű, apróra vágott gally, 
hullott gyümölcs – mind me-
het a komposztba. Olaj, vegy-

szer, hús, kenyér természete-
sen nem.  A komposzt három-
tizenkét hónap alatt érik meg, 
de a talaj javításához a 12 hóna-
pos humusz az igazi. Ha kész, 
mehet is a fák, bokrok, a vete-
ményes ágyásaiba, vagy éppen 
a balkonládákba, szobanövé-
nyek cserepeibe. 

Hogy miért is jó nekiállni 
túl azon, hogy az újrahaszno-
sítással példát mutatunk kör-
nyezettudatosságból? Példá-
ul azért, mert ezáltal harma-
dával csökkenthetjük a ház-
tartási szemét mennyisé-
gét, ráadásul a kerti és kony-

hai hulladékot visszajuttatjuk 
a természetes körforgásba. De 
a komposzt a költségeinket is 
csökkentheti, hiszen érett álla-
potában felhasználva terméke-
nyebbé teszi a talajt, egészsége-
sebbek lehetnek a növényeink, 
tavasszal pedig nem kell virág-
földet venni. 

A Ford Petrányi székhelye ma is KőbányaA Ford Petrányi székhelye ma is Kőbánya

Vietnámot elhagyja az utolsó 
amerikai katona, A keresztapa 
Oscart nyer, Ausztráliában pe-
dig megalakul az AC/DC. 1973-
at írunk. A Petrányi házaspár – 
Piroska és István – abban az 
évben indítja el a családi vál-
lalkozást. 

– Škoda-alkatrészek értékesí-
tésével kezdték, de a hiánygaz-
daságban hamar meglátták a 
piaci rést. Átálltak az utángyár-
tásra, és a szervizek csakhamar 
hozzájuk jártak alkatrészért – 
idézi fel a kezdeteket Andrá-
si Péter cégvezető, aki társá-
val, Bercsényi Mariannával kö-
zösen felel a pénzügyi mutatók 
alapján nagyvállalatnak minő-
sülő cégcsoport operatív irányí-
tásáért.

Petrányiék a piacgazdaság 
kezdeti időszakában is jó ütem-
ben váltottak. Eredeti tervüket 
félretették, így nyitottak alkat-
részáruház helyett Ford-sza-
lont a Kerepesi úton. Azóta lé-
tesítettek még kettőt. A legcsa-
ládiasabb a kőbányai, a legmo-
dernebb pedig a budaörsi, ahol 
a márka prémiummodelljeit a 

hozzájuk társított életérzéssel 
együtt árulják. 

– Ami sportos, az könnyen el-
adható. Ezért látunk egyre több 
városi terepjárót és egyre keve-
sebb négyajtós szedánt az uta-
kon – mondja a cégvezető.

Az értékesítési lánc ma már 
teljes. Új és használt járműve-
ket egyaránt forgalmaznak, il-
letve szervizelnek, van karosz-
szérialakatos-műhelyük, on-
line is árulnak már alkatrésze-
ket, foglalkoznak flottakezelés-
sel, valamint tartós bérlettel is. 
Bár „egymárkás” kereskedő-
nek tartják őket, kínálatukban 
a Dodge járművei is megjelen-
nek a jövőben. 

– A  Petrányi Csoporthoz a 
Ford magyarországi képvise-
letétől érkeztem, ahol megta-
nultam, hogy az üzletben a vál-
tozás a biztos. Az evolúcióban 
az alkalmazkodó nyer, nem az 
erős. Ez az elvünk a vállalatirá-
nyításban – jegyzi meg Andrá-
si Péter.

A vállalkozás alkalmazkodó-
képességére az ötvenéves múlt 
önmagában bizonyíték. Ők – 

szemben több 
versenytársuk-
kal – túlélték a 
2008-as pénz-
ügyi válságot. 
Akkor a flotta-
értékesítés bi-
zonyult ments-
v á r n a k ,  m í g 
2 0 2 0 - b a n ,  a 
Covid első évé-
b e n ,  a  h a s z -
nált autók eladása. A járvány-
veszély miatt sokan váltot-
tak kocsira a közösségi közle-
kedésről, ezért jól teljesített a 
szervizüzletág és a bérbeadás 
is. A rugalmasságot a techno-
lógia átalakulása csak felérté-
keli. Bár a cégvezető szerint a 
hibridek és a belső égésű moto-
rok még jó ideig velünk marad-
nak, a jövő hosszú távon a vil-
lanymotoroké. Az elektromo-
bilizáció velejáróit egy háztar-
tásból vett példán szemlélteti: 
a 35 éve vásárolt villanyfúrója 
ma is hibátlanul működik, ezért 
borítékolható, hogy az elektro-
mos járművek is ritkábban hi-
básodnak majd meg. Az pedig 

tény, hogy kevesebb alkatrész 
kell hozzájuk, ami a gyártóknak 
és a szervizeknek okozhat fejtö-
rést. Várhatóan mégsem lesz-
nek olcsóbbak, mint a hagyo-
mányos kocsik, mert a folya-
matos innováció sokba kerül. 
Míg 15-20 éve a kétzónás klí-
ma menőnek számított, addig a 
mai autókat forgalomhoz igazo-
dó tempomattal és ráfutásgát-
lóval szerelik. A kényelmi szol-
gáltatások fejlesztési költségét 
pedig végső soron a vevő állja. 

– Számunkra továbbra is 
az a legfőbb kihívás, hogy mi-
ként tudjuk egyszerre megőriz-
ni a versenyképességünket és a 
családias vállalati kultúrát. Ná-

lunk az elsődleges érték mindig 
is a humán erőforrás, vagyis a 
csapat volt. A kollégákat most 
kell úgy felkészítenünk, hogy 
nyertesei legyenek a járműipar 
„evolúciójának” – hangsúlyozza 
Andrási Péter.

A  tulajdonosok nem vonul-
tak vissza, rendszeresen bejár-
nak az üzletbe, jelenlétük sta-
bilitást ad a munkatársaknak. 
A generációváltás zavartalan, 
a márkakereskedésben az ala-
pító házaspár fia, a vitorlázó-
ként is sikeres Petrányi Zoltán 
ma már ügyvezető az édesany-
ja mellett. Édesapjának pedig 
besegít a csopaki családi pincé-
szet igazgatásában.

Dupla évforduló a HopTopban 
Öt éve jelent meg első sörével a piacon a kisüzemi főzde Öt éve jelent meg első sörével a piacon a kisüzemi főzde 

Hulladékból humusz

Indul az esővízgyűjtő program is! 
Az ivóvíz helyett szívesebben használnád a csapadékvizet 
öntözésre vagy éppen takarításra? Itt a lehetőség! A Kőbá-
nyai Önkormányzat a következő napokban írja ki a pályáza-
tot az ereszcsatornával egyszerűen összeköthető, kifejezet-
ten esővíz gyűjtésére szolgáló zárt edényekre. Akit érdekel, a 
részletekért érdemes figyelnie a kobanya.hu [1] internetes ol-
dalt! Az edényeket a tervek szerint jövő márciusban, a Víz Vi-
lágnapján vehetik át a pályázók. 

PROGRAMOK
10.00 • Megnyitó 
10.10 • Kőbányai Klímastratégia
Előadó: Kármán Kitti a Kőbányai Polgármesteri Hivatal osztályvezetője 
10.30-11.00 • „Baltazár Bazár” - Nagyvárosi vadon interaktív előadás gyerekeknek 
Előadó: Szilágyi Zsolt „Baltazár” természetbúvár 
11.00-11.30 • Tudatos életmód a tiszta és egészséges környezetért
Előadó: Bera Péter környezetvédelmi mérnök, doktorandusz
11.30-12.00 • Costa Rica, ahol az állatok nem félnek az embertől
Előadó: dr. Hajdú Zsanett biológus
12.00-12.30 • Kerti és szobanövények, aktuális növényápolási feladatok a klímatudatosság 
jegyében
Előadó: Hajnal Sándor a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója
12.30-13.00 • Digitalizációs fejlesztések, amelyek megkönnyítik az életünket
Előadó: Pistrui Bence a Corvinus Egyetem tanársegédje
13.00 • Ajándékok sorsolása
13.10-13.30 • Zokni csereprogram
Előadó: Csányi Zoltán Magyarország Első Zokni Csereprogramjának ötletgazdája 
13.30-14.00 • A klímaváltozás érezhető hatásai – természeti katasztrófák a kerület viszonylatában
Előadó: Dániel Zoltán a Kőbányai Polgármesteri Hivatal katasztrófavédelmi referense 
14.00-14.30 • Fenntartható hulladékgazdálkodás a klíma védelmében
Előadó: Botika-Kovács Andrea az FKF Nonprofit Zrt. edukációs főmunkatársa
14.30-15.00 • A Felsőrákosi-rétek védett területeinek állatvilága
Előadó: Bajor Zoltán a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársa
15.00 • „CseppetSem” - háztartási sütőolaj-gyűjtési program 
Előadó: Cserháti László projektvezető
15.45 • Ajándékok sorsolása  

INTERAKTÍV SÁTOR
10.15-11.00 • Örökerdők a nagyvárosban
Előadó: a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársa 
11.00-12.00 • "Pelenkatapogató" workshop 
Előadó: Tóth-Zerényi Kata a Zöldbolt munkatársa 
12.00-13.00 • Környezeti károkozások a mindennapokban
Előadó: Bera Péter környezetvédelmi mérnök, doktorandusz 

