
A járvány miatti kényszerszünet után idén ősztől folytatódik 
a Kőbányai Önkormányzat programja. A kerületi kisdiákok a 
KÖSZI tanuszodáját és az Újhegyi Uszodát is használhatják te-

siórákra. 5. oldal5. oldal

Több mint ezerötszázan vettek részt 
Kőbánya első zöld tematikájú családi 

napján. Cukiságverseny és zokni-
csereprogram is várta az érdek-

lődőket, és sokan itt vették át 
a megpályázott komposz-

tálókereteket, madárete-
tőket. 13. oldal13. oldal

Elkészült a Kőbányai Önkormányzat idei legnagyobb egészségügyi beruházása, az 
új Szárnyas utcai háziorvosi rendelő, amely mintegy tízezer kerületi lakost lát el a 
Gyárdűlőn. Nemcsak az épület, a környezete is megújult: árnyas pihenőt alakítot-
tak ki az épület mellett, a Madaras lány szobra pedig immár vízjátékkal is csalogat-
ja a járókelőket.  2. oldal2. oldal

Minden gyerek
tanuljon meg úszni!

Zöld családi nap
a KÖSZI előtt

Visszatartó erőnek bizonyult az 
állandó rendőri jelenlét az Örs 
vezér terén, elriasztotta a járó-
kelőket zaklató bandát a 24 órás 
járőrszolgálat.  9. oldal9. oldal

A Piramis alapítójának, Som La-
josnak a tiszteletére avatott 
emléktáblát egykori lakóközös-
sége a Hungária körúton. A le-
gendás zenész idén 
lenne 74 éves.
 10. oldal10. oldal

A kőbányai időseket ün-
nepelte a kerület október-
ben. A Kőrösiben megszer-
vezett színházi előadáson 
és a Pongrác Idősek Klub-
jában jártunk.          4. oldal4. oldal

Tokió után – olimpiai értékelő Telegdy Ádámmal 16. oldal16. oldal

Körletszemle
HírekHírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

HAVILAP
XXXI/9. szám 
2021. október

Kőbányai
Egy csepp egészségEgy csepp egészség

Tükörben Tükörben 
a valósága valóság

Emléktábla a 
születésnapra

A kor csak A kor csak 
egy számegy szám

Dupla telt házat hozott 
a Kőrösiben Bödőcs Ti-
bor estje. A humorista, 
aki a magyar humor 
New Orleansának ne-
vezte Kőbányát, a 
két előadás között 
adott interjút a Kő-
bányai Híreknek. 
 11. oldal

Új rendelőt
épített 
Kőbánya
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A háziorvosok már nyár végétől fo-
gadták itt a betegeket, az épületet öle-
lő parkban pedig októberben az utol-
só bokor is a helyére került, így nem 
volt akadálya annak, hogy 15-én hi-
vatalosan is felavassák a Szárnyas 
utcai új rendelőt. Az egymilliárd fo-
rintból, fele részben kormányzati tá-
mogatásból megépült rendelőintézet a 
dinamikusan fejlődő Gyárdűlő mint-
egy tízezer polgárának ellátását biz-
tosítja. 

Az egykor presszóként, táncos szóra-
kozóhelyként ismert Tengerszemben 
most már tapintható a 21. század. Hő- 
és hangszigetelt falak, korszerű búto-
rok, lift, wifihálózat: akár egy osztrák 
vagy egy német rendelőben is járhat-
nánk. A gyerekeket a kétszintes, kör 
alakú épületben gyógyítják, az emele-

ten működik a védőnői szolgálat. A fel-
nőttek öt háziorvosi rendelője a hátsó 
fronttal egybeépült társasház föld-
szintjére került, de hely van egy hato-
dik praxisnak is, ha tovább gyarapodik 
a városrész lakossága.

D. Kovács Róbert Antal polgármes-
ter avatóbeszédében hangsúlyozta, 

hogy a Kőbányai Önkormányzat a tel-
jességre törekedett, ezért a pályázati 
pénzhez ugyanannyi saját forrást is 
hozzátett, ebből újították fel a rende-
lőt befogadó társasház homlokzatát, a 
körben elterülő pihenőpark növényze-
tét, a szobrot, valamint a térkövezett 
sétányt. 

Somlyódy Csaba, városüzemelte-
tésért felelős alpolgármester is azt 
hangsúlyozta, hogy Gyárdűlőn egy-

más után épülnek a 
társasházak, így már 
nagyon időszerű volt 
a két leromlott álla-
potú Üllői úti rendelő 
kiváltása. Kőbányán, 
a ho g y  or s z á g s z er -
te, akad üres házior-
vosi praxis, és a mű-
ködő háziorvosok át-
lagéletkora is magas, 

é p p e n  e z é r t öröm, hog y nemrég 
két fiatal háziorvossal sikerült szer-
ződést kötnie a kerületnek – tette 
hozzá az alpolgármester.

A Tengerszem Rendelő avatóját csa-
ládi egészségnap kísérte. A gyereke-
ket bohócműsor, bringás ügyességi 
pálya, állatsimogató szórakoztatta, 
a felnőttek szűrővizsgálaton vehet-
tek részt és egészséges ételeket kós-
tolhattak.

A Tengerszem átadá-
sával párhuzamosan 
már javában tart a kö-
vetkező egészség-
ügyi nagyberuházás 
Kőbányán. Az Újhe-
gyi Rendelő teljes fel-
újításához is 500 mil-
lió forint kormányzati 
támogatáshoz jutott a 
kerület.

E l s ő  l é p é s -
ben a beruhá-
zás előkészíté-
se indult el, mi-
vel a Kőbányai 
Önkormány-
zat célja, hogy 
a felújítás ide-
je alatt is za-
vartalanul mű-
ködjenek az orvosi rendelések, így 
azok számára átmeneti szolgáltató-
helyet alakítanak ki a Sibrik Miklós 
úton. Az egykor iskolaként műkö-
dő épület átalakítása és részleges 
felújítása már a végéhez közeledik, 
heteken belül alkalmas lesz arra, 

hogy befogadja 
a gyermek- és 
felnőttházior-
vosi rendelése-
ket. A többi kö-
zött cserélték 
a  nyí l á s z á r ó -

kat, belső burkolatokat, kialakítot-
ták a megfelelő áram- és fűtésrend-
szereket, mentőbejáratot, akadály-
mentesítették az épületet. A védő-
nők és a fogászati rendelések az Új-
hegyi sétányon kapnak majd átme-
neti otthont. 

Felépítették Felépítették 
a Tengerszem a Tengerszem 
RendelőtRendelőt

Előkészületben 
az Újhegyi Rendelő

Kedves Kőbányaiak!
Ráérősen kószálnak a szélben az őszi fa-

levelek, kavarognak, lebbennek, majd 
megpihennek a földön. Ilyenkor ősszel 
érezhető talán leginkább az a körforgás, 
amely évszakról évszakra az életünket 
jellemzi. Összegyűjtjük az avart, a vete-

ményesben a letermett növényeket, ame-
lyek helyébe érkezik a komposzt. Előkészít-

jük a földet a télre.
Mindennek megvan a maga rendje, ami nem valamiféle teóri-

ából, elméletből, hanem a természetből fakad. Mindabból, ami a 
mindennapokban körülvesz bennünket. Trendi ma zöldnek, kör-
nyezettudatosnak lenni, de ez számomra nem valamiféle múló 
divat. Gyerekkoromtól azt tanultam, hogy nem folyatom felesle-
gesen a csapot, nem ég a villany, ha nincs rá szükség, és lehető-
ség szerint minden másból is csak annyit fogyasztok, amennyire 
szükségem van. Ezt az alapvetést követi a Kőbányai Önkormány-
zat is. Komposztálókeretekkel, esővízgyűjtő tartályokkal segítjük 
a kőbányai családok fenntarthatóbb gazdálkodását, a madárete-
tők pedig ahhoz járulnak hozzá, hogy még itt, a nagyvárosban is 
madárcsicsergős reggelekre ébredjünk. A Zöld Családi Napunkon 
azt is megtanulhattuk, hogyan kelhet második életre a pár nélkül 
maradt vagy lyukas zokni, hogyan válhat valódi társunkká házi 
kedvencünk. Ez a rendezvény egyetlen nap volt, de ha mindennap-
jaink részévé tesszük az ott tapasztaltakat, akkor nemcsak csalá-
di házunk, lakásunk, de egész Kőbánya zöldebbé, rendezettebbé, 
otthonosabbá válhat.

Tegyük hát ezt kicsiben, mi pedig kerületvezetőként figyelünk 
rá „nagyban”. Az energiahatékonyság például úgy a megújult Ten-
gerszem, mint az előkészületben lévő Újhegyi Rendelő felújításá-
nál alapvető szempont, beruházásainknak pedig minden alkalom-
mal része a környezet, a zöld megújítása, frissítése is. A Sportliget-
ben épülő pumpapálya közvilágítását is megújuló energiaforrás-
sal oldjuk meg, de köztereink gondozásánál is ez a szemlélet ve-
zet bennünket. Figyelünk a környezetünkre, a rendre, és teszünk 
azért, hogy egészségtudatosabban éljünk. Mert tudjuk, hogy ez a 
sok-sok apró cselekedet végül összeadódva egy a mainál fenntart-
hatóbb, biztonságosabb jövőt jelent egész közösségünknek.

Iskola a határon túl
Mai napig emlékszem, mikor a Pedagógu-

sok Szakszervezetének kőbányai tagjai-
val beszélgettem, mennyire megdöbben-
tem a számokon, melyek világosan jelez-
ték, hogy a nyugdíjba készülő tanárok 
helyére nincs elég jelentkező. Ennek oka 

elsősorban az alacsony bér – ezt bizonyít-
ja az a kimutatás is, ami a tanárok fizetését 

hasonlította össze az OECD tagállamaiban.
A hazai pedagógusok helyzete egyszerűen siral-

mas, a vizsgált kategóriák mindegyikében sereghajtók vagyunk. 
A pályakezdő tanárok esetében csupán Brazília áll mögöttünk, 
de Törökországban egy hasonló helyzetben lévő pedagógus már 
duplaannyit keres, mint magyar kollégája. A pedagógus-bértáb-
la alapján itthon bruttó 230 ezer forint fizetés jár egy pályakez-
dőnek, ami durván 150 ezer forint nettót jelent, ebből a pénzből 
egy budapesti albérlet is nehezen jön ki.

A Pedagógusok Szakszervezetének vezetői szerint „a hatalmas 
pedagógushiány egyértelműen a kritikusan alacsony bérekre ve-
zethető vissza. Jelenleg tizenkétezer főállású pedagógus, egyéb 
dolgozó hiányzik a közoktatásból”. Azt is hozzátették, hogy „szó 
szerint luxus ma tanárnak lenni, hiszen aki ezt a hivatást vá-
lasztja, az tulajdonképpen elfogadja, hogy házastársi segítség 
nélkül nem tudja a családját eltartani. Egy olyan tanár, aki egye-
dül neveli a gyermekét, de már több mint öt éve a pályán van, a 
létminimum alatt él”. Ezt a helyzetet maga a kormány idézte elő, 
mikor 2015-ben 101 500 forinton rögzítette a vetítési alapot, és 
ezt az összeget azzal a lendülettel be is fagyasztotta. Ezért köve-
telik a szakszervezetek, hogy egyebek mellett a pedagógus-illet-
ményalap vetítési alapja 2021. szeptember 1-jétől a minimálbér 
összege legyen. Ennek hiányában a már most is drámai mértékű 
pályaelhagyás felgyorsul, és a szakszervezeti vezetők aggodal-
mai szerint az iskolák a gyermekmegőrzők szintjére süllyedhet-
nek. A hazai pedagógusok kiszolgáltatottsága túlmegy minden 
határon, nem csoda, hogy sztrájkra készülnek.

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!

„Arcuk nem volt letakar-
va. Egyiknek az arcán 
sem volt a félelemnek 
vagy a kétségbeesésnek 
legkisebb nyoma sem. 
Komoly férfias arca volt 
mindeniknek” – idézte 
egy aradi orvos vissza-
emlékezését a Kőbányai 
Önkormányzat megem-
lékezésén az Új közteme-
tő 1848-as sírhelyeinél 
D. Kovács Róbert Antal 
polgármester. Úgy fogal-
mazott, az aradi vesztőhely – 
vagy ahogy Kossuth nevezte 
–, a Magyar Golgota nemcsak 
a magyar, hanem az európai 
történelemben is az ember-
séget nélkülöző megtorlás 
szimbólumává vált. Beszé-

dében emlékeztetett: bár a 
Habsburg Birodalom a mai 
értelemben nem volt jogál-
lam, Ferenc József és Haynau 
az ítélet kimondását a hadbí-
rákra hagyta. A „nincs kegye-
lem” üzenete ugyan nyilván-

valóan eljutott a bírákhoz, 
de a birodalmi politika 
tartózkodott attól, hogy 
vádpontokat kreáljon, ez 
csak száz évvel később 
vált gyakorlattá Magyar-
országon. A polgármes-
ter kiemelte, bár az utó-
kor sokáig traumaként 
élte meg október 6-át, a 
magyaroknak az aradi ti-
zenhármak bátorsága, 
hűsége és áldozatvállalá-

sa azt üzeni, hogy dicsőség a 
legyőzötteknek. 

A Kőbányai Önkormányzat 
megemlékezésén a kerület 
vezetése, pártok, civil szer-
vezetek vezetői közösen vet-
tek részt.

Ütemezett 
útfelújítások
Kockakő helyett 
sima burkolat
Egyeztetésre hívta a Kőbányai 
Önkormányzat vezetése a Gém 
utca felújítása ügyében a kör-
nyéken működő intézmények 
vezetőit, illetve a társasházak 
képviselőit. Az utca ugyanis ha-
marosan teljes hosszában asz-
faltburkolatot kap a koc-
kakövek helyett. 

A  tájékoztatón D. Ko-
vács Róbert Antal polgár-
mester és Somlyódy Csaba 
városüzemeltetésért fele-
lős alpolgármester mellett 
az érintettek a polgármes-
teri hivatal és a vagyon-
kezelő illetékeseitől kap-
hattak válaszokat kérdéseikre: 
a felújítás alatt hogy alakul az 
autóforgalom, megközelíthető 
lesz-e a Komplex általános isko-
la, hogyan alakul a felújítás után 
a parkolási helyzet, változik-e a 
forgalmi rend. Mint elhangzott, 
a munka pontos ütemezéséről, 
átmeneti lezárásokról a lakó-
kat szórólapokon tájékoztatják 
majd. Forgalomtechnikai válto-
zásokra a felújítás után kerülhet 
sor, és erről társadalmi egyez-
tetés is indul majd, a Kőbányai 
Önkormányzat nemcsak a Gém 
utcát tekintené át, hanem a tér-
ség teljes forgalomszervezé-
sét. A cél ugyanis az lenne, hogy 
csökkenjen az átmenő forgalom. 

A Gém utca felújítása – ha az 
időjárás nem szól közbe – a ter-
vek szerint decemberre készül-
het el. A beruházáshoz 60 millió 
forint kormányzati támogatást 

kapott Kőbánya, amit saját for-
rással egészít ki. 

Folytatódó egyeztetés, 
finisben az új utca
A Gém utca felújítására azután 
nyílt lehetőség, hogy kiderült, 
az Albert Camus utca rende-
zéséhez nincs szükség önerő-
re, azt teljes egészében álla-
mi forrásból valósíthatja meg 
Kőbánya. Az  új utca kialakí-
tása egyébként ütemterv sze-
rint halad, a Kőbányai Önkor-
mányzat vezetése pedig foly-
tatta a párbeszédet a környék-
beli lakókkal. Az egyeztetésen 
számos javaslatot fogalmaztak 
meg az Ihász közi lakók képvi-
selői, többségük az Albert Ca-
mus utca forgalomszabályozá-
sára vonatkozott. A többi közt 
egyirányúsítást, sebesség- és 
súlykorlátozást kértek, amire a 

kerület vezetése nyitott. 
Mivel szerintük a kör-
nyék várható forgalmát 
átfogóan érdemes vizs-
gálni, ezért a környékbe-
li csomópontokban vég-
zett forgalomszámlálás 

adatainak és a lakók javaslata-
inak figyelembevételével no-
vember közepére elkészül egy 
olyan forgalomtechnikai javas-
lat, amelyről újra egyeztetnek 
majd, és amelyet benyújthat-
nak engedélyeztetésre a Buda-
pest Közút Zrt.-hez.

