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Beköszöntő

Kedves Olvasó!

Bár lapunk határozottan nem kíván a jelenkori politikai életbe bekapcsolódni, arra reflektálni, ám ha 
értékeinkről van szó, közéletünk közelmúltbéli döntését nem hagyhatja szó nélkül. A helyi képviselő- 
testület úgy döntött, hogy megszünteti a Növényolajgyár silójának védettségét1, így azt le lehet bon-
tani. Az 1943 és 1946 között épült ipari létesítmény 2012 óta ugyanúgy védelmet élvezett2, mint a 
gyár többi – azóta lebontott, illetve sorsára hagyottan összedőlt – épülete. Ez a siló volt az utolsó 
reprezentánsa az olajgyárnak. A gyár egésze egyébként 2016-ban bekerült a kerületi Értéktár elemei 
közé is – ez ugyan védelmet nem jelent, de értéket igen. A képviselő-testület a siló bonthatóságáról 
szóló döntéssel – még ha lapunk megjelenésekor esetleg áll is az épület – kimondták rá a halálos ítéletét,  
így Rákospalota iparszerű malomhasználata 200 évének írmagja sem marad. 

Egy ipari építménnyel kapcsolatban nem feltétlenül lehet esztétikai érveket hozni – ne innen közelítsük 
meg a kérdést. Hogy a kerület ikonikus épületeinek sorába emelődött-e az eltelt évtizedek alatt ez a siló, 
azt ki-ki maga döntse el. Hogy városképileg meghatározó volt az épület, azt még a képviselők is elismerték. 
Elhangzott a vitában az is, hogy építészetileg is különleges, ipartörténetileg is egyedülálló volt az épület, 
mégis mennie kell, hogy átadja a helyét egy 950 lakásból álló új lakóparknak.

Nem közvetlenül idetartozó hír, de szintén májusi: a szomszédos Újpestnek sikerült elérnie, hogy két 
ipari épülete védettségét is magasabb szintre emelje. A Budapest Főváros Polgármesteri Hivatal város-
építési főosztályának döntése értelmében megindították3 a fővárosi helyi védelem alá helyezési eljárást 
az Újpesti Erőmű és Wolfner–Táncsics Bőrgyár kapcsán.

Ha fontos a helyieknek egy érték megőrzése, lehet megoldást találni hasznosítására, megőrzésére. Túl 
lehet lépni a „rossz állapotban van”, „funkcionalitása nem megfelelő” és a „nem esztétikus” háromszögön. 
Itt és most az ittlakóknak nem volt fontos...

A megbízott főszerkesztő

1 8 igen, 6 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett 311/2017 (V. 2.) számú határozattal elutasították a siló védelmének fenntartására 
vonatkozó javaslatot, 14 igen, 3 nem és 3 tartózkodás mellett pedig támogatta, hogy a volt Növényolajgyár valamennyi ingatlanának a 
védettsége megszűnjön (312/2017. (V. 2.) sz. határozat)
2 A 36/2012. (IX. 28.) rendelet helyi védettség alá helyezte a Növényolajgyár épületeit
3 Értesítés fővárosi helyi védelem alá helyezési eljárás megindításáról – a városépítési főosztály 2017. május 9-i hirdetménye 

A siló és a még érintetlen Régi Fóti út és Patak utca a lakótelep felépítése előtt.
(Ismeretlen szerző képe)