13.00-14.00 • Ipari múlt - Zöld jövő
Előadó: Kazi Zsolt okleveles építészmérnök
14.00-14.30 • Komposztáló edények bemutatása, összeszerelési, elhelyezési tanácsok
Előadók: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal munkatársai 
14.30-15.30 • A zöldhulladékok hasznosításának lehetőségei, a hatékony házi komposztálás 
bemutatása.
Előadó: Eleőd-Faludy Gabriella Komposztfórum Magyarország Egyesület képviselője 

WORKSHOPOK
(a részvétel 2021. szeptember 29-ig jelezhető, előzetes regisztrációhoz kötött)

10.00-13.00 • Őszi dekorációk készítése 
Virágkötészeti foglalkozás (legfeljebb 20 fő), jelentkezni lehet a zoldszakkor@kobanya.hu címen
Foglalkozásvezetők: Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola diákjai
13.00-15.00 • Teakeverék készítő műhely
gyógynövények ismertetése, teafilterek készítése (legfeljebb 20 fő), jelentkezni lehet a 
zoldszakkor@kobanya.hu címen
Foglalkozásvezető: dr. Hajdú Zsanett, biológus, gyógynövény szakértő 

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK 10.00-TŐL 16.00 ÓRÁIG
• „Nálatok laknak-e állatok?” – a ZöldEb Egyesület a felelős állattartásról 
 Szakértői előadások, állatsimogató, interaktív játékok, kézműves foglalkozások, beszélge-

tés a felelős állattartás kérdéseiről, jogi kötelezettségekről, a be nem tartott szabályok 
következményeiről. Kis kedvencek cukiság versenye

• Háztartási sütőolaj gyűjtése (zárt palackokban)
• Szelektív hulladékgyűjtés – mit, hogyan, hova dobunk? FKF Zrt 
 Tanácsok, a téves berögződések kijavítása, interaktív szemléletformáló-edukációs játékok, 

feladatok
• Madárodúk kiosztása (pályázat keretében) 
• Komposztáló edények kiosztása (pályázat keretében) 
• Energiatakarékossági mintapéldák – az ingatlanok energetikai korszerűsítése, hasznos 

tanácsok, háztartási praktikák bemutatása 
• Az esővíz gyűjtése, felhasználási lehetőségei - Víz Kvíz 
• Környezettudatos kézműves foglalkozások kicsiknek, nagyoknak, szülőknek, nagyszülőknek
• ÖKO-Játékok - interaktív játékok gyerekeknek – Mesés, környezettudatos útvesztőben 
• Kerékpáros programok kicsiknek és nagyoknak - Kőbányai Bringás Egyesület – 
 helyismereti, ügyességi és kvíz játékok, szezonzáró kerékpáros túra
 

A rendezvény fővédnöke:
D. Kovács Róbert Antal Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat   I   A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

További információk a www.kobanya.hu/zoldkobanya aloldalon és a műsorfüzetben.

A projekt a "Zöld Kőbánya - Rajtad múlik! című KEHOP-1.2.1-18-2018-00025" pályázat keretében valósul meg.

ZÖLD CSALÁDI NAP KŐBÁNYÁN
2021. OKTÓBER 3. VASÁRNAP, 10.00-16.00 ÓRA
HELYSZÍN: KŐBÁNYA, ROTTENBILLER PARK

INGYENES RENDEZVÉNY

Klímabarát zarándokjárat 

RAKTÁROST 
KERESÜNK!

Raktáros kollégát 
keresünk X. kerületi

nagykereskedésünkbe.

Részletek telefonon: 
+3670/321-7157, 
vagy e-mailben: 

hernadinora999@
gmail.com

Troya_Xker_minta_31x49  13/0      

KERT ÉS BALKON

Az őszirózsa
Ezekben a hetek-
ben kezd virágoz-
ni őszi virágaink 
egyike, az ősziró-
zsa (Aster). Nagy-
jából kétszáz fajt 
sorolunk a ne m -
zetségbe, nagysá-
guk és színük igen 
változatos. Az ala-
csony fajtákat sziklakertek-
be vagy szegélynövénynek 
ültethetjük. A közepes ma-
gasságúakat vágott virág-
ként is használhatjuk, míg 
a magas növésűek esetleg 
térelválasztásra is alkal-
masak. Az egész világon 
elterjedt, Európától Ázsiá-
ig, Észak- és Dél-Amerikáig 
mindenhol találhatunk ős-
honos fajt. Újabban vita tár-
gya, hogy a valódi Asterek 
csak Európában és Ázsiá-
ban őshonosak, az amerikai 
fajok pedig más nemzetség-
be tartoznak. 

A növény életmódját te-
kintve évelő. Az első fagyok 
után a növény föld feletti ré-
sze elfagy, nem fejlődik to-
vább, a föld alatti része te-
lel át és hajt ki tavasszal. Az 
őszirózsák magassága igen 
változatos, 15–20 cm-től 
akár 100–150 cm magasra 
is fejlődnek. Viszonylag ke-
vés idő áll a rendelkezésére 

a virágzás kezde-
tétől a mag beéré-
séig, így tömege-
sen virágzik és ér-
lel magot. A növény 
díszítő értéke ma-
gas, rendkívül al-
kalmas az őszi idő-
szakban arra, hogy 
s z í n e s s é  te gyü k 

vele a kertjeinket. Elősze-
retettel ültetik akár falusi, 
akár városi kertekben is. Az 
őszirózsák nem tartoznak a 
nagyon igényes növényeink 
közé. Viszonylag jól tűrik a 
szárazságot, a kitett körül-
ményeket. Napra ültessük, 
a virágok színe így mutat-
kozik meg a legjobban.

Az Asterek az őszi kertek 
egyik legszebb virágzó nö-
vényei. A virágszínek válto-
zatossága egészen a fagyo-
kig folyamatosan díszíti a 
kertet. Virágzási erélyük ve-
tekszik a krizantémfélékkel. 
Kék, sárga, bordó, fehér szí-
nű virágaik hol aprók, hol 
nagyobbak, fajtától függő-
en. A virágzó növényekben 
szegény szeptember–októ-
ber hónapok igazi sikernö-
vénye az évelő őszirózsa.

 Hajnal Sándor,  
a Magyar Gyula Kertészeti 

Szakgimnázium és 
Szakközépiskola igazgatója

HIRDETÉS

Családias Családias 
nagyvállalatnagyvállalat

Kőbányán, az Euchariszti-
kus Kongresszusnak helyt 
adó Hungexpón mutatko-
zott be a Volánbusz vado-
natúj, 40 elektromos busz-
ból álló f lottája. A Merce-

des eCitaro típusú, alacsony 
padlós, klimatizált jármű-
vek 240 kilométert is meg-
tehetnek egy feltöltéssel. 
A környezetbarát jármű az 
elektromos hajtásnak kö-

szönhetően légkört káro-
sító anyagot nem bocsát 
ki. A próbaidőszak a hónap 
második felében kezdődött 
vadászati világkiállítással 
folytatódik.

Ali Rawech Szami épp lusti-
zott, amikor jött egy e-mail ar-
ról, hogy díjazták a sörüket a Eu-
ropean Beer Staron. Kissé csaló-
dottan olvasta, hogy a Midnight 
Express fantázianevű stout (erő-
sen pörkölt malátából készített 
barna vagy fekete sörök csoko-
ládéra emlékeztető ízekkel) csak 
a bronzéremre volt elég. Más-
nap kezdett gyanút fogni, mi-
után egymás után kapta a gratu-
lációkat. Kezdő sörfőzőmester-
ként nem igazán volt tisztában 
a nemzetközi versenyek rang-
jával. Meglátta a felhívást, azt 
gondolta, hogy veszítenivaló-
ja úgysincs, hát benevezett. Ma-
gyar sör előtte és azóta sem ért 
el hasonló helyezést a European 
Beer Staron, ahol nincs holtver-
seny, egy-egy arany-, ezüst-, il-
letve bronzérmet osztanak ki ka-
tegóriánként.

Egy másik stoutnak is van szto-
rija. Nem volt még neve, amikor 
megmérettetett egy vakkósto-
láson, de a címkére valamit írni 
kellett. Szaminak hirtelen nem 
jutott más eszébe, mint hogy li-
mitált széria. Így ez az elnevezés 
került a verseny végén az arany-
éremre. A HopTop főzde idén öt-
venéves tulajdonosa 2015–16-
ban cserélte a menedzseröl-
tönyt gumicsizmára. Abban az 

időszakban érkezett meg hoz-
zánk az Egyesült Államokból in-
dult sörforradalom, amelynek 
„élharcosai” az egykori sörgyár, 
majd később konzervgyár terü-
letén otthonra lelt kisüzemi főz-
dék lettek. Elindult a szemlélet-
formáló propaganda. Szami ma 
is fontosnak tartja az edukáci-
ót, vagyis azt, hogy szakmai igé-
nyességgel, de közérthetően 
magyarázzák el a kraft (kisüze-
mi) sörök készítésének mene-
tét a nagyüzemi sörökhöz szo-
kott magyar fogyasztóknak. 
Ezért is szerveztek a szomszé-
dokkal közösen fesztiválokat a 
Főzdeparkba. Maguk sem gon-
dolták, hogy a „sörforradalom 
népe” hajlandó elhagyni a bel-
várost egy kőbányai piknik ked-
véért, az I. Kraft Sörfesztiválon 
azonban lépni nem lehett a Főz-
deparkban, akkora volt a tömeg.