A  lakók kéréseit figyelem-
be véve módosult az Albert Ca-
mus utca kialakítása is: a járda 
például nem a házak, hanem az 
utca mellett fut majd, parkolás-
ra pedig hosszanti irányban lesz 
lehetőség a korábban tervezett 
merőleges helyett. Támogatták 
a kerület vezetői az Ihász-park-
ra vonatkozó elképzeléseket is, 
jelezték, hogy a járdafelújítást 
és a kutyafuttató megvilágítá-
sát is magában foglaló korsze-
rűsítésre egy komplex terv ké-
szül, amelyet szintén egyeztet-
nek a lakókkal. 

Dicsőség a legyőzötteknek
Megemlékezés a nemzeti gyásznapon

Salgótarjáni úti, Zsivaj utcai és 
Pongrác, illetve Kerepesi úti or-
vosi rendelő: a Kőbányai Önkor-
mányzat 2010-ben kezdődött 
rendelőfelújítási és újjáépítési 
programjának eddigi állomásai. 
A legújabb gyöngyszem a Ten-
gerszem Orvosi Rendelő, amely-
nek átadásával egy időben már 
javában tart a következő beruhá-
zás, az Újhegyi Rendelő megújí-
tásának előkészítése. 

 Egymilliárd forintos egészségügyi fejlesztés Egymilliárd forintos egészségügyi fejlesztés

HIRDETÉS
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Ha va la ki nem tudná, épp 
nagyszüleink voltak azok a 
csajok és srácok, akik elő-
ször farmert húztak, verték 
a dobokat a beatkorszak haj-
nalán, és táncházakban rop-
ták kivilágos-virradatig. És 
hogy van még a tűzből, azt a 
Havasi Gyopár A lapítvány 
Őszi Nyitány címmel meg-
hirdetett rendezvényén is 
mindenki érezte. A Helytör-
téneti Gyűjtemény udvarán 
szerb, macedon és bosnyák 
népzene szólt a színpadon. 
A  szentendrei ViGaD tam-
burazenekar huszonéves elő-

adóit, akik a délszláv önkor-
mányzat segítségével érkez-
tek, alig akarták leengedni a 
színpadról.

A kerületi idősek életét kü-
lönösen megroppantotta a 
járvány, hiányzott az együtt-
lét, ezért itt az ideje, hogy a 
közösségek újraformálódja-
na k – hangsúlyozta Kőbá-
nya polgármestere köszöntő-
beszédében. Benkó czy Péter 
evangélikus lelkész pedig azt 
kívánta, hogy úgy, ahogy az 
operában, izgalom, feszült-
ség jellemezze az alapítvány 
új korszakának nyi tányát.

M iu t á n  e l-
mentek a zené-
szek, Mihalics-
ka Terézia, az 
alapítvány el-
nöke az árnyat 
adó fák alá in-
vitálta beszél-
getni a résztvevőket. A pandé-
mia után már nem lesz min-
den ugyanolyan, mint előtte, 
sok kedves arc távozott a jár-
vány miatt, a lelkeket is sok 
fájdalom érte – hangzottak a 
gondolatok. Az elnökasszony 
szerint az idősek még mindig 
félnek, ami nem is csoda, hi-

szen a tv és a rádió is nap mint 
nap a járvány adataival van 
tele. A családok is azt szeret-
nék, ha a nagyszülő ki se ten-
né a lábát a lakásból, így vi-
szont több a magányos nyug-
díjas, ritkábban látják az uno-
kákat és rokonokat, ezért fe-
leslegesnek érzik magukat. 

A Havasi Gyopár Alapítvány 
ezért is helyezi a hangsúlyt a 
közösségi eseményekre idén 
ősszel: újraindulnak a torna-
foglalkozások, és tréningeket 
tartanak arról, hogy a járvány 
nyomában érkező önismereti 
és értékválság miképpen eny-
híthető. 

Egy 90. születésnap a Pongrác Idősek Klubjában

„János legyen fenn a János-
hegyen…” – szól tisztán az 
ének a Pongrác Idősek Klub-
jában a szeptemberi délutá-
non. Banizs János, Jancsi bá-
csi 90 éves, neki szól a nóta. És 
a személyes emlékek versbe, 
prózába foglalva. Van is könny, 
nevetés, ölelés, olyan, amilyen 
igazi baráti körben dívik. Tele 
van a klub, igazi születésnapi 
„bulit” tartanak a telepen élő 
idősek. 

Jancsi bácsit jól ismerik, 
hisz mindennap jön, állandó 
tagja a csapatnak. Beszélgeté-
sünk közben arról mesél, hogy 

ő bizony a háború szülötte, éle-
te első húsz évében bőven kiju-
tott a nehézségekből, gyötrel-
mekből. 

– Átéltem négy rendszert, a 
második világháborút, újjá-
építést, amikor 15-16 éves fiúk 
lapáttal, két tányér levessel él-
ték túl a napokat – sorolja. – 
Ezt elmesélni nem lehet, ezt 
meg kell élni. 

A  születésnapot ünneplő 
idősek közös pontja a klub és a 
nyugdíjas lét, előtte mindany-
nyian más körökben forogtak, 
van, aki szakács, más óvónő 
volt. Ám itt megtalálják a kö-

zös ha ngot, 
a közös té-
mát – mesé-
li három be-
szélgetőtár-
su n k , Ujvá-
ry Emma, Da-
nyi Károlyné és 
Balázs Rozália. Ők 
például mindennap jön-
nek a klubba, és sokszor zárá-
sig maradnak. 

– Itt nem a betegségek-
ről beszélgetünk, nem unat-
kozunk, hanem kártyázunk, 
énekelünk, társasjáték is van 
– mondja Rozália. 

– Az  a leg-
jobb, hog y ha 

valaki klubtag, job-
ban értesül mindenről – te-

szi hozzá Danyi Károlyné, azt 
mesélve, hogy ők is így jelent-
keztek a Kőbányai Önkor-
mányzat által a Balatonalmá-
diban biztosított kedvezmé-
nyes nyugdíjasüdülésre. 

– Az egy csoda, ahogy ott el-
láttak bennünket. Jók a ki-
rá ndu lá sok, idén példáu l 
Veszprémben és Füreden vol-
tunk. Frissen hozzák reggeli-
re a péksüteményt a boltból. 
Egyik nap például isteni ka-
lácsot kaptunk, mindenki di-
csérte. Erre mindenki kapott 
az úti csomagjába hazafelé – 
teszi hozzá Emma. 

– A  klubtagok számolják, 
hogy mikor jelentkezhetnek 
újra a balatonalmádi üdülés-
re – mosolyodik el a Pong-
rác Idősek Klubjának vezető-
je. – A kedvezményes lehető-
séget ugyanis háromévente le-
het igénybe venni. A klub által 
biztosított szolgáltatásokat 
viszont minden munkanapon 
reggel nyolctól délután négyig, 
és van is rá igény – mondja 
Varju Emese Dóra. Tisztálko-
dás, mosás – mindkettőt sokan 
szeretik. Van, akinek otthon 
nincs megfelelő fürdőszobá-
ja, vagy éppen segítségre szo-
rul, más pedig azért hozza mo-
satni a ruháját, mert a Kőbá-
nyai Önkormányzat által idén 
év elején felújított klubban már 
szárítógép is van. Sokan veszik 
igénybe az étkezési lehetőséget 
is, ami az ebédet jelenti. Ennek 
ára a jövedelemtől függ, de aki-
nek magasabb nyugdíja van, az 
is legfeljebb 485 forintot fizet a 
két fogásért. 

Jó társaság, színes progra-
mok egész évben – tapaszta-
latunk szerint valóban nincs 
unatkozásra idő a Pongrác 
Idősek Klubjában. És hogy 
mindenki jól érezte magát a 
születésnapi délutánon, azt 
abból is láthattuk, hogy a zsúr-
nak a „villanyoltás” vetett vé-
get, a résztvevők záráskor in-
dultak haza otthonaikba. 

„ A nagyi málnaszörpjét 
2021-ben sem szabad kólá-
ra cserélni, mert az életben 
vannak dolgok, amelyek-
nek nincs párjuk.” Így mél-
tatta az egybegyűlteket – 
nagymamákat, nagypapá-
kat – Kőbánya polgármes-
tere az idősek világnapja 
alkalmából rendezett ha-
gyományos ünnepi előadás 
előtt a Kőrösi színháztermé-
ben. D. Kovács Róbert Antal 
úgy fogalmazott, hogy az 

életkor csak egy 
szám. Az, hogy az 
ember ténylege-
sen hány évesnek 
érzi magát, attól 
függ, hogy miként 
éli a mindennapja-
it – tette hozzá.

A polgármester 
szerint Kőbánya 
közösségi élete 
hétről hétre rácá-
fol arra a képzet-

re, hogy az idősek nyuga-
lomra és mozdulatlanság-
ra vágynak. Mint mondta, 
a jövő útját az idősek böl-
csessége, élettapasztalata 
jelöli ki. Az ünnepi előadás 
nézői az 1960-as évek ele-
jén nagy sikerrel bemuta-
tott Mici néni két élete című 
film színházi átiratát tekint-
hették meg a veszprémi 
Pannon Várszínház társula-
tának előadásában. A vígjá-
ték egy szerelembe eső idős 
színésznő és egy gyerme-
ket váró fiatal pár minden-
napjain keresztül mutatja 
be a különböző generáci-
ók együttélésének sokszor 
megmosolyogtató pillana-
tait. Az eredeti filmben a szí-
nésznőt és udvarlóját a kor-
szak sztárjai, Kiss Manyi és 
Páger Antal játszották. A fi-
atal pár szerepét a pályájuk 
elején álló Tóth Juditra és 
Szokolay Ottóra osztották.

Őszi nyitány

Ahol a kor csak 
a klubtagságnál 
számít…

Idősek napja Idősek napja 
a Kőrösibena Kőrösiben

Flashmobokkal lep-
té k m e g a kő b á -
nyaiakat a Harmat 
és a Szent László Ál-
talános Iskolák diák-
jai október első nap-
ján, a zene világnap-
ján. A Harmat kóru-
sa először a Polgár-
mesteri Hivatal átri-
umában, majd a Kőrösi Kul-
turális Központ előtti piacon 
fakadt dalra. A Szent László 

felső tagozatosai a Kőrösi 
sétányon énekeltették meg 
a járókelőket. 

A tankerület fenntartásában 
lévő mindkét kőbányai tan-
uszoda megújult idén. A Kle-
belsberg Központ 148  millió 
forintot költött a Janikovszky 
és az Üllői úti általános isko-
lák sportlétesítményeire. A kő-
bányai gyerekek azonban nem 
csak ezt a két tanuszodát hasz-
nálhatják, a Kőbányai Önkor-
mányzat ugyanis döntött ar-
ról, hogy az Újhegyi Uszodát és 
a KÖSZI tanuszodáját is a tan-
kerület rendelkezésére bocsát-
ja, így hetente több mint két-
ezer kisiskolás járhat úszni. 

„Négyéves koromtól úsztam 
versenyszerűen. Akkor még 
nem volt tanuszoda, így reg-
gel fél hatkor keltem, a szüle-
im vittek az uszodába” – eleve-

nítette fel gyerekkori emléke-
it Hajnal Gabriella, a Klebels-
berg Központ elnöke az Ül-
lői Úti Magyar–Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Isko-
lában tartott uszodaátadón. 
Hozzátette, kicsit talán irigy-
li is azokat a gyerekeket, akik-
nek ma már csak egy „ugrás”, 
hogy megtanuljanak úszni, hi-
szen intézményükben tanuszo-
da működik. Kiemelte azt is, 
kevés olyan kerület van Buda-
pesten, ahol, mint Kőbányán, 
két tanuszoda is kiszolgálja a 
gyerekeket.

Eg y ta nker ületi iga zgató 
életében sok örömteli pilla-
nat van, a szakmai előmenete-
lek, a gyerekek kiváló eredmé-
nyei, a tehetséggondozás ered-

ményei, de ahhoz, hogy a szak-
mai dolgokat kiválóan telje-
sítsék, szükség van a megfele-
lő intézményi, infrastrukturá-
lis háttérre is, és ezt biztosítja a 
két tanuszoda is – emelte ki dr. 
Varjuné dr. Fekete Ildikó tan-
kerületi igazgató. 

A legkisebbek heti két órában 
úsznak az Üllői úti iskolában, 
az intézmény vezetője szerint 
az első időszakban a vízbiz-
tonságot sajátítják el a gyere-
kek, a harmadik–negyedik osz-
tályosok viszont már az egyes 

úszásneme-
ket is elsajá-
títják. A tan-
uszoda nem-
csak az ide-
járó gyereke-

ket fogadja, más iskolákból is 
érkeznek ide tanulók testneve-
lésórákra. 

A kőbányai kisiskolások szá-
mára azonban nemcsak a két 
iskolai tanuszoda áll rendel-
kezésre. Radványi Gábor al-
polgármester már az uszoda 
átadóján jelezte, hogy a kerü-
let a járvány miatti kényszer-
szünet után idén folytatni sze-
retné a Minden gyerek tanul-
jon meg úszni programot. En-
nek támogatásáról döntött is a 
Kőbányai Önkormányzat kép-

viselő-testülete, így a kisdi-
ákok az Újhegyi Uszodát, il-
letve a KÖSZI tanuszodáját is 
használják úszás órákra. Nem-
csak a helyszínt biztosítja a ke-
rület, de a gyerekek szállítását 
is, amihez 8 millió forinttal já-
rul hozzá. Az alpolgármester 
emlékeztetett rá: Kőbánya ki-
fejezett hangsúlyt helyez arra, 
hogy a kerületi gyerekek meg-
tanuljanak úszni. Ennek része-
ként járnak például az ovisok is 
a Kőér utcai uszodába. És nem-
csak a vízbiztonságot sajátít-
hatják el ott, hanem kőbányai 
példaképekre is lelhetnek, hi-
szen Egerszegi Krisztina, Cseh 
Laci, vagy éppen Kovács Ági is 
ebből az uszodából indult világ-
hódító útjára. 

Újra meghirdették 
a Bursa Hungarica 
ösztöndíjakat! 
A 2022-es évre is kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot a Kőbányai Önkormány-
zat és az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium. A se-
gítség kizárólag szociális rá-
szorultság a lapján ítélhető 
oda, s arra azok a kőbányai la-
kóhellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű, felső-
oktatási intézményben tanu-
ló nappali tagozatos hallgatók 
jogosultak, akik alapfokozatot 
és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, mester-
fokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzés-
ben, osztatlan képzésben, vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási 

szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat.

A  p á l y á z a t b e a d á s h o z  a 
https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx címen kell re-
gisztrálni, majd a személyes és 
pályázati adatok feltöltését kö-
vetően az űrlapot kinyomtat-
va és aláírva a Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélközpontjában 
(Állomás u. 26.) kell november 
5-ig benyújtani. A szociális rá-
szorultságot a pályázó és a vele 
egy háztartásban élők utolsó 
havi nettó jövedelemigazolásá-
val kell bizonyítani. Bővebb in-
formáció: https://emet.gov.hu/
kategoria/kiemelt-kategoriak/
programok/aktualis-progra-
mok/bursa- hungarica/.

Legyen szó sportese-
ményről vagy más ren-
dezvényről, ha lehető-
ség van a lézerlövészet 
kipróbálására, ott ál-
talában sorban állnak 
a jelentkezők. Egy-egy 
jó lövéshez persze ki-
tartás, türelem, kon-
centráció és szorga-
lom kell, mondják a lövészet 
szak értői. Olyan sport ez, 
amely a gyerekeket türelem-
re, önkontrollra neveli, de 
fejleszti az állóképességet is. 

