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Adventi meglepetések Kőbányán
Az adventi készülődés és az igazi karácsony tele van melegséggel, méltósággal és szeretettel, ehhez az időszakhoz
kapcsolódik az önmagunkkal és a világ
dolgaival való számvetés is. Az ünnepi hangulat megteremtése érdekében
az önkormányzat a kerület minél több
pontján igyekszik karácsonyi hangulatot varázsolni. Advent első vasárnapján
egyszerre borult fénybe egész Kőbánya,
Kovács Róbert polgármester kapcsolta
fel hivatalosan a díszkivilágítást. Ünnepi
pompába öltöztek a terek, sétányok, és
két meglepetés is fogadta a kőbányaiakat:
a Mély-tó színpadán most először egy hatalmas fenyő sugározza a szeretet fényeit
Újhegynek. A Szent László téren pedig
ingyenes korcsolyapálya vár mindenkit december 6-tól egészen január 4-ig,
azaz az iskolai téli szünet végéig. Emellett a körforgalmakat adventi koszorúk
színesítik, a Szent László téri betlehemi
jászolnál pedig vasárnaponként délután
4 órakor közös gyertyagyújtást tartanak.
Ünnepi összeállításaink
a 4-5. és a 10-11. oldalon

Karácsonyi csomag a rászorulóknak
Advent, karácsony a szeretet, az odafigyelés, az adományozás
ünnepe. Amikor kell, hogy jusson figyelem nemcsak szeretteinkre, de azokra is, akik akár önhibájukon kívül is nehéz helyzetbe
kerültek. Ebben az évben jelentősen átalakult a szociális segélyezés rendszere, idén lényegesen nagyobb feladat és költség is hárult így az önkormányzatokra. Kőbánya szinte az egyetlen hely,
ahol ebből az érintettek semmit sem éreztek meg, sőt: inkább
bővítették a támogatások körét. De a hideg beköszöntével vagy az
ünnepek alatt is próbál a kerület segíteni abban, hogy könnyebben
teljenek ezek a hónapok és az ünnepek. Idén ötvenmillióval több
jut, jutott a rászorulóknak, a fűtéshez is segítséget ad az önkormányzat: önként vállalt és saját hatáskörében lakhatási támogatás keretében kérhető a távhőszolgáltatás, illetve a tüzelőanyag
költségeihez hozzájárulás, de szociális alapon tűzifaosztás is van
a kerületben. A Kőbányai Önkormányzat minden évben igyekszik
meghittebbé tenni a szépkorúak, az egyedülállók és a családok
ünnepét, mindazokét, akik szükséget szenvednek. Odafigyelnek
rájuk akkor is, ha maguktól nem kérnek segítséget: az önkormányzat képviselői, felnőtt
- és gyermekháziorvosai, valamint
szociálisés oktatási intézményeinek dolgozói, nevelői segítettek a
legnehezebb helyzetben lévők megtalálásában. Az ünnepi készülődés során az asztal méltó megterítése jelenti az egyik legnagyobb kiadást, ezért idén is tartós élelmiszereket és ünnepi édességeket tartalmazó csomaggal segíti az önkormányzat a rászorulókat. Összesen 1600 család kap közel 5 ezer forint értékű juttatást december első felében.
A szociális támogatásokról bővebben a 6. oldalon

Ingyenes jégpálya
a Szent László téren

Kőbányai advent a Szent László téren! A Polgármesteri Hivatal épülete előtt december
6-tól ingyenes műjégpálya várja a korcsolyázni vágyó családokat és gyerekeket, időseket
és fiatalokat.
Részletek a 4. oldalon

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat A 2.
oldal
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Testületi ülés

Újabb fejlesztések Kőbányán
A Fővárosi Önkormányzat által kitüntetett kerületi példaképek köszöntésével nyitotta csütörtöki ülését a képviselő-testület. A képviselők szavaztak újabb társasházi
térfigyelő kamerák kihelyezéséről, új tornacsarnok létesítéséről, a kerületet érintő repülőgépzaj csökkentéséről és a felsőoktatási ösztöndíjakról is.
Napirend előtt köszöntötte Kovács Róbert polgármester a Fővárosi Önkormányzat kerületi kitüntetettjeit: a Budapestért díjban részesült Menyhárt
Sándor iskolaigazgatót, a Zalabai Gábor-díjjal kitüntetett Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde kollektíváját, a Papp
László Budapest-Sportdíjjal elismert
Kökény Beatrix kézilabdázót,a Fővárosért Emlékzászló díjjal kitüntetett, Kőbányán állomásozó Készenléti Rendőrséget, valamint a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész
Kamara diplomadíjával elismert Tóth
Attila építészhallgatót.
Az elmúlt két évben az önkormányzat
már négyszer írt ki pályázatot társasházi térfigyelő kamerák felszerelésére,

eddig összesen 66 kamerát helyeztek
ki. A tapasztalatok szerint a rendszer
hatékony és sikeresen működik, ezért a
képviselő-testület új pályázat kiírásáról
hozott döntést. Ezúttal 3,5 millió forintra pályázhatnak a közösségek.
Döntöttek arról is, hogy az új kormányablak elkészültéig, december
elejétől – várhatóan hat hónapra – a
Havas Ignác utca 1. szám alatti épület
felújításának befejezéséig az okmányiroda ideiglenes elhelyezését engedélyezik a Szent László tér 2–4. szám
alatti irodaépületben.
Újra szerződést köt a kerület az önhibáján kívül krízishelyzetbe került
anyákat és gyermekeiket segítő Anyaoltalmazó Alapítvánnyal. A szervezet

Szavaztak a képviselők
arról, hogy a sok kőbányai életét megkeserítő
repülőgépzaj ellen új eszközzel veszik fel a
harcot. A jogszabályok szerinti számítási módszer
alapján ugyanis a zajszint a határérték alatt marad, miközben nyilvánvalóan zavarja
az itt élők nyugalmát. Kovács Róbert polgármester ezért kezdeményezi, hogy a
repülésizaj-terhelés vizsgálata során alkalmazott határérték meghatározását és
értékelési rendszerét vizsgálják felül a hatóságok.

Menyhárt Sándor, Kovács Róbert polgármester, Tóthné Bucsek Zsuzsanna és Kökény Beatrix

által működtetett otthonban a tartózkodási idő legfeljebb 12 hónap, amely
egy alkalommal maximum 6 hónappal
meghosszabbítható. Az otthon évente
75-80 család számára biztosít átmeneti lakhatást,
tavaly 62 anya, 19 apa
és 133 gyermek talált itt menedéket.
A családok átmeneti otthonában nyújtott szolgáltatások biztosítására az önkormányzat ellátási szerződést kötött a „RÉS” Szociális és Kulturális
Alapítvánnyal, amely 8, kőbányai lakóhellyel rendelkező, átlagosan négytagú, otthontalanná vált család ellátását
vállalta. A kapacitás bővítése érdekében a képviselők megszavazták az
együttműködést az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal is, ennek alapján a kerület

naponta és személyenként 1700 forinttal járul hozzá a krízishelyzetbe került
családok ellátásához.
A Harmat Általános Iskolába tervezett tornacsarnok korábban forráshiány miatt nem valósulhatott meg, most
azonban újabb pályázati lehetőség van
arra, hogy napközben az általános iskolások által is használható sportcsarnok épüljön. A 150 millió forint önrész
biztosításával a kerület újabb kosárlabdacsarnokkal gazdagodhat.
Kőbánya idén is csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, amely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőfokú tanulmányait támogatja. Idén 53 pályázatot nyújtottak be,
ehhez 5 ezer forintos kiegészítést ad az
önkormányzat.

Közmeghallgatás 2015
Kőbánya elmúlt egy évének eredményeiről tájékoztatta a novemberi kerületi közmeghallgatáson Kovács Róbert polgármester a megjelenteket. Az eseményre a
város teljes vezetése és
intézményeinek képviselői is eljöttek, hogy mindenki megismerhesse a
kerület aktuális ügyeit,
fejlesztéseit, terveit, s
hogy a felmerülő kérdésekre a legilletékesebbek adhassanak választ.
Témákra bontva, részletesen
beszélt a kerület pénzügyi helyzetéről és az önkormányzat elmúlt egy évéről a csütörtöki
közmeghallgatáson Kovács Róbert polgármester. A részletes
beszámoló mellé egy kiadványt
is kaptak az érdeklődők, akik
több órán keresztül faggatták a
kerület vezetőit.
Az egyik kérdező azt tudakolta, miért nem tartozik Kőbánya a
Bosnyák téri földhivatalhoz,
miért kell a Budafoki útiba menniük az ingatlan-nyilvántartás
miatt. Kovács Róbert jogosnak

tartotta a felvetést, jóllehet, ez
nem önkormányzati kérdés, kormányrendelet szabályozza, de
megígérte: utánajár a lehetőségeknek. Előkerült a Rákos-patak
környékének áldatlan állapota.
A polgármester válaszából kiderült, hogy a terület a „senki földje”, annyit tudtak tenni, hogy
négy kerület – közöttük Kőbánya
– és néhány agglomerációs település mezőőri szolgálatot biztosít a további szemetelés megelőzéséért. Kőbánya vezetése is

szeretné újra élővé tenni a patakot, ami a tulajdonjogi viszonyok
rendezése miatt lassan halad.
A társasházak akadálymentesítési lehetőségeiről, illetve az
Árkád környékén tapasztalt állapotokról kérdezte a kerület vezetőit az egyik ott lakó hölgy. Szerinte az Örs vezér téri aluljáró
tele van szeméttel, hajléktalanokkal, a bevásárlóközpont
hiába ígért zöld területet, a mai
napig nincs, esős időben pedig
megáll a víz. A polgármester el-

