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A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Új alapokon Kőbánya
Folytatódnak a beruházások a kerületben,
fejlődik Kőbánya! Rövid időn belül négy nagy
értékű beruházás alapkövét tette le az önkormányzat. Alapjaiban újul meg az Újhegyi
sétány, vadonatúj rendelő épül a Kerepesi
úton, modern ügyfélszolgálatot alakítanak
ki az Állomás utcában, és teljesen újjáépül a
Vaspálya utcai Rece-fice Óvoda és Bölcsőde.
„Kőbánya lendületben van, fejlődik” – jelentette ki ünnepi beszédében a polgármester.
Kovács Róbert a régóta várt fejlesztésekkel
kapcsolatban elmondta: az Újhegyi sétány
tavasszal teljesen megújul, a rendelő és az
óvoda nyár végére elkészül, az ügyfélszolgálat
pedig várhatóan októbertől fogadja a kőbányaiakat. A Kőbányai Önkormányzat ma már
évente 2 milliárd forintot fordít fejlesztésre,
felhalmozásra, beruházásokra. „Volt olyan
időszak, amikor a napi rezsit is alig tudtuk
kifizetni, most viszont biztonsággal tervezhetjük a kerület, az úthálózat, a közterületek,
a játszóterek, lakóépületek megújítását” –
mondta Kovács Róbert.
Cikkeink a 3. oldalon

A többség érdekeit védjük Kizöldül a kerület

Kőbánya önkormányzata régóta szeretné megszüntetni a köztéri italozást, a sokszor ezzel
együtt járó randalírozást, hangoskodást, és elérni, hogy minden kutyás tartsa be a rá vonatkozó jogszabályokat. A közösségi együttélés szabályainak újrarendezése szükséges volt, és ezt
már a gyakorlatban is bizonyították az első hetek. Az önkormányzat elsődleges célja továbbra
sem a büntetés, hanem a közösségek nyugalmának és Kőbánya zöld területeinek védelme, a
közterület-felügyelők is ennek szellemében járnak el. Az „Én felelős kőbányai gazdi vagyok”
program keretében június 1-től új szabályok lépnek életbe Kőbányán: bár a jelenlegi jogszabályok tiltják, hogy a kutyák közterületen, így a parkokban póráz nélkül szaladgáljanak, a kerületi ebek ezt megtehetik majd a számukra biztosított területeken.

Kőbánya önkormányzata mindent megtesz annak érdekében,
hogy a kerület még szebb és élhetőbb legyen: már lehet pályázni az ingyenes virágokra, a KŐKERT megkezdte a parkok és
közterek rendbetételét, a virágágyások beültetését, és indulnak a nagy szemétszedési akciók is.

Összeállításunk a 4–5. oldalon

Részletek a 7. oldalon

Új pályázati felhívások! www.kobanya.hu
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AKTUÁLIS
Testületi ülés

Folytatódnak
a beruházások
Kőbánya felelős gazdálkodásának köszönhetően
idén is jut pénz a fejlesztésekre.
A képviselő-testület márciusi ülésén egyebek között arról döntött, hogy
megkezdődhet a Harmat
utcai kosárlabda csarnok
beruházása. Ehhez az idei
költségvetésben összesen 170 millió forintot különít el az önkormányzat.
Több civil szervezetnek
ítéltek támogatást a képviselők, így például megszavazták, hogy a koraszülöttek szállításával,
mentésével foglalkozó
Peter Cerny Alapítvány a
Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért idén is 300 ezer
forint támogatást kaphasson, miután oroszlánrészt
vállal a kerület koraszülötteinek biztonságos ellátásában. Munkájuknak
köszönhetően
évente
80-90 kőbányai csecsemő
jut el a biztonságban a
megfelelő kórházba.
Szerencsére van miből
gondoskodnia, fejlesztenie a kerületnek, ugyanis
továbbra is jól gazdálkodik: közel 9 milliárdnyi likvid tőkével indulhat neki a
második negyedévnek, és
folytathatja az eredeti tervek szerint a munkát.

AKTUÁLIS

Jobb a közbiztonság
Elkészült a rendőrség tavalyi tevékenységéről szóló
beszámoló, amelyből kitűnik: folyamatosan javul a
kerület közbiztonsága. Leginkább a közterületek
helyzete lett jobb, ott csökkent a bűncselekmények
száma és nőtt a lakosság biztonságérzete.

2015-ben gyalogos járőrszolgálat járta Kőbánya utcáit, ennek
hatására pedig nemcsak a lakosság biztonságérzete nőtt,
hanem a szabálysértések és
bűncselekmények száma is
csökkent. „A nyilvános helyek,
valamint közterületek közbiztonsága nőtt. Az Örs vezér terén
az állandó rendőri jelenlétnek
köszönhetően az aluljáróban
sokkal kevesebb lett a szabálysértés, illetve a bűncselekmény” – ismertette a most elkészült, 2015-ös rendőrségi
beszámoló részleteit dr. Gyetvai
Tibor. Kőbánya rendőrkapitánya
hangsúlyozta: az ügyelet reagálási idejét 2015-ben a januári 23
percről folyamatosan csökkentették, decemberben már a hívást követő 15 percben a helyszínre érkeztek.

2015
2014
2013
2012
2011
2010

937
1042

1804
2006
2184
2492

2015
2014
2013
2012
2011
2010

2174
2265

3327
3463
4095
4009

Bevált a lépcsőházi kamerarendszer, ezért a képviselő-testület
márciusi ülésén úgy döntött, hogy újabb, 3,3 millió forintos pályázatot ír ki, amelyen 12 társasház kaphat támogatást a térfigyelő kamerák kiépítéséhez. A pályázat első, 2013-as meghirdetése óta öt alkalommal ítéltek oda erre a célra támogatást,
eddig 90 pályázó nyert már támogatást a biztonságosabb környezet kialakításához. A tapasztalatok szerint a lépcsőházi „figyelő” nemcsak a biztonságérzetet javítja, hanem ösztönzi a
lakókat is arra, hogy még jobban fejlesszék, többet áldozzanak
lakókörnyezetükre. A képviselők döntöttek arról is, hogy az
utcai, köztéri térfigyelő rendszer működtetéséhez összesen
csaknem 50 millió forintnyi forrást biztosítanak, a közterületfelügyelet és a rendőrség közös munkájának támogatására.

A közterületen
elkövetett bűncselekmények száma
a harmadára csökkent.
Más statisztikák is javultak:
a regisztrált bűncselekmények,
illetve a 100 ezer lakosra jutó
regisztrált bűncselekmények
aránya is lényegesen jobb, mint
2010-ben; akkor még másfélszer annyi bűneset történt,
mint tavaly. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények öt év alatt a harmadára
esett vissza, és a kiemelt bűn-

Az utolsó simítások
Kőbánya történetének
egyik legnagyobb
beruházása, az Újhegyi
sétány felújítása
a finiséhez érkezett.
Az utómunkálatok még folynak,
de már jól látszik, hogy az építészszakma miért is beszélt
annyira elismerően az Újhegyi
sétány megújításáról. A pár hónapnyi kényelmetlenség után
az utolsó simításokat végzik.
Jelenleg a közösségi ház és a
könyvtár belső bútorainak beszerzése folyik, valószínű, hogy
áprilisban elkezdik azok berendezését is. A térkövezés már
majdnem kész, a vízlépcső, a
szökőkút és a páragömbök próbaüzeme megtörtént, a fákat,
növényeket ültetik, a közvilágítás és a díszvilágítás is üzemel.
Hamarosan a helyükre kerülnek az utcabútorok, padok, elkészül az új játszótér is – igaz,
ez már nem része az építési
projektnek.
A sétányon a facsemeték ültetését tápanyagdús talajban,
földcserével végzik, így azok a
burkolatban, faveremben is jól
fejlődnek. Természetesen egy
parkban jobban éreznék magukat, de itt az a cél, hogy a burkolt sétányon fejtsék ki klímaés komfortjavító hatásukat.

A közterületen elkövetett regisztrált Kiemelten kezelt bűncselekmények
bűncselekmények száma

cselekmények esetében is folyamatos a csökkenés.
A gazdasági jellegű (sikkasztás, csalás, hamis magánokirat
felhasználása, visszaélés közokirattal stb.) és a személy ellen
irányuló (gondozás elmulasztása, kiskorú veszélyeztetése, zaklatás, segítségnyújtás elmulasztása, gondatlan veszélyeztetés
stb.) cselekmények rendszeresen, de csökkenő számban fordultak elő a X. kerületben 2015ben – mondta a rendőrkapitány.
Dr. Gyetvai Tibor az emlékezetes
bűncselekmények közül egy jelentős mennyiségű kábítószerfogást emelt ki: a Hős utcában
lefoglalt áruval kereskedő gyanúsított nem volt ismeretlen a

rendőrség számára, de korábban csak birtoklás és fogyasztás
miatt indult ellene eljárás.
A rendőrség másik emlékezetes
sikerének a kapitány azt tartja,
amikor három nap alatt elfogták
a Szent László téri késelőt. Emlékezetes: egy férfi tavaly látszólag minden előzmény nélkül egy
zsebkéssel többször megszúrt
egy szolgálaton kívüli rendőrt a
villamosmegállóban, és csak a
sürgős és szakszerű orvosi segítség mentett meg az életét.
A szemtanúk érdemleges és
részletes személyleírásának, valamint a segítségükkel készült
fantomképnek köszönhetően az
elkövető ma már senki életét
nem fenyegetheti.

Rendőrségi Hírek
RABLÁS A KADA UTCÁBAN. Március 11-én egy ismeretlen férfi
betörte egy családi ház verandájának üvegét, majd behatolt a
lakásba. Az ott lakó idős ember megpróbálta védeni a lakását
a rablótól, aki bántalmazta a 96 éves férfit, majd módszeresen átkutatta a lakást, megvacsorázott és hajnalban távozott
a lakásból, ahonnan készpénzt és értékeket tulajdonított el.
Az elkövető kitépte a falból a telefonvezetéket, hogy az idős
lakó ne tudja azonnal értesíteni a rendőrséget. A rablót mégis
sikerült elfogni, jelenleg előzetes letartóztatásban van.
GARÁZDASÁG AZ ÖRS VEZÉR TERÉN. Március 12-én éjjel az
Örs vezér tere aluljárójában egy 29 éves férfi szóváltásba
keveredett egy ismeretlennel, akit a szóváltás során ököllel
megütött. Az illető megpróbált elmenekülni, de az elkövető
nem hagyta, visszahúzta és többször megütötte. Az egyébként ittas támadót a kőbányai rendőrök elfogták.

Segítség a táborozáshoz

A burkolat vízáteresztő, azaz
zúzott kő az alépítmény, így
könnyebben kap természetes
csapadékvizet is a növényzet.
A fákat (és minden cserjét is)
automata öntözőrendszerrel

locsolja majd. A hármas facsoport azért praktikus megoldás,
mert az újonnan telepített facsemetéknek egyelőre nincsen
nagy lombkoronája: három fa,
háromszor akkora árnyék.