Szakmai filozófiájában azóta 
sincs újdonság. „Én félig nem 
csinálok semmit, csak teljes oda-
adással.” Az üzemben viszont ál-
landó a kísérletezés és vele az in-
nováció. Prémiumtermékeik any-
nyiba kerülnek, mint egy palack 
minőségi vörösbor, és az alko-
holtartalmuk is annyi. Ezeket az 
italokat erjedés után fagyaszt-
ják, hogy ízesebbek és alkoho-
losabbak legyenek. Fizetőképes 

keresletet érzékeltek a 
gluténérzékenyek kö-
rében, így nekik is el-
kezdtek sört főzni. 
Savanyított söre-
ikkel pedig a 150-
200 évvel ezelőt-
ti ízvilágot hozzák 
vissza a 21. század 
technológiai szín-
vonalán. A régmúlt 
sörei savanyúak vol-
tak, mert a sörfőzőmes-
terek akkor még nem tudták 
élesztőbaktériumokkal befolyá-
solni az erjedést. Ez ma már le-
hetséges, amivel lehetségessé 
vált az időutazás is. Persze csak 
képzeletben, és néhány korsó 
erejéig. 

HIRDETÉS

Petrányi 
házaspár

Petrányi 
Zoltán

 Andrási 
Péter
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A  fogason lógó zakót mintha 
épp most akasztották volna fel, 
a sapka és belépőkártya pedig 
csak a gazdájára vár, hogy vele 
együtt folytassa a napot. A fa-
lon karikatúra és az ismert arc: 
Taki, Takács István. 

– Tartottam tőle, milyen lesz, 
amikor először kell nélküled 
kiállnom és megnyitnom egy 
kiállítást. De hogy a tied lesz 
az első, azt nem gondoltam, és 
életedben elő sem fordulhatott 

volna – kezdte megnyitó beszé-
dét Weeber Tibor alpolgármes-
ter a Kőrösi galériájában meg-
nyílt különleges tárlaton. A Kő-
rösi Kulturális Központ tragi-
kusan korán elhunyt munka-
társának, Takács Istvánnak, 
avagy ahogy mindenki ismer-
te, Takinak a személyes tár-
gyai, díjnyertes fotói tekinthe-
tők meg itt szeptember 30-ig.

Ám a hónap végén csak a ki-
állítás ér véget – Taki lélekben 

örökre a Kőrösivel ma-
rad. A  galéria ugyanis 
mostantól a Takács Ist-
ván nevet viseli. Méltán 
– hiszen ahogy Weeber 
Tibor alpolgármester 
hangsúlyozta, Taki ott 
volt az elmúlt évek ki-
állításai, tárlatai mö-
gött, művészetet értő és 
kedvelő emberként sze-
retett kiválasztani, értékelni, 
magyarázni, tördelni, feliratoz-

ni, keretet és teret adni a tehet-
ségnek úgy, hogy bár gyakran 

került a középpontba, nem 
akart mindenáron előtérbe 
kerülni. Igényeset és értéke-
set kívánt szolgáltatni a kul-
túrakedvelő közönségnek, 
legyen szó filmekről, színé-

szekről, színművészetről, kép-
zőművészetről. 

Elhunyt Póka Egon. 
A Máté Péter- és We-
iner Leó-díjas basz-
szusgitáros és zene-
szerző  pályafutását a 
Metro együttes tagja-
ként kezdte, majd jött 
a Hobo Blues Band és 
a P. Mobil, 2007-től 
pedig tanítványaival a 
Póka Egon Experien-
ce nevű zenekar. Ne-
véhez fűződik a Ko-
pasz kutya című kul-
tikus film zenéje, és Tátrai Ti-
borral közösen jegyezte a ma-
gyar rocktörténet egyik leg-
fontosabb alkotását, a Hobo 
1984-es Vadászat című albu-
mának zenéjét. 

Kőbányai volt minden ízé-
ben: itt született, itt járt isko-
lába, itt kezdte zenei tanulmá-
nyait, itt alapított családot, és 
itt hozta létre a Kőbányai Ze-
nei Stúdiót. Vallotta, hogy a 
tehetséget is képezni kell. 

„Tizenhat-tizenhét éves ko-
romtól volt szerencsém együtt 
játszani a magyar rock, illet-
ve dzsessz első nagy generá-
ciójával: a Syriusból ismert 
Orszácz ky Jackie-vel és Mo-
gyorósi Lászlóval, a Generál-

lal befutott Horváth Charlie-
val, Babos Gyulával, a Tűzke-
rékben pedig Radics Bélával. 
Kilógtam az amatőr zenészek 
világából, hiszen tizenvala-
hány évig zongoráztam, és ze-
neiskolai képzést is kaptam, 
amit a felsorolt, klasszikus 
zenén nevelődött muzsikusok 
észre is vettek. Ezért vitatko-
zom mindig azokkal, akik sze-
rint a tehetséget nem kell ké-
pezni. Szerintem a kettő nem 
zárja ki egymást. Aki tehet-
séget kapott, annak nyilván 
könnyebb a dolga, de a mester-
ségbeli képzettség, a szakmai 
fogások elsajátítása az emberi 
lét velejárói. Az én olvasatom-
ban a Homo sapiens elneve-

zésben a tanulás, a sza-
bály- és a hagyomány-
tisztelet egyaránt ben-
ne foglaltatik” – nyilat-
kozta tavaly a Kőbányai 

Híreknek. 
Meghatározó alakja volt 

a Kőbányai Blues Fesztivá-
loknak, ő kellett hozzá, hogy 
Kőbányán képviselő-testü-
leti döntés szülessen arról, 
hogy a városi rendezvényeken 
csak élő zene lehet. A járvány 
idején, a tavalyi online Blues 
Fesztiválnál is ehhez tartot-
ta magát: zenekarával a Kő-
rösi Kulturális Központban 
rendhagyó élő koncertet ad-
tak, amelyet felvételről köz-
vetítettek. Az idei fesztiválon 
betegsége miatt már nem tu-
dott részt venni. 

2003-ba n lett Kőbá nya 
díszpolgára, 2008-ban Blues 
Patika Életműdíjjal, 2012-ben 

a Magyar Érdemrend tiszti-
keresztjével, 2019-ben Máté 
Péter-díjjal ismerték el mun-
kásságát. Póka Egon 68 éves 
volt. A magyar blues és rock-
zene legendás alakját a Kő-
bányai Önkormányzat a sa-
ját halottjának tekinti.

Alig múlt harmincöt, ami-
kor a munkaszolgálatban 
magyar keretlegények vé-
geztek vele. Zsidóságát so-
sem tagadta meg, bár nem 
érezte magát annak. Ma-
gyar költőnek vallotta ma-
gát. „A  zsidóságom »élet-
problémám«, mert azzá tet-
ték a körülmények, a törvé-
nyek, a világ” – hangzik el 
az általa írt mondat a szín-
padról. A verseiből, a felesé-
ge, Gyarmati Fanni naplójá-
ból, a kortársak visszaem-
lékezéseiből, a náci mintájú 
törvények, rendeletek szemel-
vényeiből összeszerkesztett 
előadás fejbe vágó pontosság-
gal írja le azt a világot, amely 
lelkileg összetörte, majd fizi-
kailag megsemmisítette Rad-
nóti Miklóst. Vagy inkább: őt 
is. A szövegeket Fullajtár And-
rea és Mácsai Pál színművé-
szek tolmácsolták, a szaxofont 
Dés László, az ütős hangszere-
ket fia, Dés András, a cimbal-
mot pedig Lukács Miklós szó-
laltatták meg. Az előadás után 
a Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
Mácsai Pállal beszélgettünk.       

– A darab, vagy inkább kom-
pozíció, az utolsó Razgledni-
cával ér véget. Nehéz ilyen-
kor tapsolni. Önöknek felsza-
badító ilyenkor a taps? 

– Nem.  
– Előfordult, hogy nem tap-

soltak?
– Azt hiszem, nem. Sajnos.  
– Miért sajnos?  
– Én is úgy érzem, hogy az 

a nyag a nnyira sűr ű és fáj-
dalmas, hogy talán jobb len-
ne csendben elvonulni utá-
na. De a színházban termé-
szetes, hog y van taps. Fon-
tos a nézőnek, hogy lezárhas-
sa magában azt, amit látott 
vagy átélt. Hogy valami elvá-
lassza a színházi élménytől 
a valóságot. Nagyon-nagyon 
ritka, hogy nem tapsolnak, és 
főleg zenei eseményeken áll 
néha elő.  

– Átéli újra és újra a dara-
bot?  

– A  színész kontrollált ál-
lapotban játszik, ezért józa-
nul él át. Szakmai feladata az, 
hogy tolmácsoljon. Ő ilyenkor 
közvetítő. Nem ő szerepel, az ő 
dolga az, hogy helyzetbe hozza 
és hagyja beszélni az előadott 
verseket, szövegeket.   

– Az előadás címe az, hogy 
Radnóti és korunk. Aktuáli-
sabbá vált-e a darab azóta, 
hogy 2014-ben bemutatták?   

– Van, amiben nem, és van, 
amiben igen. Az  ordas esz-
mék, ahogy József Attila fo-
galmazott a Thomas Mann üd-
vözlésében, sokfélék. Az anti-
szemitizmus terén nincs erő-
södés, hála istennek, de új ér-
kezők, szenvedők felé lehet-
nén k sok ka l ny itot tabba k, 

a magyar történelem leg-
szebb szakaszainak hagyo-
mányai szerint. Ám a mű-
vészetek feletti állami kont-
roll, amely Radnóti életének 
egyik meghatározó gyötrel-
me volt, erősödött.