mondta: jelzik a problémákat az
Árkád vezetői felé. Az akadálymentesítésről szólva Kovács Róbert felajánlotta, hogy az önkormányzat segít a felmérésben.
A szállópor és az eltakarítatlan falevelek miatt tett panaszt
egy másik helyi lakos, aki szerint
a sok hulladék a csatornákat is
eldugítja. A Kőkert Kft. illetékese
elmondta: seprőgéppel takarítják a közterületeket, 3 autóval
szállítják az illegális szemetet.
A kerület egyébként zöldhulla-

dékgyűjtő zsákokat biztosít,
eddig 7500-at el is vittek az itt
élők, családi házaknál háztartásonként, a társasházaknál lépcsőházanként 4 darab jár mindenkinek. A polgármester hangsúlyozta: a tisztasághoz és rendhez a lakosság együttműködése
is kell, ezért is készül az a rendelet, ami az együttélés szabályait
rögzíti majd, hogy az ilyen esetekben lehetőség legyen fellépni.
Alacsony padlós járműveket
reklamált egy másik hozzászóló
bizonyos járatokon. Kovács Róbert azt ígérte: a főpolgármesterrel konzultál arról, hogy legalább a temetői járatokon, amelyeken sok idős ember utazik,
legyen mód bizonyos napsza
kokban a könnyített közleke
désre.
Egy úr az áldatlan parkolási
helyzetre panaszkodott és a fizetős parkolás kibővítését kérte a
Kőrösi Csoma Sándor úton, miután reggeltől estig P+R parkolóként használják a környéket.
Kovács Róbert szerint ezt a jelenséget a kerület több pontján
tapasztalják, s ha a főváros bevezeti a dugódíjat, ez csak rosszabb
lesz, így az önkormányzatnak
mindenképpen lépnie kell, és
lépni is fog.
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Fűre lépni TILOS!
Veszélyben a Kőrösi Csoma Sándor úton lévő füves villamospálya, miután a gyalo
gosok rendszeresen átkelőként használják. Cigarettacsikkeket dobálnak el,
kitapossák a füvet, és ezzel a felszín alá épített öntözőberendezést is károsítják.
Ráadásul a szabálytalanul átkelők minden közlekedőre nézve veszélyesek. A zebra
a közelben van, az önkormányzat arra kér mindenkit, hogy közlekedjen szabályosan.

Kőbányán a 3-as villamos vonalán európai uniós pályázatból létesült a fűburkolatú
pálya. A fű oxigént bocsát ki,
ezért nemcsak szép, de hasznos is, hiszen javítja a levegő
minőségét. Emellett megköti a
szálló, leülepedő port és mikroszemcséket, és esőzéskor a
betonnál lényegesen hatéko-

nyabban vezeti el a nedvességet. A fűvel borított rész nyáron nem forrósodik fel, így kevesebb hőt sugároz vissza.
Műszaki előnyei is vannak:
csökkenti a dilatációt, vagyis a
sínek melegben, hidegben
való deformálódását, továbbá
a beültetett talajréteg elnyeli a
rezgést és a hangot. Minde-

mellett sokkal szebb is, mint a
szürke beton.
Budapesten mindösszesen
két helyszínen található ilyen
füves villamospálya, ebből az
egyik Kőbányán. Őrizzük a
meglévő értékünket, óvjuk meg
zöldfelületünket, ami szebbé,
otthonosabbá, egészségesebbé teszi környezetünket!

Útfelújítások Kőbányán
Átadták a Bánya utca Liget és
Kolozsvári utca közötti szakaszát, a Bánya, a Gyalog és Sellő
utca aszfaltja is megújult. Az
Újhegyi lakótelep járdáinak 10
százaléka készült el, és a
munka folytatódik. Teljesen felújították a Sibrik Miklós felüljárót, a hosszú munkálatok alatt
két híd megújult. Gondoltak a
babakocsit és kerekes széket
használókra is: ma már akadálymentes a felüljáró. Megkezdődtek a Maglódi, a Sírkert,
a Keresztúri út és a Kápolna
utca egyes részeinek, valamint
a Jászberényi út Éles sarki lehajtó ágának rekonstrukciói is.

Épül az új út az Ökrös utca Gumigyár és Korall utca közötti
szakaszán is. Új, fedett váró
épült a Lavotta utcában, ahol a
megálló is előrébb került, az
arra közlekedők igényeinek
megfelelően.

Ebben az évben

179 millió
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Eredményekben gazdag esztendő végére érkeztünk. Önkormányzatunk
felelősségteljes gazdálkodásának,
megfontolt és tervszerű működésének köszönhetően számos sikert könyvelhetünk el az idei
évben is. Kerületünk szépül, gyarapodik és fejlődik. Kőbánya él.
Beköszöntött a december, a várakozás időszaka. Advent első vasárnapjára
ünneplőbe öltöztettük otthonunkat, Kőbányát. Hagyományaink szerint karácsonyi fénnyel díszítettük városközpontunkat, a Kőrösi Csoma sétányt és a Szent
László teret, ahol a Nagycsaládosok Kőbányai Szent
László Egyesületének közreműködésével az idén is
felállítottuk az életnagyságú betlehemet. Kerületünk
körforgalmi csomópontjait adventi koszorúkkal varázsoltunk ünnepivé, a Kőkert Kft. közreműködésével.
Tavaly télen, egy távoli tó partjáról pillantottam
meg egy vízből kiemelkedő karácsonyfát. Akkor elhatároztam, hogy hazahozom az ötletet, amit most
valóra is váltottunk. Kőbánya karácsonyfáját különleges helyszínen, az Újhegyi Mély-tó közepére vezető stégen állítottuk fel, meghitt ünnepség keretében, melyen a Harmat Általános Iskola Kicsinyek
Kórusa és a Tutta Forza Zenekar lépett fel. Idei újdonságunk továbbá, hogy szabadtéri, ingyenes, karácsonyi korcsolyapályát létesítünk a Polgármesteri
Hivatal előtti téren, a téli szünidő ideje alatt. Szeretettel várunk mindenkit december 6-tól január 4-ig,
naponta 9 órától 20 óráig a Szent László téri jégpályánkon!
Otthonunk meghittebbé tétele mellett az idén is
szeretnénk segíteni azoknak a kőbányai személyeknek, családoknak, akik szükséget szenvednek, akiknek nehezebb a karácsony. Önkormányzatunk képviselőinek, felnőtt- és gyermekháziorvosainak, valamint a szociális és oktatási intézmények munkatársainak segítségével mintegy 1600 karácsonyi
ajándékcsomagot juttatunk el oda, ahol arra a legnagyobb szükség van. Így szeretnénk segíteni abban,
hogy az ünnep szebb, a készülődés gondtalan legyen.
Kedves Kőbányaiak! Kívánok áldott adventi időszakot, meghitt ünnepvárást valamennyiüknek! Köszönöm az egész éves támogatásukat, a továbbiakban is számítok Önökre, számítok együttműködésükre. Kívánok békés és szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket! Kívánom, hogy az új évben is együtt,
közös erővel és akarattal szépítsük és építsük otthonunkat, helyi közösségünket! Fejlődjön tovább
Kőbánya! Örömteli, sikerekben gazdag, boldog új
esztendőt kívánok!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester
oldalon is olvashatnak!

forint útfelújításra

Gőzerővel halad az Újhegyi sétány felújítása
A tervek szerint zajlik a kerület jelenleg legnagyobb
fejlesztése, az Újhegyi sétány átalakítása. A legutóbbi bejáráson Kovács Róbert polgármester, a kerület
vezetői, valamint György István, Budapest kormánymegbízottja is megtekintette a munkálatokat.
Látványosan halad Kőbánya jelenleg legnagyobb beruházása,
a Tér_Köz projekt. Mostanra
alig maradt valami a 40 éves
Újhegyi sétány nagyon rossz állapotban lévő épületeiből, járdáiból és lépcsőiből. Az önkormányzat tervei alapján a kivitelezők az itt élők igényei szerint
alakítják át a köztereket. A bontás után jól látható, nem lehetett tovább várni, rendesen kiszolgálta az idejét a lakótelep
környezete, a közösségi ház, a
terek és az épületek.
„Ha ki kell emelnem valamit,
akkor a legkomolyabb ered-

mény az akadálymentesítés.
A korábbinál lényegesen kön�nyebb lesz a közlekedés, nem
beszélve persze a vadonatúj közösségi házról, ami nagyon
nagy változást jelent majd az
eddigi, meglehetősen szerény
körülményekhez képest. Lesz
új ügyfélszolgálat, ide költözik a
közterület-felügyelet, kibővül a
könyvtár. A sétány 40 éves növényzete is teljesen megújul –
sorolta a részleteket a polgármester. Kovács Róbert köszönetet mondott az itt élők türelméért, amelyet még két hónapra kért, ugyanis januárra feje-

ződik be Kőbánya történelmének egyik legjelentősebb beruházása. Dr. György István kormánymegbízott
példásan
gyorsnak nevezte a fejlesztést.
Mint mondta, megérti, hogy
most az itt élőknek sok bosszú-

ságot okoz ez az időszak, de a
jobb minőségű, rendezett környezet vagy az ingatlanok értékének növekedése kárpótol
majd mindenkit.
A változásokat valóban sokan
nem élik meg könnyen, főleg a

felbontott utak, a por és a zaj
miatt. Borsodi András, az Újhegyi Lakásszövetkezet elnöke
szerint az emberek támogatják
a megújulást, csak sokaknak
nem tetszik, hogy kerülniük
kell. Csapó Ágnes, az Apraja
Falva Bölcsőde gondozója szerint felkavarta a beruházás az
itt élők életét, de kíváncsian
várják a végeredményt.
Lőrincz Ernőné, az Újhegyi
Nyugdíjas Klub vezetője szerint megnyugtató, hogy ki merték írni az átadás időpontját, a
január 12-t, azt pedig mindenki
tudja: ekkora átalakítás nem
megy nehézségek nélkül. De
néhány hét kényelmetlenségért cserébe hosszú évekig,
évtizedekig gyönyörű környezetben élhetnek az Újhegyi lakótelepiek.
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Adventi hangulat Kő
Csodás karácsonyi fények, meglepetés-karácsonyfa és egy igazi jégpálya – Kovács Róbert és
csapata mindent megtesz azért, hogy a kerület
hamisítatlan karácsonyi hangulatban várja az ünnepeket.