Dr. György István kormánymegbízott „Adjunk a húroknak, és a rászorulóknak is!” elnevezésű jótékonysági koncertbevételéből egymillió forintot ajánlott fel arra, hogy segítse a kőbányai gyermekek
nyári táborozását. A pályázaton azok a családok nyerhetnek támogatást a 7 és 12 év közötti gyermekeik nyaralásához, akik bejelentett állandó kőbányai lakcímmel rendelkeznek és a családban az
egy főre eső bruttó jövedelem nem haladja meg a minimálbért,
azaz a 111 ezer forintot. Előnyt élveznek a gyermeket egyedül nevelő szülők, a fogyatékkal élő, illetve a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő családok, valamint a kőbányai iskolába
járók. Az április 30-ig leadható pályázatokon azt is meg kell jelölni,
hogy milyen táborban szeretnének részt venni a gyerekek. Az elnyerhető maximális támogatás gyermekenként 10 ezer forint.
A kiírást és a jelentkezési lapot megtalálják Kőbánya honlapján, a
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Köszi, valamint az Újhegyi uszoda előterében. Kérdéseit felteheti a
kobanyaivedegylet@gmail.com email címen, vagy a 06-30-585-2102
telefonszámon. Jelentkezés az előbbi e-mail címen, vagy levélben a
Szociális Védegylet, 1102 Budapest, Állomás u. 11. 1/5 címen, illetve
személyesen: Halom utca 37/b, minden hétköznap 9–16 óra között.

Újjáépül a Rece-fice Óvoda
Kívül-belül megújul a Vaspálya utcai Rece-fice
Óvoda és Bölcsőde: az épülete, udvara rendbetétele
mellett valamennyi bútorát is kicseréli az önkormányzat.
A beruházás alapkőletételén Kovács Róbert polgármester
azt ígérte: a munkálatokat folyamatosan figyelik majd,
augusztusban pedig indulhat a költözködés,
az új nevelési évet már itt kezdhetik a gyerekek.

Kőbánya polgármestere, Kovács
Róbert, alpolgármesterei, dr. Pap
Sándor, Radványi Gábor és Weeber Tibor, valamint Révész Máriusz országgyűlési képviselő, gyerekek és óvónők, bölcsis nénik
kíséretében tették le kedden a
Vaspálya utcai óvoda és bölcsőde
alapkövét. A teljesen megújuló
intézmény átadását 100 óvodás
és 100 bölcsődés várja.
„Rövid időn belül ez a negyedik alapkőletétel: az Újhegyi sé-

tány, a Kerepesi úti rendelő és az
Állomás utcai ügyfélszolgálat
után elérkeztünk a Vaspálya utcához. Ez is bizonyítja, hogy Kőbánya lendületben van, fejlődik”
– jelentette ki ünnepi beszédében a polgármester. Kovács Róbert szerint régóta vártak már
erre, hiszen a Gépmadár és a
Zsivaj utcai intézmények már
megújultak, de a Vaspálya utca
valahogy mindig kicsit hátrébb
sorolódott. „Láttuk, hogy ez egy

nagyon-nagyon rossz állapotban
lévő épület, itt nem lesz elég a
nyílászárók, a szigetelés cseréje,
nagyobb munkába kell fognunk,
mert szinte teljesen el kell bontani az épületet, csak a váz maradhat” – emlékeztetett Kovács
Róbert, majd így folytatta: „megtehettük. A Kőbányai Önkormányzat ma már évente 2 milliárd forintot fordít fejlesztésre,
felhalmozásra, beruházásokra.
Volt olyan időszak, amikor a napi
rezsit is alig tudtuk kifizetni,
most viszont biztonsággal tervezhetjük a kerület, az úthálózat,
a közterületek, a játszóterek, lakóépületek megújítását” – sorolta a polgármester.
Kovács Róbert bejelentette azt
is: nemcsak az óvoda belseje fog
megszépülni, hanem az udvar és
a játszótér is. Ez az első olyan
beruházásuk, ahol a teljességre
törekszik a kerület. ,,Kívülről, belülről, szőröstül-bőröstül megújul az intézmény, és a vezetők
kérésére a bútorok teljes cseréjét is megszavazta a testület” –
tette még hozzá a polgármester,
aki azt ígérte: sokszor meg fogják nézni az építkezést, a gyerekek pedig a következő nevelési
évet már a megújult környezetben kezdik.

Modern ügyfélközpont nyílik
Új ügyfélszolgálatot épít 389
millió forintból a Kőbányai Önkormányzat. Az alapkőletételre
március 1-jén került sor, és
már októbertől európai környezetben intézhetjük ügyeinket.
Kovács Róbert polgármester és dr.
Szabó Krisztián jegyző letették az újonnan létesülő ügyfélszolgálat alapkövét
az Állomás utcában. A beruházás különlegessége, hogy Kőbánya egyik legszebb
műemlék épületét újítják fel és bővítik ki
egy modern szárnnyal.
Kovács Róbert polgármester köszöntő beszédében azt mondta: kimondottan
örül annak, hogy egy ilyen régi épületben kap majd helyet az intézmény, az
önkormányzat
szomszédságában.
„Méltó ékköve lesz a térnek. A kőbá
nyaiak modern és európai környezetben
intézhetik ügyeiket” – fogalmazott a
polgármester. Az új ügyfélszolgálat a
tervek szerint októberre lesz kész.
Az eredeti épület 1873-ban koraeklektikus stílusban épült, magasföldszintes,
tornácos lakóházként. 1895-ben lelkészi
hivatallá alakították át, az Állomás utcai
oldalon pedig boltsor volt. 1927-ben és
1941-ben Almássy Balogh Lóránt tervei
alapján kisebb átalakítások történtek.
A máig meglévő épület fővárosi helyi védettséget élvez, a homlokzat felújítására
a Kőbányai Önkormányzat eredményesen pályázott és 7 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert a Fővárosi Önkormányzat Építészeti Értékvédelmi Támogatásán.
A tervek szerint a 389 millió forintból
kialakításra kerülő új épületben intézhetjük majd az anyakönyvezési, az ipari és
kereskedelmi, a birtokvédelmi, a lakásrendezési, a hagyatéki, az adóügyeinket, de itt
kap helyet a humánszolgáltatási, a szociális és egészségügyi, s a jegyzői főosztály,
illetve az informatikai és az iratkezelési
osztály is. Az épületegyüttes akadálymentes lesz, a földszinti szélfogót két, kifelé
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Visszavonhatatlanul megérkezett a
tavasz. Előre tekertük az óráinkat,
már a bőrünkön is érezzük a
melegítő napsugarakat, látjuk a
rügyeket, halljuk a madárcsicsergést, és végre teljes szépségükben élvezhetjük az elmúlt
időszak fejlesztéseit.
A parkok, játszóterek benépesülnek, a fák kizöldülnek, és a virágok
is elfoglalják nyári helyüket az utcai kosarakban, a tereken, a körforgalmakban, a balkonokon és a kertekben. Önkormányzatunk az idén
is mindent megtesz azért, hogy Kőbánya még
szebb és élhetőbb legyen: pályázat keretében
ingyenesen adunk virágokat a kőbányaiaknak,
rendbe tesszük a közterületeket, kerülettakarítást szervezünk és erélyesen lépünk fel a kerületünk nyugalmát és rendjét megzavarók ellen.
Kérem Önöket is, hogy legyenek ebben a segítségünkre, vigyázzunk együtt Kőbányára!
Sajnos többen bírálták a kerületünk és az itt
élők érdekeit vigyázó, a közösségi együttélést
szabályozó rendeletet. Szerencsére többen
vannak, akik pontosan tájékozódnak és azt
mondják: ideje volt! Végre hatékonyabban felléphetünk a köztéri italozókkal, randalírozókkal, a kutyapiszkot otthagyókkal szemben.
Rendezett feltételekkel teremtünk lehetőséget
a kutyáknak az önfeledt szaladgálásra úgy,
hogy azok is élvezhetik gondozott parkjaink
szépségét, akik le akarnak heveredni a fűbe,
vagy nyugodtan szeretnének labdázni a gyermekükkel. Áprilistól kezdve indulnak önkormányzatunk egyre népszerűbb és látogatottabb
programjai: a szabadtéri közösségi rendezvények hosszú sorát a hagyományos Halmajális
nyitja. Várom Önöket szeretettel, hozzák el
családjukat, barátaikat, kollégáikat, egész
napos programmal, koncertekkel, tánccal, mesejátékkal készülünk, és persze az idén sem
maradhat el a halászléfőző verseny, amelyen
profi szakácsok és lelkes amatőrök is összemérhetik tudásukat. Az idén is megrendezzük a
kutyafesztivált, és még megannyi kőbányai rendezvényt, melyekre várjuk Önöket ezen a tavaszon.
Végezetül engedjék meg, hogy anyák napja,
május első vasárnapja alkalmából már most
szeretettel köszöntsem az édesanyákat!
Kívánok mindannyiuknak szép tavaszt, sok
élményt és jókedvet!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

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

nyíló kétszárnyú ajtóval tervezik. A fogadótérből közvetlenül érik majd el az új épületrész földszintjét, és lift vagy lépcső használatával az új épület emeleti irodáit, illetve a
pinceszinti vizeshelyiségeket. Az ügyfeleket
az új épületrész földszinti és emeleti szintjén, valamint a régi épületrész földszintjén
fogadják majd. A mozgáskorlátozott ügyfelek kényelmesebb ügyintézése érdekében
az önkormányzat vállalta, hogy az új épületrész földszintjén külön ügyfélszolgálati
pontot létesít, ahol az érintettek az összes
ügyet egy helyen intézhetik.