– Mikor játszották utol-
jára?  

– Két évvel ezelőtt.  
– Mennyiben volt más 

most, mint két éve? Átfor-
málta-e önökben a dara-
bot a járványhelyzet?  

– Annyiban, ahogy min-
den mást is az elmúlt két 

évben. Sokkal többet tudunk a 
bezárkózásról, magányról, fé-
lelemről, bizonytalanságról, 
a „mi lesz holnap?”-ról. De az 
előadás maga nem volt más. 
Jó közönség volt egyébként, 
még a fájdalom alatt megcsil-
lanó derűt, talán inkább két-
ségbeesett humort is érzéke-
nyen követték. Ez nem min-
dig van így az előadáson. De 
annyira magasan és mélyen 
bennünk van azoknak a mil-
liókna k a tör ténete, a kiket 
Radnóti élete is példáz, hogy 
az ő korukhoz képest a mai 
kor még a járvánnyal együtt 
is könnyebben elviselhető és 
túlélhető.  

– Hogy élte meg színész-
ként az elmúlt két évet?   

– Színházigazgatóként fi-
noman szólva is több felada-
tot adott a pandémia, mint 
színészként... Ki kellett talál-
nunk, hogy az Örkény Színház 
miként tud értelmesen túl-
élni. Számomra ez határozta 
meg a mögöttünk hagyott idő-
szakot. Megszűnt az élő kap-
csolat a nézőkkel, amire ref-
lektálnunk kellett. Így hoztuk 
létre a streamstúdiót, kilépve 
az on line tér hidegébe.  

– Mitől hideg az online tér?  
– Attól, hogy nincs jelen a 

néző. Az online térből hiány-
zik az a szoros, energiákkal 
áramló kapcsolat, amely a né-
zők és a színpad között meg-
van. De sokkal jobb volt, mint a 
semmi. Meg is tartjuk, persze 
ritkásabban. A streamnézőink 
fele vidéki és külföldi vagy ha-
táron túli volt: ők számíthat-
nak ránk továbbra is.

Nemcsak elhúzták, vissza is 
tolták a kőbányai bringások a 
2,5 tonnás Teslát a Csajkovsz-
kij parkban szeptember első 
hétvégéjén. Az autóhúzás mel-
lett gumiköpeny-hajításban, 
farönkforgatásban, sítalpváltó-
ban és petrencés rúd kitartásá-
ban is összemérték az erejüket a 
csapatok a XXVII. Kárpát-me-
dence magyarlakta települé-
seinek virtusvetélkedőjén. Hét 
csapat indult tizenkét verseny-
számban. A mára már nagy ha-
gyományokra visszatekintő ha-
gyományos sportvetélkedőt a 
Magyar Technikai és Tömeg-
sportklubok Országos Szabad-
idősport Szövetsége a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanáccsal és a 
Magyar Autóklubbal, valamint 
a Kőbányai Önkormányzattal 
és a Kőbányai Sportszövetség-
gel együtt szervezte meg.

– Ahogy a verseny elnevezé-
se is sugallja, a középpontban a 
virtus, az erő és ügyesség kom-
binációja áll – nyilatkozta Po-

tos Ilona, a Kőbányai Sport-
szövetség elnöke. – Eddig a Ba-
latonon rendezték meg a vetél-
kedőt, de úgy gondoltuk, hogy 
nálunk is minden adott a lebo-
nyolításra, ezért jelentkeztünk.

A leglátványosabb verseny-
szám a Tesla-húzás volt. 

– Azért választottunk egy 
elektromos autót, mert ezzel is 
a környezettudatosságra sze-
retnénk felhívni a figyelmet – 
magyarázta Nagy József, az 
MTTOSZ alelnöke. – A farönk-
görgetést és a csúszókorong-
versenyt is ennek szellemében 
szerveztük, hogy természetes 
eszközökkel versenyez-
zünk, ne pedig új műdol-
gokkal.

– Először versenyez-
tünk, és nagyon jól érez-
tük magunkat, gyerekko-
rom óta nem vettem részt 
ilyenen – mesélte a má-
sodik helyen végző Pokol 
Angyalai csapat tagja, 
Hogyári Annamária.

A  verseny t a Közuta sok 
csapata nyerte, a harmadik 
a Csángó Egyesület lett. Kő-
bányát – ahog y a cikk ele-
jén is jeleztük – a Kőbányai 
Bringás Egyesület képvisel-
te, amely eleve hátrányból in-
dult, ugyanis a verseny előtt 
alig két nappal derült ki, hogy 
az eredeti csapat megbetege-
dések miatt nem tud kiállni. 
A bringások végül négy fővel 
mérették meg magukat a jel-
lemzően hat-nyolc fős csapa-
tok ellen, teljesítményüket a 
szervezők különdíjjal jutal-
mazták. 

Emlékkiállítás 
és galérianévadó

Az augusztus a nemzetisé-
gek hava lett Kőbányán, a 
Bárka Ihász utcai udvara 
sorra fogadta rendezvényei-
ket. Elsőként a bolgár, hor-
vát, örmény és szerb nem-
zetiségi kulturális napnak 
adott otthont – ahol a többi 
közt burek, répa- és céklasa-
láta, valamint örmény fasírt 
várta az érkezőket, a Zornica 
Hagyományőrző Egyesület 
és a Falkafolk Együttes pe-
dig táncra is perdítette őket. 
Ezzel párhuzamosan ren-
dezte meg a Kőbányai Horvát 
Önkormányzat az első horvát 
családi pikniket. Míg ez szom-
batra esett, másnap az újjá-
alakult Kőbányai Román Ön-
kormányzat tartotta első Ro-
mán Kulturális és Gasztro-
nómiai Napját. A különleges 
ízek mellett a megszokottból 
is bőven jutott – a két rendez-
vény keretében két napon át 
főtt a gulyás a Bárka udvará-
ban (szombaton zöldségeseb-
ben, míg vasárnap vörösboro-
san), és a lángost is mindenki 
megkóstolhatta. 

A változékony idő ellenére a 
Lengyel Gyereknapra is sokan 
kilátogattak. Az elmaradha-
tatlan ugrálóvár és az arcfes-
tés mellett gasztronómiai ka-
landra is mód volt, aki akarta, 
megkóstolhatta a híres żurek 
levest. 

– A szláv levesek jellemző-
en savanyúak, mint a żurek 
is – magyarázta Dávid Má-
ria, a Kőbányai Lengyel Ön-
kormányzat elnöke. – Négy-
öt napig érlelődik, fehér kol-
bászt, burgonyát és főtt to-
jást teszünk bele, kifejezet-
ten laktató. Azért is ezt a le-
vest választottuk, mert idén 
lenne 175 éves Henryk Sien-
kiewicz, a Trilógia szerzője, 
melyben megjelenik Zagłoba, 
a lengyel népi hős – és neki ez 
a kedvenc étele. El is játszunk 
egy képzelt riportot vele, akit 
Danka Zoltán, a Lengyel Ön-
kormányzat egyik tagja sze-
mélyesít meg. 

„Végy 30 kiló lapockát, két-
két kilogramm csiperke és 
vargánya gombát, füstölt sza-
lonnát bőven, dúsítsd papri-
kával, paradicsommal, és kell 
bele még sok-sok finom fű-
szer.” Így készült a hagyomá-

nyos roma pörkölt Kőbánya 
legnag yobb kisebbségének 
közösségi napján, a Roma Ha-
gyományőrző Családi Napon. 
Ehhez már csak ráadás volt 
a szikrázó napsütés és az élő 
zene: itt is, ott is hallani lehe-
tett, ahogy a családok mobilon 
hívták a rokonokat, hogy jöjje-
nek az Ihász utcába. A gyere-
kek, amikor éppen nem fociz-
tak vagy ugráltak a gumivár-
ban, megnézhették, milyen 
egy rendőrautó és egy tűzoltó 
szer kívül és belül. Egy sátor-
ban pedig Sebes Gusztáv cipő-
jét, a ’82-es mundiál magyar 
labdarúgóinak dedikált zász-
lóját, Darnyi, Balczó és meg-
annyi híres bajnok relikviá-
it tették közszemlére. Giulio 
Dányi hozta el gyűjteményét, 
aki biztos abban, hogy a sport 
lehet az egyik eszköz a romák 
számára a kiemelkedésre.

Sport, képzés és kulturális 
hagyományok: ezek a jövő pil-
lérei, de úgy, hogy nem az asz-
szimiláció, hanem az integ-
ráció a cél. Ezt már Halász 
Dezső, a kőbányai Roma Ki-
sebbségi Önkormányzat elnö-
ke hangsúlyozta. A roma ve-
zető szerint azt el kell fogad-
ni, hogy a cigányok letették 
a színes ruhát, de az már baj, 
hogy a nyelvet is sokan felej-
tik. Ezért szerinte a közeljö-
vő nagy kihívása, hogy a lová-
rit szervezetten tanítsák a ke-
rületi gyerekeknek. A hagyo-
mányőrző napon ugyanakkor 
azt már nem bánta senki, hogy 
a hegedű helyett a szintetizá-
torból szólt a modernebb és 
feszesebb zene. A roma kislá-
nyok önfeledt tánca szemmel 
láthatóan így is az ősöktől örö-
költ mintákat követte. És ez is 
egy szívderítő hagyomány.