Advent első vasárnapján egyszerre borult fénybe egész Kőbánya, maga a polgármester kapcsolta fel hivatalosan az ünnepi
díszkivilágítást. Nemcsak a kerület sétányai öltöztek ünnepi
pompába, hanem a Mély-tó színpadán felállított, hatalmas
karácsonyfa is. Idén először nagy titokban érkezett Újhegyre
Kőbánya fenyőfája. Kovács Róbert a karácsonyhoz méltó, nagy
meglepetést akart, ezért a tóba nyúló stégre vitték a 6,5 méteres, talapzatán 2,7 méter átmérőjű műfenyőt. Kétezer, rendkívül energiatakarékos izzó világítja meg minden este, hogy még
meghittebbé varázsolja az újhegyiek és az ide látogatók karácsonyát. A november 29-i fényünnepen a Tutta Forza Zenekar
koncertje, a Harmat Általános Iskola Kicsinyek Kórusának
műsora és a polgármesteri köszöntő előzte meg a fa „leleplezését”. A fenyő egészen vízkeresztig, vagyis január 6-ig minden
este fénybe öltözik. Idén a polgármester egy másik régi terve
is valóra vált: a városháza előtt ingyenes jégpálya épült. A főváros egyik legszebb terén advent második vasárnapján, azaz
december 6-án, 16 órakor nyílt meg a pálya, amely reggel 9.00
órától 20.00 óráig várja a gyerekeket, kőbányai családokat és
minden kikapcsolódni vágyót. A pálya használata ingyenes, és
az iskolai téli szünet végéig, január 4-ig áll majd a Polgármesteri Hivatal előtt. Annak is érdemes kilátogatnia a Szent László térre, aki nem szeret korcsolyázni, mert az esti fényekben a
látvány valóban képeslapokra kívánkozik.

Készülődés az iskolákban
Ünnepi hangulatba öltöztek a kőbányai iskolák is, Mikulásvárással, gyertyagyújtással és kézműves foglalkozásokkal
készülnek mindenütt adventre és a karácsonyra. Sok helyen
ez a legjobb alkalom arra, hogy osztálypénzt gyűjtsenek a
saját készítésű portékákkal.

A kőbányai kisiskolások már novemberben elkezdték az adventi
készülődést. A Fekete István Általános Iskolában a minden osztály,
gyerekek és szülők nagy titokban
állítják össze az idei adventi vásár
„menüjét”, egyfajta verseny is van
közöttük, ki mivel várja majd vevőit
december 11-e délutánján.
„Mindenkinek nagyon meglódul a
fantáziája, próbál mindenki minél
ötletesebb és hasznosabb dolgot
kitalálni. Idén is biztosan lesz majd
például dióhéjból készített hűtőmágnes, vagy én most is készítek
hógömböt, amit pudingospohár és
egy korábbi áruházi akció pingvinjei
nek újrahasznosításával csinálok,
nagyon helyes kis karácsonyfadí-

szek lesznek belőlük” – avat be a
részletekbe a Fekete István Általános Iskola szülői munkaközösségének egyik tagja. Van, aki tobozokat,
van, aki kartont, papírokat használ,
hímzőfonalból vagy dekorgumiból is
csodák születnek, de például a bébiételes üvegek is csodaszép mécsesekként szolgálnak tovább. Ki-ki
amit talál otthon, azt használja.
Nagy a készülődés, hogy aztán
december 10-től akár 200-300 forintos árakon új gazdára leljenek a
csodaszép remekek, az iskola teaházában pedig házi készítésű szörpöket, teákat és isteni süteményeket vehetnek majd az ide látogatók,
szintén potom árakért. A bevétel az
osztálykasszát gyarapítja, tavaly

ebből a gyerekek játszóházba mentek. De az iskolában amúgy is mindig történik valami az adventi időszak alatt: minden héten más osztály ünnepli a karácsonyt, december 17-én pedig koncerttel és saját
műsorral zárják az ünnepi időszakot és adják át a teret az otthoni
előkészületeknek.
Kőbánya szinte valamennyi iskolájában mozgalmasak ezek a
napok. Az Éltes Mátyás Általános
Iskola és Kollégium december
4-én a Mikulást fogadja vendégül,
december 18-án iskolai, majd az
osztályok karácsonyi ünnepsége
lesz, amit karácsonyi kézműves
foglalkozás zár. A Harmat Általános Iskola november 29-én az adventi gyertyagyújtásra delegálta
kórusát, a Kicsinyek Kórusát a Tószínpadhoz, december 4-én bolhapiacot szervezett, 17-re pedig karácsonyi hangversenyt a Mindenki
Templomába. A Zrínyi Miklós Gimnáziumban sport- és egészségnappal indítják az adventi időszakot december 12-én, majd 17-re
hirdetik karácsonyi ünnepségüket.
A Széchenyi István Magyar Német
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában december 11-én Mikuláspartija lesz a felső tagozatosoknak,
17-én Luca-nap az alsó tagozatosoknak, az iskolai karácsonyi műsorra pedig 18-án várják az érdeklődőket. A Keresztury Dezső Általános Iskolában a december 14–18.
közötti időszak a karácsonyi készülődés hete: kézműves foglalkozásokkal, kulturális rendezvényekkel, mézeskalácssütéssel, vásárral
készülünk az ünnepre, majd karácsonyi ünnepség, adventi dicséretek ünnepélyes kiosztása és osztálykarácsonyok zárják ezt az időszakot.

A holdújév megfér
a karácsony mellett
Ázsiában a keresztény ünnepeknek legfeljebb a fogalma ismert. De hogyan ünnepli a karácsonyt Kőbányán
az ország legnagyobb kínai és vietnami közössége?
Bár sokan azt hiszik, hogy a Budapesten élő ázsiai bevándorlók teljesen zárt közösséget alkotnak, és függetlenítik magukat a magyar hagyományoktól, ez valójában nincs így. Meglepő módon, akik itt élnek, nagyon is
jól ismerik például a karácsonyi szokásokat. Sőt: bár a
kínai, vietnami naptárakban ezek nem piros betűs
napok, ilyenkor még sincsenek nyitva az éttermek, a
varrodák, de még az Ázsia Center sem.
A lapunknak nyilatkozó vietnami NguMznyen
Hoang Linh családjában ugyanúgy áll a karácsonyfa,
fő a halászlé és a töltött káposzta szenteste, mint
bármelyik magyar családban. Azért persze február
közepe táján ugyanúgy megünneplik saját ünnepüket, a holdnaptár szerinti újévet.
„Még akik nem is vették át a keresztény szokásokat,
azok is pihennek a karácsony alatt. Három nap amúgy
viszonylag ritkán adódik egyhuzamban, amit munka
nélkül, családi körben tölthetünk” – meséli Linh, aki 30
éve jött hozzánk Hanoiból, és már 16 éve él Kőbányán.
„A mi legnagyobb ünnepünk a holdújév. Ősidők óta ez az
év legjelentősebb vallási, családi ünnepe, az európai
karácsonyi és szilveszteri ünnepkör együtteséhez hasonlítható, de ma már átvettük az itteni ünnepeket is.
Karácsonykor mi is fát állítunk, ajándékokat adunk,
szilveszterkor pedig pezsgőt bontunk. Aztán rá másfél
hónapra újra ünnepelünk, akkor már a mi, saját hold
újévünket, a TÊT-et. Viszont akkor általában nem ajándékot adunk a gyerekeknek, hanem szép piros borítékba pénzt, ami szerencsét hoz” – mondja Linh.
A TÊT a tavasz kezdetét jelzi, a holdnaptár szerint
január végére, február elejére esik, egészen pontosan az európai naptár február 4-éjéhez legközelebb
eső újhold napján van. Ilyenkor szűk családi körben,
kisebb közösségekben ünnepelnek, de az ünnepi étkezésekhez gyakran meghívják rokonaikat, barátaikat, szomszédjukat vagy akár az éppen arra járókat
is. Ilyen alkalmakkor szinte soha nem hiányozhat az
asztalról a tavaszi tekercs, a Banh Chung és az erős
rizspálinka, az ünnep egyik jellegzetessége, a feldíszített, virágzó őszibarack- vagy mandarinfa, a TÊTfa, valamint a holdújévet köszöntő, millió számra
robbanó petárda.
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Kovács Róbert polgármester
gombnyomására gyúltak fel
az ünnepi fények Kőbányán

Betlehemi jászol a Szent László téren
A Szent László téri betlehemi jászolnál vasárnaponként délután 4 órakor közös gyertyagyújtást tartanak, amelyre mindenkit szeretettel várnak.

Nálunk a Mikulás is sportol!
Koszorúk a körforgalmakban
Kőbánya önkormányzata a legapróbb részletekre is figyel annak
érdekében, hogy a kerület minél több pontjára karácsonyi hangulatot varázsoljon. Az elmúlt években már hagyománnyá vált,
hogy a körforgalmakban is adventi koszorúk köszöntik az ünnepi időszakot, és ez idén sincs másként.

Kispályás amatőr jégkorongtornán, hat csapat részvételével küzdenek a Cápa Mikulás Kupáért
a résztvevők december 5-én, délelőtt 10.00 órától az Ihász utcai jégcsarnokban. A White
Sharks csapat pályáját másnap a Mikulás és krampuszai veszik majd birtokba. Ők várják a
gyerekeket egy rendkívüli korcsolyaoktatásra. Aki a meleg sportruházaton kívül valamilyen, az
ünnephez illő, különleges öltözékben érkezik, jutalmazza az egyesület, hogy minél viccesebben és szórakoztatóbban teljen a találkozó. Aki viszont nem vágyik a jégpályára vagy fél a
csúszós téli sporttól, annak sem kell lemondani a találkozóról. Az Örs vezér téri Árkád üzletközpontban ugyanis az áruház különböző pontjain váratlanul is összefuthat a Mikulással, aki
apró ajándékokkal várja december 5-én és 6-án délután a jó gyerekeket.