FÓKUSZ
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Cél a felelős kutyatartás
A helyi kutyatartók megfogalmazták javaslataikat a közösségi együttélés
szabályairól szóló rendelet ebtartással kapcsolatos részének végrehajtására, amely június 1-én lép majd hatályba. Az „Én felelős kőbányai
gazdi vagyok” program nyomán, az önkormányzat és a kutyatartók
között folytatott tárgyalások alapján több hely jut az ebeknek.
Az érintettek közötti egyeztetések során
alakulnak ki azok a feltételek, amelyeknek köszönhetően júniustól a jelenleginél
nagyobb békében és rendben élhetnek
majd együtt a felelős kutyatartók és a
nem kutyások. A korábban terjesztett
rémhírekről az ellenkezőjük derült ki,
vagyis megfordult a mondás: nem fosztogatnak, hanem osztogatnak. Az új sza
bályozás nem kitilt, hanem éppen, hogy
megengedi a rendeletben megjelölt parkok kijelölt területein a póráz nélküli
kutyasétáltatást. Eddig ezt jogszerűen
nem lehetett megtenni, mivel egy kormányrendelet alapján közterületen nem
lehet kutyát szabadon engedni.
Dr. Rétfalvi Tamás kerületi állatorvos,
Kőbánya hatósági állatorvosa szerint mindenkinek érdeke egy ilyen szabályozás.
„Nagy kutyabarát vagyok, de azt mondom:
tiszteletben kell tartani azt is, hogy van, aki
egyszerűen nem szeretne velük érintkezni.
Nekünk, felelős gazdáknak is érdekünk,
hogy legyen hathatósabb fellépés a felelőtlen állattartókkal szemben” – fogalmazott
az állatorvos. Példaként említette, hogy
ma a kutyák mindössze 60-65 százaléka
oltott veszettség ellen, holott ez törvény-

Szervezetten, teherautóval hordják
ide a veszélyes hulladékot is

Kiemelten ellenőrzik az éjjel is nyitva tartókat
Az önkormányzat hatósági osztálya is kiemelten figyel az alkoholt árusító, illetve éjszaka is nyitva tartó üzletekre, vendéglátóhelyekre, piacokra, szálláshelyekre, valamint ipari telepekre.
Tavaly összesen 122 esetben vonultak ki az ellenőrök, a panaszbejelentések legnagyobb részét – a korábbi évekhez hasonlóan
– az élelmiszerüzletek környékén történő alkoholfogyasztás,
szemetelés, illetve a vendéglátóegységekből kihallatszó zene,
valamint az éjszaka távozó vendégek hangoskodása jelentette.
Az ellenőrzések során továbbra is gyakori problémát jelentett,
hogy az üzlet, valamint a telep tényleges nyitva tartása eltért az
üzemeltető által bejelentett és a nyilvántartásban szereplő nyitva tartástól, illetve az üzemeltető az adatainak (pl. székhely)
megváltozását elmulasztotta bejelenteni.
„A problémák orvoslása érdekében a helyszínen felvett
jegyzőkönyvben, illetve levélben postai úton felhívtuk az üzemeltetők figyelmét, és határidőt adtunk az adatváltozás beje-

Figyelmeztetnek
vagy büntetnek
Ha a közterület-felügyelet igazán szigorúan lépne fel a gazdákkal szemben, minden második-harmadik ebtartónak súlyos bírságot kellene fizetnie. A jogszabály alapján az oltás hiánya 50 ezer, a chipelés elmulasztása
30, a bejelentés hiánya 30, illetve a
póráz nélküli séta 15–35 ezer forintig
terjedő bírsággal sújtható – és ezek a
büntetések összeadódnak, ha több
hiányosságra derül fény. Kőbánya önkormányzata azonban egyelőre bízik
abban, hogy a felelős kutyatartás nem
a kényszer hatására terjed el jobban
Kőbányán, hanem azért, mert a gazdik
is belátják, ez a közösség érdeke.
Ezért a hatóság egyelőre inkább csak
figyelmezteti a felelőtlen gazdákat.

 kutyák mindössze 60-65 százalékát
A
oltatták be a gazdák veszettség ellen
ben előírt kötelezettség, illetve a négy éve
előírt chipezés sem történt meg az állatok
csaknem harmadánál. „Van, hogy 6-8 éves
kutyákkal találkozunk, akiknek korábban
nyoma sem volt. Pedig annak idején az
önkormányzat fizette a regisztrálást és

még most is potom pénzbe kerül az eljárás” – mondta dr. Rétfalvi Tamás. Vagyis itt
Kőbányán is rengeteg olyan eb él, aki
egyáltalán nincs nyilvántartva.
A januárban alakult állatvédőrséggel és
a közterület-felügyelőkkel folyamatos az

„Jelenleg 20 fővel dolgozunk, mostantól éjjel-nappali szolgálatban. Mi
mindannyian, ki ilyen, ki olyan, a környezethez kapcsolódó végzettséggel,
de a természet megóvására tettük föl
az életünket” – nyilatkozta lapunknak
Szutyányi Ákos. Szerinte már az na-

lentésére is. A felhívást követően az üzemeltetők eleget tettek a kötelezettségüknek” – mondta Apagyi Krisztián, a hatósági osztály vezetője. Két alkalommal bejelentés nélkül működő üzletet fedeztek fel, mindként esetben bezáratták az
üzletet, továbbá bírságot szabtak ki. „Szintén az ellenőrzések
eredményeként bezárattunk, illetve bírsággal sújtottunk egy
engedély nélküli szálláshelyet, továbbá a társhatóságokkal
közös átfogó ellenőrzés keretében tapasztalt hiányosságok
miatt sor került az egyik engedéllyel rendelkező szálláshely
ideiglenes bezáratására is. Az éjszakai ellenőrzések eredményeként az önkormányzati rendeletben meghatározott éjszakai szeszesital-forgalmazási tilalom megsértése miatt 2015ben üzlet ideiglenes bezáratására nem volt szükség. 2013ban négy alkalommal, 2014-ben egyszer kellett a fenti okból
ideiglenes bezáratást elrendelni” – ismertette a javuló adatokat a vezető.
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gyon nagy eredmény, hogy Kőbánya méteres szakaszról van szó, amit úgy
legproblémásabb területén, a Terebe- kell szemmel tartani, hogy a szemétsi úton sikerült a kábelégetéseket és lerakás pillanatát csíphessék el.
a falopásokat megszüntetni. „Tovább- „A szemetelők sajnos egyre profibra is komoly gond azonban az illegális bak: néhány szemeteszsák kipakolászemétlerakás, illetve az a 40-50 haj- sa 30 másodperc, egy teherautót
léktalan, akik folyamatosan itt van- meg másfél perc alatt lehet kiüríteni.
nak, annak ellenére, hogy az ország Ha ezt a pillanatot nem kapjuk el,
egyik legkomolyabb hajléktalanmentő nem tudunk semmit bizonyítani.
programja Kőbányán működik” – Megállítunk például egy rossz hűtőkmondta a szolgálat vezetőhelyettese. kel telepakolt autót, de ha a sofőr azt
„A Rákos-patak egy része termé- mondja: csak átmegy itt, nem tudunk
szetvédelmi terület, itt a madarak, a mit tenni. Volt olyan is, akit lefénykévadak és a védett növények védelme peztünk, ennek ellenére sem ismert
különösen fontos. Táblák figyelmez- el semmit” – sorolta a szolgálat vetetnek a tiltott dolgokra. A kábelége- zetőhelyettese.
tést és a falopásokat nagyjából sikeA Terebesi utcával kapcsolatban
rült visszaszorítanunk, de a szemét- visszatartó erőt csak az jelentene, ha
ÓHEGY PARK
lerakás, illetve az itt élő hajléktala- az utcát sorompókkal mindkét oldalnok szemétbegyűjtése elleni küzde- ról lezárnánk. Ez azonban nem a kelem továbbra is rengeteg energiánkat rület hatásköre, hanem Budapesté.
köti le” – fogalmazott Szutyányi Ákos.
Kőbánya önkormányzata mindenÓHEGY PARK
Mint mondta, egy hosszú, egy kilo- esetre keresi a mielőbbi megoldást.
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ellenőrzés, a cél viszont nem a büntetés.
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azután is bőven kapnak határidőt Kutyás
a törvény
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betartására, hogy az ellenőrzésen
valaki bejárat
Kutyafuttató
„lebukott”, hogy hiányzik valami. „Ez
a bizMeglévő
kutyafuttató
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tonságos együttélés alapja. Ha valakinek
PIHENŐPARK
100 m
JÁTSZÓTÉR
kutyája van, az bizony felelősséggel is jár,
SPORTPÁLYÁK
amelyet minisztériumi és kormányrendeFITNESZ PARK
letek, valamint az állatvédelmi törvény is
szabályoz. Be kell oltatni, be kell jelenteni,
JÁTSZÓTÉR
JÁTSZÓTÉR
KRESZPARK
és az előírások szerint csak úgy lehet a
kutyát sétáltatni, ha az állattal fizikálisan
PIHENŐPARK
KUTYAFUTTATÓ
és lélekben is ’bírunk’. Ez a kutyusoknak
24 800 m2
PIHENŐPARK
SPORTPÁLYÁK
és az itt élőknek is az érdeke. Kérdezem
KUTYAén: felelős egy olyan gazda, aki egy 8 éves
JÁTSZÓTÉR
gyerekre bíz egy nagytestű kutyát?” – hoz
JÁTSZÓTÉR
egy gyakorlati, nem ritka példát a szakember. De a kutyapiszok eltakarítása is sokszor sokaknak embert próbáló feladat –
KUTYAFUTTATÓ
legalábbis a járdák és a közterületek egy
24 800 m2
részén uralkodó állapotok ezt mutatják.
KUTYAJÁTSZÓTÉR
„Állatbarátként mondom azt: mind a
kutyák, mind a felelős gazdák érdeke,
hogy meglegyenek a békés, biztonságos
kutyatartás feltételei. Ugyan nem jellemző az utcai kutyatámadás, tavaly a 128
állat okozta sérülésből mindössze 6 volt
ilyen eset, de a kutyák biztonsága szempontjából is kellenek a keretek. Fontos a
chipezés, ha például elveszik az állat, A sok vihart kavart, a kerület közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelete kutyatartásra
fontos a fegyelmezés az ő és mások biz- vonatkozó része az eddigihez képest júniustól tízszeresére növeli a kutyafuttatásra kijelölt területet. A
tonsága érdekében, és az is, hogy ne el- közterületen, így parkokban is jogszabály tiltja, hogy a kutyákat póráz nélkül sétáltassák, csak az arra
lenséges, hanem befogadó közösségben kijelölt futtatókban engedhetők szabadon az ebek. Júniustól viszont a kutyatartók javaslatai alapján
legyen a házi kedvenc” – tette hozzá Rét- Kőbánya valamennyi parkjának bizonyos részei ki lesznek majd jelölve a kutyák számára.
falvi doktor.
A körbekerített és táblákkal kijelölt futtatókról készült térképek Kőbánya honlapján elérhetők.
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A köztéren italozók nem csak szemetet hagynak maguk
után, de a környék nyugalmát hangoskodással is zavarják

Csak Szutyányi Ákos, a Rákosmenti
Mezei Őrszolgálat helyettes vezetője
25 illegális szemétlerakót fogott,
mégis sokszor érzi úgy: szélmalomharcot vívnak a természetkárosítók
ellen. A szolgálat 2009-ben alakult a
16. és a 17. kerület összefogásával.
Ehhez a társuláshoz később csatlakozott Kőbánya, valamint a 15. és a
18. kerület. Az őrök feladata a zöld
területek, külterületek ellenőrzése,
védelme. Összesen 6800 hektárt felügyelnek.