Volt bennük virtus

Amikor 
elszakad 
a húr…

Búcsú egy kőbányai legendától

Két év kényszerszünet után hangzott el újra az előadás  

Radnóti-est a Kőrösiben

Fo tó: Dömölky Dániel

Fo tók: Gordon Eszter

Ezer szín, ezer íz 
a Bárka udvarán

Búcsú 
Egyperces néma felál-
lással tisztelgett Kőbá-
nya képviselő-testülete a 
szeptemberi ülés kezde-
tén Póka Egon emléke előtt. D. Kovács Róbert Antal polgár-
mester megrendülten emlékezett meg a legendás zenész-
ről, barátról. Mint mondta: „Sokan szorítottuk a kezét az el-
múlt hónapokban azért, hogy felépüljön a betegségéből. Na-
gyon nagy küzdelmet vívott Egon, de végül győzedelmes-
kedett a halál, és tegnapelőtt éjjel elment. Elvesztettünk egy 
olyan embert, egy barátot, aki a kőbányaiak, zenészek, ze-
nészlegendák között, azt gondolom, hogy mindig egy példa-
kép lesz, példakép volt, beírta magát sokaknak a lelkébe.”

Az ember állt az Aréna küzdő-
terén, érzi  a bőrén a bizsergést. 
A gitárnál Tátrai Tibor, a mikro-
fon mögött Hobo és Deák Bill 
Gyula, a basszusgitárnál Póka 
Egon. És elkezdték játszani 
Jimi Hendrix balladáját, a Hey 
Joe-t. Sokadszor már, mégis 
úgy, hogy az embernek borsó-
dzott a háta. Póka Egon nem-
csak szerette, tisztelte is Hend-
rix, Miles Davis vagy a Led Zep-
pelin muzsikáját. Vallotta, hogy 
nélkülük nincs könnyűzene, mi-
ként Bach, Chopin és Csajkovsz-
kij nélkül sincs komolyzene. És 
hitte, hogy valódi zene  nem lé-
tezik a műfaji szabályok és ha-
gyományok tisztelete nélkül.  
Ez volt az ars poeticája, erre ta-
nított generációkat a Kőbányai 
Zenei Stúdióban. A minőség 
rockere volt, számára a rockze-
ne volt az etalon.  

Már azzal a magyar rockzene 
nagyjai közé emelkedett volna, 
ha csak a Vadászat zenéjét írja 
meg Tátrai Tiborral közösen. 
De a hagyatéka ennél százszor 
gazdagabb. És ez velünk ma-
rad. Nemcsak Kőbányán és Ma-
gyarországon, de Erdélyben, a 
Felvidéken, vagy Londonban, 
Berlinben, New Yorkban. 

Most lement a színpadról. 
Életművét azonban a Tetovált 
lánnyal, a Kopasz kutyával és 
a Kőbánya-blues lokálpatrio-
tizmusával ránk hagyta. Ezért 
bizsereghet továbbra is az em-
ber háta, ha ott áll majd az Aré-
na küzdőterén. Póka Egon hit-
te, hogy a jó zene örök. És ő jó 
zenét csinált. 
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Sokan kísérték figyelemmel a Bakos Közel-
harc Sportegyesület bemutatóját, amely a 
japán harcművészetből „kínált kóstolót”. De 
azt is tátott szájjal figyelték kicsik és nagyok, 
hogy miként tesznek pillanatok alatt ártal-
matlanná a Készenléti Rendőrség speciáli-
san kiképzett kutyái egy fegyveres támadót. 

A  halál ötven 
órája, Kelly hő-
sei, Ryan közle-
gény megmen-
t é s e  –  nem-
csak a II. világ-
háború a kö-
zös ezekben a 
filmekben, ha-
nem eg y t e -
r e p j á r ó  i s . 
A  Willys MB, 
a Ford GPW 
vagy a Bantam GPV kevesek-
nek mond valamit, de a hűtő-
maszkról mindenki felismeri. 
(A GP-ből ered a JEEP, magya-
rul a dzsip elnevezés.) A Rend-
védelmi Napokon egy 1942-ben 
gyártott példányt állított ki az 
Első Magyarországi II. Világ-
háborús Amerikai Katonai Ha-
gyományőrző Egyesület. A jár-
mű Észak-Afrikában kezdte ka-
tonai pályafutását a 10. páncélos 
hadosztálynál. Onnan Francia-
országba került, majd a norman-
diai partraszállás után Patton 
tábornok 3. hadseregével együtt 
érte el az akkori Csehszlovákiát. 
Rövid ideig a csehszlovák nép-
hadseregben is szolgált. Az egy 
évig tartó restaurálás után mu-
zeális minősítést és OT-rend-

számot kapott, csakúgy, mint a 
hasonlóan elterjedt, szállítási 
feladatokra használt Dodge WC 
51-es, amelyből szintén van egy 
az egyesületnél.

És ha már film… A civil szer-
vezet elnöke, Nagy Miklós a 101-
esek M42-es egyenruháját vi-
selte az Óhegy parkban. Ez az 
USA legismertebb légideszant-
hadosztálya. 1944 őszén a 101-
esek is részt vettek a történe-
lem máig legnagyobb ejtőer-
nyős hadműveletében, amely-
nek célja a hitleri Németország 
hadiipari központja, a Ruhr-vi-
dék elfoglalása volt. Ezt a kato-
nai akciót dolgozta fel Richard 
Attenborough A híd túl messze 
van című monumentális alko-
tásában. 

Újra szólt a blues
A vurstliban – a ringlispilnél és 
az egyéb „pénznyelő” attrakci-
óknál – már délután nagy volt 
a pörgés, pedig nem volt olcsó a 
mulatság. A dodzsemben vagy 
a sárkányvasúton egy menetért 
egy ezrest kértek. A gasztroso-
ron akkor még egy-két percet 
kellett csak sorban állni a lán-
gosért, a lepényért vagy a sörért, 
de estére megindult a roham.

A színpadon a Póka Egon Le-
gendárium játszott, volt, amikor 
négy gitáros muzsikált együtt a 
basszusgitárossal, a dobossal, a 
billentyűssel, és persze az éne-
kessel. A formáció a Máté Pé-
ter-díjas zeneszerző zenésztár-
saiból, valamint az általa alapí-
tott és igazgatott Kőbányai Ze-

nei Stúdió tanáraiból, növen-
dékeiből állt össze. Tornóczky 
Ferenc, a gitártanszak vezető-
je Jimi Hendrix-pólóban érke-
zett az Óhegy parkba. Kollégá-
ját, Szakadáti Mátyást, a zene-
kari gyakorlat tanszak irányí-
tóját és egyben Póka Egon ve-
jét dobolni és basszusgitározni 
is láthattuk. Játszottak Hend-
rixet, Santanát, Eric Claptont, 
Led Zeppelint, és természete-
sen Póka-szerzeményeket is.

Legutóbb tavaly szeptember-
ben léptek fel, de a járvány mi-
att közönség nélkül. 

„Számunkra ez az év maga 
az újjászületés, nekünk, zené-
szeknek lételemünk a színpad 
és a közönség” – hangsúlyozta a 

koncert után Szakadáti Mátyás. 
Megtudtuk tőle azt is, hogy a 
Covid nem bizonytalanította el 
a zenésznek készülő fiatalokat, 
ahogy ő fogalmazott, aki erre 
a pályára készül, az kellően el-
szánt ember. A háttérben köz-
ben feltűnt egy másik Hendrix-
póló és vele egy mankó. Kedves 
pillanat volt, amikor Póka Egon 
néhány hónapos unokája rámo-
solygott a nagypapa egykori ze-
nésztársára, Deák Bill Gyulá-
ra. A placcon idősödő rockerek 
bőrdzsekiben, előttük kerekesz-
székesek, mellettük kisgyerme-
kes családok nagymamával. Bill 
Kapitány nótái minden korosz-
tályt megmozgattak, a Rossz 
vért, a Felszarvazottak balla-

dáját, a Kőbánya bluest 
a közönség vele együtt 
énekelte. Soka k sze-
me lett fátyolos, ami-
kor elhangzott Bencsik 
Samu, Balázs Fecó, La-
tonovits, Simon Tibor 
és Varga Zoltán neve, 
majd előkerült a Fradi-
zászló, Bill pedig elkezdte éne-
kelni A zöld, a bíbor és a feketét 
– a P. Box nótáját, amely máig 
őrzi a fiatalon meghalt gitárvir-
tuóz, Radics Béla emlékét.

A 9. Bluesfesztivál zárókon-
certjére egy Kossuth-díjas dal-
szerző érkezett. Demjén Ferenc 
a Honfoglalás című film betét-
da láva l köszöntötte a kőbá-
nyaiakat, hogy aztán végigve-

gye közel hatvanéves pálya-
futása fontosabb állomásait a 
Bergendytől, a V’Moto-Roc-
kon át a szólókarrierig. Olyan 
slágerek hangzottak el tőle, 
mint a Darabokra törted a szí-
vem, a Fekszem az ágyon vagy 
a Szabadság vándorai. A reper-
toárból nem maradt ki a Sze-
relemvonat és a Sajtból van a 
hold sem.