Ahány nemzetiség, annyi ünnep
Bolgárok, görögök, németek,
horvátok, lengyelek és szerbek
ültek a megelőlegezett ünnepi
asztalunkhoz. December 12-én
valamennyien összegyűlnek a
Kőrösiben a közös ünneplésre,
addig is meséltek a hagyományaikról.
Görögországban a december 25-től január 6-ig terjedő időszak folyamatos ünnep.
Kollátosz Jorgosz, a kisebbségi önkormányzat elnöke a kourabiedesz nevű karácsonyi édességet teszi az asztalra, úgy
mesél. Karácsony reggelén, szilveszter
estéjén és január 5-én házról házra járnak
énekesek, s szerencsét kívánnak, cserébe
a gyerekek fügét, mandulát, diót és édességeket kapnak, a felnőtteket pénzzel,
borral és sonkával jutalmazzák. A vacsora
hagyományos fő étele a sertés-, bárányvagy kecskesült görög salátával, és a
Christopsomo kenyér, amelyből mindenki
kap. Az asztalon 13 teríték van 13 különféle étellel. Ma már ők is fát állítanak, de
hagyományosan a görögök a hajóikat öltöztetik díszbe. A Télapót Vaszilisznek
hívják, és december 31-én hozza az ajándékot.
Lengyelországban december 24-én
este mindenki az eget kémleli, az első
csillagra várva, amely a betlehemi csillagot jelképezi, és amelyet Gwiazdkának
neveznek. A karácsony hivatalosan akkor
kezdődik, ha valaki észreveszi a csillagot,
és elkiáltja a nevét. Az ünnepi asztal alá
szalmát és szénát szórnak, felidézve ezzel
Jézus születését. Rubin-Garai Agnieszka,
az Országos Lengyel Önkormányzat munkatársa szerint az asztalnál csak páros
számú ember ülhet, vagy valamelyiküket
nagy szerencsétlenség éri. A vacsora befejeztével csak a házigazda jelére állnak
fel, a babona szerint ugyanis aki először
kel fel, az meghal a következő évben.
A menü céklalevesből, mákos kalácsból

és halból áll, és kompótot is készítenek 12
féle gyümölcsből, megemlékezve Jézus
12 tanítványáról.
Bacsa Gyulától, az örmény önkormányzat elnökétől megtudjuk, hogy náluk
az ünnep január 6-án, vagyis vízkereszt
napján kezdődik. Az örmények böjtölnek a
karácsonyt megelőző egy héten át. Az
ünnepi menü, a khetum klasszikus fogásai rizsből és halból, illetve zöld mángold,
csicseriborsó, joghurt és búzaleves, azaz
tanabur felhasználásával készülnek. Szárított gyümölcsök és olajos magvak is kerülnek az asztalra.
Zsigray Valentyina és Szilcer Olga közösen idézik föl a ruszin hagyományokat.
Náluk december 19-én jön a Mikulás,
szenteste január 6-án van, az új év pedig
13-án köszönt be. Nincs karácsony böjtös
gombaleves nélkül, és összesen 12 étel
kerül az asztalra, babból, halból, káposztából készült fogások; de a fokhagyma,
méz, alma és a gyűrűt formáló kalács is
mindenkori kelléke az ünnepeknek.
A kedvenc édesség a bobojka, amely a
mákos gubához hasonló. Éjfél után a gyerekek kántálnak, majd másnap egész nap
a lányok sütivel és itallal várják a házról
házra járókat.
A bolgároknál a december 24-i szentestén az ételeket a szoba délkeleti sarkában, a földön megterített abroszra teszik,
alá pedig szénát terítenek, amely a betle-

hemi jászolt szimbolizálja. Az abrosz
mellé csak páratlan számú személy ülhet,
és 7-, 9- vagy 12-féle böjti étel kerül rá:
főtt búza, káposzta, szőlőlevélbe tekert
rizs és szárított gyümölcsök. Nackina
Hrisztova Eliszaveta elmondja: az ünnepi
kenyérbe egy pénzérmét, egy babszemet
és egy gombot sütnek bele; a jövő évi gazdaságot, egészséget, illetve sok munkát
jelenti azoknak, akik megtalálják a nekik
jutó darabban. Amíg tart a vacsora, senki
nem áll fel, vagy ha mégis, akkor lehajtott
fejjel, hogy a gonosz erők ne hozzanak
éhínséget a falura. A hiedelem szerint
nem szabad elpakolni az ételeket, mivel
éjjel a halott hozzátartozók jönnek vendégségbe.
A németek karácsonyát körüllengi a
mitológia. A kisebbségi önkormányzat elnöke, Inguszné dr. Barabás Rita mesél az
egyik szokásról a sok közül: advent csütörtökjein a gyerekek házról házra járnak,
az ablakokon kopogtatnak és babot, borsót, lencsét szórnak a házakra. Ezek a
germán hit szerint a legfontosabb isteni
étkek. József és Mária szálláskeresésére
emlékezik az „asszonyhordás”. Éneklés
és ima kíséretében kihoznak a templomból egy Mária-szobrot vagy -képet, és
mindennap egy másik család „fogadja be”
december 23-ig: virágokkal, ágakkal és
gyertyákkal díszített asztalra helyezik,
majd egy éjszakán át ott őrzik. Az asztalra

libasült kerül vörösboros lila káposztával
és kelesztett gyümölcskenyér.
A bunyevác horvátok népi tradícióit
eleveníti föl Filipovics Máté, a horvát önkormányzat elnöke. Karácsony este, alkonyat előtt a konyha és a szoba padlójára
szalmát terítettek. A házigazda elmondja
a jókívánságokat, és közben diót szór a
gyerekeknek a szalmára. Az asztalra állítják a karácsonyfát és a božicnjak nevű,
kettős kereszt alakú fonott kalácsot,
amelybe arany- és ezüstpénzeket sütöttek. A vacsora bablevesből vagy halászléből, babfőzelékből vagy sült pontyból,
mákos gubából, barátfüléből áll – az
anyagiaktól függően. Az asztalra fokhagyma, méz, dió, alma, aszalt szilva, mazsola,
sült tök és bor is kerül.
Szabó Bogdán, a szerb önkormányzat
elnöke azt mondja, náluk eredetileg nem
szokás karácsonyfát állítani. Karácsony
első és második napján pecsenyehúst
esznek, darált főtt búzát, amelyet cukorral, dióval, fahéjjal, mazsolával és citrommal ízesítenek, főtt mandulával díszítenek,
és az ünnepi asztal elképzelhetetlen a kör
alakú „nagy kalács” (veliki kolac) nélkül.
Rituális ételnek számít, a bőséget szimbolizálja, és karácsony első napján vagy újévkor vágja fel a házigazda, miután háromszor megforgatta és meglocsolta borral.
A másik jellegzetes étel a Cesnica, amelybe szerencsehozó pénzérmét sütnek.
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Fűtési szezon:

Segít az önkormányzat
1600 családot
támogat Kőbánya

Önként vállalt és saját hatáskörében lakhatási támogatás keretében kérhető a távhőszolgáltatás,
illetve a tüzelőanyag költségeihez hozzájárulás.
Igényelheti az, akinek jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének, 28 500
forintnak a 250 százalékát, vagyis jelenleg a 71 250
forintot. Egyedül élő esetében ez az összeg a
nyugdíjminimum 350 százaléka, vagyis 99 750 forint. A teljes települési támogatás, amely akár

egészében fordítható fűtésre, összege havonta 4
ezer forint, ha az összjövedelem és a rezsiköltség
aránya nem haladja meg a 25 százalékot, 5 ezer,
ha az összjövedelem és a rezsiköltség aránya
meghaladja a 25 százalékot, de nem haladja meg
a 30 százalékot, illetve 6 ezer, ha ez az arány meghaladja a 30 százalékot. A támogatás legfeljebb 12
hónapra állapítható meg, egy háztartáson belül
egy személy igényelheti.

A Kőbányai Önkormányzat minden évben igyekszik meghittebbé
tenni a szépkorúak, az egyedülállók és a családok ünnepét, mindazokét, akik szükséget szenvednek. Odafigyelnek rájuk akkor is,
ha maguktól nem kérnek segítséget: az önkormányzat képviselői,
felnőtt- és gyermekháziorvosai, valamint szociális és oktatási intézményeinek dolgozói, nevelői segítettek a legnehezebb helyzetben lévők megtalálásában. Az ünnepi készülődés során az asztal
méltó megterítése jelenti az egyik legnagyobb kiadást, ezért idén
is tartós élelmiszereket és ünnepi édességeket tartalmazó csomaggal segíti az önkormányzat a rászorulókat. Összesen 1600
család kap közel 5 ezer forint értékű ajándékcsomagot december első felében.

