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A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Javuló közlekedés
Folyamatosan, mostantól pedig nagyobb
sebességre kapcsolva újulnak meg Kőbánya járdái, közútjai, javul a közlekedés.
Az önkormányzat egyszerre gondol a gyalogosokra, az autósokra, na és persze a
biciklisekre is. Miközben a kerületben
terv szerint haladnak a felújítások és az
akadálymentesítések, elkészült Kőbánya
járdakoncepciója is, amely alapján néhány
éven belül a gyalogosközlekedés színvonala is méltó lesz egy fejlődő kerületéhez: csak idén 87,5 millió forintot költ az
önkormányzat járdafelújításra. Az elmúlt
években körforgalmak épültek, utak és
felüljárók újultak meg, forgalomcsillapító eszközök tették biztonságosabbá a
közlekedést, busz- és villamosmegállók
épültek, továbbá korszerű buszok, villamosok és modern utastájékoztató rendszer szolgálja a tömegközlekedők kényelmét. A kerékpárosok a bővülő úthálózat
mellett Pest első biciklis szervizpontját
is Kőbányán használhatják.
Összeállításunk a 4-5. oldalon

Ki a szabadba!

Szeretetért dolgozni

Az igazi tavasz beköszöntével Kőbánya közterei, sétálóutcái, parkjai megteltek élettel. A Költészet Napján több száz gyerek engedte fel az égre kedvenc verseit (képünkön), a tavaszi hadjárat dicső csatájának emlékére több százan tekertek el Isaszegre, május 1-jén pedig a 6.
Halmajálissal elindult a kőbányai „fesztiválszezon”. Az önkormányzat is jobban figyel azokra,
akik viselkedésükkel megzavarják az utcák, parkok, játszóterek nyugalmát és tisztaságát,
ezért az elkövetkező hetekben a közterület-felügyelet szigorúbban bünteti a szabályszegőket.

Önkénteseket toboroznak a Kőbányai Senior Mentor Programhoz. Az eredetileg országos programot lényegében a kerület
tartotta életben, ez az a hely, ahol ma is egyre nagyobb népszerűséggel működik. Jelenleg 28 nyugdíjas jár a gyerekekhez, de
ma már 8 iskola csatlakozásával ennél több gyerekeket szerető
segítőre lenne szükségük. Várnak mindenkit, aki tanári segítője,
korrepetítora és lelki támasza is lenne a kisdiákoknak.

Cikkeink a 3., 7. és 8. oldalon

Részletek a 6. oldalon

Az igazi magyar sonka a Maglódi úton debütál
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Nagyobb biztonságban
Szeptembertől jelzőrendszeres segítségnyújtó
rendszert vezet be Kőbánya önkormányzata – egyebek mellett erről is döntött áprilisi ülésén a képviselő-testület, amely a kerületben szolgáló rendőröket is támogatta.
Több, a kerületben élők minden
napi, illetve szociális biztonságát
is javító intézkedésről döntöttek
áprilisi ülésükön a képviselők.
Megszavazták például a Kőbá
nyán szolgálatot teljesítő rend
őrök havi albérlet-támogatását,
amely 19 rendőrnek és családjá
nak jelent könnyebbséget. A ko
rábbi évek tapasztalatai egyér
telműen mutatják, hogy ez a tá
mogatási forma hozzájárult a
hivatásos állomány megtartásá
hoz, a létszámhelyzet javításá
hoz, vagyis a kerület nagyobb
biztonságához.
Szeptembertől újra lesz Kőbá
nyán jelzőrendszeres házi segít
ségnyújtás, amely az idősek szo
ciális biztonságát javítja. A saját
otthonukban élő, de egészségi
állapotuk és szociális helyzetük

miatt rászoruló, a segélyhívó ké
szülék megfelelő használatára
képes időskorú vagy fogyatékos
személyeknek, illetve pszichiát
riai betegeknek segít, ha krízis
helyzet áll elő. A korszerű se
gélyhívó jelzőrendszer lehetővé
teszi, hogy az idősek megszokott
környezetükben, a saját ottho
nukban maradjanak, hiszen
egyetlen gombnyomásra perce
ken belül érkezik a segítség. Kü
lönösen fontos lehet a szolgálta
tás azon idősek számára, akik
nek nincs hozzátartozójuk, illetve
a lakáshoz kötötten élnek.
A rendszer előnye a gyors segít
ségnyújtás, a biztonság erősítése
és a súlyosabb helyzetek meg
előzése mellett az is, hogy így
nincs szükség a jóval drágább
intézményi ellátásra.

A szolgáltatás az intézményi
ellátást is kiválthatja

Ma már olyan készülékek is
elérhetőek, melyekkel vész
helyzet esetén a csuklóra erő
sített vagy nyakba akasztott ri
asztó gomb segítségével az
ügyfél beszélni tud a diszpé
cserközponttal. Ezzel kiszűrhe
tők a riasztások jó részét kite
vő, sürgős intézkedést nem
igénylő riasztások. Ezért keve
sebb munkatárs is elegendő a
rendszer
működtetéséhez,

Találkozó a közös
képviselőkkel
Kőbányai Konzultáció
címmel indított kezdeményezést Kovács Róbert polgármester, elsőként a társasházi közös
képviselőket hívta találkozóra a Köszi épületébe. Az egyik fő téma a
közösségi együttélés
szabályairól szóló rendelet volt.
A közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló rendelettel
kapcsolatban ismerhettek meg
részleteket a kőbányai társas
házak, lakóközösségek közös
képviselői. Dr. Szabó Krisztián
jegyző elsősorban azokat az elő
írásokat mutatta be, amelyek
kifejezetten a társasházak köte
lezettségei közé tartoznak, és
amelyek középpontjában a ren
dezettség áll. A tájékoztatóból
világosan kiderült, mely terüle
tek tartoznak az ingatlantulaj
donosok felelősségébe, hogyan
kell ott rendet, tisztaságot tarta
ni, milyen kritériumok alapján
tekinthető a járda, útszakasz,
zöld felület gondozottnak, az
épület, építmény biztonságos
nak és mikor elhanyagoltnak,
hogyan lehet hirdetményeket,
reklámokat elhelyezni, eszközö
ket, tárgyakat kihelyezni, milyen
szankciókkal jár a szemetelés
vagy lomok illegális kihelyezése,
vagy a közterületi alkoholfo
gyasztás, rendbontás, hangos
kodás. Szabó Krisztián kérte a
közös képviselőket, hogy jelez
zék, ha bármilyen problémát
észlelnek.
A jegyző tájékoztatta a jelen
lévőket arról is, hogy folytatódik
a kerületi társasházi kamerák
telepítésének támogatása. Sza
bó Krisztián elmondta: a kame

amely így olcsóbbá válik. A sta
tisztikák szerint Kőbánya la
kossága is fokozatosan elöre
gedik, emellett folyamatosan
nő az egyszemélyes háztartá
sok száma. Ezek alapján az
önkormányzatnak arra kell fel
készülnie, hogy az ellátórend
szerben egyre több idős, magá
nyos ember jelentkezik.
„A Bárka Kőbányai Humán
szolgáltató Központ előzetesen

felmérte az igényeket, eddig
húszan jelezték, hogy igénybe
vennék a szolgáltatást, de
ennél biztosan többen jelent
keznek majd, ha ősztől elindul
a rendszer. Most úgy számo
lunk, hogy a külső szolgáltató
biztosításával havonta 5500 fo
rintba kerül egy személynek a
házi segélyhívás. Ebben benne
van a készülék bérleti és a vo
nuló szolgálat díja is. A rend
szer telepítéséért, illetve a kar
bantartásért évente pluszban
12 700 forintot kell fizetnie a
használónak” – nyilatkozta la
punknak Ehrenberger Kriszti
na. A humánszolgáltatási fő
osztály vezetője hangsúlyozta: a
szolgáltatás biztosításához ál
lami támogatás nem jár, csak
az önkormányzat járul hozzá a
költségekhez. A 3 évre szóló
szerződés keretében 40 készü
lék bérlésével indul a szolgál
tatás, amelyet a folyamatosan
bővülő igények esetén tovább
lehetne emelni.