A Faros 66-os volt a sztár a Dí-
zelcsarnokban rendezett Ika-
rus-hétvégén. A Közlekedé-
si Múzeum a legendás szé-
ria egyik utolsó darabját res-
tauráltatta, és először mutat-
ta azt meg felújítva a nagy-
közönségnek. A buszra más-
fél évig vadásztak, mire ráta-
láltak egy jászberényi méhé-
szetben. Mivel kaptártároló-
ként használták, volt dolguk 
bőven a helyreállítással meg-
bízott Busz 1 Kft. szakembe-
reinek, akik nosztalgiabörzé-
ken szerezték be a hiányzó al-
katrészek egy részét.

Amikor a vásárokon nem 
jártak szerencsével, nem ma-
radt más választás, mint az új-
bóli gyártás. A munkát meg-
könnyítette, hogy a székesfe-
hérvári Ikarus-gyárban fenn-
maradtak az eredeti tervraj-
zok. Az 50-es évek Magyar-

országán igencsak haladó-
nak számító dizájn ifjabb Zer-
kovitz Béla, a buszgyár akko-
ri főkonstruktőrének érdeme. 
(Édesapja a 20. század első fe-
lének népszerű kuplé- és san-
zonszerzője, ő írta a Tanulj 
meg, fiacskám, komédiázni 
című dalt.) A 66-os modell a 
távolsági közlekedésre terve-
zett Ikarus 55-ös városi, illet-
ve helyközi „testvére”. Az is-
mertetőjegyévé vált „farát” a 
Rákosi-korszak hiánygazdasá-
gának köszönheti. A tervutasí-
tásos rendszerben nem gyár-
tottak olyan motort, amelyet 
a padló alá lehetett volna be-
építeni, ezért került az erőfor-
rás hátra. Az Ikarus 66-ost a 
70-es évek elejéig gyártották, 
a kiállított példány a Volánnál 
kezdte a szolgálatot 1973-ban. 
Mostantól a Közlekedési Mú-
zeum Ikarus-nosztalgiaflottá-

ját gyarapítja, amely 
akkor lesz teljes, ha a 
muronyi Lenin Mgtsz 
hajdani piros 211-ese 
is megkapja az OT-
rendszámot. 

Családi kikapcsolódást kínált a XIV. Rendvédelmi Napok  

A százados intett, a jelre pedig 
megszólalt a Beatles leghosz-
szabb dala, a Hey Jude. De nem 
gitáron és dobon, hanem klariné-
ton, tubán, kürtön, fuvolán. Sza-
bó Imre karmester „nagy embe-
rek” – politikusok, katonai veze-
tők – fogadásakor szokta dirigál-
ni a Magyar Honvédség Közpon-
ti Zenekarát. Az Óhegy parkban 
azonban olyan hétköznapi csalá-
dokat köszöntött a muzsika, akik 
a XIV. Rendvédelmi Napokra ér-
keztek. A polgármester és a két-
napos, ingyenes hétvégi program 
főszervezője, Tóth Béla, a Kőbá-
nya Közbiztonságáért Közala-

pítvány elnöke egyaránt hang-
súlyozta, hogy a rendezvény több 
mint egy évtizede erősíti a bizal-
mat a lakosság és a közrendet vé-
delmező szervezetek tagjai kö-
zött. 

– Az egyenruha látványa 2021-
ben is megmozgatja a kisgyerme-
kek fantáziáját, a játékboltok pol-
cairól ma sem hiányozhat a tűz-
oltóautó, a járőrkocsi vagy az épí-
tőkocka-készlet, amelyből men-
tőállomás rakható ki – fogal-
mazott D. Kovács Róbert Antal. 
A látogatók közel félszáz szerve-
zettel ismerkedhettek meg a hi-
vatásos rendvédőktől kezdve az 
önkéntességen alapuló polgárőr-
ségen át a katonai hagyományőr-
zőkig. Az előkészítő munka áp-
rilisban indult, a kitelepülőket 
nem kellett kérlelni, jelenlétü-
ket természetesen tartják a Kő-
bányai Rendvédelmi Napokon.

A  rendezvényen vehette át 
Tóth Béla, valamint Győrffy 
László, a Kőrösi Kulturális Köz-
pont vezetője Budapest Főváros 
Védelmi Bizottságának elisme-
rő oklevelét. 

Gulyáságyúk 
és szakácsrajok

A csülkös bableves ara-
nyat ért, a bakonyi ser-
tésraguért ezüsttel fizet-
tek, a gazdag gulyásleve-
sért pedig bronzot adtak 
a Rendvédelmi Napok fő-
zőversenyén. A szerve-
zők a fantáziának nem, 
csak a mennyiségnek 
szabtak korlátot, mind a 
7 csapat 3-3 kiló sertés-
combbal láthatott neki a 
bográcsozásnak. Az íté-
szek testületét Katona 
Csaba, a Kő Café korábbi 
üzemeltetője, a Szabad-
tűzi Lovagrend Kőbányá-
ért Díjjal kitüntetett fő-
szakácsa vezette, a zsűri 
elnökségét pedig a Szent 
László-díjas tábornok, Fo-
dor Lajos látta el.

– Vizsgáltuk az étel ízét, 
illatát, küllemét, díszíté-
sét, illetve az összhatást – 
mondta a zsűrielnök. Első 
helyre az egykori honvé-
delmi miniszter, vitéz 
Szurmay Sándor nevét viselő 
Budapest Helyőrségi Dandár 
„főzőraja” végzett. A második 
és a harmadik hely Kőbányán 
maradt, a ragut a Kőkert csa-
pata, a gulyást pedig a közte-

rület-felügyelők gárdája készí-
tette. A legötletesebb ételnek 
járó elismerést a helyi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
lecsós töltött káposztája érde-
melte ki. 

Amerikai ikon 

A szovjet időkből származó páncélozott csa-
patszállító, a BTR is feltűnt a II. világhábo-
rú ikonikus terepjárója, a Willys MB vezette 
rendvédelmi konvojban. A menetben ott volt 
napjaink jellegzetes, szintén amerikai gyárt-
mányú katonai járműve, a Hunvee, valamint 
egy rabszállító is, amelyet a börtön miatt nap-
jainkban is látni Kőbányán. A rendőrségi víz-
ágyú azonban kuriózum volt.

A Terrorelhárítási Központ sátránál kézbe le-
hetett venni a számukra továbbfejlesztett, 
magyar gyártmányú Kalasnyikov-klónt, az 
AMD-65 gépkarabélyt, a gránátlövő fegy-
vert, valamint a német Heckler & Koch beépí-
tett hangtompítóval felszerelt géppisztolyát 
is. A TEK kommandósaira 30 kiló plusz „sza-
lad rá” egyegy bevetésen, ennyit nyom a ki-
egészítőkkel ellátott fegyverzet, a lövedék-
álló mellény, illetve sisak. Itt az egyik külön-
legesség az a sörétes puska volt, amelynek 
lőszere úgy állítja meg a támadót, hogy nem 
okoz halálos sebesülést. 

A honvédség az új kézifegyvereit is elhozta 
az Óhegy parkba. A nagy múltú cseh fegyver-
gyár, a CZ által kifejlesztett pisztolyok, gép-
pisztolyok, gépkarabélyok Kiskunfélegyhá-
zán készülnek licencszerződés alapján. Nagy 
sikerük volt a BTR 80, illetve 80/A típusú két-
éltű járműveknek is, amelyek a szállítási fel-
adatok 
mellett 
–  h a r c 
esetén 
– tűztá-
moga-
tást ad-
nak a lö-
vészek-
nek.

Ezrek buliztak a 9. Kőbányai Bluesfesztiválon az államalapítás ünnepének másnapján 

Ma is a fara 
a csábereje Járműlegendák, 

csúcsfegyverek, 
akciódús 
bemutatók

A kényszerítő eszközök ki-
próbálása mellett az érdek-
lődők azt is megnézhették 
a fővárosi börtönök kiállí-
tósátránál, hogy milyen be-
lülről egy rabszállító. A jár-
műben a veszélyes bűnö-
zőknek magánzárkákat ala-
kítottak ki. A gyerekeknek 
a bv munkatársai fekvőtá-
maszból, fel ülésből és gug-
golásból álló erőnléti ver-
senyt rendeztek. A művele-
ti egység kommandósainak 
ennél sokkal keményebb ál-
lóképességi próbát kell kiáll-
niuk. A Sparta 300 elnevezé-
sű szintfelmérőn fél óra alatt 
300 ismétlést kell végrehaj-
taniuk 6 típusfeladatból.  

A parlament biztonságát ga-
rantáló Országgyűlési Őrség 
tagjai díszszablyát viseltek, 
amely egy honfoglalás kori 
fegyver másolata. Valódi 
fegyveracélból készült, mar-
kolatát nyestfej díszíti.   

A kőbányai tűzol-
tók magasból men-
tő járművének eme-
lőkosarából a Kő -
bányai Hírek fotó-
sa is azt látta, amit 
egy drón . Hason -
ló élményt nyújtott 
a Kőkert szerelőko-
csija is. A gyerekek, 
ahogy földet értek, 
azonnal átültek a fű-
nyírótraktorba. 

Apák és fiúk álltak sort a NAV Bevetési Igaz-
gatóságának „céllövöldéje” előtt. A bűnmeg-
előzéssel foglalkozó szervezetek – egyebek 
mellett – az internet biztonságos használatá-
ról tartottak játékos foglalkozásokat. Az au-
tósok, kerékpárosok papíron tesztelhették, 
hogy mit tudnak még, és mit felejtettek el az 
évek során a KRESZ-ből. A Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat kvízjátékán pedig lábnyomokat 
kellett összepárosítani a „gazdaállattal”.    
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kezett. A budapestiek, illet-
ve az elővárosi vasútvonalak 
mentén fekvő községek lakói 
ugyan 70 ezer ágyat ajánlot-
tak fel, de azok harmada al-
kalmatlan volt fizetővendég-
látásra, ami sokat elárul a ko-
rabeli lakásviszonyokról.