A többi közt ezt próbálhat-
ták ki a kőbányai iskolások 
nemrég a Honvédelmi Diák-
sportnapok keretében. Hét 
iskolából mintegy 1600-an 
neveztek be, a rendezésben 
több mint 300  pedagógus, 
edző, szakember vett részt – 
sorolja Potos Ilona, a Kőbá-
nyai Sportszövetség elnöke. 
Az idei már a negyedik ilyen 

rendezvény volt. Persze nem-
csak a lövészetre koncentrál-
nak, a diákok elsősegély- és 
túlélési, közlekedésbizton-
sági, katasztrófavédelmi, il-
letve tájékozódási kérdések-
ben is vetélkednek. 

„Leg yél erős, rátermett, 
edzett, ne legyen olyan hely-
zet, amelyből ne tudnál kike-
veredni, és tudj segíteni em-
bertársaidon” – foglalja ösz-
sze kérdésünkre a honvédel-
mi nevelés lényegét Potos 
Ilona. A  honvédelmi diák-
sportnapokat minden év-

ben pályázati forrás-
ból szervezik meg, az 
elnyert támogatások-
ból azonban nemcsak 
er re jut .  El kezdt ék 
ugyanis a saját eszköz-
park fejlesztését – pá-
lyázati forrásból már 
hét lézerpisztolyt si-
került beszerezni, és 
ha az idei pályázatuk 

is sikeres lesz, a kilenc lézer-
pisztoly már elég lehet arra, 
hogy az iskolákkal együtt-
működve meg valósítsák a 
lézerlövészet oktatására vo-
natkozó tervüket. Potos Ilo-
na úgy látja, akár már janu-
ártól elindulhat az együtt-
működés, egy-egy iskolánál 
két hétig lenne az eszköz-
park. Ez idő alatt pedig a diá-
kok akár testnevelésórákon, 
akár délutáni sportfoglalko-
zásokon ismerkedhetnének a 
lövészettel szakember segít-
ségével. 

Ének piacon, 
sétányon, 
hivatalban

Megújult a két 
kőbányai 
tanuszoda

Hagyomány modern 
eszközökkel
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A sörhöz, mint a fo
cihoz, illik érteni ak
kor is, ha se dekáz
ni, se árpát roppan
tani nem tud igazán 
jól az ember. Kü
lönösen, ha kőbá
nyai polgár az ille
tő, vagyis az egyik 
hazai folyamatosan 
bővülő sörnagyha
talom lakója. Szep
temberben új, na
gyobb főzdéje nyitását ünne
pelte a MONYO.

Az, hogy a belvárosi kocs
máros hogyan találkozott az 
egyetemi oktatóval, aki ott
hon, lábosban kavarta a házi 
lagert, és néhány év alatt 
miként lett a közös szenve
délyből komoly vállalkozás, 
egy külön regényt érdemel
ne. A tény: az ínyencek szá
mára a Monyo ma már meg
kerülhetetlen, és az átlagfo

gyasztó is ugrik 
a fura nevekre, 
sörcímkékre, az 
egyedi dizájnra, 
no meg az izgal
mas receptekre. 
Kreáltak söröket 
együtt a konku
renciával, híres
ségekkel, köztük 
volt a Quimby és egy püspök 
is, de azzal is büszkélkednek, 
hogy „aszútörköly, sajttorta 
és osztriga is landolt már az 
üstjükben”.

Az új fejezetet az új főzde 
avatóján, szeptember 25én 
nyitották, a sok száz látogató 
személyesen is bejárhatta a 
csarnokokat, ahol a fényben, 
akár egy űrbázison, csak úgy 
szikrázott a rozsdamentes 
acél. A túrát Prischetzky Bo
tond brand manager vezette, 
és a végére mindenki meg
értette, hogy nem attól kéz
műves a kézműves sör, hogy 
drágább. Az árpa és a komló 
csúcsminőség, a vizet meg
felelő ásványok adagolásá
val állítják be a megfelelő ka
rakterre, nincs adalékanyag, 

nincs gyorsított főzés. A va
níliaaroma és az igazi vanília 
között is ég és föld a különb
ség, ami természetesen vé
gül a söntésben ülő fogyasz
tónál is megjelenik. A Mo
nyo most megsokszorozta a 
gyártási kapacitását, így már 
nincs akadálya, hogy a kül
földi díjak számát az eladott 
hordók és dobozok mennyi
sége is kövesse. 

A főzde mellett közben a 
Monyo Landban dübörgött a 
rock and roll, a kőbányai ze
neiskola jóvoltából. A gyár
udvar ugyanis egyúttal Bu
dapest legújabb szabadté
ri szórakozóhelye, hétvégi 
koncerthely és gasztrokul
turális centrum. A Budapest 
Park és a Barba Negra után 

már ők a har
madik legna
gyobbak. Ve
res Péter ope
rat ív ve zető 
arról beszélt, 
h o g y  m i n d 
ez szinté n a 
b r a n d e t  s e 
gítő egyfajta 
gerillamarke
tingakció, és 
erre a világon 
nincs példa.

A koncertmenü sem sör
kerti. Egy kupaktanács ösz
szeül, mindenki bedobja, 
hogy melyik az a három ze
nekar, amelyik igen, és me
lyik az a három, amelyik nem 
ide való vendég. Belga, Pál 
Utcai fiúk, Európa Kiadó – a 
sok feltörekvő banda között 
ők voltak a nagyobb nevek 
az idén.

Terveik sem szokványosak, 
ugyanis a hamarosan meg
tisztuló sok eddigi építési te
rületükön sportesemények, 
családi napok, bográcspar
tik számára kínálnak majd 
ideális helyszínt. Gyártás, 
vendéglátás és közösségi te
rek. Íme a Monyo új mester
hármasa, amely az eddigi je
lek alapján sikerre lesz ítélve. 

Orion: világcégek kőbányai beszállítója 

Nagy Imre jókat mosolygott, 
amikor 1988-ban – a világútle-
vél bevezetése után – a magya-
rok megszállták Bécsben a Ma-
riahilferstrassét, és tuszkolták 
be a Lada csomagtartójába a 
nyugati márkanév alatt forgal-
mazott, de az Orionban gyár-
tott színes tévéket. 

– Az  exporttermék ugyan-
azon a soron készült, mint a 
KGST-piacon forga lmazott 
portéka – meséli gépészmérnök 
kalauzunk, aki megszakítás-
sal ugyan, de 38 éve dolgozik a 
Jászberényi úton. – A rendszer-
változást megelőző időszakban 
csak bányánk nem volt, szin-
te minden alkatrészt magunk 
gyártottunk.

Ez a modell piacgazdasági 
körülmények között nem kifi-
zetődő, amit a szingapúri fő-
tulajdonos tapasztalatból tu-
dott, amikor a 90-es évek má-
sodik felében megvette az Ori-
ont. A Thakral Csoport ugyan-
is elektronikai eszközök for-
galmazásából nőtte ki magát 
Délkelet-Ázsia egyik tőzsdén 
jegyzett befektetői holdingjá-
vá. A saját márkás okostévék-
be vagy az okostelefonról ve-
zérelhető klímákba ma már 
az Orion is alkatrészgyártásra 
szakosodott beszállítóktól ve-
szi az „összetevőket”, a gyár-
tást pedig partnerein keresz-
tül oldja meg. A termékfejlesz-
tést azonban itthon tartotta, a 
kínálatot az iparági trendek és 
a vevői visszajelzések ismere-
tében frissítik ők is.

Megbízhatóságban, dizájn-
ban nincs különbség az Orion 
és a világmárkák termékei kö-
zött, ár-érték arányban viszont 
általában a kőbányai cég a nye-
rő. Ugyanezek az üzleti érté-
kek a meghatározók akkor is, 
amikor a társaság nem meg-
rendelőként, hanem beszállí-
tóként van jelen a piacon. Nem 
is akárkik partnereként. A jár-
műalkatrész-gyártó üzemben 
visszakérdeztünk, hogy jól hal-
lottunk-e, amikor elhangzott 
a Rolls-Royce, a Bentley és a 
McLaren neve. Igen, jött a vá-
lasz, az egyik chipekkel, LED-
izzókkal szerelt nyomtatott 
áramkör valóban a Ferrarival, 
a Lamborghinivel és a Bugat-
tival azonos kategóriába sorolt 
McLaren egyik sportkocsijá-

nak főfejlámpájában világít 
majd.

A  brit luxust a filmvász-
non is kiszolgálják Kőbá-
nyáról, az Orion szakembe-
rei a James Bond-sorozat-
ban kellékként használt au-
tókba is gyártottak már lám-
paelektronikát egyedi meg-
bízás alapján. A vevőre sza-
bott megrendelések a „har-
madik pillérnél”, vagyis az 
elektronikai gyártórészlegen 
szinte mindennaposak. Ezen 
a területen az Orion a New 
York-i tőzsdén jegyzett Ar-
row Electronics európai part-
nere. Az amerikai multi közel 
hetven éve járatos az elektro-
nikai alkatrészek, illetve kész-
termékek forgalmazásában. 
A vevők teljes körű kiszolgálást 
vásárolnak azzal, hogy az Ori-
on számítógépeket épít be ban-
ki munkaállomásokba, bolti fo-

tónyomtatókba, rak össze olaj-
fúrótornyot vezérlő komputert 
vagy szervert orvosi diagnosz-
tikai gépek adatainak tárolá-
sához. A  vendéglátásból vett 
példával olyan ez, mint amikor 
az ember egy pizzériában ösz-
szeállítja a meglévő feltétek-
ből a kedvenc pizzáját. Csak itt 
az Arrow által forgalmazott al-

katrészekből áll össze a vevő 
számára optimális késztermék. 

– Az egyes munkák összetett-
ségétől függően 160–240 ter-
méket gyártunk naponta, ami 
2-3 kamionnyi árunak felel 
meg – mondja Lévai Atila pro-
jektvezető. Az IT-gyártórészleg 
felfutóban van, amihez az Ori-
on – ha nem is mindig könnyen 

–, de megtalálja a megfelelő-
en képzett szakembereket. 
A globális Covid-járvány ha-
tását a Jászberényi úton is 
megérezték, ahol az ellátá-
si lánc megbomlásának oká-
ra egy kevésbé ismert esetet 
is említettek. A vírus híré-
re egy holland raktárbázis-
ból a vendégmunkások ha-
zamenekültek saját orszá-
gukba, ahonnan az időköz-
ben életbe léptetett egész-
ségügyi védőintézkedések 

miatt nem tudtak visszatérni. 
Ezért az elosztás lelassult, az 
Orion is csak jelentős késéssel 
jutott hozzá a megrendelt al-
katrészekhez. A leállást azon-
ban elkerülte a társaság, amely 
– részben a munkahelymegtar-
tó támogatásnak köszönhetően 
– elbocsátások nélkül vészelt át 
a pandémia időszakát.

Pincér! Egy 
osztriga van 
a sörömben!

HIRDETÉS

James Bondtól 
a McLarenig
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Monyo főzdenyitó fesztivál

– Mátészalkai pedagógus
családból indult, tanárnak 
készült, ma pedig a magyar
országi Boschcsoport veze
tője. Milyen út vezetett idá
ig?
– A Budapesti Műszaki Egye-
tem Közlekedésmérnöki Ka-
rán automatizálási szakirá-
nyon végeztem, aztán az egye-
temen maradtam, és dokto-
randuszként PhD-fokozatot 
szereztem. Hajtott a tudás 
iránti vágy, a legjobban felké-
szült mérnök akartam lenni.

Büszke vagyok rá, hogy a 17–
24  éve, tehát a tudományos 
karrierem időszakában írt 
tanulmányaim közül többre 
még mindig hivatkoznak. Az-
tán tizenhét éve az ipart vá-
lasztottam, és csatlakoztam 
a Bosch-csoporthoz projekt-
mérnökként, ma pedig a ha-
zai szervezet vezetője vagyok. 
Álom, akarat, szorgalom, ez az 
én hitvallásom.

– Ilyen hosszú az „elavulási 
idő” a tudományban? 

– 15-20 év, mire a tudomá-
nyos eredményeket az ipar 
hatékonyan és széles körben 
képes alkalmazni. Meggyő-
ződésem, hogy az időbeli sza-
kadék szoros együttműködés-
sel csökkenthető. A Bosch ma-
gyarországi vezetőjeként ez az 
egyik misszióm. 

– Alapító tagja volt a Bosch 
2004ben létrehozott Buda
pesti Fejlesztési Központjá
nak. Hova jutottak tizenhét 
év alatt?

– Egyetlen szóval válaszol-
va: messzire. A z  autóipa r 
nyolc szakterületéből hat van 
jelen nálunk. Ez a Bosch-cso-
porton belül is egyedülálló, 

több mint háromezer szakem-
ber – programozók, villamos-
mérnökök, gépészmérnökök, 
fizikusok – formálja velünk a 
jövőt a Gyömrői úton. A Bosch 
minden ötödik magyarorszá-
gi munkavállalója innováció-
val foglalkozik, ami példát-
lan a hazai kutatás-fejlesztési 
(K + F) szférában. A Budapesti 
Fejlesztési Központ az elmúlt 
években a Bosch egyik zász-
lóshajójává vált, és mára meg-
kerülhetetlen a nemzetkö-
zi autóipar vérkeringésében. 
Egy olyan különleges tudás-
központ, amely a legizgalma-
sabb járműfejlesztési projek-
tekben vesz részt.

– Hogyan mérhető az ered
ményesség a K + F területén? 

– Általánosan elfogadott 
mérce nincs. A kompetenciák 
megléte viszont számszerű-
síthető, továbbá a vevői elége-
dettség és a költséghatékony-
ság is mérhető. Objektív mód-
szerekkel kimutatható, hogy 
azonos feladat elvégzéséhez 
nekünk több vagy kevesebb 
időre van-e szükségünk, mint 
a konkurens cégeknek. Buda-
pest a folyamatos fejleszté-
seknek köszönhetően e téren 
is állja a versenyt. 

– Mi szól Magyarország 
mellett: az olcsó munkaerő? 

– A K + F területen a szak-
tudás a meghatározó szem-
pont és nem a munkaerő költ-
sége. A Bosch a versenyelőny 
összetevőit vizsgálja, és sok 
mindent számításba vesz. 
Csak olyan helyszíneken épít 
fejlesztési központot, ahol 
megfelelőnek tartja például 
az egyetemi infrastruktúrát, 
hiszen onnan lehet megfele-

lő szaktudású 
utánpótlást to-
borozni. Mi a 
Boschnál Ma-
gyarországon 
is az ipari és az 
akadémiai szfé-
ra aktív együtt-
működésére 
építve képzel-
jük el a techno-
lógiák fejlesz-
tését, szorosan 
összekapcsolva 
az egyetemi alkalmazott ku-
tatást és az ipari fejlesztése-
ket. Évek óta stratégiai part-
nerséget ápolunk magyaror-
szági egyetemekkel, össze-
sen több mint tíz felsőokta-
tási intézménnyel működünk 
együtt. 

Fontos továbbá a kulturális 
közeg és a nyelvtudás, Buda-
pesten például sok kollégám 
beszél német és angol nyelven 
is. Ezek mind meghatározók 
egy-egy Bosch K + F-telephely 
kiválasztásakor.

– A fejlesztési központ bő
vítése látványosan halad. 
Mikor adják át a Campus II. 
néven emlegetett komple
xumot? 

– A magyarországi Bosch-
csoport kiemelt beruházá-
sa, a Robert Bosch Kft. buda-
pesti telephelyének bővítése a 
terveknek megfelelően halad, 
az új campus várhatóan 2022 
második negyedévében nyitja 
meg kapuit, fontos helyszín-
ként szolgálva az elektromo-
bilitáshoz és az autonóm jár-
művekhez köthető kutatás-
fejlesztéshez. A világjárvány 
a munka világát is alapjaiban 
változtatta meg, így a 90 ezer 

négyzetméte-
res épület te-
reit és közös-
ségi funkció-
it már ezeket a 
tapasztalato-
kat felhasznál-
va alakítjuk ki. 