Rendőrségi Hírek
GARÁZDÁKAT FOGTAK. Közlekedési vitába bonyolódott még
március végén egy autós és egy gyalogos a Keresztúri út és a
Gyakorló utca kereszteződésénél, ahol a kocsi a zebrán „ra
gadt”, mikor a járókelőknek zöldre váltott a lámpa. A szóvál
tás elfajult, és a gyalogos hölgy társaságában lévő férfi akko
ra erővel ütött az autó hátsó szélvédőjére, hogy az betört.
A rendőrség garázdaság miatt indított nyomozást, az eset
már az ügyészségen folytatódik. Három férfi összeverekedett
a Liget téren április 17-én kora délután, ketten közülük kön�
nyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrök mindhármukat
elfogták, majd az egyik férfit garázdaság miatt őrizetbe vet
ték. A bíróság előzetes letartóztatásba helyezte a verekedőt.

Építészeti értékeinkért
A Kőbányai Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást
nyújt pályázati úton a helyi védettségű épületek közül a lakóépületek tulajdonosai részére a védett építészeti értékek
megőrzésének támogatására. A támogatással az önkormányzat ösztönözni kívánja a tulajdonosokat arra, hogy az
építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve az
épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét. Kőbánya értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért
megóvásuk, fenntartásuk jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek. A védett építészeti
értékek megőrzésének támogatására kiírandó pályázat segítségével az önkormányzat elősegíti a védett építészeti értékek fenntartását, megújulását, a károsodott értékek helyreállítását. A teljes pályázati kiírás letölthető a Kőbányai
Önkormányzat honlapjáról: http://www.kobanya.hu

rák felszerelésével járó költsé
gek megtérítésére utólagosan is
lehet pályázni, de arra minden
képp figyelni kell, hogy csak az
előírási feltételeknek megfelelő
eszköz kaphatja meg a támoga
tást. Kitért a helyi műemléki
védettségű épületek felújításá
nak támogatására is, amelyre
idén 20 millió forintos keretet
biztosít az önkormányzat, há
romszor annyit, mint tavaly. Ez
egészen széles körben ad támo
gatást a kerület egységes arcu
latának, karakterének megőr
zéséhez. A pénz utólag, a már
elvégzett munkálatokhoz is igé
nyelhető.
A találkozón Kovács Róbert
polgármester beszélt a virágosz

tásról és a Tiszta udvar, rendes
ház kerületszépítő akciójáról, il
letve arról: a kerület megszépí
téséhez mindenkinek bele kell
tennie a magáét, és ha mindenki
megteszi azt az apró lépést, jobb
hely lesz Kőbánya, felértékelődik
lakóhelyünk. „Az önkormányzat
minden segítséget megad ahhoz,
hogy mindenki kivehesse a ré
szét lakóhelyünk megszépítésé
ből. Idén már hatmillió forint ér
tékben adunk virágokat, és a
kerületszépítő akcióink mind
népszerűbbek” – mondta a pol
gármester, aki együttgondolko
dásra hívott mindenkit: az önkor
mányzat vár minden hasznos,
Kőbányát építő-szépítő ötletet és
kezdeményezést.

Véget érhet a rémálom
Példa nélküli rendkívüli lakossági fórumot hirdetett
Kovács Róbert polgármester és dr. Pap Sándor alpolgármester, a terület képviselője a Nemes utca–
Hortobágyi utca sarkánál található áldatlan állapotok megszüntetése érdekében. A találkozón valamennyi illetékes hatóság ott volt, hogy a lakók első
kézből tájékozódhassanak.

Borzasztó állapotok
uralkodnak a területen

Egy 10 hónapja zajló ügynek
szeretne a végére járni Kőbá
nya önkormányzata, ezért rend
kívüli lakossági fórumra hívta a
kérdésben érintett lakókat és a
hatóságok képviselőit. A talál
kozót a Nemes utca–Hortobá
gyi utca sarkán található illegá
lis szemétlerakó miatt szervez
te Kovács Róbert polgármester
és dr. Pap Sándor, a Gyakorló,
Gépmadár, Hatház utcák, a Ke
resztúri út mente, valamint a
Királydomb önkormányzati
képviselője. A Pest Megyei Kor
mányhivatal környezetvédelmi
főosztályának munkatársa, Tő
zsér Róbert beszámolójából ki
derült: az elmúlt időszakban
22-szer jártak a területen. Az
első felmérés alkalmával talált
80-100 köbméternyi szemétből
mára 20 köbméternyi építkezé
si hulladék maradt, a többit,
köztük veszélyes hulladékot is,
elszállították. A kerítéshulla
dékkal, az itt tárolt autókkal vi
szont a hivatal nem tud mit
kezdeni.
Intézkedett már az önkor
mányzat építésügyi és hatósági
osztálya is – számolt be Cser
teg Imre osztályvezető. Eddig
összesen 1,3 millió forintra bír
ságolták meg a tulajdonost, aki
kétszer is fellebbezett, miköz
ben fizetni nem fizetett. Az ál
latvédőknek is akadt dolguk,
négy kutya volt ugyanis a telek
re zárva, láncra verve. Dr. Gyet
vai Tibor rendőrkapitány az

ügyben indított büntetőeljárás
ról számolt be, amit vádeme
lésre az ügyészségre továbbí
tottak.
A lakók nevében dr. Cseh
Tamás ügyvéd, a Nemes utca
egyik lakója beszélt az áldatlan
körülményekről, a nyakig érő
sártengerről, a veszélyes hulla
dékról, hajnali szemétégeté

sekről és az oda települt haj
léktalantanyáról, valamint az
eddigi szélmalomharcukról. Az
ügyvéd szerint leginkább a
rendszerszintű hiba miatt foly
ton falakba ütköznek. Mondják
meg pontosan, kihez és milyen
beadványt, feljelentést tegye
nek ahhoz, hogy véget vethes
senek az áldatlan helyzetnek –
kérte a hatóságokat. A helyszí
nen megjelent a tulajdonos is,
aki saját bevallása szerint
igyekszik megtenni mindent a
helyzet rendezése érdekében.
Ígérte: megteszi a szükséges
lépéseket, a roncsautók ügyé
ben is lép, a használhatókat
felújítja.
A kis magyar abszurdra em
lékeztető történetet végül az
önkormányzat egy huszárvá
gással igyekszik megoldani. Dr.
Pap Sándor alpolgármester
felajánlotta, hogy szimbolikus
összegért megvásárolják a tu
lajdonostól a területet, a bünte
tésekkel együtt. A tulajdonos
április 30-ig kapott időt a dön
tésre, ha nem él vele, úgy köte
lezik a telek rendbe hozatalára,
a büntetések kifizetésére, és
folyamatosan, naponta ellenőr
zik a tevékenységét.
A témát folytatjuk.