KUTYAFUTTATÓ
24 800 m2
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ben. Most bekerült helyi rendeletbe, és bírságolható a köztéri
italozás, ráadásul már nemcsak
az önkormányzat tulajdonában
lévő közterületek esetében, de a
közforgalom számára megnyitott magánterületeken is. Így
például a Kőrösi sétány árkádjaiban vagy a Penny parkolójában
is érvényes már a tiltás” – sorolta Fodor János. Mint mondta: a
szigorítás az üzlettulajdonosokat kötelezi arra, hogy feljelentést tegyenek, de bárki bejelentésére kimegy a felügyelet.
A Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője hangsúlyozta:
nem a büntetés az elsődleges
cél, hanem a rend biztosítása,
emellett pedig a lakosság figyelmének felhívása a kötelezettségekre is. „Így a házak
előtti terek, zöld területek
rendben tartására, fűnyírásra,
gallyazásra, vagy kutyasétáltatásnál a kutyapiszkok eltakarítására” – tette hozzá Fodor
János.
A következő időszakban
szervezett akciók indulnak kerületszerte a rendelet betartatása miatt, a fentiek mellett a
zöld területeken történő parkolás ellen is hatékonyabb fellépést terveznek. A közterületfelügyelet akár 30 ezer forint
helyszíni bírsággal büntetheti
azokat, akik nem figyelnek környezetükre és egymásra.
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A korábbinál nagyobb területen
és hatékonyabb eszközökkel védi
az önkormányzat Kőbánya közösségi tereit. Az együttélés szabályainak rendelkezései az első
hónap után bizonyították: jó úton
jártak a rendelet megalkotói. Az
eddigi tapasztalatok szerint a kerület bizonyos részein már most,
néhány héttel a február 1-jei hatálybalépés után visszaszorult a
legtöbb gondot és panaszt okozó
utcai italozás, illetve az azzal járó rendbontás, hangoskodás.
A közterület-felügyelők március
közepéig 16 esetben szabtak ki
helyszíni bírságot és 8 esetben
indítottak eljárást az italozókkal
szemben. A cél azonban továbbra sem a büntetés, hanem Kőbánya zöld területeinek, köztereinek és az itt lakóknak a védelme.
„Leginkább az utcai alkoholfogyasztás, a szeszes italt árusító helyek körüli rendezetlen állapotok, hangoskodás miatt érkezett a legtöbb panasz. Helyenként tényleg tarthatatlan helyzet
alakult már ki, a kerület pedig a
rendelet életbe lépése előtt tehetetlen volt” – nyilatkozta lapunknak a Kőbányai Közterületfelügyelet vezetője. Fodor János
példaként említette a Csilla
utcát, az Óhegy parkot, a Kőrösi
5-öt és a nemzeti dohányboltokat. „Korábban legfeljebb a kereskedelmi hatóság intézkedhetett a bolttulajdonosokkal szem-

A szemetelést csak tettenéréssel
tudják bizonyítani a mezőőrök
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Már az első hetek bebizonyították: szükséges volt a
közösségi együttélés szabályainak rendezése. Az önkormányzati rendelet célja nem a büntetés, hanem a
közösségek és Kőbánya zöld területeinek védelme, a
közterület-felügyelők is ennek szellemében járnak el.

A kábelégetést és falopást sikerült visszaszorítani, az illegális
szemétlerakással még meggyűlik a bajuk a mezőőröknek.
A szolgálat munkatársai Kőbánya
zöld területeinek, természeti kincseinek megóvásáért állnak
mostantól már éjjel-nappal szolgálatba és próbálják szép szóval,
vagy ha kell, akár hatósági eszközökkel megfékezni a rongálókat.
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A többség érdekeit kell védeni

5

Zöldrendőrség a természetrongálók ellen
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A MI KŐBÁNYÁNK
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Átadták az önkormányzat ösztöndíjait
kel átadta az emléklapokat. Az
ünnepséget a Kroó György Zeneiskola magánének tanszakának külön erre az alkalomra
készített zenemontázsa zárta.
És hogy kinek hogyan segít?
Heveli Ervint és két testvérét
édesanyjuk egyedül neveli. Ő azt
látja: fiát arra ösztönzi ez a díj,
hogy még többet nyújtson. „Nagyon nehéz időszak áll mögöttünk, de Ervin ennek ellenére is
megtartotta az eredményét, vegyészmérnöknek készül. Ezzel
az összeggel zsebpénzhez jut, de
sokszor mondja, hogy anya, forgasd csak vissza a háztartásba.
Nagy segítség ez nekünk. Már a
lányom is pályázik” – mesélte
büszkén Mária, akit gyerekei is
motiválnak arra, hogy megtegyen mindent a tanulásukért.
Andó Vivien és András is nyertek ösztöndíjat, amivel maguk
gazdálkodhatnak. Édesanyjuk
azt tanítja nekik: a tanulás mindig megtérül. „Andris nagyon
céltudatos, ezt a pénzt is a továbbtanuláshoz teszi félre, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre készül, rendőrtiszt szeretne lenni. Szerencsére itt, a Kertvárosi iskolában nagyon figyelnek rájuk, és nem kell külön fizetnem azért, hogy járhasson
informatikára meg különböző
szakkörökre. Vivi tanulási nehézségekkel küzd, így nyerte el a

Mit tehetünk mi magunk is környezetünk
védelméért? „Zöldítsük” környezetünket,
komposztáljunk, termesszünk haszonnövényeket – erkélyen, udvaron, saját
vagy közösségi kertben. Ültetni, gondozni és takarítani – ezt üzenik a tavaszi
rendezvények kerületszerte.
A Föld napja keretében a Kőbányai
Önkormányzat április 23-án, a kerületi
iskolák részére április 22-én hulladékgyűjtési akciót hirdet. Az akció célja a
kerület legszennyezettebb területeinek
megtisztítása, rendezettebbé tétele, a
környezettudatosság fejlesztése.

Az ösztöndíjra olyan családok gyermekei pályázhatnak,
amelyekben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri
el az 57 ezer forintot. A diákoknak legalább 3-as átlagot és
javuló, illetve magasabb átlag esetén nem romló tanulmányi eredményt kell produkálniuk. A felső tagozatos általános iskolások havonta maximum 5 ezer, a középiskolások
10 ezer forintot kapnak. Ebben az évben 116 pályázat érkezett a Polgármesteri Hivatalba, és 75 pályázó – 55 általános
iskolás és 20 középiskolás – nyerte el a Kőbánya Számít
Rád ösztöndíjat. Közülük 38-an már korábban is részesültek az ösztöndíjból, de van olyan kiváló teljesítményt nyújtó
diák, aki ötször, sőt hatszor is sikerrel pályázott.
díjat, mert akar és nagyon dolgozik azért, hogy egyszer majd
rajzművész lehessen” – mesélte
lapunknak Edit, az anyuka.

Szakmai és anyagi
támogatás az iskoláknak

Hajdúéknál öt gyerek van,
közülük ketten is ösztöndíjasok. Édesanyjuk, Enikő szerint
minden a hozzáálláson múlik.

Az ünnepi bevezető után dr. Kádár
Annamária pszichológus a mesepszichológiáról tartott nagy figyelmet kiváltó
előadást, a mese és az élet párhuzamát
mutatta be, tanította a jelenlévőknek.
Bajzáth Mária a népmese, míg Gyekiczki
István Győzőné a bábjátékok pedagógiai
szerepét, helyét mutatta meg a jelenlévőknek. A rendezvény második napja a
gyakorlati bemutatóké volt, ahol Kőbánya óvodái és iskolái adtak ízelítőt különleges módszereikből, illetve az alkalomra összeállított más programmal
várták a pedagógusokat.

„Gábor a tanulás mellett sportolni is imád, az ösztöndíjból –
amit már nem először nyert el
– vette a BMX biciklijét, sporteszközöket és szerszámokat.
A mozgás kell neki ahhoz, hogy
a tanulásban is a maximumot
hozza ki magából. És példát
mutat a testvéreinek is.
Panna szintén ösztöndíjas.
Mindig azt tanítottam a gyerekeimnek: nem szégyen segítséget kérni, ha kell, de ha nagyon
kevés is van nekünk, annyinak
mindig lenni kell, hogy másoknak segíthessünk. A másik
pedig, hogy mindig tanuljanak a
nehéz helyzetekből” – mondta
lapunknak az anyuka.

Lufik és költészet

Idén is kreatív ötlettel hirdeti
a költészet szeretetét a kerület:
Márciusban rendezte meg az önkormányzat a Kőbányai Pedagógiai ezer lufi repíti az égbe a kőbányai
Napokat. A hosszú múltra visszatekintő, hagyománnyá vált ese- gyerekek kedvenc verseit.
ménynek idén is különleges témát találtak a szervezők: a mese köré
„Szállj költemény, szólj költemény minépültek a műsorok, az előadások és a bemutatók is.
Miként lehet szakmai előadásokat, bemutató órákat a tankönyvektől elszakadva, színesen, izgalmasan tálalni? Ez volt
az idei Kőbányai Pedagógiai Napok egyik
fő témája. A Kőrösiben tartott szerdai
megnyitón Kovács Róbert polgármester
az esemény komoly hagyományáról beszélt. „Amikor ide beléptem, láttam, hogy
odakészítettek egy hosszú papírra rajzolt
motívumot, amit nekünk együtt kell kiszínezni, kitölteni a teret tartalommal. Ez
igaz a hétköznapjainkra is, pedagógusként pedig ez különösen komoly feladat.
Mi itt, Kőbányán ragaszkodunk a hagyományainkhoz, ahogy a Pedagógiai Napokhoz is. Nálunk példaértékű az intézmények támogatása, mert fontosnak
tartjuk, még ha az oktatás állami feladat
is: idén 75 millió forinttal járult hozzá a
kerület a működésükhöz. De iskoláink,
óvodáink együttműködése is rendkívüli”
– mondta a polgármester, aki korábban
maga is pedagógusként dolgozott.
Az idén a mese köré szerveződő, magukkal ragadó előadások előtt a Zsivaj
utcai bölcsődések, óvodások, majd a
Bem József Általános Iskola tanulói tartottak néptánc- és népzene-bemutatókat, amelyeket Kőbánya sokszínű gyerekközössége tett még különlegesebbé.

Kőbánya kizöldül
Föld napja, madarak és fák napja, állatok világnapja, komposztálási program, virágosítás – megannyi programot hirdetett Kőbánya is a környezet szépítéséért, megóvásáért. Iskolásokat, felnőtteket, kicsiket és nagyokat is hívnak a szervezők a közös kerületszépítéshez.