A szállásgondokra az egyik 
megoldást a bérlakásprogram 
felpörgetése jelentette, amely-
nek eredetileg a nyomornegye-
dek lakói voltak a kedvezmé-
nyezettjei. A Kerepesi út men-
tén hat bérkaszárnyát húztak 
fel kevesebb mint egy év alatt. 
Az első tervek szerint egy-egy 
épületben 130 szoba-konyhás 
szükséglakást alakítottak vol-
na ki. De jött az országimázs, 
ezért a végleges szám megállt 
100-nál. Befolyásos építészek 
ugyanis attól tartottak, hogy 
a komforthoz szokott nyugati 
vendégek szűkösnek találnák 
a szoba-konyhás lakásokat, és 
rossz hírét vinnék a világban 
Magyarországnak.

Az 1950-es években a Hat-
ház utca az Eucharisztikus 

Kongresszusra felépített lakó-
telepről kapta a nevét. A sze-
rényebb körülményekhez szo-
kott hazai és külhoni magyar 
zarándokok többsége beérte 
a többágyas fizetős szobák-
kal vagy a tömegszállásokkal. 
A  honvédség 50  ezer zsákot 
töltött meg szalmával, hogy 
legyen min aludni a katonai 
sátrakból álló táborokban. Jól 
jöttek a vizesblokkokkal, men-
zával ellátott kollégiumok, il-
letve tornatermek – köztük 
kőbányai tornatermek – is. 
A reggeliztetést a szálláshe-
lyek közelében oldották meg 
a szervezők. Ebédhez pedig a 
városban felállított népkony-
hákon jutottak a hívek, ahol 
egyúttal beszerezhették a va-
csorára való hideg élelmet is.

Végezetül néhány szám: a 
szervezők 27 ezer összecsuk-
ható széket, 15  ezer mosdó-
tálat, 15 ezer vödröt és 50 ezer 
üveg poha rat rendeltek az 
1938-ban rendezett Nemzet-
közi Eucharisztikus Kong-
resszusra.

A rejtvény fő soraiban négy, Kőbányán immár hagyományosnak számító környezetvédelmi program nevét olvashatják.
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Különleges eseménnyel hango-
lódott az Eucharisztikus Kong-
resszusra a budapesti Lengyel 
Intézet a Szent Adalbert Egye-
sülettel közösen. A  kőbányai 
lengyel templom falán augusz-
tus végétől szeptember köze-
péig volt megtekinthető az eu-
charisztikus csodákról szóló 
fotókiállítás. A művek Janusz 

Rosikon és Grzegorz Górnegy 
„Dowody tajemnicy” (A titok 
bizonyítékai) című könyvében 
szerepelnek. A szerzők ebben a 
könyvben gyakorlatilag oknyo-
mozó munkát végeztek, meg-
próbáltak tudományos magya-
rázatot találni az euchariszti-
kus csodákra, stigmákra, cso-
dás gyógyulásokra. 

Zarándokszállás 
a Hatház utcában

Az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus kőbányai lakótelepe

Spanyolországban má-
sodik éve harcolta k 
eg y má ssa l a nacio-
nalisták és az inter-
nacionalisták, Sztálin 
tisztogatott és fegy-
verkezett, Hitler pedig 
Ausztria Németország-
hoz csatolásával meg-
kezdte az erőviszonyok 
átrendezését Európá-
ban. Moszkva és Ber-
lin sem engedte, hogy 
1938 májusában kato-
likus zarándokok in-
duljanak el tőlük a bu-
dapesti világtalálko-
zóra. A nácik és a bol-
sevikok egyaránt fel-
mérték, hogy saját ide-
ológiájukat addig kép-
telenek „államvallás-
sá tenni”, amíg a törté-
nelmi egyházak erősek.

A vatikáni diplomá-
cia érzékelte a „két-
f ront os ” t á m a d á s t . 
A z   E uch a r i s z t i k u s 
Kongresszus célja „a 
résztvevők szívében 
[...] lángra gyújtani a hősök lel-
kületét, hogy megmentsék a 
mai világot, a mai emberisé-
get, és megvédjék az Egyházat 
és a keresztény kultúrát a hit-
tagadás és a társadalmi forra-
dalom vezetői ellen”. Ezekkel a 
szavakkal figyelmeztetett a to-
tális diktatúrák gyilkos termé-
szetére a pápa követe, Pa celli 
bíboros, aki alig egy évvel ké-
sőbb XII. Piusz néven foglalta 
el Szent Péter trónját.

A Hősök terén 200 ezres tö-
meg hallgatta Róma küldötté-
nek beszédét, köztük lengye-

lek, olaszok, franciák, hollan-
dok, észak- és dél-amerikai-
ak. A lengyel küldöttséget az 
ország bíboros-prímása, Au-
gust Hlond vezette, aki áldo-
zócsütörtökön a kőbányai len-
gyel templomban tartott mi-
sét. A külföldiek számát 25 és 
60 ezer közé teszik, de sokan 
közülük csak papíron minő-
sültek annak – valójában kül-
honi magyarok voltak, akik a 
Trianonnal elcsatolt terüle-
tekről érkeztek. A román, a ju-
goszláv és a csehszlovák ve-
zetők a Horthy-rendszer reví-

ziós törekvé-
sét ha llottá k 
ki a kongresz-
sz us h i m nu-
szának abból a 
sorából, hogy 
„forrassz egy-
gyé békesség-

ben minden népet, s nemze-
tet”. Ezt a sort azonban a hazai 
belpolitika tette disszonánssá. 
A katolikus világtalálkozó ide-
jén lépett ugyanis hatályba az 
első zsidótörvény, amely épp a 
nemzet egységét bontotta meg.

Vidékről 250 ezren látogat-
tak el a fővárosba, a szerve-
zőknek a zarándokok elszál-
lásolása és élelmezése adta fel 
leginkább a leckét. A szállodá-
kat, panziókat lefoglalták a te-
hetősebb külföldiek, valamint 
a protokollvendégek – bíboros-
ból 15, püspökből pedig 330 ér-

A Hatház utca 7. alatt – jó ma-
gasan a talajszinttől – kőtáb-
la található a társasház falán. 
Felirata töredékesen maradt 
fenn, de annyi kiolvasható 
belőle, hogy a tábla az első 
budapesti Eucharisztikus 
Kongresszus emlékét 
őrzi. Az eredeti 
szöveget akkor 
lehetne csak 
rekonstru-
álni, ha ar-
ról egy ko-
rabeli fotó 
vagy egy hi-
teles feljegy-
zés előkerül-
ne. Ilyet egye-
lőre nem találtak 
a levéltárban, ezért 
a hiányos szöveg olvasható 
azon a márvány emléktáb-
lán, amelyet a kőtábla alá he-
lyezett el a Kőbányai Önkor-
mányzat az 1938-as, illetve 
a 2020-as, de a járvány mi-
att 2021-re halasztott Eucha-
risztikus Kongresszus tiszte-
letére. 

– A tuda-
tosan rom-
boló 50 - es 

évek gondos 
kalapácsa ki-

verte a vésett 
emlékeket. Sze-

rencsére a csinosan 
renovált ház felújítását vég-

zők nem távolították el vég-
legesen az 1937-ben állított 
kőtáblát – mondta az avató-
ünnepségen Weeber Tibor 
alpolgármester. A márvány-
táblát Cseh Zoltán, a Sörgyár 
utcai Szent György-plébénia 
plébánosa szentelte meg.

A megemlékezésen részt 
vett a 93 éves Scheuring 
Krisztina nővér, aki ott volt 
az 1938-as kongresszuson. 
Tízévesen nem a rendez-
vény lelkisége, mint inkább 
grandiózus volta fogta meg. 
– Pacelli bíboros a József 
körúton vonult végig, ahol 
a pápai zászlót és a magyar 
zászlót lobogtatva köszön-
töttük. Az iskolánk kollégiu-
mában is szállásoltak el kül-
földieket, akkor láttam éle-
temben először fekete pa-
pot – idézte fel a 83 éve tör-
ténteket. 

Emléktáblát avattak 
a Hatház utcában

Lelki felkészülés

SPORTOLJ KŐBÁNYÁN!
TEKERJ A MÚLTBA HELYISMERETI TÚRA
Az Európai Sporthét hivatalos eseménye

KEDVES KŐBÁNYAIAK!

Szeretettel várjuk Önöket, várunk Benneteket az
Európai Sporthét hivatalos kőbányai rendezvényére,
a Sportolj Kőbányán! - Tekerj a múltba helyismereti
túra programunkra.

Találkozó: 8:30 órától az Óhegy parkban (Dér utca - Kőér utca sarok)
Rajt: gyalogos teljesítés esetén 09:00-10:00 óra között, kerékpárral, 
egyéb sporteszközzel 09:00-12:00 óra között. 

Fővédnök: D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere
Regisztráció: a nevezes@kobanyaibringas.com e-mail címen.
A regisztráció határideje: 2021. szeptember 24. péntek 16:00 óra
(online) vagy a túra napján 08:30 és 11:00 óra között. 

A túra teljesíthető önállóan vagy csoportban, gyalog, futva, kerékpárral
vagy egyéb sporteszközzel (roller, gördeszka, görkorcsolya stb.).