–  A  k o r 
mánytól közel 
5,5 milliárd fo

rint támogatást kapnak a kö
vetkező években az elektro
mobilitást fejlesztő központ
juk létrehozására. Mire for
dítják a pénzt? 

– Az  elektromobilitás az 
egyik legfontosabb trend je-
lenleg az autóiparban. A Bosch 
nyitott valamennyi jövőbe-
ni erőátviteli technológia irá-
nyába, és elkötelezett támoga-
tója a nulla károsanyag-kibo-
csátású járművezetés megva-
lósításának. Miközben válla-
latunk folyamatosan fejlesz-
ti a belső égésű motorokhoz 
kapcsolódó elektronikákat, 
az elektromobilitás területén 
is piacvezető szerepet tölt be. 
A Bosch célja, hogy Budapest 
Kelet-Közép-Európa kutatás-
fejlesztési központja legyen az 
elektromos és hibrid hajtás-
láncok, valamint az egyéb mű-
szaki megoldások fejleszté-
se révén. Ezért a Bosch elekt-
romobilitás-fejlesztő közpon-
tot hoz létre, ahol különböző 
járművek elektromos, vala-
mint hibrid hajtásláncait és 
egyéb specifikus rendszereit, 
komponenseit fejlesztik majd. 
Az egyetemekkel együttmű-
ködve újítjuk meg szakértel-

münket az autóipar elektro-
nizációjában. 

– 2041ben milyen jármű
vek fognak közlekedni Ma
gyarországon?

– Nehéz ezt megjósolni, de a 
Bosch víziója szerint a jármű-
vek legnagyobb része elekt-
romos meghajtású lesz, a na-
gyobb járművek üzemanyag-
cellával, a kisebbek pedig ak-
k u mu l á t or r a l  mű kö d nek 
majd. Egyes városrészekben 
autonóm, vagyis önvezető bu-
szok, taxik közlekednek majd. 
Úgy véljük, az autópályákon is 
lesznek olyan szakaszok, ahol 
a személyautó magától halad, 
a sofőr feladata pedig a jármű 
ellenőrzésére korlátozódik.

Az önvezetésnek is vannak 
szintjei, az egységes autóipa-
ri meghatározás alapján ma 
már szinte bármelyik már-
kánál megtalálhatjuk a ket-
tes szintű önvezető funkció-
kat, mint például a távolság-
tartó automatikát. A harma-
dik szintnél a sofőr már kiad-
hatja a kezéből az irányítást. 
A legmagasabb szintek – ne-
gyedik és ötödik – bizonyos 
körülmények között már ma 
is működnek, de városi forga-
lomban még nem elérhetők.

– Drágább lesz a villanyau
tó, mint a robbanómotoros?

– Mi a Boschnál arra törek-
szünk, hogy az új technológiák 
mindenki számára elérhetők 
legyenek. Az eddigi tapaszta-
latok azt mutatják, hogy né-
hány év elteltével az új tech-
nológiák könnyen elérhetővé 
válnak már széles körben is. 

Világszínvonal Világszínvonal 
a Gyömrői útona Gyömrői úton

Interjú Szászi Istvánnal, a Bosch-csoport magyarországi vezetőjével

Másfél év kihagyás után visz-
szatért a Food Truck Show a 
Kincsem Parkba, félszáz bü-
fékocsi várta a különleges 
ízekre vágyókat három na-
pon át szeptemberben. A ven-
dég ezúttal Spanyolország volt, 
így spanyol véres hurka, jamón 
sonkás gofri, chorizzo, kara-
mel lel  t ölt öt t 
churros, pulled 
pork, gazpacho 
i d é z t e  m e g  a 
spanyol konyha 
világát. Tartoga-
tott izgalmakat 
a fogadás kedve-
lőinek is a Kin-
csem+ Nemzet-
közi Lóverseny 
és Food Truck 
Show, hiszen az 
agarak futamai 
után jöttek az 
angol telivérek 
galoppversenyei, 
majd a zárónap 
ügetőfutamai. 

Ízek, illatok, Ízek, illatok, 
futamokfutamok
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Helyi vállalkozók segítségé
vel Kőbányán is nyitott irodát 
a babamentő Várva Várt Ala
pítvány. Pszichológus, nőgyó
gyász, lelkész segítőkből álló 
önkéntes csoportjaik ország
szerte gondozzák a krízishely
zetben lévő várandós anyákat 
és családjaikat, hogy minden 
megfogant élet világra jöhes
sen. A támogató terápiák mel
lett adományokat is közvetí
tenek, végső esetben pedig, 
ha a baba a vér szerinti szülei
nél nem maradhat, az örökbe 
adásban segítenek.

Lukács József országos el
nök az avatón elmondta: a fel
újított Vasgyár utcai iroda 
adomány átadásátvételi pont 
lesz, és itt fogadják majd a sú
lyos helyzetbe került terhes 

nőket és családokat. Babake
lengyét, ápolási szereket szin
te azonnal tudnak adni, de ha 
egyegy értékesebb felszere
lés, babakocsi vagy etetőszék 
kellene, arra is lehet megoldás. 
A munkában számítanak a ke
rületi önkormányzat szociális 
hálózatára, hiszen ők ismerik 
a helyieket, ők segíthetnek el
dönteni például azt is, hogy ki 
a valódi rászoruló.

A  meg nyitón részt vevő 
két önkormányzati képvise
lő, Horváth Márk és dr. Pap 
Sándor is azt hangsúlyozta, 
hogy közös felelősség, hogy a 
megfogant életek biztonság
ban megszülethessenek, és az 
édesanyák, családok krízis
helyzetben támogatást kap
janak. 

30 éves az Emberbarát Alapítvány Alkohol-drogrehabilitációs Intézete

Lehet, hogy először csak a ré
szeg éjszakák érnek egymás
ba, de a cudar családi háttér, 
a nyomor is a drogok rabságá
ba vezethet, illetve az is gya
kori, hogy a fiatal kivonul az őt 
bántó világból, és fel sem áll a 
számítógép elől. Ahány szen
vedélybeteg, annyi történet, 
egy közös csak bennük: kilép
ni egyedül szinte lehetetlen. 
Ezen az úton nyújt segítséget 
az Emberbarát Alapítvány.

Alapítója, Lóránt Miklós
né, már a hatvanas évektől sa
ját lakásában gondozta a tár
sadalomból kisodródott em
bereket. Veje és lánya, Berecz
ki Sándor és Bereczki Sándor
né, Ági néni, lelkipásztorként 
kezdtek foglalkozni a szen
vedélybetegekkel, szintén sa
ját otthonukban segítve az el
esetteket. Az alapítvány meg
alakulása után két évvel a volt 
kőbányai zsinagóga épületei
ben, gyülekezeti és külföldi se
gítséggel sikerült megnyitni az 
Emberbarát Alapítvány Alko
holdrogrehabilitációs Intéze
tét. Szeptemberben az elmúlt 
harminc év történetének, il
letve az immár négy részlegen 
folyó rehabilitációs és reszo
cializációs munka bemutatá
sára hívták konferenciára az 
ország szakembereit.

D. Kovács Róbert Antal pol
gármester megnyitójában kö
szönetet mondott az alapít
ványnak a Hős utcai misszió
ban való közreműködésért, 
jelezve, hogy az utógondozás 

még nem ért véget. A ke
rület vezetője hangsú
lyozta, hogy a szenve
délybetegség mindenki
re leselkedik, ennek koc
kázatát ráadásul fokozta 
a járvány idején megta
pasztalt bezártság. Kiss 
Éva, a Kőbányai Kábító
szerügyi Egyeztető Fó
rum koordinátora a meg
előzés fontosságát hang
súlyozta, azt, hogy a fia
taloknak sikerélmény 
kell, hogy elhiggyék, ér
tékes, sikeres emberek
ké válhatnak.

Bereczki Sándor igaz
gató a drogfogyasztó kis
korúak kezeléséről tar
tott előadást. A tapasz
talatok azt mutatják, a 
drogok világába süllye
dő tinédzserek kivétel 
nélkül önértékelési za
varban szenvednek. Kudarcok 
sora, ingerlékenység, állandó
sult rossz hangulat, rendőrsé
gi ügyek: ez a drog lépcsőhá
za. A szakember szerint nincs 
sablon és nincs recept, akkor 
kezdenek kigyógyulni, amikor 
cél jelenik meg az életükben. 
És hogy kit mi vezetett a he
lyes útra, arról maguk a bent
lakó „páciensek” beszéltek egy 
kisfilmben.

Az alapítvány elve, hogy nem 
korlátozza a beteget, hanem 
segíti. Önismereti csoportok, 
sport és kalandterápia, kirán
dulások, illetve a testi és lel
ki orvosi rehabilitáció mellett 

fontos a munkaterápia 
is, hogy a társadalom
ba is visszataláljanak. 
Az intézetben példá
ul autószerelő műhely, 
konyha, asztalosüzem, 
saját pékség működik.

Bereczki Sándorné a jelen 
nagy veszélyének nevezte a di
zájnerdrogokat. Azok ugyan
is bárhol hozzáférhetők és ol
csók. A másik gond pedig a pe
rifériára szorult családokban 
mutatkozó minta: erőszak, 
alkohol, rendőrségi üg yek. 
A  szakember szerint a Hős 
utcai projekt ezért a megelő
zésben is példaértékű. Ahogy 

megjelentek a telepen, azon
nal megtelt a gyermekfoglal
koztató játszóház. Önkénte
sek jöttek, köztük zenész, or
vos, egyetemi tanár. Asszony

kör, férfikör ala
kult, kirándulá
sok, buszos tú
rák szerveződ
tek, zenetanítás 
kezdődöt t. És 
bár a program 
nyáron hivata

losan véget ért, a közösségek 
megmaradtak. A gyerekek és 
fiatalok pedig így látják, hogy 
milyen is lehet, milyen is le
hetne a való világ.

Öt kérdés a drogokról
Aki válaszol: dr. Zacher Gábor toxikológus, aki kőbányai 
diákoknak tartott előadást a prevencióról
– Sokan még mindig a mari
huánát, kokaint, heroint tart
ják az igazi drogoknak, hol
ott a kör jelentősen kibővült. 
Mit kell tudni az új generációs 
szerekről?
– Ezek az alapanyagok jellem
zően Kínából jönnek. Olcsó az 
előállításuk, olcsó a szállítás, 
egy biofű cigarettát már pár 
száz forintért meglehet vásá
rolni, márpedig ez az anyag már 
néhány mikrogrammnyi meny
nyiségben komoly élettani ha
tásokat tud kifejteni. 

– Ön rendszeresen beszél az 
alkohol ártalmairól, pedig ezt 
a „legális drogot” a társada
lom a tűrt, vagy még inkább 
a támogatott kategóriába so
rolja, ezért nehezebb a fiata
lokat ezzel „ijesztgetni”. Mer
re haladunk?

– Nem csökkent érdemben 
az elmúlt húsz évben az alko
holisták száma. A fiatalok egy
harmada, a 16 és 18 év közötti 
korosztály heti rendszeresség
gel fogyaszt alkoholt. Ezzel még 
mindig dobogósak vagyunk Eu
rópában. Ami új, hogy a rövi d
italok aránya nő, mert ez a tren
di életérzés, és jobban is „üt”. 

Azt kéne az emberek életébe 
egyfajta keretrendszerként be
építeni, hogy például két sör 
elég, nem kell a harmadik. 

– Mennyire károsak az ener
giaitalok, vane veszélye an
nak, hogy sok gyerek már az 
iskolai tízórai mellé csoma
golja?

– 14 éves kor alatt nem ja
vasolt, de a 14–18 éveseknek a 
napi egy energiaitaltól nem lesz 
semmi bajuk. De a napi három
négy doboz már okozhat komoly 
egészségügyi problémákat, rá

adásul a koffeinnel mint addik
ciós szerrel számolni kell.

– Mi a véleménye a netfüg
gésről, ez is egyfajta drog?

– Kétmillióan használják a 
közösségi médiát Magyaror
szágon, és fele részük a regge
li ébredéskor a telefonját nézi 
meg, mielőtt a mosdóba menne. 
A 12 és 34 év közötti korosztály 
gyakorlatilag egész nap magá
nál tartja a mobilját. Függőség 
ez is, ami az emberi kapcsola
tainkat is rettenetes módon át
alakította. Például amikor azt 
látni, hogy elmegy egy pár va
csorázni, és mindketten a gom
bokat nyomogatják az asztal
nál.

– Vannake a szenvedélybe
tegségek gyógyításának, illet
ve a megelőzésnek új lehető
ségei?

– A rehabilitációra kerülők 
már a szerhasználók szélsősé
ges csoportját jelentik. Itt min
den azon múlik, hogy a függő 
szociális hálója milyen. Van
e például családja, ahova visz
sza tud menni. A megelőzésben 
sincs új a nap alatt: a tartalmas 
családi, baráti kapcsolatainkat 
kell ápolni és megőrizni.

Várva Várt misszió 
a Vasgyár utcában

Gimnasztika helyett karton
hajtogatással melegítettek be 
tesiórán a hetedikesek a Kert
városi Iskola udvarán. Bár 
a papírgyűjtő verseny akkor 
még csak a második napjánál 

tartott, négy vagy öt műanyag 
konténer már megtelt. A  ta
pasztalatok alapján a prímet a 
kisebbek szokták vinni. Az al
sósok „rágják anya és apa fü
lét”, hogy a család már nyár ele
jén kezdjen el bespájzolni pa
pírhulladékból. A konténere
ket egy helyi vállalkozás, a hul
ladékok begyűjtésére és hasz
nosítására szakosodott Duna 
Recycling Kft. vette át idén is. 
A cég 25 forintot fizetett egy 
kilóért, ami 5–10 tonna esetén 
már szép summa. A bevételen 
az osztályok osztoztak – kiki 
a szorgalma szerint. Az össze

gyűjtött forintok közösségi 
élményekben hasznosulnak, 
például kirándulásban vagy 
cirkuszlátogatásban.

A  Kertvárosi diákjai ha
g yomá nyosa n erősek eb
ben a vetélkedésben. Első
re úgy tűnt, hogy a papírfor
ma idén is bejön, és ők nyer
nek. A  nagy hajrában azon
ban végül a másodikak let
tek a Bem József Iskola mö
gött és a Szent László előtt. 
A dobogósoknak 100, 75, il
letve 50 ezer forint jár a ver
senyt szervező Cikk Egye
sülettől, amely nem az össz
mennyiség alapján, hanem 
az iskolai létszám arányában 
hirdetett eredményt.

A civil szervezet, amelynek 
elnöke a Zrínyi Miklós Gim
názium igazgatója, Edényi 
László, a papírgyűjtés mel
lett tisztasági akciót is hir
detett az Európai Mobilitá
si Héthez, illetve a Takarí
tás Világnapjához kapcso
lódóan. Lapunk a „köztisz
tasági napon” a Zrínyiben 
járt. Az udvaron komposz
tálót ácsoltak, gallyakat ta
licskáztak, falevelet gereb
lyéztek, sziklakertet csinosí
tottak, bokrokat ültettek, ga
zoltak és szemetet szedtek a 
diá kok. Az iskola környékét 
is megszabadították az eldo
bált csikkektől. Részvételük 
dupla haszonnal járt: iskolai 
környezetüket komfortosab
bá tették, miközben a „mun
kaórák” beleszámítottak a 
kötelezően előírt közösségi 
szolgálatba.

A  papírgyűjtés és a tisz
ta sá g i a kció megszer ve
zésében a Kőbányai Diákta
nács és a Kőkert is segítet
te a Cikk Egyesületet. 2021
ben a fenntartható fejlődést 
propagáló Európai Mobilitá
si Hetet szeptember 16a és 
22e között rendezték meg, 
a Takarítás Világnapjaként 
pedig szeptember 20át jelöl
te ki a naptárban az ENSZ. 