Márciusban 75 általános és középiskolás vehette át a
kerület egyedülálló szociális ösztöndíját, mert tanulmányi eredményükkel bizonyították: érdemes figyelni rájuk,
segíteni azt, hogy könnyebben teljesíthessenek nehéz
körülményeik ellenére is.
Igazán büszke és boldog családok ültek március elején a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ (Köszi) nagy
termében: a Kőbánya Számít
Rád ösztöndíjak nyertesei és
szüleik. Először 2011 júniusában lehetett a szociális alapú
ösztöndíjra pályázni, miután az
önkormányzat úgy döntött: a kiváló teljesítmény elérését ily
módon is ösztönözni kívánja.
„Ismerősek az arcok, többen
már sokadszorra veszitek át a
díjat. Bizonyítjátok, hogy érdemes volt kiírni a pályázatot” –
fogalmazott beszédében a polgármester. Kovács Róbert bevallotta, hogy reggel, mielőtt elindult, azon gondolkodott, vajon
gyerekként megérdemelte volna-e ezt a díjat. „Nem. Nem
voltam én rossz, de nem tanultam eleget. Később, ahogy haladtam az iskoláimmal, úgy tanultam egyre többet, lettem
egyre jobb. Ti viszont maradjatok olyanok, amilyenek vagytok.
Amit ma megtanulhattok, már
nem veheti el tőletek senki. Magatoknak teremtetek esélyt,
ehhez pedig mi minden támogatást megadunk!” – mondta Kovács Róbert, majd Révész Má
riusz országgyűlési képviselővel, Radványi Gábor oktatásért
felelős alpolgármesterrel és dr.
Mátrai Gábor bizottsági elnök-
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denkihez külön-külön, hogy élünk ám és
van remény, – van idő, csipjük csak fülön.”
Ebben az évben ezeket a József Attila-sorokat választotta Kőbánya a költészet
napja mottójául. Április 11-re újabb irodalmi programra hívják a gyermekeket és
tanáraikat, óvodásokat és az óvónéniket,
valamint az irodalmat kedvelő érdeklődőket a Költészet Parkjába, vagyis a Rottenbiller parkba, ahol a költeményeket több
mint ezer léggömb segítségével repítik
majd az égbe.
A magyar költészet
napját Magyarországon
1964 óta József Attila
születésnapján, április
11-én ünneplik. Kőbányán négy éve kiemelkedő kulturális esemény, óvodások és iskolások állandó és aktív
résztvevői, szereplői a mindig különleges programoknak. Mert a kerület
minden évben formailag
szokatlan módját találja
az ünnepnek, ami alkalom nemcsak arra, hogy
József Attila születésének
évfordulójára emlékezzenek, illetve a magyar költészetre hívják fel
a figyelmet, hanem segítséget ad

ahhoz is, hogy az élményközpontú esemény révén az irodalom elérhetővé és
kézzelfoghatóvá váljon.
Április 11-én, hétfőn 11.00 óra 11 perckor József Attila Szállj költemény című
verse alapján a gyerekek léggömbökbe
rejthetik el verssoraikat, és azt felfújva
egyszerre engedik fel az égbe a Rottenbiller parkban. A kétórás program alatt lesz
még közös éneklés (ahogy 2012-ben),
betűkirakó (ahogy 2013-ban), jelnyelven
való versmondás (ahogy 2014-ben) és
verstáncoltató (ahogy 2015-ben). A Köszi
épülete előtti parkban és a különböző
helyszínek mindegyikén a költészettel találkoznak a résztvevők.
 Sebő Ferenc népzenekutató, előadóművész és együttese verseket énekel.
 Helyi előadók versénekeit
hallgathatják, az „Idézetek falára” kedves verssoraikat írhatják.
 A kiállított „versírógépen” verseket írhatnak.
 „Versszobrokat” készíthetnek.

A résztvevők sétájuk
során a Költészet Parkjában, az Irodalmi Pantheonban szereplő költőkkel
ismerkedhetnek.
 A „verslabirintusban”
barangolhatnak, ahol
egy-egy vers tudása segít
az eligazodásban.
 Az irodalmi kávézóban
„kuglert” vásárolhatnak.
 A Kőbányai Könyvtár munkatársainak foglalkozásain meglepetések várnak
a résztvevőkre.

Kőbányán a lakossági akció helyszínei:
 Dömsödi utcai erdő,
Álmos utcai erdő
(18. kerületi lakosok bevonásával),
Hangár utcai erdő
(a BVI közreműködésével).
Az akcióban részt vevő iskolák tanulói az
intézményük környezetét tisztítják meg,
illetve a Hangár utcai erdős területen a
kerületben működő Büntetés-végrehajtási Intézettel együttműködve takarítanak majd.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a korábbiakban illegális hulladékkal rendszeresen szennyezett helyszíneken
(Mádi utca–Zsombék utca sarok, Mádi
utca–Harmat köz sarok, Bihari út–Balkán utca sarok, Gútor tér, Árkos utca–
Takarék utca sarok) idén is virágültetési akciót hirdet az önkormányzat, ahová
várnak minden kőbányait.

A Kőbányai Komposztálási Programra
és zöldhulladékgyűjtésre április 15-ig
lehet jelentkezni, a gyűjtőzsákokat az önkormányzati ügyfélszolgálati irodában
lehet átvenni.
A már megszokott közterületi virágültetési akció keretében az alábbi helyszíneken várják a lakosságot az egynyári virágok kiültetésénél:
 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. előtti ágyás,
 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. teraszán lévő virágtartók,
 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.-nél lévő parkoló
melletti kör alakú ágyások,

Kőrösi Csoma sétányon az 1956-os
emlékműnél, a Szent László-szobornál lévő ágyás,

 Szent László-templom előtti ágyások,
 Kőrösi Csoma sétány – kopjafánál,
 a Polgármesteri Hivatal előtti fakockák,
 Szent László téri ágyások,
 Szent László tér, „Fél a baba” szobor előtti ágyás,
 Csajkovszkij park – virágtartók.
Az ültetések időpontjáról és a találkozó
helyszíneiről a KŐKERT Kft. a honlapon
(www.kokertkft.hu) és az ingyenesen

A KŐKERT már megkezdte a virágágyások beültetését

hívható 06-80/565-378 (06-80-KOKERT)
számon ad tájékoztatást.
A világszerte minden év május 10-én
megtartott „Madarak és fák napja” akcióhoz kapcsolódva a kőbányai önkormányzat ismét rajz- és fotópályázatot hirdet.
A Mélytó körüli parkban tavaly létesült
„Madárbarát mintakert tanösvény” folytatásaként az Óhegy parkban – a belső körsétány mentén – újabb tanösvény készül,
és további madárodúkat helyeznek ki.
Az idén is meghirdetik a „Keressük
Kőbánya legszebb fáját – 2016” akciót,
amelyben a helyi lakosok, intézmények,
vállalkozások javaslatot tehetnek és szavazhatnak egy-egy arra érdemes fára.
2016-ban az év fafajának a mezei szilt
(Ulmus minor) választották, ennek is keressük a legszebb kőbányai példányát.
A Környezetvédelmi Világnap alkalmából Balogh János Kárpát-medencei Környezet- és Egészségvédelmi Csapatversenyt szervez a Bem József Általános Iskolában működő Zöld Dió Alapítvány.
A versenyen – amelynek megrendezéséhez az önkormányzat minden évben jelentős támogatást nyújt – évek óta az ország
sok pontjáról és határon túli magyar iskolákból is vesznek részt csapatok.
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KŐBÁNYAI PIHENŐ

KŐBÁNYAI PIHENŐ

A minőségnek mindig van helye

Kőbánya érti 1848 felelősségét

Nagy bátorság kellett 1991-ben, hogy valaki céget
alapítson. Lehner Éva a csőd szélére került addigi
munkahelyét, a Kőbányai Porcelángyárat saját vállalkozásra cserélte. Egy német üvegcéggel közösen
megalapították a Witeg-Kőporc Kft.-t. Azóta bizonyították: a szaktudás, kreativitás és a szakma szeretete a multik mellett is piacképes.

Több száz kőbányai fogott fáklyát és vett részt az
1848-as forradalomra emlékező ünnepi sétán.
A Magyar Oltárnál Kovács Róbert polgármester
mondott köszöntőt.

Lehner Éva kollégájával, Tátrai
Istvánnal közösen, röviddel a
rendszerváltás után hozta meg
a döntést, hogy saját lábra állnak. A kényszer is hozta a választást, hisz addigi munkahelyüket, a Kőbányai Porcelángyárat a piaci nehézségek közepette felszámolták. Így Éva
azt mondta: a nagy múltú cég
területén, de már önállóan próbálják meg folytatni a porcelángyártás hagyományát. A németországi Witeg Labortechnik
GmbH épp egy porcelánnal foglalkozó magyar partnert keresett, így adódott az új út a Witeg-Kőporc Kft. előtt.
„A Kőporc piaci helyzete ellehetetlenült, és az új technológiai
kihívásokkal sem sikerült lépést
tartani. Egy üveggyártó német
cég keresett porcelánnal foglalkozó partnert, ekkor alakítottuk
üzemünket. A feltételek megteremtéséhez több ízben hitel
igénybevételére volt szükség, de
hittem, hogy a minőségnek mindig lesz helye” – nyilatkozta lapunknak Lehner Éva tulajdonos-igazgató, aki szerint a talpon maradás kulcsa a rugalmasság és az innováció.
„Több lábon állunk. Miközben a porcelán- és üvegeszközök terén közvetlenül, avagy
közvetve a laborpiac, a kórházak, patikák elsődleges beszál-

lítói vagyunk, a konyhai eszközöktől kezdve az egyedi ajándék- és reklámtárgyakig bárminek a gyártására fel vagyunk
készülve. Termékeink dekorációja a cégünk által alapított
nyomdaüzemben készülő, művészeti asszisztenseink által
tervezett, beégethető dekorokkal történik, a teljesen egyedi
és minden művészeti elvárásnak megfelelő, kézzel festett
termékeink szakavatott porcelánfestőink érdeme” – mesélte
a tulajdonos.
„Péter fiamnak bölcsészdiplomája van, de már tizenévesen
bekapcsolódott a munkába.
Angol- és németnyelv-tudásának köszönhetően ő tartja a
kapcsolatot külföldi partnereinkkel és bonyolítja exporttevékenységünket. Ő kezeli az on
line megjelenéseinket is. Igazi
családi vállalkozás vagyunk, a
légkört tekintve is, hiszen tu-

Igazi családi vállalkozásként
működnek

catnyian dolgoznak nálunk” –
mondta Lehner Éva.
Kőbánya egyik legemblematikusabb cégének a konkurenciát elsősorban a távol-keleti
termékek jelentik. „A dömpingárakkal nem tudunk versenyezni, a minőségben azonban igen.
A mi porcelánjaink nagy előnye,
hogy egyedi és nem tucattermékek, gyártási lehetőségeinknek és tapasztalt szakembereinknek köszönhetően szinte kimeríthetetlen a lehetőségek
tárháza. Titkunk a folyamatos

A céget az 1838-as nagy pesti árvíz után Pest város felkérésére
Drasche Henrik alapította. A gyár Alois Miesbach X. kerületi, Külső
Jászberényi út 41. sz. alatti téglagyárának kibővítése révén jött
létre. A termelés 1846-ban indult meg és 1908-ig kizárólag tégla,
tetőcserép és keramit útburkoló kockákat gyártottak. A társulat a
fajansz- és porcelángyárat 1908-ban hozta létre, a Kőszénbányaés Téglagyár Társulat készítette az első keramit útburkoló köveket az országban, de finomkerámiai cikkeket gyártó részlege is
volt az 1910-es évektől. A II. világháború után a téglákat gyártó
üzem Kőbányai Téglagyár néven, a finomkerámiai részleg Kőporc
néven termelt. Főként falburkoló árukat, műszaki és egészségügyi porcelánokat készítettek. 1949-ben a gyárat államosították.
fejlesztés. Az elmúlt 26 évben
soha nem vettünk ki pénzt a
cégből, mindent visszaforgattunk, hogy a piaci igényekre

mindig reagálni tudjunk” –
hangsúlyozta az ügyvezető, aki
azt is megmondta, mi cégük
sikerének a kulcsa: tudják,
hogy hol van a helyük a piacon.
A világmárkának számító herendi, Zsolnay vagy hollóházi
hírnevével nem akarnak versenyezni, de minőségben ők is ott
vannak a hazai porcelánipar
„elitjében”. Egyebek között ők
készítik azokat a „Tiszta udvar,
rendes ház” feliratú táblákat is,
amelyekkel a Kőbányai Önkormányzat jutalmazza a legszebb
portákat.