5000
forint

értékű ajándékcsomag
a rászorulóknak

Idén 50 millióval több jut a rászorulóknak
Kőbánya önkormányzata nem
engedi el senkinek a kezét,
aki tesz a saját sorsa
rendezése érdekében, ezért
aki segítséget kér, az szinte
mindig meg is kapja. A Bárka
és a polgármesteri hivatal
igyekszik a segítség legjobb
módját megtalálni.
Alapjaiban rendeződött át idén a szociális ellátások rendszere: a támogatások
jelentős része önkéntes, települési feladattá vált, amelyekről az önkormányzatok maguk dönthetnek, így ezek fedezetét is maguknak kell kigazdálkodniuk. Az átvállalt terhek mellett Kőbányán
nemhogy szűkítették a támogatási kört,
hanem kibővítették, egyedülálló ellátásokat vezettek be, és mintegy 50 millió
forinttal több forrást szavazott meg
ehhez a képviselő-testület – az elmúlt
évek felelős gazdálkodásának köszönhetően. „Az önkormányzat senkinek
sem engedi el a kezét, aki tud és akar is
tenni saját sorsa rendezése érdekében”
– ez az elv vezérli az önkormányzatot.
Ehrenberger Krisztinával, a polgármesteri hivatal humánszolgáltatási főosztályának vezetőjével és Lehoczky
Klárával, a Bárka Szolgáltatási Központ
vezetőjével közösen néztük át a kerület
legfrissebb szociális koncepcióját, hogy
pontosan megtudjuk, kinek mire jut, jutott a kerületben. Kiderült: minden ellátást igyekeztek az igényeknek leginkább
megfeleltetni, a segítséget pedig olyan
formán eljuttatni, ahogyan szükség van
arra.
„Szinte alig van elutasítás, aki kér,
majdnem mindenki kap a különböző
ellátásokból” – jelentette ki Lehoczky
Klára, aki kollégáival naponta szembesül az egyedülállók, idősek, családok
problémáival. „Nő az egyedülálló-háztartások száma, a régi, többgenerációs
együttélés kikopott, így viszont sokkal
nehezebb helyzetben vannak az idős
emberek. A másik probléma, hogy az 50
év körüli munkanélkülieket hogyan vezessük vissza a munkaerőpiacra. Működik nálunk egy álláskereső szolgáltatás, itt kaphatnak internetes, telefonos
hozzáférést, segítséget az önéletrajz

A szociális ellátásokat igénybe vevők és az ellátásra fordított összegek

1
2
3
4

2014. JÚNIUS

2015. JÚNIUS

Lakásfenntartással,
lakhatással kapcsolatos
támogatás

1 240 fő
4 587 e Ft

929 fő
3 975 e Ft

Adósságrendezéssel,
hátralékrendezéssel
kapcsolatos ellátások

28 fő
3 202 e Ft

23 fő
1 567 e Ft

Rendkívüli élethelyzetre
nyújtott ellátások

460 fő
4 846 e Ft

560 fő
6 742 e Ft

Közgyógyellátásra,
gyógyszerkiadások enyhítésére
nyújtott ellátások

40 fő
1 035 e Ft

121 fő
1 561 e Ft

1 768 fő
13 670 e Ft

1 633 fő
13 845 e Ft

Összesen

}

Bár a finanszírozási rendszer átalakítása miatt az önkormányzatok nem kapnak állami támogatást az ellátások
biztosításához, Kőbánya mégis hasonló ellátotti körben és ugyanolyan mértékben biztosítja a juttatásokat.
írásban, munkajogász ad tanácsokat,
10-ből 8 embert sikerül is munkához
juttatnunk” – mondta a szolgáltató vezetője.
„A kereteket folyamatosan túltervezzük, hogy aztán ne kelljen átcsoportosításokkal kipótolni. Eleve lényegesen
kibővült azzal, hogy felemeltük a jövedelemhatárokat” – nyilatkozta Ehrenberger Krisztina. Hangsúlyozta: annak
ellenére, hogy az önkormányzati ellátásokhoz állami támogatás már nem jár,
mégis hasonló ellátotti körben és
ugyanolyan mértékben biztosítja Kőbánya a szociálpolitikai juttatásokat.

Az önkormányzat tavaly 227 millió, idén
277 millió forintot költ szociális célokra.
„Célzottan tudjuk eljuttatni a segítséget
az érintettekhez. Bevezettük az ápolási
támogatást, amely a korábban megszűnt
méltányossági ápolási díjhoz hasonló.
A jogosultsági értékhatár a korábbi méltányossági ápolási díjnál alkalmazott értékhatár szerint alakul, a támogatás havi
mértékét azonban az ápolt családjának
jövedelmétől függően állapítjuk meg.
Egyedülálló a gyógyászati segédeszköz
támogatása: elsősorban szemüveglencséhez, fogpótlásokhoz, illetve hallókészülékek vásárlásához nyújt segítséget.

Ugyancsak unikális az idősek üdültetésének támogatása és a tanévkezdési támogatás. Évek óta kedvezményesen nyaralhatnak a kerület nyugdíjasai az önkormányzat balatonalmádi üdülőjében. Idén
már a középiskolásoknak is jár az iskolakezdési támogatás, 2014-től pedig új ellátási formaként születési támogatással
járul hozzá minden gyermekek születéséhez a kerület. Ehrenberger Krisztina arra
biztat minden rászorulót, hogy igényeljen
szociális tűzifát, azt ugyanis a Kőbánya
területén kivágott, elpusztult fákból feldolgozott fűtőanyagként szinte korlátlanul biztosítja a kerület.

A MI KŐBÁNYÁNK

Ügyeljünk értékeinkre!
Karácsony előtt mindenki az ajándékbeszerzéssel van elfoglalva, kevésbé figyelünk biztonságunkra, értékeinkre. Pedig a bevásárlóközpontokban, parkolókban portyázó zsebtolvajokat könnyű kicselezni.
Hömpölygő embertömeg, kapkodás, figyelmetlenség – mindez különösen kedvező körülményeket kínál
a bűnözőknek. Dr. Gyetvai Tibor, Kőbánya rendőrkapitánya szerint a
rendőrség ugyan kiemelt figyelmet
fordít most a forgalmasabb környékekre, de nekünk is vigyáznunk kell.
„Természetes, hogy ünnepek előtt
zsúfolásig telnek a bevásárlóközpontok, a tömeg pedig könnyű utat
enged a zsebtolvajoknak. Az emberek teljes lázban égnek, hogy meglegyen minden, sokszor megfeledkeznek az alapvető óvatosságról is” –
nyilatkozta lapunknak a kapitány.
Ugyan a rendőrség ilyenkor fokozottan figyel, és az Árkád bevásárlóközpontban november 26-tól kezdve bővített, kiemelt szolgálatot biztosít.
Azonban fontos, hogy az értékeinket

szem előtt és nehezen hozzáférhető
helyen tartsuk, ne a farzsebben vagy
kabátzsebekben, a bevásárlókocsiba
se tegyük a kabátunkat, táskánkat.
Ha lehet, egyszerre vigyük ki a kocsiba a megvett ajándékokat és ne
egyesével, erre ugyanis külön figyel-

nek a tolvajok. Ugyanígy fontos, hogy
mielőtt a parkolóházba érünk, tegyük biztonságos helyre az értékesebb dolgokat, mert bent már külön
erre specializálódott csoportok figyelik, mi hova kerül” – figyelmeztetett a szakember.

A decemberi ünnepek alatt az alábbi

GYÓGYSZERTÁRAK ÉS ORVOSI
ÜGYELETEK működnek Kőbányán
és a környező kerületekben:
FELNŐTT-HÁZIORVOSI ÜGYELET
INTER-AMBULANCE ZRT.
1102 Budapest, Pongrácz út 19. Telefon: 261-5834

GYERMEKORVOSI ÜGYELET 24 ÓRÁBAN
Heim Pál Gyermekkórház
1089 Budapest, Üllői út 86.
Telefon: 459-9100, 210-0720
Szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon: 8–20 óra között
Heim Pál Gyermekkórház
1102 Budapest, Liget u. 6–10. Telefon: 264-3314
Munkanapokon: 20 óra és másnap reggel 8 óra között.
Szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon: 24 órában

Sürgős esetben hívja a 112-es telefonszámot!
A mentők közvetlen telefonszáma: 104

SÜRGŐSSÉGI FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI ELLÁTÁS
1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.
Telefon: 317-6600
Mindennap folyamatos 24 órás ellátást biztosít az intézet.
Munkanapokon 8 órától 20 óráig tart a rendelés,
majd ügyeleti idő este 20 órától reggel 8 óráig.

 unkaszüneti és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap
M
reggel 8 óráig ügyeleti rendben sürgősségi ellátás nyújtása.

KÖZPONTI BALESETI AMBULANCIA
Baleseti Központ
1081 Budapest, Fiumei út 17. Telefon: 299-7700

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR
Elefánt Gyógyszertár  1101 Bp., Pongrácz út 19. Tel.: 431-9940
BENU Gyógyszertár (Budapest, Örs vezér téri rendelőintézet)
1148 Bp., Örs vezér tere 23. Tel.: 221-3861, 422-0382
Hétkorona Gyógyszertár  1195 Bp., Ady Endre út 122. Tel.: 282-8744
Center Patika  1173 Bp., Pesti út 34. Tel.: 788-5414

Újabb ingyenes
védőoltások
Kőbánya Önkormányzata kibővítette a
támogatott oltások körét a meningococcus baktérium által okozott fertőző
agyhártyagyulladás és szepszis (vérmérgezés) elleni vakcinával. A járványos agyhártyagyulladás tünetei nem
tipikusak, lefolyása villámgyors, és
megfelelő kórházi kezelés esetén is
10 százalékban halálos. Az ingyenes
védőoltásra 2016-ban az a kőbányai
lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, aki 2015-ben betöltötte a 10.
életévét.
A védőoltás igénylése iránti kérelmet 2016. január 1-jétől február 15-ig
lehet benyújtani a Kőbányai Önkormányzat Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályára. Bővebb információt a 433-8332es telefonszámon Barta Erika egészségügyi referens nyújt. A védőoltásról
tájékoztató és a jelentkezési lap elérhető a www.kobanya.hu honlapon.

Tisztelt Kőbányaiak!
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Budapest Főváros X. Kerület
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2015. (III. 20.) önkormányzati rendeletében a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el 2015. december 21. és
2015. december 31. között.