Kőbánya tovább harcol
Külön akciócsoport alakult a közterület-felügyeletnél az illegális hulladéklerakók, a kerületet szennyezők elleni hatékonyabb
fellépés érdekében. A hatfős csapat jelentős támogatást kapott
az önkormányzattól modern eszközök beszerzésére, és a jövőben már civil autókkal is járőröznek, hogy a szabálytalankodókat könnyebb legyen tetten érni. Az illegálisan kitett hulladékot
a KŐKERT Kft. gyűjti össze. Csak tavaly majdnem 6 ezer(!)
köbméter hulladékot gyűjtöttek össze, melynek elszállítása és
kezelése több mint 61 millió forintba került Kőbányának.

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
A könnyű tavaszi „bemelegítés” után –
föld alatti futóverseny, isaszegi kerék
pártúra, költészet napja a Rottenbil
ler parkban – az elkövetkező hetek
ben szabadtéri rendezvények egész
sorára várom Önöket Kőbányán.
A fesztiválszezont a Halmajálissal
nyitottuk, ahol évről évre nehezebb
dolgunk van a legjobb halászlé kiválasz
tásával. Szívem szerint mindenkinek adtam
volna kitüntetést, és nemcsak a finom hallevesért, hanem azért
is, mert ismét remek hangulatot csináltak a kőbányaiak.
Szerencsére nem kell sokáig várni a következő közös él
ményekre: május utolsó hétvégéjén megünnepeljük, hogy
gyönyörű lett a megújult Újhegyi sétány, most először meg
rendezzük a Kőbányai Balkán-estet az Újhegyi Mély-tónál,
ahol vasárnap már a kőbányai gyermekeket ünnepeljük.
Nyakunkon a nyári vakáció, és vele együtt kerületünk ünne
pe, a Szent László Napok, rengeteg színes programmal és
sztárfellépővel.
Mivel egyre többen töltik szabadidejüket a parkokban, köz
tereken, önkormányzatunk figyel a kőbányaiak biztonságára
és arra, hogy mindenki nyugodt és kulturált körülmények
között élvezhesse szépülő kerületünk értékeit. Ezért a közte
rület-felügyelet munkatársai az elkövetkező hetektől kezdve
szigorúbban lépnek fel az utcán italozókkal, a játszótéren
randalírozókkal, az illegális szemetelőkkel, a kutyapiszkot fel
nem szedőkkel szemben. Tavaly decemberben fogadta el az
önkormányzat a közösségi együttélés szabályairól szóló ren
deletet, amely nagyrészt februárban lépett életbe, és júniustól
újabb részei válnak hatályossá.
A felelős kutyatartást szolgálja, hogy a 2016. június 1-jén
hatályba lépő szabályokkal érintett parkokban a kutyafuttatók
területét közel huszonnégyszeresére – mintegy 73 000 négy
zetméterre –, a kerület összes kutyafuttatójának a területét a
jelenlegi négy és félszeresére – mintegy 90 000 négyzetméter
re növeli az önkormányzat, ahol szabadon szaladgálhatnak az
ebek úgy, hogy azokat sem zavarják, akik más szabadidős és
sporttevékenységet szeretnének a parkban űzni. Szintén júni
us 1-jétől élő szabály, amit gyermekeink és a nemdohányzók
egészségének védelme érdekében hoztunk: a közintézmé
nyek 15 méteres körzetében tilos lesz a dohányzás.
Ezek az új rendelkezések azokat védik, akik eddig is betar
tották a szabályokat, mégis azzal szembesültek, hogy semmi
lyen következménye nincs annak, ha mások megszegik. Kő
bánya minden évben sok tízmillió forintot költ arra, hogy
mások után takarítson, hogy helyreállítsa az okozott károkat,
hogy megvédje a pihenni vágyók nyugalmát. Ezt a sok pénzt
költhetnénk az itt élő gyermekekre, a családok támogatására,
az idősek és a rászorulók segítésére is.
Az élhető Kőbányáért mindannyiunknak tennünk kell, saj
nos az önkormányzat egyedül nem tud minden problémát
megoldani, ezért arra kérek mindenkit, hogy vigyázzunk
együtt kerületünk értékeire! Legyünk Kőbánya gondos gazdái,
óvjuk, szeressük környezetünket, mert annál jobban érezzük
majd magunkat itthon!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Kovács Róbert polgármester és dr. Pap Sándor alpolgármester a fórumon

Jön a kerékbilincs!

Az Ónodi utcában tavaly újult meg
ez az 1894-ben épült lakóház
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Májustól már kerékbilincsre is
számíthatnak a szabálytalanul
parkoló autósok Kőbányán. Miköz
ben az önkormányzat folyamato
san alakít ki parkolókat, az autó
sok egy része a felújított és parko
sított területeken hagyja a jármű
vét, tönkretéve a zöld felületeket.
Mindez különösen a forgalmas,
tömegközlekedési csomópontok
hoz közeli helyeken jellemző, mint
a Zágráb, a Szárnyas vagy a Gya
korló utca környéke. A kerékbi
lincs leszerelésének költsége
11 500 forint, a kiszabható helyszí
ni bírság mértéke az esetek túl
nyomó többségében 10 ezer forint,
kirívó szabálysértés esetében

azonban 15, 20, sőt akár 50 ezer
forint is lehet.
„Túl sok már a szabálysértő, a
sima büntetés pedig nem volt vis�
szatartó erejű. Mivel a kerékbilincs
leszedetése időbe telik és drágább
is, bízunk abban, hogy ez majd elri
asztja a szabálytalankodókat” –
mondta dr. Szabó Krisztián jegyző,
aki szerint a közterület-felügyelők
valamennyi szabálysértővel ugyan
olyan erővel próbálnak fellépni,
csak a tettenérés nehezebb. „A jár
dán biciklizőt vagy a piroson átkelő
gyalogost ugyanúgy megbüntetjük,
csak nyilván ott sokkal kisebb az
esélye annak, hogy észreveszik a
kollégák” – tette hozzá a jegyző.