Megkezdődött a visszaszámlálás
Egy év múlva Kőbányára költözik az Operaház teljes háttérbázisa. Az egykori MÁV
Északi Járműjavító épületében rendezkedik be az Eiffel Műhelyház, amely az
Operaház próbatermeinek, gyártó- és raktárbázisának és a Bánffy Kisszínháznak
ad helyet. Az avatásra 2017 tavaszán kerül sor, s ezzel egy időben 9 hónapra
bezár az Operaház.
Az Operaház zenekara a tavaly szeptemberi csarnokfoglaláson
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Az Operaházra ráfér a felújítás,
hiszen nyikorog a padló, az 1982ben beépített színpadszerkezet
elavult. A magyar színházak felújítási sorában az Operaház
annak ellenére a legutolsó, hogy
ez a leglátogatottabb színház,
évente egymillió ki- és belépést
rögzítenek – mondta Ókovács
Szilveszter, a Magyar Állami
Operaház főigazgatója a Kossuth
rádió G7 című műsorában, hozzátéve, az előterjesztés heteken
belül a kormány előtt lesz. A felújítás a tervek szerint 23 milliárd
forintba kerül, amelyből kicserélik a teljes színpadgépezetet, födémet és nézőtéri székeket, felújítják a gépészetet, kiépítik a
házban a tűzjelzést, és megvizsgálják a terem akusztikáját is,
amelyhez ki kell bontani a földszinti nézőteret – sorolta a főigazgató, aki szerint 9 hónap
alatt egy részleges korszerűsítés
megvalósítható, s 2018 tavaszára
a nézők visszatérhetnek az Andrássy úti épületbe.
A korszerűsítés idejére az
Operaház átmenetileg a Kőbá-

Átépítik az
Eiffel csarnokot

nyai úton található, 1886-ban
épült MÁV Északi Járműjavítóba
költözik, ahova valaha 95 mozdony fért be. Az ipari műemlék
átalakítására a kormány tavaly
14,5 milliárd forint állami támogatást adott. Ókovács Szilveszter
azt mondta: az átalakított Északi
Járműjavítót sokkal többnek
szánják, mint átmeneti otthonnak: az Eiffel Műhelyház később
is az Operaház háttérbázisa lesz,
megmaradnak a próbatermek, a
gyártó- és raktárbázis. Itt kap
helyet a 340 férőhelyes Bánffy
Kisszínház, amelyben ugyanúgy
lesz zenekari árok, az operaházéval megegyező méretű színpad, de akusztikailag is bevizsgálják és megtervezik a termet.
Az Operaház felújításának 9
hónapos időszaka több szempontból érdekesnek ígérkezik.
Ahogy Ókovács Szilveszter fogalmazott, kihívás és „közönségkísérlet” lesz a magyar operakedvelőket és a turistákat átvinni az
Erkel Színházba. A társulat
szempontjából pedig azért lesz
különleges, mert jut majd idő
arra, hogy számos fontos magyar művet lemezre vegyenek, s
határon túli helyekre is elvigyék
az előadásokat.
(MTI)

Kegyes volt a szeszélyes idő a
március 15-e tiszteletére szervezett megemlékezés résztvevőihez: igazi tavasz várta a főhajtásra érkezőket a Kápolna
téren. Itt teát és stílszerűen
Kossuth-kiflit osztottak, majd
fáklyát vett a kezébe több száz
megemlékező, hogy közösen
átsétáljanak a Magyar Oltár
elé. Itt mondta el ünnepi beszédét Kovács Róbert polgármester, aki hazánk talán legszebb
nemzeti ünnepének nevezte

március 15-ét, a kokárdát pedig
a hideg, sötét téli időszak lezárásának és az újrakezdés jelképének.
„A hazafiság büszke ünnepe
ez, amikor emlékezünk a bátrakra és a hősökre, azokra,
akik saját életüknél is jobban
szerették és jobban féltették a
hazájukat. A márciusi ifjakkal
kezdődött minden” – fogalmazott beszédében a polgármester. Kovács Róbert emlékeztetett: azok a márciusi ifjak, akik

túlélték a szabadságharcot, a
magyar nemzet tudományos,
közéleti, vallási, irodalmi és
művészeti elitjének elismert
tagjaivá váltak, hozzájárulva
Magyarország és a nemzet fejlődéséhez.
A polgármester a márciusi
ifjak egyikét, Jókai Mórt idézte:
„a jövendő terhe vállaidon fekszik; légy erős, légy törhetetlen, hogy azt diadalmasan elviselhesd. Mi egy szabad hazát
adunk nektek örökségbe s a
túlvilágról is eljövünk számon
kérni, hogy tartottátok fenn a
magyarok hazáját – írta Jókai.
Súlyos szavak ezek, de azt hiszem, mi, kőbányaiak elbírjuk
őket. Ha ma szétnézünk a kerületben, már jól látszik, men�nyit fejlődött, épült és szépült
az elmúlt években Kőbánya.

Ahogyan a márciusi ifjak későbbi életükben, mi is azt csináljuk, amihez értünk, és amit
szeretünk. Gondosan tervezünk, és szépen haladunk
előre, lépésről lépésre, egymásra figyelve. Építünk új intézményeket, orvosi rendelőket, utakat, fejlesztjük a közbiztonságot, az egészségügyi
ellátást, a szociális támogatások rendszerét, szépítjük a
parkokat, tereket, segítjük a
családokat, az időseket, az elesetteket. Büszkék lehetünk
arra, amit közösen elértünk az
elmúlt esztendőkben. Ha Jókai
és a többi szabadságharcos a
túlvilágról eljön számon kérni,
hogy tartottuk fenn a magyarok
hazáját, Kőbányának nem lesz
miért szégyenkeznie. Jól tudjuk, hogy sok még a feladat, és

mindig újabb célokat tűzünk
magunk elé, ezért sosem dőlhetünk hátra, sosem leszünk
egészen készen. Kőbánya erős
és összetartó közössége érti
azt a felelősséget, amelyet
1848 hősei hagytak az utókorra. Ez a garancia arra, hogy
gyermekeink és unokáink
örökségét tovább gyarapítsuk”
– mondta ünnepi beszédében
Kovács Róbert.
A résztvevők ezután vers és
népdal kíséretében vonultak a
Kőrösi Kulturális Központ színháztermébe, ahol Virtust tenni
a nemzetért címmel a Corvinus
Közgáz Néptáncegyüttes lépett
fel: Csoóri Sándor és Sára Sándor 80 huszár című filmje alapján készült ünnepi táncgálával
idézték fel a szabadságharc pillanatait.

Háromszor annyi műemlékvédelemre
Háromszorosára emelte Kőbánya önkormányzata a helyi műemlékek védelmére kiírt pályázati pénzeket. A patinás lakóépületek megóvása, helyreállítása nemcsak az ott élők számára fontos, de a városkép
szempontjából az egész kerületnek is szívügye.
A helyi építészeti és természeti értékek
feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata. A támogatás a védett
értéknek a szokásos karbantartásán túlmenően a védettséggel összefüggésben
felmerülő, a tulajdonost terhelő munkálatok részbeni finanszírozását szolgálja.
Kőbánya önkormányzata a „Pályázat a
védett építészeti értékek megőrzésének
támogatására” elnevezésű pályázattal
ösztönzi a helyi védettségű lakóingatlanok tulajdonosait arra, hogy az építészeti
értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve azok jellegzetes kőbányai építészeti karakterét. Ennek célja Kőbánya

A törvény alapján miniszteri rendelet
nyilvánította védetté az alábbi, műemléki ingatlanon, illetve műemléki
környezetben található parkokat:
 Kincsem park
 Dreher-villa környezete
(Csajkovszkij park)
 Conti-kápolna előtti kert
 Szent László tér
 Népliget teljes területe
 A volt sörgyári együttes – a védelem célja az 1918 előtt emelt
épületek és kert építészeti, ipartörténeti és kerttörténeti értékei
nek védelme
településképe és történelme szempontjából meghatározó, műemléki vagy fővárosi védettséget nem élvező épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének megóvása, hogy a történelemről a jövő nemzedéke ilyetén is emlékeket kaphasson.
A település értékei a nemzet kulturális
kincsének részei, ezért megóvásuk,

fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó
használatuk és megfelelő bemutatásuk
közérdek. A legutóbbi pályázattal elnyert
támogatás segítségével több más épület
mellett a Kőbányai Önkormányzat az
Ónodi utca 5. sz. alatti társasház homlokzatának megújulásához járult hozzá,
most pedig jelentősen megemelt ös�szeggel várja a pályázatokat.

Helyi jelentőségű
védettség:
 Óhegy park
 Újhegyi park
 Kőbányai
Sportliget
 Csajkovszkij park
 Rottenbiller park
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Benkő László a hal és Kőbánya szerelmese
Az elmaradhatatlan feltűnő láncok, rengeteg fülbevaló,
sál: Benkő László jellegzetes fizimiskáját generációk ismerik. Az Omega frontembere megragadó természetességgel mesél életéről, Kőbányához fűződő viszonyáról,
na meg a halról, ami a legkedvesebb étele. A zenész kezdetek óta zsűrizi a kerület Halmajálisának versenyzőit.
„Számtalan barátom van itt Kőbányán,
Póka Egontól Hobóig, annak idején,
még egyetemista korunkban is rendszeresen idejártunk gyakorolni. Az Újhegyi sétány környékét betéve ismerem, Egon zeneiskoláját a kezdetektől
támogatom, részt vettem az itt alakult
zenészszakszervezet megalapításában, dr. György István jó barátom, zenésztársam” – sorolja Benkő László a
kerülethez kötődő kapcsolatait, képeit.
Szereti ezt a városrészt. Ahogy mondja: ösztönös és természetes itt a lét,
odamész kitárt lélekkel és otthon vagy.
„Volt itt anno egy kulturális tér, a
Kösziben indítottunk egy tévét, egyfajta
zenei adót, ami úgy öt-hat évig működött, imádtuk. A barátság, a zenei
csapat azóta is megmaradt” – meséli a
zenész, aki végigélhette a hazai és a
világ könnyűzenei történelmének min-