2015. december 21. és 2015. december 31.
között az ügyfélfogadás a hivatal
minden szervezeti egységében szünetel.
Az anyakönyvi ügyekért felelős szervezeti egység a főépületben, a Budapest X. kerület, Szent László tér 29. II. emelet 223. és 225. szobában
2015. december 21. és 2015. december 31. közötti időszakban ügyeletet
tart az alábbi időben:

hétfőn 14.30 órától 17.30 óráig
szerdán 8.00 órától 16.00 óráig
Az anyakönyvi ügyekért felelős szervezeti egységben a születéssel, valamint a halálesettel kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség.
Az ügyfélszolgálat a Budapest X. kerület, Szent László tér 2–4. szám
alatt 2015. december 21. és 2015. december 23. közötti időszakban
ügyeletet tart az alábbi időben:

hétfőn 8.00 órától 17.00 óráig
kedden 8.00 órától 14.00 óráig
szerdán 8.00 órától 14.00 óráig
Emellett tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2015. december 12-én
ügyfélfogadás nélküli munkanap lesz a hivatalban.
Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!
Dr. Szabó Krisztián
jegyző
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Az ünnep bennünk zajlik
Karácsony közeledtével fokozódik a szeretetvágy – erről is beszélt
lapunknak Benkóczy Péter evangélikus lelkész. A Kápolna utcai
közösség vezetőjével a hitről, az örömről, az egymásra figyelésről
– az ünnepi készülődésről beszélgettünk.
A Kápolna utcai evangélikus közösség és
templom pici, de annál színesebb színfoltja nemcsak a kerületnek, de az egész
városnak. Az egyedi, kör alaprajzú és nagyon magas templom önmagában olyan
atmoszférát ad, ami semmivel sem ös�szehasonlítható. Minisztériumi, önkormányzati és egyházi támogatással újították föl tavaly ezt a templombelsőt.
A kerületben erős az ökumenikus ös�szefogás. Az evangélikus közösséget vezető Benkócy Péter szerint Kőbánya igazi
spirituális központ és szinte egyedülálló,
ahogy itt a sokféle felekezet összefog,
közös szeretettel és odafigyeléssel foglalkoznak azokkal, akik betérnek hozzájuk.
„Tényleg nehéz ma megszólítani az embereket. Különböző okoknál fogva az egyház sokat veszített tekintélyéből, az emberek pedig hajlamosak az emberi hibák
és bűnök miatt ezt egy homogén egészként kezelni és megítélni.
„A találkozás és a kapcsolattartás a
lényeg. Ha ide bejön valaki, fontosnak tartom, hogy ne csak meghallgasson mondjuk egy istentiszteletet, hanem valóban
szóljon hozzá, és az elhangzottakból találjon válaszokat a saját kérdéseire,
személyes problémáira.
Abban kívánok közreműködni, hogy amikor kilép
az ajtón, valamiben változzon az élete, ő maga

pedig fejlődjön” – mondta a hitoktató, lelkész, pszicho- és bibliodráma-vezető, lelkigondozó.
Az adventről kevesen tudják, mi az eredeti jelentése. A latin eredetű szó eljövetelt jelent, azaz Krisztus eljövetelét várjuk
ilyenkor – mesélte Benkóczy Péter. Mint
mondta, ilyenkor egyszerre gondolunk az
elsőre: a születésre, melyet a nyugati kereszténység decemberben, karácsonykor
ünnepel, és a másodikra, melyet maga
Jézus ígér meg. Ilyenkor lila az oltárterítő
színe, utalva az ünnep böjti jellegére, sőt
még az adventi koszorú gyertyái is lilák.
Négy vasárnapon keresztül figyelünk befelé és
egymásra, készülünk
az „Isten testet öltött
szeretetének” ünnepére.
„ G y ü le ke z e t ü n k
életében koncent-

ráltan többféle módon megjelenik. Az
ünnep bennünk zajlik, az előkészítésnek
gyönyörű rituáléi ezek” – fogalmazott a
lelkész. Vasárnaponként különböző gyülekezeti csoportok vesznek részt szolgálattevőként az istentiszteleteken. „Közösen
gyújtjuk meg a templomi koszorú egy-egy
gyertyáját. A hagyományos adventi vásárunk bevétele a közösségünkben élő és
hozzánk forduló rászoruló embereket segíti meg” – mondta Benkóczy Péter.
„Második vasárnap délután a várakozás jegyében mára már hagyományos
adventi éneklésre hívogatjuk az érdeklődőket, ez mindig bensőséges ünneppé
válik. A karácsony előtti vasárnap délutánján gyerekeknek, hittanosoknak és

hozzátartozóiknak szóló programmal készülünk. Gyermekekkel együtt készülni
mindig felemelő és megható. A szentesti
istentisztelet után most már évek óta mécsessel kezünkben, templom előtti közös
énekléssel köszöntjük egymást, a környékbelieket” – folytatta az evangélikus
lelkész.
Benkóczy Péter azt éli át, hogy az
ünnep közeledtével fokozódik a szeretetvágy, ezt igazán közösségben lehet kiteljesedetten átélni. Végezetül azt kívánta
minden olvasónknak és minden kőbá
nyainak, hogy éljék át az angyalkar üzenetét: „dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat”.
Hi r deté s

Advent
KŐBÁNYÁN

Korcsolyázz ingyenesen
a Szent László téren!

Nyitás
N
itá 2
2015.
0 december 6-án (vasárnap) 16 órakor
A korcsolyapályát megnyitja:
Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere
K
A korc
korcsolyapálya 2015. december 6-tól 2016. január 4-ig üzemel,
naponta 9 órától 20 óráig.
A helyszínen korcsolya kölcsönzési lehetőség is biztosított.

A belépés díjtalan!
Kesztyű használata kötelező!

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

kb_koripalya_hirdetes_270x211.indd 1
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Engem a gyerekek választottak
Halász Juditnak Kőbánya megkerülhetetlen pont. A hely,
ahová mindig visszatér, kihagyhatatlan koncerthelyszíne. Legszebb emléke is ideköti, amikor végre két
olyan koncertet is adhatott, ahol csak gyerekek
ültek a nézőtéren.
Ki ne emlékezne, ahogy Mirr-Murr kalandjaival ringatott álomba a tévé képernyője előtt, vagy vicces kalapban, szűnni nem akaró mosollyal fakasztott gyereket,
felnőttet jókedvre bájos dalaival. Nincs születésnap az
ő „Boldog, boldog, boldog születésnapot” kezdetű dala
nélkül. Pedig Halász Judit színésznőként lett közismert, és eszébe sem jutott, hogy gyerekeknek meséljen, énekeljen. Ma pedig már éppen erre vágyik: végre
csak előttük állhasson a színpadra.
„A véletlen hozta így. Akkor jelent meg az első
lemezem is, amikor Foky Ottó felkért a MirrMurr, a kandúr című sorozat mesélőjének.
Sok figura szerepelt az epizódokban, és
mindegyiküknek én voltam a hangja is,
nagyon gyorsan kellett váltanom az egyes
szerepek között. Ez óriási koncentrációt
igényelt. Az első albumom, a Kép a tükörben nem gyereklemeznek indult:
olyan dalokat, verseket énekeltem
rajta, amelyek az életemben valamiért fontosak voltak. Azóta sem változott a véleményem, hogy a
gyekkor mindenki életében
meghatározó, így aztán azok a
szerzemények is felkerültek rá,
amik az én gyerekkoromat fémjelezték. A Süss fel Nap például azért,
mert nem vettek fel a hegedűórákra.
Amikor iskolába kerültem, még nem
volt kötelező pontosan betölteni a 6.
évet, így sok dologra még nem tudtam
igazán koncentrálni. Mivel mindig
összekevertem a dal két verzióját, azt
mondták: jól van, kislány, majd jövőre!
És ugyanígy a többi lemezen szereplő
gyermekdalnak is megvan a története, soknak a világon semmi köze
nem volt a gyerekekhez” – nyilat-

kozta a Kőbányai Híreknek a kezdeteket a színésznőénekesnő.
„A Csiribirit, egyik kedves Weöres Sándor-versemet
énekeltem, amikor észrevettem, hogy együtt mozognak, énekelnek velem a gyerekek. Pedig nem gyerekdalnak szántam, ahogy a költő sem gyerekversnek írta.
Mégis, így alakult. Vagyis a gyerekek választottak
engem. De időbe telt, amíg megértettem: a nézőtéren
azért van zaj, mert a gyerekek velem éneklik a dalokat.
Figyelni kezdtem őket, a reakcióikat. Kezdetben még
nem nagyon beszéltem velük, csak verseket, meséket
mondtam a dalok között, aztán később megpróbáltam
egy-egy gondolat, téma köré szerkeszteni az előadásokat. Szerettem volna sok olyan gondolatot megosztani
velük, amikről úgy éreztem, jó lenne, ha ők is megismernék. A gyerekek sok mindenre megtanítottak” –
mesélte Halász Judit, aki ma már annak örül, ha néha
csak gyerekek vannak a nézői sorokban.
„Akik az én zenémen, előadásaimon nőttek
föl, ma már szülők, így jönnek ők is a koncertekre. Megszoktam, hogy mindig egész családok előtt lépek fel, így nagyon jó volt,
mikor a legutóbbi két kőbányai koncertemen végre csak gyerekekkel osztozhattam
a zenén. Hallatlan élmény, az ember azonnal visszajelzéseket kap. Például, amikor a
közönség unatkozni kezd, nem figyel, nyilván én vagyok a hibás: meg kellett tanulnom megfelelően felépíteni, szerkeszteni
egy koncertet. Figyelem, számukra hol laposodik el a koncert, mikor kell változtatni, mert lankad az érdeklődés, kell a folyamatos kapcsolat velük, be kell vonni őket”
– mondta az énekesnő, aki szerint a népszerűség és a maradandóság titka a
megújulás. „Bizony változnak az idők, én
is, a gyerekek is, ehhez pedig a daloknak,
az előadásnak és előadásmódnak is folyamatosan
változnia kell. Hangszerelésben, vers- és dalválasztásokban. A mai kor nem kedvez a költészetnek
sem, úgy kell megválasztanom a dalaimat
és úgy kell előadnom, hogy azokat el tudjam hozzájuk juttatni” – tette hozzá a
művésznő, aki, hihetetlen, de ma már
maga is háromszoros nagymama.