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

Ingyenes nyári étkezés
Az idei vakáció alatt is ingyen étkezhetnek a
rászoruló gyerekek. Az önkormányzat a
szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenesen biztosítja az étkezést a nyári tanítási szünet időtartamára a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a
hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekeknek. Az igénylők május 31-ig jelentkezhetnek a Bárka
Kőbányai Humánszolgáltató Központban
(1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76–78., telefon: 261-8183). A bölcsődéseknek és óvodásoknak az önkormányzat az ügyeleti rend
szerint nyitva tartó intézményekben biztosítja az étkezést, az iskolások ebédjéről az
igények alapján döntenek.
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Megújul Kőbánya közlekedése
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Folyamatosan újulnak meg a kerület közútjai, járdái és forgalmasabb
közterei. Az önkormányzat önálló járdakoncepciót fogadott el,
amelynek köszönhetően az elkövetkező években biztonságosabbá válhat
a gyalogosközlekedés Kőbányán. Emellett folytatódnak az útfelújítások is.
„Tarthatatlan, hogy a nehezen
közlekedő nyugdíjas a felpúposodott, töredezett járdán botladozzon, a kismama ne férjen el kényelmesen a babakocsival, kátyús
vagy éppen repedezett macskakővel borított úttesten kelljen lavíroznunk az autónkkal” – szögezte
le lapunknak Kőbánya polgármestere. Kovács Róbert elmondta: a kerületben összesen mintegy
60 kilométernyi járda szorul felújításra. 2015-ben és 2016-ban a
forgalmasabb, illetve a rossz állapotú járdák megújítása az elsődleges; ezek a szakaszok nem csak
sima felületűek, de akadálymentesítettek is lesznek. „Az önkormányzat sokéves adósságot dolgoz le folyamatosan. 2010 előtt
leginkább tűzoltás folyt, most viszont pontos koncepciók, részletes felmérések alapján dolgozunk,
hogy a közlekedés színvonala is
olyan legyen, amilyet a kőbányaiak megérdemelnek” – jelentette
ki Kovács Róbert, hozzátéve: idén
87,5 millió forintot költenek csak
járdafelújításra.
A polgármester a kerület
közlekedési terveiről szólva elmondta: elsőként a sokat használt közösségi terekhez, közintézményekhez és utakhoz látnak hozzá. „A közösségi közlekedés már érezhetően jobb lett
a kerületben, megújult az 1-es
és a 3-as villamos pályája, a kívánt időszakban új, alacsony
padlós villamosok járnak, gázüzemű buszok álltak forgalomba, megújult és végre akadálymentes lett a Sibrik Miklós úti
felüljáró, ami korábban sok
problémát okozott a mozgásukban korlátozottaknak. Teljesen
újjászületett és ma már bárhol
Európában megállná a helyét a
Kőrösi Csoma sétány, de felújítottuk a Jászberényi utat, a
Maglódi út Sibrik Miklós út és
Sírkert utca közötti szakaszán a
macskaköves burkolatot teljes
egészében elbontottuk, helyére
új aszfaltburkolat került, körforgalmat alakítottunk ki a köztemetőnél. Nemcsak kényelmi,
de közlekedésbiztonsági szempontból is nagyot léptünk előre”
– sorolta Kovács Róbert az
eredményeket.
Hangsúlyozta: a kerület nemcsak az autósokra, hanem a
kerékpárosokra, gyalogosokra,

2010
1804 m2

 2009-ben 1600 m kerékpárút épült ki a Sibrik Miklós út
környezetében.
 A közlekedési szempontból régóta rendezetlen Kápolna
tér átalakult.
 A Kada utca környezetében 2011-ben forgalmi rendet
szabályozó forgalmi táblákat helyeztek ki, amelyeknek
köszönhetően biztonságosabb lett a közlekedés, szabályozottabb a parkolás és javult a helyzet a zöldterületek
védelme terén.
 2011-ben a Kabai utca–Váltó utca–Keresztúri út–Rákosvölgyi utca területén sebességcsökkentő küszöbök, pályaszűkítő terelőszigetek épültek. Felújították a Veszprémi utca (Havas Ignác utca–Halom utca), az Alkér utca
(Óhegy utca–Dér utca közötti szakasza), és a Nagyicce
utca (Pilisi utca–Dömsödi utca közötti szakasza).

Egyre kevesebb ilyen út lesz
a kerületben

 2011-ben a Rákosvölgyi köz (Rákosvölgyi utcától Rákosvölgyi köz végéig) járhatatlan földútjából burkolt aszfalttal kiépített utca lett, járdával kiépítve.
 A Grafit utcában (Maglódi út és Szőlőtelep utca) szintén a
járhatatlan földutat leaszfaltozták, kétoldalt kiépült a
járda, megoldották a vízelvezetést és elkészült a környező terület rendezése is.
 2013-ban az ott lakók kérésére fizető parkolási övezetet
alakítottak ki a Kerepesi út–Fehér út–Gyakorló utca–
Hatház utca térségében. Ehhez 58 új parkoló épült, a régi
parkolók hibáit kijavították.
 Az Új köztemető előtt körforgalom épült és elkészült az
Erdősi utca, a Harmat utca 172–188., illetve a Bányató
utca 2–10. előtti belső szervizút, valamint a Kőrösi Csoma
Sándor út 43–51. mögötti szervizút felújítása.

Megtörtént a 3-as villamos komplex felújítása, az új,
füves pályán ma már a legmodernebb spanyol villamosok járnak.
a tömegközlekedést használókra ugyanúgy gondol. „Nagy lemaradást dolgoztunk-dolgozunk le – nem véletlenül nyerjük el 2011 óta minden évben a
kerékpárosbarát önkormányzat
címét. Pesten itt létesült az első
kerékpáros szervizpont is, egyre
több helyen létesítünk biciklitá-

2011
1122 m2

191 291 E Ft

rolókat” – mondta Kovács Róbert. A polgármester szerint az
önkormányzat a nagy útvonalak
mellett energiát és pénzt fektet
a belső úthálózatok fejlesztésére is. „Rengeteg lakossági panasz érkezett, de én magam is
látom-láttam, milyen állapotban vannak az útjaink, járdáink,

összesen: 13 960 m2

2012
2318 m2

2012

összesen:

Fűre lépni tilos!
Veszélyben a Kőrösi Csoma Sándor úton lévő füves villamospálya,
miután a gyalogosok 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, vagyis javítja a levegő minőségét.
Emellett megköti a port és mikroszemcséket, és esőzéskor hatékonyan vezeti el a nedvességet.
A fűvel borított rész nyáron nem
forrósodik fel, így kevesebb hőt
sugároz vissza. Műszaki előnyei is
vannak: csökkenti a sínek melegben, hidegben való deformálódását, továbbá a beültetett talajréteg
elnyeli a rezgést és a hangot.
Mindemellett sokkal szebb is,
mint a szürke beton. Budapesten
mindösszesen két helyszínen található ilyen füves villamospálya,
ebből az egyik Kőbányán. Őrizzük
meg a meglévő értékünket, óvjuk
zöldfelületünket, ami szebbé, otthonosabbá, egészségesebbé teszi
környezetünket!