den rezdülését. „Az az időszak volt
épp, amikor nagyon betaláltunk, a
Pink Floyddal egy időben a rockzene
minden válfaja végigkísérte az utunkat. A beat, a rock, a hardrock, aztán a
spacerock, ami már egyfajta kitekintés
volt a teljes zenei életre. És aztán most
az Experidance-szel közösen a
Gyöngyhajú lány balladája címmel
olyan produkciót állítottunk össze, ami
egy teljes korszakot mutat be” – mondja Benkő László.
„Ki gondolta volna, hogy a '70-es,
'80-as, '90-es években, vagy a 2000ben szerzett dalok egy csokorban
ugyan más-más generációt, ízlést
szolgáltak, mégis egy homogén egységet kapsz? Más az ingerküszöb,
mások a társadalmi folyamatok, de a
reakciók, a befogadás ösztönös. Annak
idején a katonák úgy vitték a lemezein-

ket haza, mint mi a farmert, szabad
gondolatot adott. Például az első
moszkvai koncerten megbökött a zenésztársam, hogy nézzek már le a közönségre. És ott csápoltak az ortodox
papok. Kiderült, hogy fiatal papnövendékként a mi zenénk olyan töltetet
adott nekik, hogy ennek hatására
kezdtek el zenélni” – emlékszik Benkő
László.
És hogyan került az életébe a hal?
„El kellett költöznünk Budapestről, jött
Győr, Kapuvár. A házunk aljában folyt a
Kis-Rába, odajártunk pecázni. Aztán a
másik nagy szerelem a Balaton. Ugyan
főzni nem tudok, de a halat, főleg a
halászlét annál jobban imádom. Hatalmas megtiszteltetés számomra,
hogy évek óta zsűrizhetek a Kőbányai
Halmajálison. Megkóstolom az első
halászlét és az a viszonyítási alap. Volt
már, hogy az annyira jó volt, annyira
betalált, hogy nem volt jobb a mezőnyben, de mindig az elsőből kiindulva
pontozok. Az ember megérzi az ízt, az
illatot, és tudja, hogy mit érez. Persze
mindig jön egy szakember, aki szakmailag minősít, én viszont az érzéseimre, ízlésemre hagyatkozom” – tette
még hozzá a zenész.

Halászlék versenye
Újabb alkalom, hogy együtt lehessünk! Barátok,
szomszédok, kollégák vagy civil közösségek jelentkezését várja a Kőrösi Kulturális Nonprofit Kft. és a
Kőbányai Önkormányzat a hagyományos Halmajálishoz kapcsolódó halászléfőző versenyre. Május 1-jén
az Óhegy parkban idén is a szervezők biztosítják a
szabadtéri tűzhelyet, a tűzifát és a főzéshez szükséges halat, na meg persze a koncertekkel színesített

Székfoglalás a Kőrösiben
Egyre többen csatlakoznak a Foglaljon helyet
nálunk! címmel meghirdetett akcióhoz. Vagyis
gyűlik a pénz a kulturális központ felújításához,
amihez nem kell mást tenni, mint széket vásárolni a központ színháztermében. Ezt pedig eddig
már megtette többek között Meiszter Kálmán
„föstő”, Kőbánya díszpolgára, dr. Halasi Lívia
közjegyző, a polgárőrség, a Kőbányai Nyugdíjasok Klubja, a Zsivaj utcai óvoda, az alpolgármesterek, képviselők, Rost Andrea operaénekes, a
Torockó vendéglő és természetesen a program
fővédnöke, Kovács Róbert polgármester is.
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
Nonprofit Kft. rendkívüli kezdeményezése nemcsak forrást teremt, de egyben közelebb is hozza
a városrész közösségét azzal, hogy minden adományozó saját, névre szóló széket kap az intézmény színháztermében. A sajátos gyűjtés a
Szent László téri épület színháztermében lévő
székek felújításához és a padlóburkolat cseréjéhez indult, de ennél sokkal többet ad hozzá a
kerület kulturális életéhez. A leendő támogatók
neve az általuk választott székekre szerelt táblákra kerül, és megjelenik a színházterem előterében elhelyezett támogatói falon. Az adományokért cserében – a székek formális „megvásárlásáért” – még mást is kapnak a támogatók: a
kulturális központ az általa szervezett, belépődíjas színházi előadásaira 20 százalékos kedvezményt biztosít.

SZÍNHÁZ
Philip King vígjátéka, a Futóbolondok a Vidám Színpad előadásában látható. A kétrészes vígjáték Röhej-fogócska a paplakban! alcímen is futhatna, az angliai kisváros életét ugyanis a II. világháború vége felé négy
rohangáló úr zavarja fel. Csak a Jóisten tudja, melyik az igazi, és a többiek miért öltöztek papnak! És egyáltalán: ki kerget kit és miért? Ráadásul jönnek a németek! Április 17-én, vasárnap 15 órakor a Kőrösiben.

fergeteges hangulatot. Jelentkezési lap kérhető intézményeinkben: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ (Szent László tér 7–14.) és a Kösziben (Előd u. 1.); Újhegyi Közösségi Ház (Újhegy
sétány 16.), illetve letölthető a www.korosi.org weblapon.
Leadás: április 18-ig személyesen az információs
pultoknál vagy e-mailben: pr@korosi.org

Kert-Ésszel

Az igazi szegedi halászlé receptje
Ki más is tudhatná jobban, mi kell egy igazi szegedi halászlébe, mint Frank Sándor Venesz-díjas
mesterszakács, a Roosevelt téri halászcsárda és
a Fehértói halászcsárda tulajdonosa és séfje.
A Kőbányai Halmajális állandó szakértője elárulja a nagy titkot.
SZEGEDI VEGYES HALLÉ
(a recept 4 főre készült)
Hozzávalók:
 tisztított ponty: 60 dkg
 tisztított harcsa: 60 dkg
 vöröshagyma: 40 dkg
 fokhagyma: 1 dkg
 hegyes erős paprika: 1-2 db
 só: 2 dkg
 Rubin Szegedi fűszerpaprika: 4 dkg
A megtisztított halakat filézzük ki, és a csontokból, fejekből a félbevágott vöröshagymával, sóval,
borssal, fokhagymával, a tetejére szórt őrölt pirospaprikával 4 liter vízzel felöntve készítsünk
alaplevet. Főzzük legalább 2–2,5 órán keresztül.
A megmaradt halfiléket irdaljuk be, daraboljuk
kockára, szórjuk meg kevés sóval, és felhasználásig tegyük hűtőbe. Ha az alaplevünk elkészült,
akkor passzírozzuk át egy tésztaszűrőn, fakanállal mozgatva a szűrőben a kimert halcsontokat.

Zöldségek a balkonon
Erre azért van szükség, hogy a halcsontról lejöjjön a „husi”, mert ez fogja tartalmassá tenni az
alaplevünket. Ha megvagyunk az alaplével, akkor
forraljuk fel és tegyük bele a már előkészített
halkockákat és főzzük 10 percig. Amennyiben
volt belsőség a halakban, akkor azt most adjuk
hozzá, főzzük még 10 percet, kóstoljuk meg, és
ha szükséges, ízesítsünk még rá, tegyünk bele
ízlés szerint hegyes erős paprikát vagy tálaljuk
mellé.

SZÍNHÁZ
I. Kőbányai Slam Poetry verseny és díjátadó lesz április 9-én, szombaton 14 órakor a
Kösziben. Tavaly év végén hirdettek pályázatot a X. kerületben élő vagy tanuló középiskolások részére. Olyan saját maguk által írt, 3 percben előadható slam költeményeket
vártak tőlük, amelyek tartalmilag kerületünkhöz kapcsolódnak, azt mutatják be, milyen
az élet Kőbányán kamaszszemmel. Ezen a szombaton az előválogatón túljutott fiatalok
mutathatják be pályaműveiket.

Bohóc, zsonglőr, artista – ők szórakoztatják majd a gyerekeket a Kőrösiben. A Trió Trixx egy vegyes artistacsoport (bohóc, zsonglőr, artista), amelynek tagjai olyan tehetséges hazai artistaművészek, akik
több éve dolgoznak együtt és hódítják meg a nézők szívét. Játékos
előadásukban a cirkuszművészet hagyományait ötvözik. Április 19én, kedden 14.30 órakor várnak mindenkit.

Kőbányai zenészek, kőbányai zenék
A vetített képes helytörténeti előadáson kiderül: Kőbánya nem csak a
blues és a rock hazája. Az itteni komponisták írtak nagyzenekari műveket, operákat, baletteket és keringőket is. Megannyi zenével kapcsolatos érdekesség április 28-án, csütörtökön 10 órakor a Kösziben.

ZENEI PROGRAMOK
A Virtuózok sztárját látja vendégül a Köszi április 8-án, pénteken 19
órakor. Demeniv Mihály Diploma előtt című harmonika-szólóestjével
érkezik. Ezúttal is háromszáz év repertoárjából válogat, műsorában
szerepelnek többek között Bach, Scarlatti és Prokofjev művei.
Április 9-én, szombaton a Kőrösiben Taiko Hungary japándobkoncertjét ismerhetik meg az érdeklődők. A Taiko Hungary Japándob Egyesület dobosai tradicionális japán tavaszhozó ünnepet varázsolnak a
színpadra.
Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra, Magyarország legnépszerűbb
big bandje lép fel április 16-án, szombaton 19 órakor a Kőrösiben. Az
Artisjus-díjas énekesnő saját dalai mellett felcsendülnek méltán
népszerű Cserháti Zsuzsa-dalok a zenekar tagjainak hangszerelésében, és a nagy klasszikusok, többek között Ray Charles, Natalie Cole
és Gershwin örökzöldjei is elhangzanak.

A kertészkedést a legtöbben vidéki, kisvárosi
műfajnak tartják, hiszen az általános elképzelés szerint mindenképp szükséges hozzá kert
is, ami városi környezetben ritkábban áll rendelkezésre, főleg, ha milliós metropoliszról
van szó. Ez a feltevés azonban csak részben
igaz, hiszen a városi társasházaknak is gyakran akad kertészkedésre alkalmas területe,
mégpedig az erkély, a balkon!
Ez természetesen nem új információ, hiszen akinek balkonja van, általában pár cserepes dísznövényt, néhány tő muskátlit nevel ott,
azt azonban kevesebben tudják, hogy kevés
kivétellel szinte bármilyen haszonnövény,
zöldség is sikerrel gondozható a balkonokon!
A zöldségek árának folyamatos emelkedésével egyre nagyobb létjogosultsága van a házi
termesztésnek, és a kiadásokat is csökkenthetjük valamennyire saját nevelésű terményeinkkel. A városi háztáji azonban másra is jó!
Maga a növénygondozás egy hasznos hobbi,
sikerélményt, örömöt nyújt, a rendezett balkonvetemény megszépíti a közvetlen környezetünket, és ha mindent jól csináltunk, a végén
még ízletes termés is a jutalmunk lesz.
TIPP:
A gondosan ápolt balkonveteményes nem csupán a zöldségek, fűszerek miatt hasznos, díszítőértéke vetekszik a virágos erkélyekével!