Visszatartó erő az Örsön
Az állandó rendőri jelenlét elriasztotta a járókelőket molesztáló bandát

Mentünk egy kört az aluljáróban, 
mielőtt D. Kovács Róbert Antal 
polgármester és Baricska Nor
bert megbízott kerületi rendőr
kapitány kíséretében „körlet
szemlét” tartottunk az Örs vezér 
terén. Kíváncsiak voltunk arra, 
hogy ugyanazt látjuke a járóke
lők közé vegyülve, mint a Kőbá
nyán jól ismert emberek társa
ságában.

Szeptember közepe volt, kedd 
kora délután, a tanév két hete 
tartott már, amit a diákok szá
mából érzékeltünk is. A Fehér út 
túloldalán, az Árkáddal szemben 
katonai járőrpárossal találkoz
tunk. Dolguk a dohánybolt kör
nyékén és a büfésoron sem akadt. 
Az aluljáró élte a hétköznapjait, 
jöttekmentek az emberek, nyo
ma nem volt annak a koldusok
ból vagy csavargókból álló ag
resszív bandának, amelyről au

gusztus elején cikkezett a sajtó. 
Feltűnő volt viszont, hogy eltűnt 
a mocsok. A fővárosi tulajdonú 
közterületek tisztaságáért fele
lős FKF faltól falig tartó nagyta
karítást rendezett az aluljáróban, 
amit a továbbiakban az eddiginél 
nagyobb gyakorisággal ismétel 
meg. Az aprómunkát, tehát min
dennapos sepregetést, felmosást 
végző gépek ottjártunkkor is dol
goztak. D. Kovács Róbert Antal 
polgármester meg is jegyezte, 
hogy tisztaságban és rendezett
ségben az Örs most már simán 
állja a versenyt a belső kerületek 
aluljáróival, köztereivel.

Az állandó rendőri jelenlét az 
említett banda visszatérését le
hetetlenné teszi. A téren – a Bu
dapesti Rendőrfőkapitányság 
(BRFK) Közrendvédelmi Fő
osztálya, valamint a Készenlé
ti Rendőrség közreműködésé

vel napi 24 órás járőrszolgála
tot ad a két illetékes kerületi ka
pitányság: a zuglói és a kőbá
nyai. A járőrök szükség esetén 
erősítést kapnak a BRFK Tevé
kenységirányítási Központjá
tól (TIK). A TIK számára a köz
rend hatékony védelme, így a 
probléma gyors kezelése az el

sődleges szempont. Ezért az irá
nyítók nem azt nézik a központ
ban, hogy a kérdéses terület me
lyik kerületi kapitánysághoz tar
tozik, hanem azt, hogy hol van a 
legközelebbi szabad járőr.

A  rendőrség működésének 
szintén általános, magától érte
tődő jellemzője a bűnügyiköz

biztonsági helyzet folyamatos 
elemzése. A járőrök létszámát 
a kapott adatok alapján emelik 
vagy csökkentik egyegy helyen. 
Ahol sok az ember, ott a jogsér
téseknek nagyobb a valószínű
sége, ezért a forgalmas tereket, 
aluljárókat folyamatosan figye
lik, és visszatérően ellenőrzik, 
időnként célzottan is. Ahogy az 
Örs vezér terének példája is mu
tatja, a helyzetelemzésben és ah
hoz kapcsolódóan a járőrszolgá
lat szervezésében a rendőrség fi
gyelembe veszi a lakosság jelzé
seit. Kőbányán az első félév sta
tisztikája alapján az összesített 
bűnügyi mutató, illetve a közte
rületi bűnügyi mutató egyaránt 
kedvezően alakul idén. Időará
nyosan mindkét kategóriában 
kevesebb bűncselekményt tart 
nyilván a rendőrség, mint tar
tott 2020ban és 2019ben.

Papírgyűjtési verseny és köztisztasági akció a Cikk Egyesület szervezésében 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 407/2021. (VIII. 26.) számú határozata alapján értékesíte-
ni kívánja a következő ingatlanokat:

Cím
A lakás alapterülete, 

szobaszáma, kom
fortfokozata:

A lakás mű
szaki állapota:

A lakás közüzemi fel
szereltsége:

A lakás ki
kiáltási ára:

Az ingatlan megtekintése
(Bejelentkezés: Rácz Szilvia,  

tel.: 06-1-666-2725, Holly Tünde, 
tel.: 06-1-666-2721)

Bihari utca 17. 
fszt. 2.

26 m2, 1 szobás, 
komfort nélküli

Felújítandó

Vízfogyasztásmérő 
óra és gázfogyasztás-
mérő óra szolgálta-
tással

3 410 000 Ft
2021. október 26. (kedd) nap-
ján 14:00–15:00 között

Bihari utca 17. 
fszt. 3.

18 m2, 1 szobás, 
komfort nélküli

Felújítandó

Vízfogyasztásmérő 
óra és gázfogyasztás-
mérő óra szolgálta-
tással

2 360 000 Ft
2021. október 26. (kedd) nap-
ján 14:00–15:00 között

Állomás utca 20. 
fszt. 7.

25 m2, 1 szobás, 
komfortos

Felújítandó
Elektromosáram-fo-
gyasztásmérő óra 
szolgáltatással

5 250 000 Ft
2021. október 26. (kedd) nap-
ján 15:15–16:00 között

Kada utca 19. 
fszt. 6.

30 m2, 1 szobás, 
komfortos

Felújítandó
Elektromosáram-, gáz- 
és vízfogyasztásmérő 
óra szolgáltatással

5 510 000 Ft
2021. október 28. (csütörtök) 
napján 13:00–13:45 között

Óhegy utca 39. 
fszt. 7.

30 m2, 1 szobás, 
komfortos

Felújítandó
Elektromosáram-, gáz- 
és vízfogyasztásmérő 
óra szolgáltatással

5 510 000 Ft
2021. október 28. (csütörtök) 
napján 14:00–14:45 között

Sörgyár utca 46. 
I. 1.

37 m2, 1 szobás, 
komfort nélküli

Felújítandó
Elektromosáram-, gáz-
fogyasztásmérő óra 
szolgáltatással

4 720 000 Ft
2021. október 28. (csütörtök) 
napján 15:00–16:00 között

Közösségi élmény 
hulladékból

„Próbáld meg, 
segítünk!”

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, 
I. emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2021. november 5. (péntek) 11:30 óráig beérkezően 
lehet jelentkezni.

A személyes vagy meghatalmazott által történő megtekintés a pályázatra való jelentkezés feltétele! 
A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 
30.) főépület, I. emelet 102-es számú irodában félfogadási időben, illetve telefonon a (061) 666-2725-es számon kérhető.
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Új kötettel jelentkezett Ka
nizsa József író, költő, Kő
bánya díszpolgára. A hit
életet és a vallásos meg
győződést előtérbe he
lyező, Isten kegyelmében 
című verseskötetet N. Se
bestyén Katalin festőmű
vész kiállításával közösen 
mutatták be a KÖSZI Kő
Café Galériájában. Az estet 
D. Kovács Róbert Antal pol
gármester nyitotta meg, 
aki a kerület közösségi éle
tében aktív szerepet válla
ló Kanizsa József tevékeny
ségét méltatta. Az estről a 
zene sem maradt el, a részt
vevők Tóth Éva operettpri
madonna és Leblanc Győző 
operaénekes előadásában 
gyönyörködhettek. 

– Milyen volt a közönség a 
„magyar New Orleansban”? 
– Jó, és a terem is jó, az akusz-
tikán, a székek elosztásán 
ugyanis sok múlik. A közönség-
nek az tesz jót, ha sokan van-
nak kis helyen. A műsornak pe-
dig az, ha sokat vagyok színpa-
don, mint az elmúlt napokban. 

– Mi van kész a szövegből?
– Minden estemnek van váz-

lata, amelyet a mostani turné 
előtt át kellett olvasnom, hi-
szen a Covid miatt kétszer is le-
állásra kényszerült az előadás-
sorozat. 

– Mennyit improvizál?
– Ahogy „öregszik” az est, 

egyre kevesebbet. A nézői re-
akciók alapján kialakulnak a 
fix poénok, amelyekre minden-
hol vevők az emberek. Ezeket a 

későbbiekben ugyanúgy kell 
mondani, nem szabad beleimp-
rovizálni, a poénnak megvan a 
maga ritmusa. Ha túlterhelem, 
azzal el is ronthatom.

– Az előadást hallgatva az 
volt az ember benyomása, 
hogy a civilizáció egyre job
ban elhülyít minket. Így len
ne ez? 

– Az  ilyen összefüggések 
mélységi feltáráshoz nem ér-
tek. Én azt ábrázolom, amit a 
személyes benyomásaim, a há-
rom gyermekem, a baráti be-
szélgetéseim, az olvasmánya-
im vagy a filmélményeim alap-
ján leszűrök a mindennapi élet 
valóságából. Nem egy celeb va-
gyok az elefántcsonttoronyban, 
akinek az egyetlen mondaniva-
lója az, hogy ő híres ember. 

– A mostani „előzenekara”, 
Tóth Edu mondta önről, hogy 
„nekem a Bödőcs olyan volt, 
mint Michael Jordan”. Milyen 
érzés etalonnak lenni? 

– Nem szoktam ezen morfon-
dírozni. Edu szavai nyilván jól-
esnek, de azért a stand-up „hó-
szobrászat”. Mindig faragni, 
vagy legalább csiszolgatni kell 
a műsort. 

– Mit gondol Hofiról? 
– Ha már etalon, a hozzáállá-

sa példaértékű számomra, so-
kat tanultam a maximalizmu-
sából. Hofi minőségéről min-
dent elmond, hogy újra lehet 
nézni a műsorait. 

– Mi az ön ars poeticája?
– Dolgozni kell, úgy, hogy 

munka közben egyszerre kétel-
kedjen az ember és élvezze azt, 

amit csinál. Hagyni kell mű-
ködni a belső műszert, és a jel-
zett hibákat ki is kell javítani, 
hogy a következő est még jobb 
legyen.

– Van kreatív csapata, vagy 
egyedül végzi a „hószobrá
szatot”? 

– Amikor formálódik ben-
nem az új est, leülök beszélget-
ni a barátaimmal, és vázolom 
nekik az ötleteimet. Van, amit 
megfogadok a hozzászólásaik-
ból, és van, amit nem. Érdekes 
lenne egyszer összevetni, hogy 
mi lett másfél év elteltével az 
asztali beszélgetésből. 

– A Mulat a manézs címet 
adta a harmadik könyvének. 
Miben más, mint az előző 
kettő?

– Több szereplő szólal meg 

benne. A főszereplővel, a po-
rondmesterből lett „ország-
igazgatóval” másként beszél a 
felesége, mint a tanácsadója. 
Többféle nyelvi megoldást kel-
lett alkalmaznom ahhoz, hogy 
mindenkinek meglegyen a saját 
hangja. A narrátori hang meg-
formálásán is sokat dolgoztam. 
A karakter ironikusnak indult, 
végül kollaboráns lett.

– A regény az irodalom és a 
standup egyvelege? 

– Nem. De van benne stand-
up paródia, amelyhez olyan 
kollégák előadásait kellett 
megnéznem, akiket nem tar-
tok etalonnak. A paródiához 
ugyanis rossz poénokat kellett 
írnom. Érdekes tapasztalás 
volt, hogy rossz poént mennyi-
vel könnyebb írni, mint jót. 

Viva la musica
Csellistanövendékek hangversenye 
a Helytörténeti Gyűjteményben

Az első műsorszám úgy vezette 
fel a másodikat, hogy egyúttal 
kirajzolta a tehetséggondozás 
ívét: Sosztakovics egyik prelú-
diumát Dávid Krisztina két új 
tanítványa adta elő, utánuk pe-
dig egy olyan csellistaduó kö-
vetkezett Boccherini szonátájá-
val, akik a tanárnő eddigi peda-
gógusi pályájának csúcsát kép-
viselik.

Renczés Balázs a kőbányai 
zeneiskolából egyenesen a Ze-
neakadémiára került mint kivé-
teles tehetség. Skóciában foly-
tatta, onnan jött haza a növen-
dékek hangversenyére. Braun 
Márton Németországban vé-
gezte felsőfokú tanulmányait, 
először Weimarban – Liszt Fe-
renc városában –, majd Mün-
chenben. A bajor fővárosban ma 
már ő tanít másokat. Tizenhat 
éve Balázs és Márton a Sosz-
takovics-darabot adták egy or-
szágos versenyen, amelyet meg 
is nyertek vele. 

– Kell-e tehetség a tehetség-
gondozáshoz? – kérdeztük Dá-
vid Krisztinától. 

– Ha tehetség nem is, érzék 
bizonyosan kell hozzá, és nem 
árt a szerencse sem – szólt a 

válasz. Vele kegyes volt For-
tuna, hiszen az első két tanít-
ványa – ahogy ő fogalmazott 
– Balázs és Marci volt. Hozzá-
juk mérhető tehetségeket a je-
lenlegi növendékei között is lát. 
Mindketten fiúk, egyikük még 
csak most kezdte a felső tago-
zatot az általános iskolában, 
de virtuóz játékával megfogta 
a Helytörténeti Gyűjtemény-
ben rendezett hang verseny 
hallgatóságát. Miként nagyobb 
társa is, aki A hattyút adta elő 
Saint-Saënstól úgy, hogy az em-
bert vitte a zene, és szinte látta 
maga előtt repülni a délceg ma-
darat. Kellő kitartással megvan 
az esélyük arra, hogy odáig jus-
sanak, mint Renczés Balázs és 
Braun Márton. 

– A tehetség önmagában nem 
elég, kell hozzá szorgalom és 
tudatosság. A tehetséges em-
bernek is fejben kell meghatá-
roznia az utat, amelyet szeret-
ne bejárni – hangsúlyozta Dá-
vid Krisztina, aki 2009-ig ta-
nított a kőbányai zeneiskolá-
ban. A kerület művészeti életé-
től nem szakadt el, hiszen fér-
jével, Bakó Rollanddal közösen 
vezetik a Tutta Forza zenekart.

„Azt ábrázolom, „Azt ábrázolom, 
amit leszűrök amit leszűrök 
a valóságból”a valóságból”

Bödőcs Tibor egy este alatt kétszer töltötte meg a KőrösitBödőcs Tibor egy este alatt kétszer töltötte meg a Kőrösit

A magyar humor New Orleansának nevezte előadás közben Kőbányát. A célzást mindenki dekódolta 
a közönségből. Hofi maximalizmusát etalonnak tartja, azon viszont nem szokott gondolkodni, hogy 
ő maga mércee. Interjú a humorista íróval. 

Rímek, színek, 
dallamok

S o m  L a j o s 
tiszteletére 
avattak em-
lé k t á bl á t  a 
zenész szü-

letésnapján, október 1-jén an-
nak a Hungária krt. 5–7. szám 
alatti társasháznak a lakói, 
ahol a Piramis alapítója élete 
több szakaszában élt és alko-
tott. A legendás kőbányai rock-
zenész 70 éves korában hunyt 
el, idén lett volna 74 éves. 

Az avatáson a basszusgitáros 
édesanyja is részt vett, hiszen 
Margit néni ma is itt él. 

– Itt járt a László Gimnázi-
umba. Angolból is érettségi-
zett, mert akkor már a fejében 
volt, hogy zeneileg tovább fogja 
képezni magát. Beletörődtünk 
férjemmel, hogy Lalikám örö-
költe a Som családból a művé-
szi hajlamot, és így bebizonyí-
totta, hogy ezen a vonalon ma-
rad, és így képezte magát – me-
sélte az édesanya az emléktáb-
la avatásán, megköszönve a la-
kóközösség összefogását.