Közterületi és közlekedési fejlesztések 2016-ban

Kiépített járdák felújítása

2011

 32 000
 130 000
 19 291
 10 000

Az elmúlt évek fontosabb
közlekedési beruházásai

 44 069

0
összesen:
 8 192
60 961 E Ft  8 700

2013
862 m2

2014
4711 m2

Feladat

Határidő

Közvilágítás fejlesztése
Támfalak felújítása az Újhegyi lakótelepen
Parkoló kialakítása a Havas Ignác utcában
a Kormányablaknál
Sebességmérő telepítése
a Gergely és a Heves utcában
Kőrösi Csoma sétány és út közötti átjáró
kockakövének cseréje
Somfa közi parkoló kiépítése
Vásárló utcában parkolófelújítás
Parki járdák felújítása
(elsősorban az Óhegy parkban)
Járdafelújítási program (Kada utca,
Pesti Gábor utca, Román utca egy-egy szakasza)
Harmat köz felújítása
Szárnyas utca felújítása

2016 vége
2016 ősz

2016 közepe
2016 közepe
2016 vége
2016 közepe
2016 ősz
2016 vége
2016 közepe
2016 ősz

Forrás: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

amelyek közül többet az átadásuk óta nem is újították fel. De a
kellemetlenség, kényelmetlenség mellett az utak terheltsége
is indokolja a beavatkozást” –
jegyezte meg Kovács Róbert.
2010 előtt kevés pénz jutott a
járdák felújítására. Bár Kőbánya
önkormányzata az elmúlt években mintegy 70 millió forintot
költött a célra, idén pedig már
csaknem 90 milliót, idő kell,
amíg „utoléri magát” a kerület.
Ezért is készült járdakoncepció,
amely alapján az elkövetkező
években teljesen megújulnak a
gyalogosközlekedés feltételei –
nyilatkozta lapunknak dr. Pap
Sándor. Az önkormányzat mun-

2015
3143 m2

2013

 81 188
 39 815
 22 098
összesen:
 9 947
153 048 E Ft

2016 nyár



összesen:

179 545 E Ft 

katársai összesen 180 kilométernyi járdát jártak végig, és osztályozták azokat egy 10-es skálán: 0-t kaptak azok a szakaszok,
ahol nincs szükség beavatkozásra, 10-est pedig értelemszerűen azok, ahol kritikus a helyzet – így zajlott a koncepció alapját képező állapotfelmérés. Dr.
Pap Sándor alpolgármester szerint a lakásállomány, a helyiségek és az önkormányzati vagyonállomány felmérése után
szükség volt egy átfogó képet
alkotni a járdák állapotáról is. A
koncepció szerint haladva 5-6
éven belül Kőbányán minden
járda biztonságos és legalább
megfelelő minőségű lesz.

 kátyúzás
 útfelújítások
 földutak szilárd burkolattal való ellátása
 járdafelújítások

2014

49 410
72 630
27 577
29 928

összesen:

303 130 E Ft






2015

89 392
137 790
40 859
35 089

5-6 éven belül, a koncepció
szerint haladva elfogadható
szintre lehet ezeket hozni. A
87,5 milliós előirányzat kizárólag a járdákra vonatkozik, vagyis
ebben az útfelújítások nincsenek benne. A menetrend majd
az állapot és nyilván a tényleges
használat alapján alakul ki, jövőre már ez alapján folyik a
munka. Éves szinten mintegy
6000 méter járdát kellene üte-

mezetten felújítani, ami 10 800
négyzetméter felületet jelent.
Ennek éves becsült költsége
170 millió forint. Évi 100 millió
forintos beruházással évente
közel 7000 négyzetméter járda
megújítását biztosíthatnák. Az
ilyen mértékű éves ráfordítás
mellett is azonban csak körülbelül 51 év alatt újulna meg a
teljes járdaállomány, miközben
az aszfalt – minden külső hatás

nélkül – 30 év alatt elhasználódik. A járdakoncepció elfogadásával az önkormányzat a végrehajtási feladatok ütemezésével
és megvalósításával 5-6 év alatt
elérheti, hogy a legforgalmasabb, intézmények és tömegközlekedési
megállóhelyek
megközelítését szolgáló járdaszakaszokon biztosított legyen a
balesetmentes, sőt az akadálymentes gyalogos közlekedés is.

Miénk itt a tér!
Elkészült Kőbánya történetének egyik legnagyobb beruházása, az Újhegyi sétány felújítása. Nem volt hiábavaló a városrész lakóinak türelme, az építkezéssel járó kellemetlenségek
elviselése: nemcsak újjászületett az Újhegyi lakótelep főutcája, hanem a közösségi élet megélésére alkalmas térré változott. A korábbi kopottas, szomorkás hangulatot az itt élők
igényeihez alkalmazkodó, izgalmas formai megvalósításokkal
ékesített utcakép váltotta fel. Bár az építkezés befejeződött, a
sétány fejlesztése folytatódik: zajlik az utcabútorok (padok,
pihenők, szemetesek stb.) és a játszó- és fitneszeszközök beszerzése és telepítése; május első felében várhatóan azok is a
helyükre kerülnek. Befejeződött a sétány parkosítása, amely
során 142 új facsemetét és több mint 11 ezer kisebb növényt,
cserjét ültettek. A parkokban már elvetették a fűmagot, innentől kezdve a természeten múlik, hogy mikorra zöldül be a városrész. A szökőkút, vízlépcső és a párásítógömbök már működnek. Elkészült az Újhegyi Közösségi Ház és a könyvtár
épülete is, jelenleg a bútorok és a kellékek beszerzése, illetve
a belső terek berendezése van folyamatban; várva várt szolgáltatásaik hamarosan újra a városrész lakóinak rendelkezésére állnak. A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása
projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg.

A kőbányai Újhegyi sétány komplex
megújítása projekt a Budapest Főváros
Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs
Keret támogatásával valósul meg.
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Szeretetért
dolgozni

Kezdetben a szövegértésben segítenek

7

Több jut a rászorulóknak
Legfontosabb pályázatait hirdette meg az önkormányzat, egyebek mellett az egészségügyit, amely lényegesen nagyobb keretet és több lehetőséget biztosít. Szükség volt
az átalakításra, hogy minden rászorulóhoz eljusson a segítség.

Önkénteseket toboroznak a Kőbányai Se
nior Mentor
Programhoz. Ahhoz a segítő csapathoz, amelynek tagjai
csupán a gyerekek szeretetéért mennek hétről hétre az
iskolákba, hogy a lelkiekben, és persze a tanulásban is
segítsék a korrepetálásra szoruló diákokat.
digi hat iskolához most még
kettő csatlakozott, huszonnyolc
mentorral látjuk el a munkát,
de többre lenne szükségünk. Ez
a program nemcsak a gyere
keknek és a pedagógusoknak
jó, hanem nekünk is, hiszen
nyugdíjasként is van értelmes,
tartalmas elfoglaltságunk, s
amit kapunk cserébe, az megfi
zethetetlen” – fogalmazott a fő
szervező.
A mentorok azokhoz a gyere
kekhez mennek, akiket az iskola
vezetése kiválaszt, akiknek a
leginkább szükségük van az el
sősorban emberi segítségre.
„Kezdetben szövegértési, olva
sási nehézségeken segítettük át
a kisdiákokat, aztán lényegében
mindenki abban kapott már tá
mogatást, amiben gyenge. Leg
inkább hátrányos helyzetű gye

Élhetőbb lesz a kerület
rekekről van szó, olyanokról,
akiknek leginkább a figyelem, a
törődés hiányzik ahhoz, hogy
jobban teljesítsenek. Van, hogy a
tananyag szóba sem kerül, mert
a gyereknek a lelkét nyomja na
gyon valami, és velünk, abban a
kettesben töltött egy órában ki
önti a szívét. Itt fizetnie senkinek
sem kell, mi sem kapunk pénzt,
de annál sokkal többet: a gyere
kek szeretetét” – tette hozzá
Vargáné Fónagy Erzsébet. Szá
mításai szerint a program eddigi
6 évében mintegy 300 gyerek
kapott már tőlük segítséget.

