
Egy sportpálya halála – éjjel... 
 
 

2007. szeptember 4-e emlékezetes marad a XI. kerületi őrmezei Vasútépítő Törekvés SK. 
sporttelepe életében. Éjjel 2 órakor mintegy 30 biztonsági őr (!) kíséretében földmunkagépek 
hatoltak be a sporttelepre, letörve a lakatot. Álmában lepték meg a pálya gondnokát, aki 
szolgálati lakásában próbálta volna kipihenni magát családjával. A döbbenet lett úrrá rajta. A 
sportpályán amúgy a metróépítő cég munkásai napközben kisebb-nagyobb, 4-es metróval 
kapcsolatos munkálatok végeztek, jöttek-mentek, de érthetetlen volt az éjszakai akció. Órák 
alatt eltűntek a teniszpályák kerítései, tucatnyi életerős gyümölcsfa, minden, ami 
teniszpályára, sporttelepre emlékeztetett. Órák alatt megszemlélhettük, milyen az, amikor 
elindulnak a dózergépek.  

Szerencsére a sportpálya másik, igen értékes felét, a füves nagypályát nem érintette a 
rombolás – állítólag ezzel még lehetnek későbbi tervek –, de a Kelenföldi pályaudvarhoz 
közeli sportpálya oldal a rombolás döbbenetes nyomait mutatja. „Itt ma edzés lenne 
kisgyerekeknek!” – mondja a pálya gondnoka, aki több évtizede itt él s egybenőtt a pályával. 
„Álmomból vertek fel, fények, dübörgés, félelmetes volt. Feleségem remegett. Miért nem 
tudtak reggel jönni, békésen. Miért kellettek ide biztonsági őrök több tucatnyian? Mitől 
félnek? Összedől a 4-es metró? A kocsimat alig engedték a biztonságisok, hogy arrébb 
vigyem a gépek elől. Bontási engedélyt nem láttunk. Tudjuk, hogy jön ide a metró, mert itt 
lesz az állomás kijárata, s útban van a klubépület is, ahol lakom. De ilyen barbár lépésre senki 
sem számított. Valamilyen hihetetlen, már elmúlt korszakra emlékeztet ez.”  

Szomorú nézni azt, amit még nemrég úgy hívtak: sportpálya. Mert nem más történt, mint 
egy sportpálya meghalt. Igen. A 61-ik a sorban Budapesten 1989 óta. De hát „a fejlődés 
feltartóztathatatlan”, ezt tudjuk Pelikán József óta.  

A sportköri tablón még ott van Grosics Gyula a megsárgult újságcikken, amikor ez év 
júniusában ezen a pályán „szögre akasztotta a stoplis cipőt”. Akkor még reménykedtünk: talán 
mégse.   

A táblán még ott van a kézzel írt edzői papírka: edzés fél 5-kor. Lesz még itt edzés? Talán 
otthon a csocsóval... 
 
Budapest, 2007. szeptember 5. 
 
Vendégh Zsolt 
Örmezői Közakarat Egyesület 
(a Levegő Munkacsoport tagszervezete) 
 