A rajtközpontban ügyességi pálya és játékos vetélkedő várja
az érdeklődőket! 

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

2021. szeptember 25.
szombat, 8:30–15:00

A sportesemény  
ingyenes!

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

HIRDETÉS

Álláslehetőség Kőbányán!
A kőbányai Vagyonkezelő Zrt. határozatlan időre főállású 

munkatársat keres asszisztens munkakörbe.

A munkakör célja:
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. projektlebonyolítói irodában keletkezett 

általános adminisztrációs és asszisztensi feladatok ellátása.

Az asszisztens főbb feladatai:
– általános levelezések lebonyolítása,

–kimutatások, összefoglalók készítése,
– projeklebonyolító iroda vezetőjének és a projektmenedzserek 

munkájának teljes körű segítése,
– Microsoft Office szövegszerkesztési, táblázatkezelési 

felhasználói szintű ellátása,
– ügyintézési folyamatok szervezése, fénymásolás/szkennelés,

– irodai adminisztráció ellátása és asszisztencia nyújtása.

Elvárások:
– középfokú végzettség, 

– önálló munkavégzés, gyakorlatiasság, precizitás,
– Word, Excel, internet felhasználói szintű ismerete,

– 1-2 éves hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Előnyt jelent, de nem feltétel:
– építőipari cégnél szerzett gyakorlat, 

– közbeszerzési ismeretek. 

Amit kínálunk: 
– változatos munkakör, 

–biztos háttér, 
– jövedelem megbeszélés alapján, a kollektív szerződésnek megfelelően.

Munkavégzés helye:
1107 Budapest Ceglédi út 30.

Jelentkezési határidő: 
2021. szeptember 30.

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, fényképes önéletrajzát 

az alábbi e-mail-címre várjuk: kvzrt@kvzrt.hu

Fo tó: Fortepan/Császy Alice

Fo tó: Fortepan/Major György

Fo tó: Fortepan/Új Ember hetilap
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Budapesten ezüstérmes, összesítettben 
pedig negyedik lett Kőbánya a Futókö-
rök Napján, amelyet első alkalommal 
rendeztek meg az ország tíz települé-
sén. A kerület jól kezdett, a nyitányt kö-
vetően már száznál több futó rótta a ki-
lométereket a Sportliget tavaly átadott, 
1 kilométer hosszú futókörén.

Egy 60 év feletti hölgy az unokájával 
érkezett. Mindketten edzésben voltak, 
a nagyi „adagja” 9-10 kilométer heten-
te háromszor-négyszer. A fiú birkózik, 
náluk a futás része az erőnlét fejleszté-
sének. A többszörös magyar bajnok ult-
rafutóval, Makai Viktóriával mentünk 
egy kört, és közben faggattuk. A tem-
pót a kislánya és a férje diktálta előt-
tünk. Azt tervezte, hogy addig marad 

a pályán, amíg a kisfia meg 
nem érkezik a na g y ma-
mával. Úgy saccolta, hogy 
ebbe az időtávba 25 kilomé-
ter fér bele. Végül a 25 kör-
ből 66 lett, így a Sportli-
getben Makai Viktória tet-
te meg a leghosszabb távot. 
Szabó István és Szabó Atti-
la követte őt 60, illetve 50 
kilométerrel, és további 26 
futó teljesített 20 kilomé-
ter felett.

A kőbányaiak közös telje-
sítményéből D. Kovács Ŕó-
bert Antal polgármester, a sportért fe-
lelős Radványi Gábor alpolgármester, 
a rendezvény szervezésében közremű-

ködő Kocsis Sándor Sportközpont veze-
tője, Kuróczi Pál, és dr. Pap Sándor fej-
lesztési tanácsnok is kivette a részét. 
A verseny első óráiban a kerület dobo-
gós helyen állt, a riválisok azonban a 
hajrára jobban mozgósíthatták tarta-
lékaikat. Kőbányán a 311 futó összesen 

2747 kilométert tett meg, ami azt jelen-
ti, hogy átlagosan majdnem 9 kör jutott 
egy emberre. A Futókörök Napját olyan 
helyszíneken rendezték meg a szabad-
idősport népszerűsítésére, ahol az Ak-
tív Magyarország kormánybiztosság 
támogatásával létesült futókör. 

Kerti Imrére emlékeztek az Újhegyi 
Horgászegyesület tagjai augusztus 
28-án. Az Újhegyi Horgásztó egyko-
ri tógazdájának tiszteletére emlék-
versenyt rendeztek az egyesület tag-
jai számára, de az egész napos rendez-
vény nem kizárólag a pecázásról szólt.

– Az egyesület alapítója volt, min-
dent ellátott, gondozott itt a tó körül, 
mindenki nagyon szerette, mai napig 
hiányzik mindannyiónknak – nyilat-
kozta Pintye György, az Újhegyi Hor-
gászegyesület titká-
ra. – Ezért úgy dön-
töttünk, minden év-
ben megemlékezünk 
róla egy versennyel, 
de tavaly óta már csa-
ládi nappá alakítottuk 
át a rendezvényt, hogy 
a családtagok ne csak 
a horgászok hiányát 
érezzék.

A gyerekek számá-
ra aszfaltrajzolás és mézeskalács-dí-
szítés volt a program, de lehetett még 
csocsózni, sakkozni, valamint min-
denkinek jutott a Pintye György ál-
tal készített marhagulyásból is. Zené-
ből sem volt hiány, az egyesület legidő-
sebb tagja, a 92 éves Bányai József tan-
góharmonika-játékával szórakoztatta 
a jelenlevőket.

– Nagyon jó ez a családias verseny, 
csak az a gond, hogy nagyon kevés ha-
lat fogtam – válaszolta kérdésünkre 
Kresznerits Ákos egyesületi tag, aki 
feleségével, Bényi Valériával látogatott 
ki az eseményre. – Pedig örültem a sor-
solásnak, mert ezen a helyen mindig 
sokat fogok, de ma így alakult. Mégis 

mindig eljövök ver-
senyezni is, mert 
aki egyszer ebbe be-
lekóstolt, nem tudja 
abbahagyni.

– Kevés szabályt 
hoztunk a versenyre, itt inkább az 
együttlét számít – magyarázta Csor-
dás Sándor, az Újhegyi Horgászegyesü-
let elnöke. – Se az etetőanyag, se a csa-
li nincs korlátozva, illetve a bot is le-
het fenekezős, vagy akár úszós. A leg-
nagyobb halat és az úgynevezett össz-
fogást díjaztuk.

Az összfogásban Dér Szabolcs bizo-
nyult a legjobbnak, és ő fogta a legna-
gyobb halat is. A második helyezett Ba-
logh Bence, a harmadik Szabó Sándor 
lett.

Legközelebb október 9-én lesz 
nyílt horgászverseny az egyesület szer-
vezésében, ahol értékes tárgynyeremé-
nyekkel díjazzák a legjobbakat.

A verseny helyszíne:

Kocsis Sándor Sportközpont
(1107 Budapest, Bihari utca 23.)

A verseny időpontja:

2021. október 5. kedd, 9:00 óra
A versenykiírás és a nevezési lap az Önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu) 
letölthetők, illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, Állomás 
utca 26. és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) és a Kocsis Sándor Sportközpontban 
(1107 Budapest, Bihari utca 23.) szerezhetők be.
A szervezők az aktuális Covid-19 szabályok alapján tartják meg vagy törlik a versenyt.     
A sporteseményen a járványügyi szabályokat mindenki köteles betartani.

Nevezési határidő: 2021. szeptember 17., 13:00 óra
Helyszíni és határidőn túli nevezésre nincs lehetőség.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

A Kőbányai Önkormányzat 
idén is megrendezi 
népszerű sportversenyét a 
Senior Tízkarikás Játékokat, 
amelynek versenyszámai a 
korábbi évek népszerű elemeinek 
megtartásával kerültek összeállításra. 
A Kőbányai Senior Tízkarikás Játékokon az 
50. életévüket betöltött, kőbányai lakcímmel rendelkező személyek, illetve nem 
kőbányai lakcímű, de kőbányai civil szervezetek tagjai vehetnek részt.

2021

A sportesemény ingyenes!

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

VII. KŐBÁNYAI SENIOR
TÍZKARIKÁS JÁTÉKOK

Éremmel tértek 
haza Tokióból

Több mint 300-an csatlakoztak a mozgást népszerűsítő Futókörök Napjához 

Kifogták

Dobogós helyezésekkel tér-
tek haza a Tokióban Magyar-
ország mellett Kőbányát is 
képviselő paralimpikonok . 
Osváth Richárd, Hajmási Éva 
és Mező Boglárka is a kőbá-
nyai Törekvés SE vívó- és ke-
rekesszékes szakosztályának 
tagjaiként képviselték Ma-
gyarországot az ötkarikás já-
tékokon.

A Londonban harmadik, Rió-
ban második, 2017-ben világ-
bajnok Osváth Richárd ezüst-
éremmel térhetett haza Tokió-
ból, ahol tőr egyéniben léphe-
tett másodikként a dobogóra. 

A 2019-ben világbajnok Haj-
mási Éva és Madarászné Mező 
Boglárka pedig a női tőrcsapat 
tagjaiként nyerték el a bronzér-
met a 2021-es nyári játékokon. 

HIRDETÉS

A mezőny első felében A mezőny első felében 
végzett Kőbányavégzett Kőbánya

Fo tó: MTI

Fo
 tó

: M
T
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