Júniustól lépnek életbe a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek a
dohányzásra és a felelős kutyatartásra vonatkozó rendelkezései.

Pályázati felhívás
A kőbányai általános iskolákban eddig nagy sikerrel működő Senior Mentor Program önkénteseket keres! Olyan 50 év
feletti nőket és férfiakat várnak, akik heti rendszerességgel,
szabadidejükben szívesen segítenék alsó tagozatos, tanulási nehézséggel küzdő gyerekek olvasási, szövegértési képességének fejlesztését. A programban részt vevő mentorok anyagi juttatást nem kapnak. A programba egy interjú és
egy teszt után lehet bekerülni.
A jelentkezés határideje 2016. június 30. Érdeklődni a
06-20/251-3303 vagy a 395-5165-ös telefonszámon lehet.

Kőbánya a tömegsport fővárosa
Kőbányán olyan lehetőségek vannak, amelyek nagyon is megmozgatják egy kreatív ember fantáziáját. Halgas Csaba, a kerület legnagyobb sportrendezvényeit szervező Merkapt ügyvezetője pedig meg
is találja ezeket.

A földalatti futóversenyen már
ezrek vesznek részt

Képünk illusztráció

Hat évvel ezelőtt egy alapítvány
indította országos kezdemé
nyezés mára önálló mozgalom
má vált Kőbányán. „Az orszá
gos mentori program elméleti
leg még nem halt el, de nem
igen működik. Mikor állami
fenntartásba kerültek az isko
lák, megpecsételődött ennek is
a sorsa” – mondta lapunknak
Vargáné Fónagy Erzsébet tanár,
docens, közoktatási szakértő.
Itt Kőbányán viszont a szakma
elérte, hogy független szerve
zetként dolgozzanak tovább.
„Aztán a Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Központ megszű
nésével újra bizonytalanná vált
a helyzet, akkor kértek, legyek
a szerveződés koordinátora és
folytassuk a munkát” – idézte
fel a szakember. „Idén már mi
szerveztük-szervezzük. Az ed

Akár szemüvegre is
igényelhető támogatás

Új névvel és új lehetőségekkel
támogatja mostantól Kőbánya a
rászorulókat. Az eddigi gyógyá
szati segédeszközökre meghir
detett pályázatot egészségügyi
támogatás címen írta ki, hogy az
eddigieknél jobban alkalmaz
kodhassanak a szükségletek
hez. Ehrenberger Krisztina, a
Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztályá
nak vezetője szerint a tapaszta
latok azt mutatták, hogy sokan
kiszorulnak a segítségből, mert
a törvény adta megfogalmazás
túl szűkös.
„Most már nemcsak segéd
eszközökre, hanem minden
olyan egészségügyi eszközre,
szolgáltatásra igénybe vehető a
támogatás, amely az egészségi
állapot megőrzését, illetve javí
tását szolgálja. Voltak elutasítá
sok is, de sokan be sem adták a
kérelmüket, pedig indokolt és
szükséges lett volna a segítség.
Ezt változtattuk meg az új támo
gatási formával” – nyilatkozta
lapunknak a főosztályvezető, aki
szerint ugyan a tavalyi 7 milliós
keretből csak valamivel több

mint 5 milliót használtak föl,
most 9 millióra bővítették az el
különített összeget, mivel vár
ható, hogy így lényegesen töb
ben lehetnek majd jogosultak az
önkormányzati hozzájárulásra.
„Voltak, akik nem vették igénybe
az utófinanszírozással működő
támogatást, mert vélhetően
nem tudták megelőlegezni ezt a
pénzt. Most viszont nemcsak az
elnevezés változott, de a jövede
lemhatárok is emelkedtek, így

A pályázaton az a kőbányai lakos indulhat, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét (114 ezer
forint), egyedül élő esetén a hatszorosát (a pályázat kiírásakor
171 ezer forint). Egészségügyi támogatást egy naptári évben
legfeljebb kétszer lehet kapni, és legfeljebb 12 hónapra vonatkozó mennyiséget. A pályázatokat a szociális ügyekért felelős
bizottság folyamatosan bírálja el. A támogatás összege nem
haladhatja meg a gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás kalkulált árának 90 százalékát. A hivatal
a döntést követően értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A hivatal ügyfélszolgálatán be kell mutatni az eredeti számlát, ezt követően az önkormányzat 15 napon belül kifizeti a támogatást. Ha annak összege meghaladja a 30 ezer forintot, a
pályázó kérelmére az önkormányzat a támogatási összeget
közvetlenül a szaküzlet részére is átutalhatja.

Kőbánya kivirágzik

Újra Nagy
Sportágválasztó!
A Merkapt mint vállalkozás 1997-ben
került Kőbányára, a Maglódi útra. „Kis
kereskedelmi boltot nyitottunk egy kon
ténerben, majd 2000-ben megépítettük a
raktárunkat és az irodaházat” – emléke
zett vissza a kezdetekre Halgas Csaba, a
Merkapt ügyvezető tulajdonosa, a Bécs–
Budapest maraton és a Nagy Sportágvá
lasztó szervezője, a pincefutást is szerve
ző BBU-iroda tulajdonosa. Aztán kap
csolatba kerültek a Dreherrel, és meg
vették tőlük az akkor már 8 éve elhanya
golt sporttelepet. A Merkapt tulajdonosai
és vezetői a kezdetektől a tömegsportnak
akartak helyet teremteni. Nem a profit
szerzés a céljuk, csak annyi: tartsák el
magukat a létesítmények.
Lépésről lépésre kapcsolták be Kő
bányát a tömegsportrendezvények kö

rébe, ráadásul úgy, hogy a kerület jel
képeiből elképesztő kreativitással
rendhagyó helyszíneket teremtettek.
„Ilyenek az évente kétszer megrende
zett futóversenyek, az önkormányzat
tulajdonában lévő, volt sörgyári pince
rendszerben, a hajmeresztő Underwor
ld Kupa, vagyis a föld alatti mountain
bike-verseny, amit a japán és a kínai
tévé is bemutatott, vagy a Szent Lászlónapi futónap. Nagyon jó kezdeménye
zés volt az önkormányzattól például az
Óhegy parki futókör, amit ma már a
margitszigeti pályával együtt emleget
nek” – sorolta Halgas Csaba, aki az
egyik legnagyobb sikerüknek a Nagy
Sportágválasztót tartja: az első alka
lommal százan sem voltak, ma már 20
ezren jönnek.

Halgas Csaba még több
rendezvényt szeretne

A Merkapt-sporttelepre is egyre több
rendezvényt hoznak: nyárra sportnap
közit szerveznek, ahová akár egy órára
is beadhatják a szülők a gyerekeket, ha
meg kedvük van, sportolhatnak ők is.
Halgas Csabának továbbra is nagy álmai
vannak: sportcsarnokot szeretne, ren
dezett szabadtéri sportpályákkal övezve.
Emellett a kerület korábbi kőbányáiban
dolgozók életét bemutató szabadtéri
múzeumot tervez, valamint interaktív
kőbányai kirándulásokat, és az egykor
szépséges ipari építmények felújításán
is gondolkozik.