Márió nagykoncertet ad a Kőrösiben
Rendhagyó ünnepi koncerttel
készült Márió december 11-én
Kőbányára. Annak idején
a Dáridóval hírnevet szerzett
zenész teljesen új felállásban
lép a színpadra:
virtuóz harmonikajátékával
és népes fúvós csapatával
ígér feledhetetlen estét.
2001-ben, vagyis 14 évvel ezelőtt elmaradhatatlan csíkos pólójában, hatalmas
tangóharmonikájával a vállán ismerte
meg a nagyközönség Máriót. Évekig volt
zenés műsorok állandó vendége, majd
önálló esteken, turnékon szerettette
meg mind többekkel zenei stílusát. „5-6
éves voltam, amikor először fogtam tangóharmonikát, de 9-10 éves koromtól
tanulok rendesen játszani. Lényegében
a Dáridóval indult a közismert zenészi
pályám, utána és azóta is három formációban lépek föl, önállóan, illetve két
zenekarom is van, egyikben több egykori kőbányai zenenövendék is tag” – sorolta a harmonikás, aki ma is és mindig
szívesen jön Kőbányára, egyik kedvenc
koncerthelyszínére. „Én is nagyon szeretem az itteni közönséget, és úgy
érzem, hogy ez kölcsönös. Olyan szívvel
és lélekkel vannak itt az emberek jelen,
annyira élvezik a játékunkat, hogy ez a
helyszín egy zenésznek maga az álom.
Jól emlékszem a nyári kőbányai fellépé-

sekre is, ezeknek mindig egészen különleges hangulata volt” – mondja a zenész, aki most igazi nagyzenekarral, big
banddel érkezik: 20 zenésszel lép a
színpadra.

Márió zenekarában több
egykori kőbányai zeneiskolai
növendék is játszik
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Tippek a gyomornak
az orvostól és a séftől
Nem csak az ünnepek alatt, de már az azt megelőző
időszakban is van dolgunk, ha el akarjuk kerülni a karácsonyi trakta kellemetlen mellékhatásait. A zsírszöveteken kívül a gyomorra és az emésztőrendszerre is komoly megpróbáltatások várnak. Dr. Szabó
Endre háziorvos és Bödő László, a Torockó étterem
séfje szerint néhány alapszabály betartása segíthet.
 Fokozatosan készítsük fel szervezetünket a töltött káposzta-halászlé-pulyka-bejgli kombinációra. Az ünnepek előtt kerüljük
a zsírt, vörös húsokat, viszont jó, ha kicsit kalóriadúsabb, ámde könnyebben emészthető ételeket eszünk,
mint a tészta-fehér hús-sajt, csőben sült zöldségek.

Ünnepi recept
Hogy Kőbánya igazán befogadó, vendégmarasztaló hely, annak egyik legjobb bizonyítéka a Torockó étterem. Az 1906-ban alapított vendéglátóhelyen ma is mindent
egyetlen szempont irányít: aki ide betér, az csakis teli hassal léphessen ki az ajtón.
Kozik József 30 éve vezeti Kőbánya legrégebbi éttermét, Balázs fia itt a pincér,
Dávid pedig az egyik séf, így igazán olyan, mint egy családi fészek. Egyszerű, de
mégis különleges ünnepi ételt kértünk a karácsonyi asztalra Bedő László konyhafőnöktől, aki hagyományos alapanyagot választott, de eltért a megszokott halászlérántott hal vonaltól.

„Mert még mindig szeretem” – karácsonyi változat 4 személyre
 1 kilogramm harcsa  só  bors  pirospaprika  liszt
 200 gramm tejföl  2 fej vöröshagyma  füstölt szalonna
 1 húsleveskocka/csontlé  1 paradicsom  1 paprika
Köret:
 12 darab palacsinta  25 dkg juhtúró  4 gerezd fokhagyma
 só, bors, szerecsendió, ízlés szerint tejföl
A harcsaszeleteket besózom, borsozom, lisztben megforgatom és oldalanként 3-4
perc alatt forró zsírban megsütöm. Közben csíkokra vágok szalonnát, zsírjára
sütöm, beleteszem az apróra vágott hagymát, sózom, borsozom, beleteszem az
apróra vágott paprikát, paradicsomot, a jó pörköltes alapot felöntöm félliternyi
húslevessel, majd ha jól összeértek az ízek, tejfölös habarással sűrítem. Akkor jó,
ha tejföl sűrűségű a mártás.
Közben a juhtúrót a fűszerekkel, tetszés szerint tejföllel kikeverem és a palacsintákba töltöm, amelyeket azután háromszögekbe hajtok. Erre kerülnek a frissen
sült halszeletek és az egészet a mártással leöntve tálalom.

 A hagyományos, kedvelt ételek helyett válogassunk
a finom, ám egészséges receptek közül is.
 Hagyjuk ki az étrendből a sok tejföllel, majonézzel készült salátákat, a tartármártást, az
olajban sült ételeket és a vajas krémmel készült
süteményeket. Használjunk joghurtot, akár a csokoládéöntet helyett is!
 Kerüljön az asztalra önálló köretként is
a zsíros öntet nélküli saláta, a párolt
ételek, illetve a gyümölcsös, pudinggal,
túróval készült édességek.
 Étkezzünk lassan! Célszerű étkezés előtt fél órával elfogyasztani
egy pohár vizet, valamint étkezés
közben egy-egy korty folyadékot,
ami szintén növeli a teltségérzetet.
A mozgás elősegíti a

megfelelő emésztést,
hozzájárul az étvágy kialakulásához és csökkenti
a kellemetlen teltségérzetet. Akár egy kiadós, nem
gyors, de mégis kellemes
séta is csodákra képes!
A komolyabb fizikai
aktivitásokat kerüljük
evés után legalább 2
óráig, de rövid idővel az
étkezés után egy fél-egy
órás séta ajánlott! Nemcsak a vérkeringést és ezáltal az emésztést gyorsítja,
de a közérzetünk is jobb lesz
tőle.

Hir det és

Versenyfelhívás!

Keressük K

Az önkormányzat süteménykészítő pály
nyugdíjasok részére. A versenyen mind
lakcímmel rendelkező nyugdíjas szem
aki nem foglalkozik hivatásszerűen a
kedvet érez kreativitása, cukrásztudása
tetéséhez.
A verseny időpontja:

2016. február 3-án, 13.30 és 16.3

A verseny helyszíne: a KÖSZI színházterm
rendezendő farsangi mulatsá

A Farsangi Bál és Sütiverseny fővédn
Róbert, a Kőbányai Önkormányzat polg

MOZAIK
Kert-Ésszel

ÜNNEPI PROGRAMOK A KŐRÖSIBEN
KRAM ÉS PUSZ A KÖSZIBEN
A „Mikulás varázsórája” című zenés Mikulás-mesében Kram és Pusz, a két rosszaság idén
nem szeretne ajándékokat osztogatni Mikulással és Manóval, ezért a varázsóra segítségével
a télből nyarat varázsolnak. Kalandos utazásra indulnak, de rájönnek, hogy mégiscsak nincs
jobb dolog a szeretetnél, és vissza akarják állítani az órát. Az óra mutatója azonban beakad,
és csak a gyerekek segítségével kattog tovább, ami persze dalok, versek formájában sikerülhet csak. Majd lassan megérkezik a Mikulás, és sok-sok ajándék vár a gyerekekre december
6-án, vasárnap 10.30-kor a Kösziben.
Szintén december 6-án, 15 órakor Csillagszóró – adventi koncertre vár mindenkit a Kőrösi,
ahol komolyzenei csokorral varázsolnak ünnepi hangulatot.
December 10-én, csütörtökön 18 órakor a Kőrösi Galériában Domonkos Zsuzsanna festőművész „A mélységek sugarai” című kiállításának megnyitóját nézhetik meg az érdeklődők
Feledy Balázs művészettörténész tolmácsolásában.
December 13-án, vasárnap 10.30-kor a Kösziben Lizi karácsonyát ismerhetik meg a
gyerekek.
December 20-án, vasárnap 17 órától a Tutta Forza zenekar hagyományos adventi
koncertjén a vendég a Parafónia zenekar lesz a Kösziben.
December 24-én, csütörtökön 10–12 óráig kreatív játszóházban angyalkadíszeket és ültetőkártyákat készíthetnek a gyerekek.

ADVENT A BÁRKÁBAN
Adventi játék-, könyv- és sportszerbörzét hirdet december 4-re a
BÁRKA Kőbányai Családsegítő Szolgálata a Sibrik Mihály úti
központjába. Itt a helye mindenkinek, aki olcsón és jó minőségű kincsekhez szeretne jutni!
December 18-án, 17 órától karácsonyi műsort rendez a
BÁRKA a Pongrác Közösségi Házba. A rendezvényen a
Hahota Színház Oszi és a Boszi és a Mikulás című darabját
nézhetik meg a gyerekek.

Óvatosan az ünnepi
fényekkel!
A legveszélyesebb adventi koszorú az, amelyiket magára hagyunk – mondja Gardi József őrnagy, kőbányai tűzoltóparancsnok, aki mindenkit arra int: óvatosan használja az
advent és karácsony legfontosabb kellékeit, a gyertyákat,
csillagszórókat és az izzósorokat. Nehéz megállni, de a
fára ne tegyünk gyertyát és csillagszórót sem, mert
pillanatok alatt lángra lobbanthatják az ágakat vagy a
közeli függönyt, terítőt. Ha mégis ragaszkodunk
ehhez, legyen kéznél egy vödör víz. Csak megfelelő
műszaki állapotú, minőségi tanúsítvánnyal rendelkező izzósort vegyünk, és ha égőt kell cserélni, mindig húzzuk ki a villásdugót a konnektorból. Soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül se a gyertyákat, se az izzókat!
Az adventi koszorút mindig helyezzük nem éghető, hőszigetelő alátétre, a gyertyák, mécsesek csak tűzálló tartóban legyenek
rögzítve a koszorún. Ha ég a gyertya, a mécses, ne tegyük huzatos
helyre, azt ne vigyük egyik helyről a másikra. A kanóc ne legyen túl
hosszú és soha ne engedjük teljesen leégni a gyertyát és a mécsest.
A vágott fenyőt lehetőleg olyan tartóba tegyük, amelybe tölthető víz,
hogy a fa nedvességtartalmát pótoljuk. Úgy állítsuk fel a fát, hogy az ne
tudjon feldőlni és lehetőleg nem éghető díszeket aggassunk rá.