– Som Lajos az 1960-as évek 
közepétől zenélt, a lakótelep 
7-es és 11-es épületének pincé-
jében, a barátaival próbáltak, 
gyakoroltak minden szabad 
idejükben. Játszott a Tűzke-
rék, a Neoton, a Taurus zene-
karokban is – elevenítette fel 
a zenész pályájának állomása-
it a társasház közös képviselő-
je. Papp Zoltán önkormányzati 
képviselő azt is hangsúlyozta, 
hogy a lakók akaratából emelt 
emléktábla is egy olyan talál-
kozási pont, amely erősíti, egy-
befűzi a helyi közösséget. 

Harminc év körüli fiatalember 
sietett az édesapjával a polgár-
mesteri hivatal hátsó bejáratá-
hoz, ahonnan a vezetett túra in-

dult. Ismerős, még-
is furcsa nyelven be-
széltek egymással, 
a német és a holland 
között félúton. Mint 
kiderült, ilyen a sváj-
ci német… Mátyás 
Bernben nőtt fel, de 
a nyarakat Budapes-
ten töltötte, ma pe-
dig már itt él. Villa-
mosozás közben szeretett bele 
Kőbányába. Megfogták a régi 
gyárépületek. A Szent Lász-
ló-templomban és a Conti-ká-
polnában járt már, de a „kőbá-
nyai bakancslistáján” a hivatal 
is szerepelt.

Alkalmi idegenvezetőnk, 
Hegedűs Károly aljegyző sza-
vaiból kihallatszott, hogy ra-
jong a munkahelyének otthont 
adó épületért, sokat is tud róla. 
És büszke arra, hogy a felújítás 
során ügyeltek a múlt értékei-
nek megőrzésére, helyreállí-

tására. Így került vissza a kép-
viselő-testület új üléstermé-
be a színes ólomüveg mennye-
zet, amely a sokak által tűzto-
ronynak nézett világítótorony-
ból kapja a fényt. A mennyezet 
a díszüvegekhez hasonlóan a 
korszak legkeresettebb üveg-
festője, Róth Miksa műhe-
lyében készült. Eredeti a fa be-
járati kapu, a földszint terraz-
zopadlója, amelyet a középko-
ri Velencéből származó tech-
nológiát követve műkőből ön-
töttek, és eredeti a lapokból 

összeillesztett mo-
zaikpadló is a má-
sodik emeleten. Az 
igazi építészeti „cse-
megéért”, a székely 
mintára készített, 
facsapokkal össze-
fogatott tetőszer-
kezetért azonban 
a padlástérig kell 

menni, amelyet majd száz éve 
emeltek meg, hogy aláférjen a 
második szint.

1896-ba n, a honfogla lás 
ezeréves ünnepének évében, 
amikor a polgármesteri hiva-
talt átadták, Kőbányán alig 
laktak 30 ezren. 1925-re azon-
ban a lakosság száma megdup-
lázódott, és a város kinőtte az 
épületet, a bővítés elengedhe-
tetlenné vált. A tetőszerkezet 
megemelésének köszönhető-
en ezt úgy oldották meg, hogy 
az irodai munka – költözés 

nélkül – zavartalanul folyta-
tódhasson. Az eljárás Európa-
szerte bravúrnak számított. 
Az épület eredeti magasságát a 
hivatalhoz utólag hozzáépített 
volt plébániaépület megőriz-
te, mert annak tetőszerkezeté-
hez nem nyúltak. A paplakból, 
Hock János egykori birodal-
mából maradt hátra az egyik 
alpolgármesteri iroda tömörfa 
szekrénye, amely akkora, hogy 
csak lapra szerelve lehet elvin-
ni a restaurátorhoz.

A  plébánián nagy volt ak-
koriban az élet. Az ékesszólá-
sa miatt Kőbánya „aranyszá-
jú plébánosaként” emlegetett 
Hock János irodalmi szalon-
jában Krúdy, Molnár Ferenc 
és Gárdonyi is megfordult, és 
mind látták a díszes, ónozott 
mázas, zöld Zsolnay-kályhát. 
A  művészet ma is átjárja az 
épületet, amely ismert helyi 
képzőművészek – Fábián Ró-
zsa és férje, Litkei József, Me-
iszter Károly, Krausz Margit 
– alkotásainak gyűjteményes 
tára. Hegedűs Károly aljegyző 
egyik személyes kedvence Lie-
ber Éva fali szőnyege. A házas-
ságkötő teremből került hozzá, 
amikor azt ülésteremmé alakí-
tották. 

Kőbányai 
találkozások 
Krisztussal

A Hungexpón is telt házas volt az Eucharisztikus Kongresszus 
szinte minden programja

Hívek ezrei vártak a regge
li misére, amikor a kongresz
szus hatodik napján – a hi
vatalos elnevezés szerint a 
Hit Napján – megérkeztünk 
a Hungexpo közel 20 ezer 
négyzetméteres nagy pavi
lonjába. Az emelvényen ol
tár, azzal szemben a rendez
vény jelképe, a tölgyfából 
készített missziós kereszt. 
A már elhunyt ötvösművész, 
Ozsvári Csaba monumentá
lis, 3,2 méter magas alkotá
sa a magyar őstörténet és az 
ókeresztény hagyomány mo
tívumait egyesíti. Kicsinyített 
mását kitűző formájában em
léktárgyként osztogatták a 
résztvevőknek.

A szertartás főcelebráto
ra a zágrábi érsek volt, a lá
togatók kalauzolásáért cser
készek feleltek. A csapat egy
szerre képviselte az összma
gyarságot, a nemzetközisé
get és az ökumenét, hiszen 
voltak református és evangé

likus tagjai is. Az összeállítás
nál azonban a soknyelvűség 
számított inkább, semmint 
a felekezeti hovatartozás. 
A szomszédos országok za
rándokainak szlovákul vagy 
horvátul feltett kérdései
re határon túli fiatalok vála
szoltak. Minden egyéb eset
ben jól jött a clevelandi di
aszpórából érkezett cserké
szek anyanyelvi szintű angol
tudása. A szertartások alatt 
kézjelekkel kommunikáltak 
egymással, hogy ne zavarják 
a hívek elmélyülését – me

sélte a csapat 
„operatív tör
zsének” veze
tője, Solymosi 
Balázs Ferenc. 

A  b ü f é s o 
ron két kávé
zó hölgyhöz 
léptünk oda. 
Mint kiderült, 

mindketten a Szociális Test
vérek Társaságának szerze
tesei. Már a beszélgetés első 
mondatában elhangzott a 
Krisztussal és az egymással 
való találkozás élménye. Ami
kor azt kérdeztük tőlük, hogy 
2021ben vonzóe a katoli
kus egyház, néhány pillanat
ra elgondolkodtak, majd frap
páns választ adtak. „Tizenket
ten indultunk, és mára egész 
sokan lettünk. Az elmúlt két
ezer év igazolja, hogy a ke
reszténység vonzó, amennyi
ben a krisztusi utat járja.”

Az 52 . Ne mzetközi Eu 
charisztikus Kongresszus
ra 83 országból érkeztek hí
vek Budapestre. Sokan ki
fejezetten azért indultak út
nak, hogy részesei lehesse
nek a világeseményt záró pá
pai misének, hiszen utoljára 
II. János Pál vett részt Eucha
risztikus Kongresszuson. Ol
gát, a fiatal lengyel zarándo
kot azonban nem az motivál
ta elsődlegesen, hogy élőben 
lássa Ferenc pápát. Őt a nagy 
közösségben eltöltött, min
dennapi mise lehetősége hív
ta Magyarországra.

A Hit Napján az egyik leglá
togatottabb program a köz
társasági elnök tanúságtéte
le volt. Áder János – egyebek 
mellett – arról beszélt: az em
beren múlik, hogy az Isten
től kapott jelben a véletlent 
vagy a Teremtő üzenetét lát
jae meg.

Ajándék

Bravúros történetek a Szent László térről a Kulturális Örökség Napján 

„Hivatali titkok”
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S i k í t o t t ,  f ü -
t y ü lt , tapsolt 
a Nagy Sport-
ágválasztó kö-
zönsége, ami-
kor Milák Kris-
tóf lépet t fel 
a  s z í np a d r a . 
A  tokiói olim-
pi a  e g y e t l e n 
mag yar úszó-
bajnok át ú g y 
fogadták, mint 
egy rocksztárt. 
Kijá r t a tisz-
telet a birkó-
zó Lőrincz Ta-
másnak is, akinek az olimpiai 
arany megkoronázta a spor-
tolói karrierjét, hiszen érem-
kollekciójából már csak az öt-

karikás cím hiányzott. Ké-
sőbb, a birkózók stand-

jánál csüngtek a gye-
rekek a 34 éves ver-

senyzőn, aki moso-
lyogva osztogatta 

az autogramokat, és 
állt be szelfizni.

A  Merkapt SE Maglódi 
úti sporttelepén több mint 

100 sportág és 20 hang-
szer mut at kozot t be. 
A rendezvény első nap-
ján lépni alig lehetett, 
akkora volt az érdeklő-
dés, a parkolóba egy-
más után érkeztek az 
osztályokat szállító bu-
szok. Az evezős sport-
ága k bemutatásá hoz 
kialakított kis tónál ta-

lálkoztunk olyan diák-
kal, aki a Komárom-Esz-

tergom megyei Kisbér-
ről érkezett, de jöttek La-

josmizséről és Délegyházá-
ról is. A megnyitóra kíván-

csi diákokat az Emberi Erő-

források Minisztériu-
mának helyettes állam-
titkára, Sárfalvi Péter, 
a 90-es évek közepé-
nek világ- és Európa-
bajnok öttusázója arra 

kérte, hogy legalább az 
ünnepség idejére kap-

csolják ki mobiltelefonju-
kat. Mint mondta, a Nagy 

Sportágválasztó az utánpót-
lássport egyik legfontosabb ün-

nepe, amely a valós térben kínál kikap-
csolódást a mai kor gyermekeinek.

Kőbánya polgármestere arra tért ki köszön-
tőjében, hogy a művészet megkezdte a felzár-
kózást a sport mellé a kerületben. Példaként 
említette, hogy miközben a Kincsem Parkban 
négyesfogathajtó Európa-bajnokságot rendez-
tek, az Opera Eiffel Műhelyházában az „új-
ragondolt” Carment mutatták be, amelyet az 
operarendezés Tarantinójának tartott kata-
lán művész, Calixto Bieito állított színpadra. 
D. Kovács Róbert Antal hozzátette, hogy Kő-
bánya önkormányzata a különböző sportpá-
lyák korszerűsítésével, illetve építésével újabb 
és újabb lehetőségeket teremtett azoknak, akik 
szabadidejük egy részét a mozgásnak szente-
lik. A Sportágválasztóval együtt megrende-
zett Hangszerválasztón mutatkozott be a ke-
rületben a Duna Szimfonikus Zenekar, amely-
nek Kőbánya lett az új otthona.

Az Európai Mobilitási Hét ré-
szeként Családi Autómentes 
Napot tartott az Óhegy park-
ban a Kőbányai Torna Club ke-
rékpáros szakosztálya. Az idei 
újdonság a Q R-kódos túra 
volt, amit két tematikában – 
KRESZ-, illetve helyismeret 
– és két távra hirdettek meg, 
hogy kisgyermekes családok 
is csatlakozhassanak.

A  három kilométeres tá-
vot aznap kellett teljesíteni 
az Óhegy park és az újhegyi 
Sportliget között. Az öt kije-
lölt állomáson a mobiltelefon-
nal leolvasott QR-kódok egy-
egy helytörténeti vonatkozá-

sú kérdést dobtak fel. A helye-
sen válaszolók között a ren-
dezvény végén ajándékokat 
sorsoltak ki. A nagyobb túrá-
ra, a 16. kerületben található 
Hermina Bringapark elérésé-
re egy hetet hagytak a szerve-
zők. A résztvevők a kerékpá-
ros közlekedéshez kapcsoló-
dó kérdéseket kaptak az egyes 
állomásokon. Esetükben a sor-
solást a KTC online bonyolí-
totta. 

A családi napon ötletes bal-
eset-megelőzési kezdeménye-
zés volt a BKV-buszok holtte-
rének szemléltetése. A jármű-
vet szinte körbevették a sárga 

bóják, amelyek azt jelölték, 
hogy mit nem lát a sofőr me-
net közben. A bringaverseny-
hez nem volt szükség saját ke-
rékpárra, és körözni sem kel-
lett hozzá az Óhegy parkban. 
Az egysebességes gépek egy 
helyben álltak, mint a szoba-
biciklik, és a rájuk kötött szá-
mítógép jelezte, hogy ki hol 
tart éppen az 500 méteres tá-
von, amelynek 50 másodperc 
volt a szintideje.

A KTC elnöke szerint Kőbá-
nya jól áll a bringázással, tíz 
éve a kerületnek nem volt ke-
rékpáros szerveződése, ma 
pedig már kettő is van, utalt 

Eisenkrammer Károly a Kő-
bányai Bringás Egyesületre. 
Az egykori olimpikon úgy tart-
ja, hogy az Európai Mobilitási 
Hétnek van szemléletformáló 
hatása, szerinte az autómen-
tesség gondolata elkezdett be-

épülni a köztudatba. Azt azon-
ban nem merné kijelenteni, 
hogy kocsiba kevesebben ül-
nek. Emlékeztetett, hogy 2015 
óta nagyjából ötödével nőtt a 
személyautók száma a fővá-
rosban, illetve Pest megyében. 

Nyomozás 
nyeregben

Négy helyett két keréken

Újra sportágválasztó! 

Az első Zöld családi napon 
összesen több mint 1500-
an vettek részt, folyamato-
san gyűltek a menetlevelek 
a sorsológömbökben. A me-
netlevelekre legalább öt pe-
csétet kellett gyűjteni kü-
lönböző kvízek, foglalkozá-
sok teljesítésével. Megérte: 
a két sorsoláson családi be-
lépőjegyeket nyerhettek a 
szerencsések az Állatkert-
be, a Tropicariumba, a Fü-
vészkertbe, vagy éppen a 
Közlekedési Múzeumba. 

Zöld családi nap
Zoknicsereprogram, Kis kedvencek cukiságversenye, olajtotó – színes programokra invitálta a kerületben élő-
ket a Kőbányai Önkormányzat október elején. Idén rendezték meg az első Zöld családi napot. A rendezvény egy 
többéves, szakköröket és a kerületi klímastratégia megalkotását is magában foglaló programsorozat záróesemé-
nye volt, a teljes projekt a Zöld Kőbánya – Rajtad múlik! című KEHOP-1.2.1-18-2018-00025. pályázat keretében va-
lósult meg. Cikkeinkben egy kis ízelítőt adunk, mi mindennel találkozhattak a kőbányaiak a KÖSZI előtti parkban. 

A mindennapok zöldje
A Rottenbiller park egy nap-
ra a fenntartható, környe-
zettudatos életmód szigeté-
vé változott október első va-
sárnapján. Aki bringával ér-

kezett, tekerhetett a Kőbá-
nyai Bringás Egyesülettel, 
mégpedig azon az útvona-
lon, ahol uniós program ke-
retében hamarosan kerék-
párút-fejlesztés valósul meg. 

Mások azért jöttek, hogy 
átveg yék a Tiszta udvar, 
rendes ház elismerést, de 
itt adta át Kőbánya polgár-
mestere az országos prog-

ram helyi versenyének, 
a Legszebb konyhakert 
versenynek az okleve-
leit is. „Érdekes a téma, 
jó az idő, állattal is lehet 
jönni” – foglalta össze 
kérdésünkre D. Kovács 
Róbert Antal polgár-

mester a szemmel láthatóan 
sikeres rendezvény receptjét. 
Mint mondta, érdemes meg-
fontolni, hogy hagyomány 
legyen belőle. „Látjuk azt is, 
hogy a nagyobb fokú környe-
zettudatosság elérése hosszú 
folyamat, még nagyon sok 
ilyen és ehhez hasonló ren-
dezvényre lesz szükség ah-
hoz, hogy fölöslegesen ne fo-
gyasszunk, amit lehet, újra-
hasznosítsunk, hogy elzár-
juk a csapot vagy lekapcsol-
juk a villanyt” – mondta a ke-
rületvezető, aki ezt otthon is 
alapszabálynak, a minden-
napok természetes részének 
tartja.