Május 27–28-án 100 sportágban
próbálhatja ki magát bárki. A szervezők 20 ezer résztvevőt várnak,
gyermekeket és szüleiket, de akár
nyugdíjasokat is. A Nagy Sportágválasztó Szervező Iroda új szóvivője,
házigazdája a háromszoros olimpiai
bajnok vízilabdázó dr. Kiss Gergely.
A sportági helyszíneken érdekes bemutatókat, nyílt edzéseket láthat a
közönség, de ami a lényeg: edzői
jelenlét mellett minden sportágba
bele is lehet kóstolni. A rendezvényen lehetőség nyílik a találkozásra,
sőt együtt sportolásra olimpikonokkal, élsportolókkal. A részletes
prog
ramról és a neves sportolók
személyéről, megjelenési időpontjairól a rendezvény honlapján lehet tájékozódni: www.sportagvalaszto.hu.

biztosan a tavalyi 117 helyett
idén többen juthatnak majd se
gítséghez” – fogalmazott Ehren
berger Krisztina. A változtatá
sok érintették a temetési költ
ségekhez való hozzájárulásként
megállapított, illetve a gyógy
szerkiadások viseléséhez nyúj
tott települési támogatást is,
mindkét esetben emelkedtek a
jövedelemhatárok, vagyis bővült
azok köre, akik kérhetik az ön
kormányzati mankót.

Rendezettebb feltételekkel sétálhatnak, és nagyobb területen fut
koshatnak szabadon a kőbányai kutyák. A közösségi együttélés
szabályairól szóló önkormányzati rendelet nem szűkíti az ebek moz
gásterét, hanem megteremti annak jogszabályszerű lehetőségét,
hogy jelentősen megnövekedjen az a terület, ahol a korábbiakkal
szemben szabadon rohangálhatnak – hangsúlyozta dr. Mózer Éva, a
Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztályának vezetője. Mint mond
ta, nem az önkormányzat tiltja meg a póráz nélküli sétáltatást köz
területen, hanem egy 2010-es kormányrendelet, így eddig is bünte
tendő lett volna például az, ha a parkban valaki szabadon engedi a
kutyáját. „Sok jelzést kaptunk a kutyapiszok miatt is, nagyon sok
gazda nem hajlandó felszedni” – mondta a főosztályvezető.
A rendeletnek a kutyák parkokban sétáltatásáról szóló részeit
több kerületi kutyaiskola és civil szervezet véleményezte. A parkok
ban mindenki helyet kap: lesznek olyan területek, ahová négylá
búak nem mehetnek be, de a rendelettel összefüggő fejlesztések
nek köszönhetően Kőbányán a főváros legnagyobb kutyafuttató te
rülete jön létre 9 hektáron – ez négyszer akkora, mint az eddigi
terület. A legnépszerűbb parkokban, például a Sportligetben 3
hektáros, az Óhegy parkban 2,5 hektáros hely várja a szaladgáló
ebeket. Az új, táblával kijelölt futtatók a parkok és közterületek
minden szilárd burkolatú útvonalán megközelíthetőek lesznek, de
a járdákon, sétányokon a kormányrendeletnek megfelelően a ku
tyások kötelesek lesznek pórázon vezetni az ebeket. A térképek
megtalálhatók a www.kobanya.hu oldalon.
Az önkormányzat „Én felelős kőbányai gazdi vagyok” programjá
nak részét képezi emellett a kutyaiskolai képzésben történő rész
vétel tervezett támogatása, kutyás etikai kódex előkészítése, érzé
kenyítő tréningek szervezése, kutya-WC-k kialakítása, új kutyaürü
lék-gyűjtő edények kihelyezése, illetve számos kutyás rendezvény
szervezése. A program megvalósításának támogatására az önkor
mányzat január 1-jétől együttműködési megállapodást kötött a
FEMA Állatmentő- és Állatvédelmi Egyesülettel.
Szintén június 1-jén lép életbe a rendelet azon része, amely szé
lesebb körben tiltja meg a dohányzást. A nevelési, oktatási, szociá
lis, egészségügyi, sport- és kulturális intézmények, közhivatalok és
azok telephelyei, továbbá az egyházi épületek 15 méteres közterü
leti körzetében tilos lesz dohányozni.

Égi versek a Rottenbiller parkban
Verssorokkal teli lufik szálltak a
magasba, írógépek sora és az or
szág legnagyobb költőinek emlék
fala várta a gyerekeket a Költészet
Napján a Rottenbiller parkban.
Magyar költőkkel tölthette min
denki április 11-e délelőttjét Kő
bányán, a Költészet Napján. Gye
rekzenekar és néptáncbemutatók
adták meg a nap ünnepi hangula
tát, és – ahogyan az Kőbányán
már hagyománnyá vált – idén is
egészen különleges élményekről
gondoskodtak a szervezők. Ki-ki a
maga érzelmeire, gondolataira
formálhatott sorokat az arra kihe

lyezett faliújságokon, végigjárhat
ta a nagy költőink tablóival kira
kott sétányt, mindemellett pedig
írógépek és verssorokkal „töltött”
lufik adták az idei Költészet Nap
jának különlegességét. Kovács
Róbert polgármester, dr. Pap
Sándor, Radványi Gábor, Weeber
Tibor alpolgármesterek és Révész
Máriusz országgyűlési képviselő
kíséretében tisztelgett a magyar
irodalom előtt. A rendezvény zárá
saként a gyerekek a magasba
engedték azt a több száz léggöm
böt, amelyekbe korábban egy-egy
verset tettek.

Összesen 1595 pályázat érkezett az önkormányzat
virágosztási akciójára. Április utolsó hetében adták
át az elnyert növényeket, muskátlikat, fűszernövé
nyeket, vegyes egynyári virágokat (paprikavirág,
bársonyvirág, celózia, mindig nyíló begónia, mézvi

rág), illetve a gyorsan növő, nagy tűrőképességű
csodasövényeket. Ezeket az önkormányzat külön
böző csomagokba rendezte. Ebből magánszemé
lyek legfeljebb 2, társasházak lépcsőházanként 10,
iskolák, óvodák, bölcsődék 5 darabot igényelhettek.
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Nagy Feró óhegyi gyerek
maradt

Hosszú a kapcsolat Kőbányával
Színész, zenész, rendező, társulatvezető – Gergely Róbert sokszor bizonyította
már, helyén van a pályán. Ezer szállal kötődik Kőbányához, ezekben a hetekben egész társulatával próbál és lép fel a Kőrösiben. Olyan ez a hely, mintha
hazajönne, barátként fogadja itt kolléga, közönség egyaránt.
szült, profi művelődési háznak.
„Folyamatosan vált egyre szoro
sabbá ez a kötelék, ma már ba
rátként köszön rám a büfés, a
recepciós, a világosító vagy az
igazgató, de a közönség is így
fogad: Robikám, lesz fellépés?” –
meséli Gergely Róbert.
Van és lesz is fellépés. „Itt pró
bálunk és hál’ Istennek nagy si
kerrel játszunk is. Óri
ási élmény volt pél
dául a Szécsi Pálest az idősek vi
lágnapján, ’csillá
ros’ telt ház

volt és imádtam nézni, ahogy az
50 pluszos generáció dúdolja a
dalokat” – mondja a művész, aki
szerint a budapesti közönség el
van kényeztetve. „Utazószínház
ként vidéken lehet igazán lemér
ni, mi az igazi színjátszás. Ott
nem lehet a gagyit, az igénytelen
munkát eladni, a haknit, amiben
éppen a lélek veszik el. Nem a
pénz és a csillogás teszi az érté
ket, az alázat, a szakma szeretete
és tisztelete nem pénzben mér
hető. Volt, hogy egy nagy fővá
rosi teátrumban unatkoztam,
míg például Gyömrőn egy
amatőr társulat ‚Jövőre,
veled, ugyanitt’ előadá
sa olyan élményt
adott, ami nyomot
hagyott bennem.
Kiseprűzne ben
nünket a vidéki
közönség, ha
valami gagyival
állnánk
elő.
Persze eszünk
be sem jutna,
nekem pél