PROGRAMOK KICSIKNEK

Vasútmodell-kiállítás
A kiállításon látható: 35 méter hosszú terepasztal vasút-, villamosés autóbusz-közlekedéssel. Éjszakai vonatozás, legóváros működő
vasutakkal, Playmobil-vasút, RC-helikopterbemutató, interaktív játszóház. Április 8-án, pénteken 9–19 óráig, 9-én, szombaton és 10-én,
vasárnap 10–18 óráig a Kőrösiben.
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Kőbánya:
egy igazi hungarikum őrzője
Még a Kőbányán élők sem igen tudják, hogy kerületünk egy igazi hungarikum szinte egyedüli fellegvára:
a magyar nótáé. A fellegvár úrnője pedig Máté Ottilia.
Magyar nótát ugyan már mindenki hallott, a mulatós zene
azonban sok helyen olyannyira
kiszorította, hogy megkülönböztetni kevesen tudják egymástól ezeket a műfajokat.
Máté Ottilia a magyar
nóta „nagyköveteként”
azért dolgozik, hogy
végre megkaphassa
méltó helyét a hazai művészetben. Nemcsak a
szépsége miatt, hanem azért
is, mert páratlanul sokat ad
hozzá a magyarságtudathoz is:
az embereknek identitást ad,
gyökereket – mondta lapunknak
a művésznő.
Minden szerdán, ha esik, ha
fúj, Máté Ottilia ott van a Kőrösi-

ben és várja a magyar nóta szerelmeseit, képviselőit. Immár 36
éve tanítja az énekeseket. A művésznővel a magyar nóta napja
apropóján, az arról írt
könyvének bemutatója
után beszélgettünk.
„Erdélyben születtem, ahol már az
anyatejjel szívjuk
magunkba a magyar
nótát. Ma már a média
viszont a lakodalmas
rocktól és a mulatós zenétől
hangos, kiszorítja az igazi, hungarikumnak számító magyar
nótát. Azt a zenét, ami identitást
és valós értékeket ad” – fogalmazott Máté Ottilia, aki valóságos szélmalomharcot vív az érték

megőrzéséért és azért, hogy az
végre méltó helyére kerülhessen. „Nehéz a mai, mulatós zene
uralta médiavilágban áttörni, de
ez a feladatunk. Minél többekkel
megismertetni, minél többeket
rábírni arra: hallgassanak igazi
magyar nótát. Három éve egyébként valami megváltozott a Fölszállott a páva című műsorral,
amelyben a népdalok mellett
sokan lépnek fel magyar nótával,
azóta pedig ez a hungarikumunk
is mind népszerűbb” – mondta a
zenei „nagykövet”.
Máté Ottilia lassan négy évtizede vezeti itt, Kőbányán az Egressy Béni Zenebarátok Körét,
aminek ma már több mint félszáz, hivatalos működési engedéllyel bíró zenész tagja van. Itt
tanítja a művésznő a nóta mellett az operett és a filmzene kulisszatitkait, és hirdeti a magyar
nóta szeretetét.

Kezdők elsőként fűszernövényekkel próbálkozzanak, ezek helyigénye kicsi, de a hozam a
felhasználás mennyiségét tekintve bőséges
lehet. Bazsalikom, oregánó, majoránna vagy
koriander akár a konyhaablakban is nevelhető, de az illatos kakukkfűvel vagy a frissítő
mentával is tehetünk egy próbát. Ahol van az
erkélyen egy-két négyzetméter használható
terület, ott zöldségeket is termeszthetünk.
A kimondottan nagy helyigényű fajták kivételével minden kertben termő zöldség alkalmas
a balkonos termesztésre, és jó hír, hogy a
kertben mindig gondot okozó kártevők itt nem
lesznek jelen. Lehet próbálkozni fokhagymával, burgonyával, retekkel, salátával, paradicsommal, paprikával, céklával, a kezdőknek a
bab remek választás, amivel kizárt a kudarc.
A balkonkertészkedés elkezdéséhez kiinduló
felszerelés mindössze egy megfelelő méretű
ültető- vagy virágláda, melyet általános termőfölddel töltünk fel. Praktikusak az ún. önöntöző ládák, melyek aljában a víz anélkül
állhat meg, hogy a gyökerek rothadásnak indulnának. Szükség lesz még pár kisméretű
kéziszerszámra, egy pár kerti kesztyűre és
egy kisebb öntözőkannára. Fontos, hogy tájékozódjunk a kiszemelt zöldségfélék igényeiről, és a balkon adottságait (napsütötte, árnyékos, szeles) figyelembe véve válasszunk.
Megyeri Szabolcs
kertészmérnök
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SPORT

Jól teljesít a sportközpont Éremért mennek Rióba
Elkészült a tavaly májusban átadott Kocsis Sándor Sportközpont
első évének beszámolója, amelyből kiderül: az összevont intézmény
a korábbiaknál hatékonyabban, jobb kihasználtsággal dolgozik.

A Kocsis Sándor Sportközpont tavaly nyár
óta kiemelt jelentőséggel bír Kőbánya
sportéletében, a lakosság mozgósításában
is. A sportlétesítmények működtetése
mellett koordinálja az iskolai diáksportot,
versenyeket szervez, sportolási lehetőséget biztosít minden itt élő és mozogni
vágyó számára.
Kiemelt feladata a diáksport szervezése; a 29 éve jól működő diákversenyrendszernek és a diák-sportegyesületek finanszírozásának köszönhetően Kőbányán példaértékű a diáksportélet. A kerület mind a
10 általános és 7 középiskolájában működik sportszervezet. Az önkormányzat 2015ben közvetlenül támogatta a diákegyesületeket, januártól májusig 75, míg a szep
tember és december közötti időszakban 50
sportcsoport működését finanszírozta.
A diákolimpia versenyein a 2014–15-ös
tanévben egyébként 20 sportágban 1700
általános iskolás és több mint 500 középiskolás versenyző vett részt. A szenior és
felnőtt szabadidősport keretében a hét
minden napján délelőtt, alkalmanként
35–45 fő részére kedvezményes sportolási
lehetőséget biztosít a központ.

A tavaly csaknem 700 millió forintból
megvalósult beruházásnak köszönhetően
ma Budapest egyik legszebb és legmodernebb létesítménye áll a Bihari úton. A Ferencváros női labdarúgóinak, a parasportolók központjának, illetve a Törekvés SE
edzéseinek otthont adó sportcentrumot a
Ferencvárosi Torna Club és a Kőbányai
Önkormányzat újította meg; utóbbi 68 millió forintot adott a célra. Megújult a vívócsarnok, a 800 fős lelátó, elkészült az
eredményjelző, helyreállították a salakos
futókört és a teniszpályákat, több mint 2
ezer négyzetmétert parkosítottak. A központ Kőbánya tulajdona, de a Fradi összesen 15+15 évig használhatja a füves és a
műfüves nagypályákat, cserébe fizeti a
karbantartási és közüzemi díjakat. A pályák nyitottak a kőbányai csapatok előtt is.
Hétköznapokon heti átlagban 141 órában 1331 sportoló vett részt foglalkozásokon, a hétvégi és egyéb rendezvények
során 32 hétvégén 491 órában 6400 fő
vette igénybe a sporttelep szolgáltatásait,
ami 95 százalékos kihasználtságot jelent.
A szintén a központhoz tartozó Újhegyi
uszoda és strandfürdő esetében a létesítmény átvétele után elsőként a műszaki
állapoton kellett javítani: a hajszárítókkal
kapcsolatos panaszok okát megszüntették, az öltözőkben és a zuhanyzókban kicserélték a ventilátorokat, az uszodatérben kiépítették a hangosítást, felújították
a szaunát, kicserélték a medencerácsokat. A nyári vihar az uszoda tetőszerkeze
tében nagy kárt okozott. A tetőszerkezet
részleges felújítása szeptember végére
készült el, de egyértelművé vált, hogy az
egész felújításra szorul.

A világbajnok kenus Mike Róbert és a szintén világbajnok öttusázó Kasza
Róbert már biztosan ott lesznek a riói olimpián. Nem véletlen a páros
interjú: a kőbányai sportolók nem csak szomszédok, de jó barátok is.
világ legrangosabb sportHatalmas bevásárlószatyrokkal
eseményéig. A kenusoknak
érkezik Kasza Róbert világbajnok öttusázó a sportolóknak
például a város közepén egy tóban álmegálmodott Bajnokok
modták meg a verHázának
udvarába.
senyt a szerve„Nekem is vásárolhattál volna!” – ugratja bazők, ahol az utolrátja, a világbajnok
só kétszáz méteren mindös�kenus Mike Róbert.
sze 70 centi a
„Nem küldtél SMSKasza
víz mélysége,
t” – vág vissza
Róbert 1986-ban
de Mike Róaz öttusázó.
született. Sportolóként
bertnek
ez
A párbeMike
a
KSI
tornaszakosztályban
széd minnem
szegi
Róbert 1984-ben
dent el- kezdte, majd az egyesületen
kedvét. Mint
született. A tragikusan fia
árul a két belül az öttusához pártolt. Csamondja: az
patban, illetve váltóban há- talon elhunyt Kolonics György
szomszéd
e l m ú l t
utódjaként tartják számon. Vasromszoros
világbajnok,
viszonyáh á r o m
bányai Henrikkel párban világbajnégyszeres Európaról. Ugyan
évben nem
nokok lettek 1000 méteren. Korábbajnok.
nehéz összetaláltak lebi eredményei: világbajnoki 2.
hozni, hogy egygyőzőre, ha
helyezett, kétszer 3. helyeszerre, egy időben egy helyen legyen a
pedig Rióban
zett és kétszeres Eurókét sportember, a kapcsolat a két család
is magukhoz
pa-bajnok.
között folyamatos. Másfél éve laknak,
mérten a legjobbat hozzák, már eléélnek Kőbányán, mint mondják: nem is
találhattak volna ennél ideálisabb helyet, gedettek lesznek. Kasza Róbert is azt
ahol van zöld, nyugalom, futópálya és a reméli: a legjobb hatban biztos benne
gyerekeiknek játszótér, az óvoda pedig a lesz, azon belül pedig a sorrend az öttukert végében. Kellemesen csalódtak Kő- sában már nehezen kiszámítható.
bányában, hisz a tévesen elképzelt panel„Az olimpiai mezőny már a verseny
tenger helyett igazi zöldövezet, nyugodt szabályaiból fakadóan is egy árnyalattal
környezet fogadta itt őket.
gyengébb, mint más világversenyek, hiKasza Róbert épp most jött Rióból, szen ott vannak például a rendező ország
ahol egyébként Mike Róbert már szep színeiben versenyző, kötelező kvalifikáltemberben tesztelte az olimpiai pályát. tak. Az viszont biztos: a nagy többség így
Vagyis személyes élményeik már vannak is a világ legerősebb sportolója lesz” –
arról, mi vár majd rájuk augusztusban. mondja Kasza Róbert. Mike Róbert pedig
Egyelőre kicsit „dél-amerikaias” a felké- arra számít: meghozza társával az orszültség, de persze van még pár hónap a szág első olimpiai kenus aranyát Rióból.