Esővízg yűjtő tartály, kom-
posztálókeret, madáretető – 
mindhárom kerületi program 
nagy sikernek bizonyult idén. 
A Kőbányai Önkormányzat ál-
tal megpályáztatott eszközök 
mindegyike gazdára talált, az 
esővízgyűjtő tartályra pedig 
olyan nagy volt az igény, hogy 
a kerület vezetése megnövel-
te az erre fordított pénzkere-
tet, így az eredetileg tervezett-
nél jóval több családi házba ju-
tott gyűjtőedény. Sokan a Zöld 

családi napon vették át 
a megpályázott eszkö-
zöket. 

Nagy sikere volt a ma-
g yulásokna k is, a kik 
külön sátorral vettek 
részt a rendezvényen. 
Hajnal Sándor igazga-
tó a kerti növények őszi 
gondozásá ról ta rtott 
előadást, több diák pe-
dig a sátorban egész nap kis 
szobanövényeket dekorá lt. 
Ezeket utána ingyen adták az 

érdeklődőknek, 
akik arról is tájé-

kozódhattak, milyen növények 
vásárolhatók meg az iskolá-
ban. „Sokan érdeklődtek” – fe-

lelte kérdésünkre a tizenegye-
dikes Vivien, aki azért válasz-
totta a virágkötész szakmát, 
mert abban kiélheti a kreati-
vitását. 

A zoknik 
második 
élete
Tudod-e hogyan kell zoknit 
stoppolni? A válasz erre ál-
talában a „nem”. Pedig ré-
gen e kis ruhadarab nem vé-
gezte olyan gyorsan a kuká-
ban, mint manapság, ami-
kor pár száz forintért ve-
szünk egy újat. Pedig adha-
tunk hasznos második éle-
tet a lábravalónak, hiszen 
a felmérések szerint egy 
négytagú családnál évente 
átlag 2,5 kilogramm zokni 
kerül a kukába. Felelős sze-
gedi zoknikereskedőként 
Csányi Zoltán indította 
2014-ben a zoknicsereprog-
ramot. A lényeg: összegyűj-
tik a használt, kidobásra 
szánt zoknikat, majd abból 
tűnemezelt filc készül, amit 
a bútoriparban vagy éppen 
hőszigetelésnél is használ-
nak, legújabban pedig szo-
bafestésnél a padló védel-
mében. Hét év alatt 22 ton-
na használt zokni gyűlt ösz-
sze, amiből 22 focipályányi 
filc készült. A Zöld családi 
napon is leadhatók voltak 
náluk a használt zoknik, de 
a szegedi Dressa cég postán 
is fogadja a kidobásra szánt 
lábravalókat. 

Cukiságverseny és felelős állattartás
Kutya, macska, nyuszi, teknős, pat-
kány vetélkedtek a cukiságverse-
nyen. Viki két patkánnyal érkezett, 
kis lakásban laknak, így nagyobb ál-
lat náluk szóba sem jöhetett. A rág-
csálók közül pedig azért a patkányt 
választotta, mert okos, trükkökre ta-
nítható, labdázni például kimondot-
tan szeretnek. Kedvenceik nemcsak 
őket nyerték meg, hanem a zsűrit is, 
díjjal és ajándékkal térhettek haza. 

A családi nap „celebjének” azon-
ban Pepe, a törpemalac bizonyult. 
Simogatták, fotózkodtak vele gye-
rekek és felnőttek, Pepe pedig ma-
gabiztosan tűrte a sikert, hűen kö-
vetve „tesóit”, a két fiatal beauce-
ront, valamint gazdájukat, az Elite 
kutyaiskola és kutyanapközi tulaj-
donosát. Zelena Katalin azt mondja, 
a felelős kutyatartáshoz hozzátarto-
zik a kutya szocializációja, hisz ma 
már elvárás, hogy szófogadó legyen, 
és emberekkel, más kutyákkal is jól 
viselkedjen a családi kedvenc. Kis 
termetű ebeknél ez könnyebb, ám 
a nagyobbaknál már nem árt a ku-
tyaiskola – mondja. Mint ahogy az is 
tanácsos, hogy a gazdi olyan kutyát 
válasszon, ami hozzá illik, legyen 
szó az állat természetéről vagy ép-
pen az igényeiről. 

És aki nem ragaszkodik a fajtisz-
ta ebhez, hálás társra talál állatmen-
helyeken is. Ronnie, a 11 éves keve-

rék is innen került hathetes korában 
Irénhez. Kutyaiskolába járt és imád 
tanulni, meséli Irén, és büszkén mu-
tatják be a legújabb trükköt, a „szá-
molást”: ahány ujját mutatja a gazdi, 
annyiszor ugat Ronnie.

Egykori menhelyi kutyus érkezett 
a családi napra a kőbányai rend-
őrökkel is, akik ezúttal az érdeklő-
dők állattartásra vonatkozó kérdé-
seire feleltek. Konkrét jelzéseket 
is kaptak: egy hozzájuk forduló la-
kos azt jelezte, a szomszédjában na-
gyon hangos a kutya, és azt gyanítja, 
hogy kínozzák. Másvalaki pedig ar-
ról számolt be, hogy a szomszéd 
kutya folyamatosan ki van re-
kesztve a kis teraszra, hiába 
kínlódik, nem engedik be, 
nem foglalkoznak vele. 
Nem árt tudni: az állat-
kínzásgyanús bejelen-
téseket nagyon komo-
lyan veszik a rendőrök, 
azonnal tájékozódnak 
a helyszínen, majd ha 
szükséges, szakem-
bert is hívnak. És ha 
súlyos esetről van 
szó, akkor nem biz-
tos, hogy a büntetés 
megáll a szabálysér-
tésnél, akár bűncse-
lekménynek is minő-
sülhet. 

Pecsétről 
pecsétre

Amikor nem csak egy szín a zöld

Gazdálkodj okosan és
környezettudatosan!

Hosszú Hosszú 
távon! távon! 

Az ország 340 településéről 3400-nál is többen neveztek a Népligetben meg-
rendezett 26. ALDI Női Futógálára. Idén is rajthoz állt minden korosztály, a kor-
elnök a 86 éves Sztarenszky Tiborné Marika néni volt, aki a 2,5 km-es gyalog-
lást teljesítette. A futók 600 métertől 10 kilométerig választhattak a távok 
között. A leghosszabb távot Radványi Gábor kőbányai alpolgármester és 
Sárfalvi Péter helyettes államtitkár indította el.

A ködös Albion világhírű de-
tektívje, Sörlokk Alkoholmsz 
ezúttal Kőbányán nyomo-
zott. A múlt egy ködös pont-
ján ugyanis Hordófejtő Jack 
betört a Sergyárba, és ellop-
ta Serfőző Kálmán korszakal-
kotó serének, a D24-nek a re-
ceptúráját. De hiába a híres 
nagyító, pipa és sapka, a neves 
detektív az eredeti receptúrá-
nak nem akadt nyomára, a do-
kumentumot csak hiányosan 
rekonstruálta. A zseniális ser 
tíz nagyon fontos komponen-
sének kinyomozása így a brin-
gásokra várt, akik egy „időka-
pun” át el is indultak a Kőbá-
nyai Önkormányzat és a Dre-
her által támogatott helyisme-
reti túrára az Óhegy parkból. 

Míg a túra reggel indult, a 
bringás uzsonna a naplemen-
tébe hajlott a Liget téren. Ha-
rapnivaló, lakatbemutató és a 
BikeSafe regisztrációs prog-
ram várta a résztvevőket. 

A közösségi oldalukat követ-
ve azt mondhatnánk, hogy ne-
héz elkapni a Kőbányai Brin-
gás Egyesület tagjait, mert 
majd minden hétvégén 
tekernek va-
lahol. 

Ám tény, hogy ha épp nem a 
Balaton körül tekernek, ak-
kor biztos, hogy megtalálha-
tók egy-egy kerületi rendez-
vényen. 

Egyszer-egyszer azonban 
mag ukra is szánna k időt. 
Szeptember második hétvé-
géjén a keresztúri erdőben 
gyűltek össze bográcsozni, 
értékelni az évet és tervez-
ni a jövőt. Balla Tamás elnök 
azt meséli, három éve úgy 
hozta össze a csapatot, hogy 
egy súlyos gerincműtét után 
lábadozva felismerte a he-
lyi közösségek értékteremtő 
erejében rejlő lehetőségeket. 
A  Face bookon szerveződő 
társaság, amely később egye-
sületi formát öltött, számos 
bringás vagy zöld megmoz-
duláson részt vesz. Itt min-
den korosztály együtt bicik-
lizik, kisgyerek és kisnyugdí-
jas egyaránt. Nincs kizárva 
senki, és komolyabb kerék-
pár sem kell, egy régi kem-
pingbiciklivel is bárki csatla-
kozhat. Nem egyszerű sport-
kör ez, sokkal inkább barátok 

találkoznak. Az egyik 
vietnámi 

származású tagjuk 
például asztmával 
küzd, ezért a pusz-
tavacsi túra közben 
Ócsánál felrakták a vonatra, 
de addig velük tekert, mert 
fontos volt, hogy együtt legye-
nek. És van olyan sporttárs is, 
aki az ország másik felébe köl-
tözött, mégis vissza-visszajár.

Úg y tervezik, hog y prog-
ra mja ik következő évadát 
már nem téríti el a járvány. 
Terveik a Facebookon követ-
hetők és demokratikusan for-
málódnak, vagyis mindenki 

ötletét szívesen veszik. A Kő-
bányai Önkormányzat támo-
gatásának köszönhetően pe-
dig már van állandó helyük 
is, ahol biciklis oktatást indí-
tanak. 
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– Honnan tetszik tudni, hogy 
jó volt a kőbányai bor? – Verbai 
Lajos újra és újra megkapja ezt 
a kérdést, amikor gyerekeknek 
mesél a szőlőtermesztés múlt-
járól. Ilyenkor a Helytörténe-
ti Gyűjtemény vezetője felsora-
koztatja az érveit. Így azt, hogy 
a helyi bor drága volt, pláne, ha 
aszúszőlőből készült. A fajta-
bort akkoriban nem ismerték, 
a vörösdinka, sárgadinka vagy 
hárslevelű szőlőt egybeöntöt-
ték, mielőtt kipréselték belő-
le a levet. Ha a végtermék nem 
lett volna jó ízű, a lőrinci és a ke-
resztúri termelők sem árulták 
volna kőbányaiként a saját bo-
rukat. A minőség fokmérőjének 
tekinthetjük azt is, hogy a kő-
bányai bort hamisították. Bizo-
nyító erejű lehet Széchenyi tör-

ténete is, aki kőbányai bort ren-
delt egy hajóavató ünnepségre.

Annak a kérdésnek a megvá-
laszolása már nem ilyen egy-
értelmű, hogy mikor kezdődött 
a szőlőtermesztés Kőbánya te-
rületén. A közmegegyezés sze-
rint a török hódoltság után, hi-
szen – szól a magyarázat – a 
Korán tiltja az alkoholfogyasz-
tást. Csakhogy az Oszmán Bi-
rodalom, mint minden nagy-
hatalom, soknemzetiségű és 
sokvallású volt. Buda környé-
kére a török kíséretében a meg-
szállt Balkánról is érkeztek em-
berek. A kőbányai követ keresz-
tény rácok, vagyis szerbek fejt-
hették akkoriban, akiknek a 
vallásuk gyakorlásához szük-
ségük volt borra. Valószínűleg 
ők telepítették azokat a szőlő-

ültetvényeket, amelyeket 
a hódoltsági időkre vissza-
nyúló feljegyzések említe-
nek. A muszlim törökök, 
ha borként nem is, gyü-
mölcsként fogyasztották a 
szőlőt, és feltételezhetően 
kereskedtek is vele, akár-
csak a musttal. Bárhogy 
volt is, a hódoltságot köve-
tő betelepítésekkel bizto-
san megérkezett a szőlő-
művelés Kőbányára.

A jövevényeknek a pol-
gárjog mellé föld is járt, Kőbá-
nyát ekkor kezdték el felparcel-
lázni. Az elsőként kimért terü-
let gyorsan betelt, újat kellett 
nyitni. Verbai Lajos a történet-
nek ezen a pontján szokta fel-
tenni azt a találós kérdést, hogy 
mi volt előbb, az Óhegy vagy az 

Újhegy. A helyes válasz, hogy 
egyidősek, hiszen amíg egy 
hegy volt csak, nem volt értelme 
a megkülönböztetésnek. Ahogy 
a bornak híre ment, „Pest nagy 
szőlőskertjébe” csak úgy sereg-
lettek a mulatozni vágyó város-
lakók. A „pesti Grinzing” is oda-
veszett azonban az Amerikából 
behurcolt filoxéra magyaror-
szági elterjedésével. Bár a szőlő 
gyökerét szívogató tetűnek az 
agyagos-homokos kőbányai ta-
lajban nehezebb dolga volt, mint 
más borvidékeken, a filoxéra el-
len kikísérletezett oltványokkal 
nem a korábbi termőterületet 
telepítették újra, hanem némi 
túlzással a rossz fekvésű, ezért 
üresen hagyott telkeket. Az in-
gatlanfejlesztés ugyanis a Mo-
narchia aranykorában is job-
ban fizetett a fáradságos kapá-

lásnál, metszésnél, szüre-
telésnél. A vasút ipari be-
fektetőket, sertéskereske-
dőket vonzott Kőbányára. 
Ők pedig sok pénzt megad-
tak az egykori szőlőparcel-
lákért, amelyeket a kereslet 
láttán a tulajdonosok igye-
keztek kivonatni a mező-
gazdasági művelés alól.

A borkereskedelem azon-
ban a filoxéra után is meg-
maradt, köszönhetően Kő-
bánya vámhatáron kívü-

li fekvésének, valamint a ked-
vező logisztikai körülmények-
nek; az országos jelentősé-
gű kereskedelmi utaknak és a 
már említett vasútnak. A helyi 
bor még meglévő nimbuszát ki-
használva a pincék mélyén né-
hol ment a pancsolás. A „bűnö-
zés” akkor is ösztönzőleg ha-
tott a „bűnüldözésre”. Nem vé-
letlen, hogy a Kőbányán lete-
lepült Wartha Vince kémikus-
professzor lett a borhamisítás 
elleni küzdelem egyik nemzet-
közi hírű szakértője. Szőlő nél-
kül ugyan, de tovább élt a szüre-
ti mulatság is, amelynek idejére 
neves szakácsokat és muzsiku-
sokat szerződtettek Kőbányá-
ra. A betakarítást zsinórra fel-
fűzött fürtökkel imitálták, mi-
közben egyre többen ittak bor 
helyett sört. 

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLETI PARKOLÓK TAKARÍTÁSÁRÓL
Ezúton értesítjük a környéken élőket és közlekedőket, hogy a tisztább és kellemesebb 
környezet érdekében a Kőbányai Önkormányzat a fenntartása alá tartozó közterületi 

parkolók takarítását 2021. november első hetében végzi el.

Gyakorló utca 2. - Gyakorló utca 4/j., valamint a  Gyakorló utca 1-11. számú 
házak előtti szakaszon.

Gyakorló utca 6 - 28. - Gyakorló utca 13-19., valamint a Gyakorló utca 21. 
(szakközépiskola) előtti parkolóknál.

Gépmadár utca 10 - 20. és a Hatház utca előtti szakaszon.

Gyakorló köz, Gépmadár park valamint a Gépmadár utcában lévő parkolóknál.

Kérjük, hogy a fenti napokon ne megszokásból közlekedjenek és parkoljanak, illetve figyeljék
az ideiglenesen kihelyezett közlekedési és információs táblákat!

Kérjük, NE parkoljanak a jelzett időpontokban és helyszíneken 7:00-14:00 óráig, mert
a munkát akadályozó járművek ügyében a Kőbányai Közterület-felügyelet intézkedik! 

KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET ÉS TÜRELMÜKET!

NOV. 2.

NOV. 3.

NOV. 4.

NOV. 5.

KŐBÁNYA TOVÁBB FEJLŐDIKKŐBÁNYA TOVÁBB FEJLŐDIK
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TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLETI PARKOLÓK TAKARÍTÁSÁRÓL
Ezúton értesítjük a környéken élőket és közlekedőket, hogy a tisztább és kellemesebb 
környezet érdekében a Kőbányai Önkormányzat a fenntartása alá tartozó közterületi 

parkolók takarítását 2021. november első hetében végzi el.

Szárnyas utca és Zágrábi utcák Gém utca és Somfa köz közti része.

Szárnyas utca és Zágrábi utcák Gém utca és Száva utca közti része, Száva utca.

Somfa köz – Somfa köz 13-15. és Somfa köz 2-12. (a körforgalom és a Zágrábi 
út közötti szakasza a Somfa köznek), Kékvirág utca és Zágrábi utca közti parkoló.

Kékvirág utca – Üllői köz – Zágrábi utca és Zágrábi köz.

Balkán utca 

Bihari utca

Kérjük, hogy a fenti napokon ne megszokásból közlekedjenek és parkoljanak, illetve figyeljék
az ideiglenesen kihelyezett közlekedési és információs táblákat!

Kérjük, NE parkoljanak a jelzett időpontokban és helyszíneken 7:00-14:00 óráig, mert
a munkát akadályozó járművek ügyében a Kőbányai Közterület-felügyelet intézkedik! 

KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET ÉS TÜRELMÜKET!

NOV. 8.

NOV. 9.

NOV. 10.

NOV. 11.

NOV. 12.

NOV. 15.

KŐBÁNYA TOVÁBB FEJLŐDIKKŐBÁNYA TOVÁBB FEJLŐDIK
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A rejtvény fő soraiban egy olyan kőbányai iskola nevét, valamint névadója fő művének címét olvashatják, amely idén 10 éve, hogy felvette a modern magyar zenetudo-
mány és zenekritika nagy hírű alakjának nevét.
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HIRDETÉS

Ott, ahol a Nagyic-
ce utcával véget ér 
a betonút, hirtelen 
megszűnik a civili-
záció. Nincsenek há-
zak, nem hallani mo-
torzúgást, amerre a 
szem ellát, csak erdő-
foltok és vadvirágos 
mező. Rákosmezőn 
járunk, amely vala-
mikor egészen a Vá-
rosligetig húzódott, 
és kiemelt helyszíne 
volt a magyar törté-
nelemnek.

2021. szeptember 
12-én kicsit visszazökkent az 
idő. Újra korhűen berende-
zett királyi sátrat vertek fel a 
Királydombon, középkori gú-
nyába bújt „nemesek” és „vi-
tézek” hallgatták a Budán ta-
nácskozó főurak követét, majd 
közfelkiáltással Hunyadit vá-
lasztottá k kormá nyzóna k. 
A történelmi szerepjáték után 
a völgyben szólt a duda- és fu-
rulyaszó, nyílhegyet kovácsol-
tak, régi ékszerek készültek, 
hangszereket pengettek, ka-
csát, nyulat, malacot „simo-
gattak”. Az Emese Várispán-
ság Népe jóvoltából minden-
ki láthatta, hogyan öltöztek 
és szórakoztak, mit ettek az 
1400-as évek közepén a ma-
gyarok. A nagyszínpadon pe-
dig mások mellett Szalóki Ági, 
a Söndörgő és Waszlawik Gaz-

ember László adta hozzá a rit-
must két napon át.

Az első Királyfesztet a Pat-
rióta Egyesület szervezte meg. 
Kezdeményezésükre lett ta-
valy nemzeti emlékhely a Ki-
rálydomb. Hetzmann Róbert, 
az egyesület elnöke elmond-
ta, hogy az első fesztivál azért 
a Hunyadiak korába vezetett, 
mert az volt Magyarország 
történetének egyik csúcspont-
ja, anyagi és kulturális és po-
litikai értelemben egyaránt. 
A  patrióták remélik, hogy a 
Királydombot sikerül vissza-
hozni a köztudatba, egyre több 
osztály tart itt a jövőben rend-
kívüli történelemórát, később 
akár kiépített ösvény, állandó 
épület is létesülhet. És ha csak 
rajtuk múlik, Királyfeszt lesz 
jövőre is!

Pest nagy 
szőlőskertje

A „kőbányai tőke” története a hódoltságtól az aranykorig

Csősztorony, must és tánc

A Kőrösiben újra megrendezhették a 
hagyományos szüreti néptáncfesztivált

A p ré s b ő l e gy fa jta ro 
zémust folyt, hiszen a fe
hér és a kék szőlőt nem vá
logatták külön. A fürtök 
közös ládában érkeztek, 
ahonnan vegyesen ke
rültek bele a darálóba, 
majd a présbe. A gyü
mölcs a Mátra vidéké
nek tőkéin termett, igaz 
– saszla lévén –, nem 
bornak, hanem enni
való csemegének. De a 
szüreti fesztivál közön
sége amúgy sem a faj
tát nézte, és nem azt la
tolgatta a mustot ízlel
ve, hogy milyen lesz va
jon az újbor. A frissen pré
selt szőlőlének pedig ideje 
sem lett volna kiforrni, ment 
azonnal a söntésbe, onnan 
pedig vagy a vendégek asz
talára, vagy pedig a szaty
rába.

A Csősztorony előtti plac
cot népes sereg állta körbe. 
Szülők, nagyszülők fotóz
ták vagy videózták mobilte
lefonnal a gyerekeket, akik 
a Tébláb Alapfokú Művésze
ti Iskola tanítványaiként ad
tak bőséges ízelítőt a ma

gyar tájegységek néptáncai
ból. Majd a Langalló, a Ken
derkóc és a többi tánccso
port szép rendben felsora
kozott a lovas kocsi mögött, 
és a tárnoki Bara zenekar kí
séretében a szüreti menet el
indult a Kőrösi felé.

A m űve lő dé si központ 
színháztermében tartott gá
lán tíz tánccsoport lépett fel. 
A sort az idén hatvanéves és 
2019ben nívódíjjal kitün
tetett Törekvés Táncegyüt
tes felnőtt gárdája nyitotta 

felsőbodrogkö
zi táncokkal. Moz
gásukon érződött 
az összeszokott
ság: tizenéve tán
colnak együtt, az
óta bejárták az or
szágot, és megfor
dultak a Kárpát
medence több or
szágában is. A ké

sőbbiekben láthattuk a Tö
rekvés utánpótláscsapatát, a 
Suttyókat, megismerkedhet
tünk erdélyi – mezőségi és 
moldvai – táncokkal, a Tabán 
Együttes pedig szerb táncot 
hozott Kőbányára. A műsort 
a Tébláb három csoportjá
nak közös produkciója zár
ta. Győrffy László, a Kőrösi 
vezetője rövid köszöntőjé
ben nagy örömnek nevezte, 
hogy a hagyományos szüre
ti fesztivált idén nem kellett 
a Covid miatt törölni. 

Királyság a 
Király-dombon!
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– A riói után a tokiói volt a 
második olimpiája. „Meg-
fertőzte-e” a Covid a játékok 
hangulatát?
– Az olimpiai faluban nem iga-
zán. A maszkviselés nem volt 
újdonság, az ebédlő viszont 
szürreális látványt nyújtott. 
A  székek köré plexilapokból 
építettek pajzsot, hogy védjék 
a versenyzőket. Az így kiala-
kított bokszok olyanok voltak, 
mint a börtönökben a beszélő-
fülkék.

– Milyen volt az uszoda 
hangulata, és milyen volt a 
verseny?

– A z  én szempontomból 
az olimpia kiválóan alakult. 
Döntőt úsztam, ahol jobban 
szerepeltem, mint amire elő-
zetesen számítottam. A  né-
zők hiánya szerintem elvette 
a küzdelem élét. A tétben nem 
éreztem akkorának a különb-

séget, mint az lenni szokott 
egy olimpia és a többi verseny 
között.

– Melyik volt a legemléke-
zetesebb futam?

– Talán a döntő. Tokió előtt 
mások olimpiai fináléit néz-
hettem vissza a YouTube-on, 
Tokió óta a sajátomat is. De 
emlékezetes marad a közép-
döntő is, amelyből a negyedik 
helyen jutottam tovább.

– Volt-e külön taktikája a fi-
náléra?

– Az én esetemben a taktika 
annyi lehetett, hogy mindent 
bele. A futam aprólékos meg-
tervezésének akkor lett volna 
értelme, ha az aranyéremért 
úszom egy amerikai vetély-
társsal.

– Mi maradt meg a döntő-
ből?

– Kevés. A jó úszás jellemző-
je, hogy az ember nehezen tud-

ja felidézni a történteket. Arra 
tisztán emlékszem, hogy fel-
szabadult és magabiztos vol-
tam, ezért jó érzés volt úszni.

– Mit érzett, amikor a végén 
felnézett a táblára?

– Óriási örömöt és maximá-
lis elégedettséget. A pályafutá-
som jelenlegi szakaszában ne-
héz betelni az egyéni rekordot 
jelentő ötödik hellyel.

– Úgy fogalmazott, hogy a 
„pályafutása jelenlegi sza-
kaszában”. Mi a cél?

– A jelenleginél eggyel min-
dig jobbnak lenni. Lépésen-
ként megyek előre. Először vá-
logatott akartam lenni, utána 
olimpikon, olimpiai középdön-
tős, majd döntős.

– Késely Ajna az olimpia 
után edzőt és klubot váltott. 
Ön marad a KSC-ben Turi 
Györgynél?

– Igen.

– Meddig tervez?
– 2028-ig, a Los Angeles-i 

olimpiáig.
– Ha jól számolok, ott már 

az olimpiai dobogó követke-
zik majd a sorban…

– A  valódi sportoló a jobb 

eredményért hajt. A verseny-
sportban az út mindig fölfelé 
halad. Lefelé pedig a lejtő…

– 2024, Párizs?
– Az már csak három év, és a 

folytatáshoz Tokió kellő moti-
vációt adott.

E g y e l ő r e  n e m 
olimpiai, azaz öt-
karikás sportág a 
távolsági csizma-
dobás, és a ping-
pongot sem úgy 
játsszá k a pro-
fik, hogy a labdát 
egy tálba próbál-
ják bepattogtatni. 
A kőbányai tízka-
rikán, azaz az 55 év felettiek 
hagyományos, Senior Tízkari-
kás Játékain viszont nem is a 
versenysportok utánzása volt 
a cél: tekében, petanque-ban, 
dartsban vetélkedtek az indu-
lók, és érmet kapott, aki jól cél-
zott a vívótőrrel, az óriási „ta-
padós” plüsslabdával, vagy ép-
pen a harisnyából ügyesen ha-
lászta ki az érmét. Akinek ez 
nem volt elég, sprintelhetett – 
30 méteren.

– Olyan tíz versenyszámot 
próbáltunk idén is kitalálni, 
ami nem nagy mobilitást igé-
nyel, mint például a teke, hi-
szen kicsit meghajolva, egy 
kézzel gurítani mindenkinek 
megy talán – mondta Kuró-
czi Pál, a Kocsis Sándor Sport-
központ vezetője. A házigazda 
szerint a mozgás és az együtt-
lét öröme a legfontosabb, és 

persze az, hogy ne le-
gyen sérülés.

A megnyitóra stíl-
szer űen biciklivel 
érkező D.  Kovács 
Róbert Anta l pol-
gármester arról be-
szélt, hogy mindenki bajnok, 
aki megjelent és aki mozog, 
hiszen a sportolás az egészség-
ben megélt éveket hosszabbítja 
meg. Megköszönte a verseny-
zőknek, hogy jó példát mutat-
nak korosztályuk többi tagjá-
nak is.

A pandémia után újjáéledt 
rendezvény idei fordulójá-
ra 160-an neveztek. Nem hiá-
nyozhatott a kis híján 89 éves 
Kerpen Miklós, a viadal leg-
idősebb résztvevője sem. Te-
kében próbált szerencsét, de 
mint mondta, őt sem a telje-
sítmény és az érmek érdeklik, 

hanem hogy jól érezze magát. 
Az időseket megmozgató For-
tuna Egyesület pólójában gurí-
tott, mint a mezőnyben sokan. 
Fortunás Perubai Lászlóné is, 
aki a csizmát különösen mesz-
szire, 11,5 méterre hajította, 
és megesküdött rá, hogy ott-
hon erre semmit sem gyako-
rolt. Gabriella azután kezdett 
sportolni, hogy mindhárom 
gyereke kirepült a fészekből, 
de szerinte soha nem késő el-
kezdeni. Közösségre és jó ba-
rátokra lelt, és szerinte a moz-
gás haszna a jóval karcsúbb 
patikaszámlán is jól mérhető.

Telegdy Ádám élete legjobbját hozta az olimpián 200 háton

Szektorlabda-Eb Kőbányán

Hungarikum és 
kontinensviadal

A gombfoci hallatán szinte min-
denki szája mosolyra húzódik. 
Kevés férfiember van ugyanis, 
aki nem próbálta ki gyermek-
korában a futballt utánzó asz-
tali pöckölést. A mai generációk 
már kevésbé a kabátgombokon, 
sokkal inkább a trafikos válto-
zaton nevelkedtek, amelynek 
korongjaira az akkor menő NB1 
csapatainak fényképét ragasz-
tották. Azt azonban valószínű-
leg kevesen tudják, hogy a gomb-
foci igazi magyar eredetű sport, 
hungarikum. A tízes években, 
nem sokkal a nagy testvér, az 
igazi futball elterjedése után 
már alakultak csapatok, a har-
mincas évekre a kamaszok leg-
kedvesebb időtöltése lett. A já-
ték változatai aztán Spanyolor-
szágban és Brazíliában is meg-
honosodtak, valószínűleg ma-
gyarok vitték oda is. Szektor-
labdának pedig azután kezdték 
hívni, hogy a közben hivatalos-
sá vált asztali labdarúgás meg-
nevezés külföldön már foglalt 
volt. A névadó pedig a fő sza-
bály: a játékos mindaddig pasz-
szolhat, amíg a labda a saját bá-
búja 4,5 centiméteres körében, 
azaz szektorában marad.

Mindezt Horváth Imrétől 
tudjuk, aki évtizedek óta ku-
tatja, népszerűsíti és műve-
li is a játékot: többszörös Euró-
pa- és világbajnok, a Nemzetkö-

zi Szektorlabda Szövetség elnö-
ke. A Kőbányán szeptember 21-
én tartott XI. Szektorlabda és a 
IV. 12 érintéses Európa-bajnok-
ságról a pandémia miatt sajnos 
sok külföldi csapat távol maradt. 
Horváth Imre szerint azonban 
már vannak a fellendülésnek 
jelei, és jó lenne, ha több figyel-
met és támogatást élvezne ez 
a magyar gyökerű sport. Az el-
nök biztos abban, hogy aki sze-
reti a focit, az a szektorlabdá-
ban is örömét leli. A taktika, az 
ügyesség és sok-sok edzés itt is 
a siker záloga, nem utolsósorban 
pedig a jó önismeret. A gombok 
helyébe a precízen esztergált, 
polírozott bábuk álltak, pasz-
szoláshoz a köröm helyett pál-
ca szolgál, sokszor évekig kere-
sik a pont megfelelőt. Így sem 
drága sport, nem kellenek lelá-
tók és drága felszerelések. És az 
sem hátrány, hogy ezen a pályán 
mi, magyarok, uraljuk a világot. 
A  kőbányai kontinensviadal 
sem okozott meglepetést: egyé-
niben és csapatban is magyarok 
hozták el az érmeket.

Érmevadászat Érmevadászat 
a Tízkarikás Játékokona Tízkarikás Játékokon

„Felszabadultan úsztam 
a tokiói döntőben”