Kőbánya legfinomabb süteményét!

yázatot hirdet
den kőbányai
mély indulhat,
sütéssel, és
a megméret-

30 között

mében megág

nöke: Kovács
gármestere.
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A pályázóknak jelentkezéskor mellékelniük kell
versenysüteményük receptjét és fantázianevét. Egy
pályázó maximum egy, szilárd halmazállapotú, szeletelhető süteménnyel pályázhat. A versenyen való
részvétel ingyenes.
Jelentkezési határidő:

2016. január 25., 17.00
Helyszíni jelentkezésre nincs lehetőség. A pályázatok
benyújtása: papíralapon a Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. információjánál
(1105 Budapest, Szent László tér 7–14.), illetve
elektronikusan a sutiverseny2016@gmail.com
e-mail címen.

A pályázóknak a frissen elkészített süteményeket
fogyasztásra kész állapotban a verseny napján 2
darab, körülbelül 20 cm átmérőjű hasznos területtel rendelkező, egyszer használatos tálalóedényen
kell a verseny helyszínére szállítani. A helyszínen
nincs lehetőség további, befejező műveletekre.
A sütemények szállítási határideje:

2016. február 3., 13.00

A pályázatokat a zsűri az illat, látvány, különlegesség és ízhatás szempontjai szerint bírálja el.
A legsikeresebb sütemények alkotói jutalomban
részesülnek.

Útmutató a dézsás
karácsonyi fenyőkhöz
A szenteste egyik főszereplője a feldíszített fenyő. A hagyományos, vágott fenyők
mellett az élő fa divatja is hódít, de tudni
kell, hogy a dézsás növény választásával
sok kompromisszum kényszerű megkötése jár. Az élő fenyőfa legfeljebb 10 napig
maradhat a fűtött beltérben, az ennél
hosszabb bentlét biztosan a fa károsodását, pusztulását okozza. Dézsás fenyőt
lehetőleg ne utcai árustól, hanem kertészetből, szaküzletből szerezzünk be, és
az sem mindegy, hogy milyet választunk.
Az ideális példányt földlabdájával együtt
emelték ki a földből, és azzal együtt helyezték edényébe, kora legfeljebb 4-5 év,
magassága pedig nem haladja meg a 180
centimétert. Az ilyen paraméterekkel
rendelkező növény esetében a legnagyobb az esély arra, hogy túlélje az ünnepet, és hogy kiültetés után szépen fejlődjön tovább.
 sak akkor vegyünk élő karácsonyTIPP: C
fát, ha vállaljuk a tartásával, gondozásával járó nehézségeket!
Az élő fenyő egyik előnye, hogy akár több
héttel szenteste előtt is megvehetjük,
megfelelő tartás esetén megőrzi szépségét az ünnepig. Az élő fát egészen december 23-ig hideg, fagyvédett helyen (kertben, erkélyen, világos, fűtetlen folyosón)
tároljuk, és 24-e délelőttjén először a hűvösebb folyosóra, előszobába tegyük pár
órára, hogy szokja a hőmérsékletet, és
csak utána vigyük be a meleg szobába. Ne
állítsuk fűtőtest mellé, földjét pedig mulcsoljuk, hogy lassabban száradjon ki.
Használhatunk dekoratív fakéreg forgácsot vagy zúzott követ is. A bent töltött idő
alatt rendszeresen öntözzük, de a vízzel
való permetezést – már csak biztonsági
okokból is – mellőzzük. A fára ne tegyünk
nagy hőleadású égősort, mert az megzavarhatja a nyugalmi időszakát töltő növényt, ami így a kiültetés után könnyen elfagyhat. Az új év első napjaiban a fát vigyük
ki a lakásból, és ültessük el, vagy keressünk neki egy megfelelő helyet, ugyanis a
fa akár hónapokig is az edényében maradhat. Az ültetéshez bármely fagymentes téli
nap megfelelő, a tárolás helyszíne pedig
védett, fagymentes, napos hely legyen!
Kertbaráti üdvözlettel:
Megyeri Szabolcs
kertészmérnök
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Kőbánya kézilabda-legendája Újabb műfüves pálya és játszótér
Papp László Budapest-Sportdíjban részesült Kökény Beatrix kézilabdázó, az FTC női kézilabdacsapatának szakági és utánpótlás-vezetője. A kőbányai kézilabda-legenda ma azon dolgozik, hogy szeretett kerülete sportágának bázisává válhasson.
A Pongrác telepen nőtt fel, a MÁV-telepi
általános iskolába, majd a Szent László
Gimnáziumba járt. Sportpályafutását az
Építőknél kezdte, a Fradiban folytatta,
visszavonulása óta pedig a Ferencváros
kézilabda-szakosztályát vezeti. Hamisítatlan kőbányai Kökény Bea, a magyar
női kézilabdasport egyik felejthetetlen
alakja. Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes irányító, akit háromszor is Az év magyar kézilabdázójának
választottak, de kitüntették már Fair Play
díjjal is, és 2000-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét vehette
át. A sportlegenda ma leginkább családanya, na meg annak a sok utánpótlássportolónak a „mentora”, akik reményei
szerint a nyomába léphetnek majd. Mindössze 12 éves volt, amikor igazolt sportoló lett itt, Kőbányán.
„Ma is ugyanazok az érzések élnek
bennem, ha elmegyek a régi iskoláim
vagy a Kőrösi előtt. Bár megváltoztak az
utcák, a terek, de az érzés ugyanaz maradt. Mi is felnőttünk. Amióta 2001-ben
abbahagytam az aktív sportolást, a gyerekeim mellett a kőbányai kézilabda maradt
az életem” – mesélte a kitüntetett klas�szis, aki a helyi kézilabdaélet „felvirágoztatásán” dolgozik.
„A férjem, Imre Géza is sikeres sportoló, válogatott vívó, párbajtőröző, a gyerekeknél azonban valahogy nagyon gyorsan
egyértelművé vált, hogy az én pályámat
követik. Szofi 11, Bence 13 éves, mindketten kézilabdáznak. Bence kipróbálta a vívást is, de a habitusa és a temperamentuma miatt nagyon nem neki való az iszonyú
koncentrációt követelő sport” – mondta

Kökény Bea, aki most azon dolgozik, hogy
a kézilabda még nagyobb teret kaphasson
Kőbányán. „Tudjuk, hogy a kerület leginkább a kosárlabda fellegvára, de mostanában elindultak az egyeztetések a kézilabda népszerűsítéséről is. Jelenleg 300,
hét és húsz év közötti fiatal sportoló játszik nálunk, többnyire fiúk. Az ország
legnagyobb kézilabdabázisánál, a győri
egyesületben 800-an sportolnak, de ott
azért nagyobb területről jönnek a gyerekek. Nálunk a 400-500-as létszám elérése a reális cél, ehhez persze az iskolákban
kell elsősorban népszerűsíteni a sportágat, és felvenni azokat a gyerekeket, akik
kedvet éreznek a játékhoz. Idővel pedig új
és nagyobb pályákra is szükség lesz” –
mesélt a tervekről a klasszis.

A Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola
kapta a kerület kilencedik műfüves pályáját,
és újjáépült a kertváros játszótere is. Az
eddigi ideiglenes, kerítéssel körbehúzott
„betonteknő” helyébe műfüvet raktak le, a
pályát szegélyező rész pedig rekortán burkolatot kapott. A gyerekek a napokban vehették birtokba az új közösségi tereket.
„Annak idején itt egyfajta dühöngő volt, ide
jártak le focizni a környékbeliek. Először
lebetonoztuk, körbekerítettük, de a Magyar
Labdarúgó-szövetség pályázata új lehető-

séget adott arra, hogy ide is egy igazi, jó
minőségű pálya kerüljön” – mondta Agócs
Zsolt, a körzet önkormányzati képviselője.
„A pályázat szerint kétharmad-egyharmad
arányban kellett vállalni a költségeket, a
szabványméreten felüli rész kialakításával
együtt végül 20 millió forintba került a teljes
beruházás, ebből 12 milliót fizetett a szövetség, a többit az önkormányzat. Teljes egészében felújítottuk a játszóteret is. Az eredetileg
30 millió forintos ajánlatot végül leszorítottuk
15 millióra” – emlékeztetett a képviselő.

63 éve volt a 6-3
Futballtornával emlékezett Kőbánya a világhírű angolverő Aranycsapatra november
25-én a frissen felújított Kocsis Sándor Sportközpont Ihász utcai telepén. Az önkormányzat és a Törekvés támogatásával a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület által szervezett emléktornán a Fradi, a Honvéd, a Grund SC és a KISE U12-es fiai mérték össze tudásukat, így állítottak emléket példaképeiknek. „Bízom benne, hogy közülük is kikerül
majd akkora tehetség, olyan sportnagyság, amilyenek az Aranycsapat tagjai voltak,
például a sportközpont névadója, Kocsis Sándor, akinek rekordját a mai napig nem sikerült megdöntenie senkinek. A kétszeres vb-ezüstérmes az 1952-es világbajnokság 11
meccsén 13 gólt szerzett. Ilyen gólátlagot senki, egyetlen futball-világbajnokságon sem
ért el azóta sem” – idézte fel a csapat emlékét Nagy István, a sportközpont igazgatója.

àõĻļĹTŔîĻļ
çºÇËĻļĹÝTĩYvĮõîŘļ
įĹhõàõ»ĹŌÚĹıĻîĉļ
)ĉhYîŘU¤
A Kőbányai Önkormányzat
nevében:

Kovács Róbert
polgármester

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

kb_advent_hirdetes_270x211.indd 1

27/11/15 00:46