Gergely Róbert társulatával vár most is mindenkit május 8-án,
vasárnap 15 órakor a Kőrösiben, George Axelerod: Goodbye Charlie! című vígjátékára. Charlie Sorell nagy nőcsábász volt. Utolsó
hódítása tragédiába torkollott: a megcsalt férj lelőtte. Ám a sors
úgy határozott, hogy visszaküldi őt a földre, de nőként. Barátja,
George alig hiszi el, hogy ez megtörténhet. Új életével Charlie
gyorsan megbarátkozik, és fondorlatos módon NŐKÉNT új életet
kezd. De milyen lehet férfilélekkel női testben élni? Ezzel a meglehetősen bizarr helyzettel birkóznak meg a színészek.
dául mindig a pécsi színházi kör
az etalon, ahol tanultam, ahol
mindig a minőség volt az érték és
a cél. Imádok randevúra járni.
Utazó színházammal randevúra
hívom minden alkalommal a kö
zönséget, és még nem csalód
tunk egymásban. Most is Kőbá
nyán próbáljuk a legújabb bemu

tatónkat, a Pasik a pácban című
vígjátékot, de reményeink szerint
a Mona Marie próbái és premierje
is itt lesz majd a Kőrösiben” –
teszi hozzá Gergely Róbert, tartva
magát Nádasdy Kálmán tanár
úrtól vett életfilozófiájához: „Ki
csiket álmodni mindenki tud, de
nagyot érdemes!”

Hogy elviselhetőbb
legyen a rák

Ha április, akkor Isaszeg!
Szigorúan fejvédőben, pontosan érkezett közel kétszáz biciklis a
Köszi elé, hogy a rossz idővel dacolva megnyissa a bicikliszezont,
és persze megemlékezzen a tavaszi hadjárat döntő csatájára,
Isaszegen. 60 kilométert tekertek gyerekek, lelkes amatőrök és
harcedzett veteránok közösen.
Mára már hagyomány, hogy áprilisban
nyeregbe pattannak a kőbányai bicikli
sek, hogy letekerjék a szezonnyitánynak
is tekinthető első 60 kilométert, egyúttal
emlékezzenek a tavaszi hadjárat egyik
döntő csatájára. A Kőbányai Önkormány
zat, a Kőbányai Torna Club és a Vuelta
Sportiroda együttműködésében idén is
kerékpáros emléktúrát szerveztek az
1849-es isaszegi csata helyszínére.
Az évfordulóra szervezett kerékpártú
ra közel kétszáz kerékpárost csábított a
Kőbányai Szabadidő Központ (Köszi) elé.
A borongós, nem sok jót ígérő időjárás
ellenére Kovács Róbert polgármester a
szervező Kőbányai Önkormányzat nevé
ben mondott köszöntője után a résztve
vők nekivágtak a hagyományos emlék
túrának. Családok, iskolások, lelkes
amatőrök és sokat tapasztalt veteránok
vágtak neki idén is a 60 kilométeres
távnak.
Az útvonal, hasonlóan az elmúlt évek
hez, Pécelen keresztül vezetett, ahol
teával és zsíros kenyérrel kínálták a tú

rázókat, ezután már csak 8 kilométert
kellett tekerni, hogy megérkezzenek
Isaszegre. A Szoborhegyen, a Honvédemlékműnél Edényi László, a Zrínyi
Miklós Gimnázium igazgatója idézte a
múltat, azt, hogy milyen kiélezett és hő
sies küzdelmet folytattak a magyar ka
tonák 1849. április 6-án az Isaszeg mel
letti dombokon. A történelmi visszate
kintést követően megkoszorúzták az
emlékművet, majd a karaván visszain
dult Kőbányára.
A túrát felvezetéssel, biztosítással se
gítő Kőbányai Wolf Polgárőrség, a Kőbá
nyai Alfa Polgárőrség és a Kőkert Kft.
közreműködésének, valamint az ő mun
kájukat összefogó BRFK X. Kerületi
Rendőrkapitányságának, na meg a sza
bálykövető bringázóknak köszönhetően a
visszaút is teljesen zavartalan volt. A Kő
bányai Torna Club kerékpáros szakosz
tálya ezzel a túrával indította a szezont,
tavasztól őszig további túrákat és közös
edzéseket, bringázásokat szerveznek,
ahová várják a jelentkezőket.

A kikophatatlan piros-fehér pöttyös
kendő az örök, ma már bölcs bohém
legfőbb ismertetőjegye. Énekes,
színész, dalszövegíró, a Beatrice
és az ős-Bikini frontembere Nagy
Feró, aki ma is ugyanolyan lendülettel és őszintén áll az élethez, mint annak idején, óhegyi gyerekként, pedig hamarosan nagypapa
lesz. Most a Halmajális sztárfellépőjeként jött Kőbányára, gyerekkora
színhelyére.

Immár 10 éve segíti, teszi könnyebbé,
ahogy csak tudja a rákbetegek életét a
Magyar Rákellenes Liga kőbányai alap
szervezete. Programokat szervez, a té
mában szakavatott előadókat hív, re
ményt nyújt a nehéz helyzetben lévők
nek. „Sajnos nehéz kimozdítani a bete
geket, sokan szégyellik és titkolják a
betegségüket, hiába vagyunk ott a Baj
csy-Zsilinszky Kórházban, leginkább is
merősök ajánlásával jönnek el hozzánk.
Minden hónap harmadik hétfőjén jövünk
össze és hívunk meg olyan előadókat,
akik bármit is hozzá tudnak tenni az
érintettek gyógyulásához” – nyilatkozta
lapunknak az alapszervezet vezetője,
Karbulák Jánosné, maga is gyógyult
rákbeteg. Ezúttal Monspart Sarolta táj
futó világbajnok jött el Kőbányára,
egyébként nem először, hogy megmu
tassa, bemutassa a sport jótékony hatá
sát a súlyos betegségekre.
„Kovács Róbert polgármester hívott
először pár éve, amikor száz nordik wal
king botot vett a kerületieknek, s kért,
mozgósítsam az embereket. Mert min
den állóképességi sport jót tesz az em
bernek, különösen a betegeknek, hiszen
javítja az ellenálló képességet, a szerve
zet könnyebben veszi fel a harcot a súlyos
kórokkal szemben is. De a megelőzés
ben is nagyon fontos a sport, a jó kondi”
– mondta Monspart Sarolta, aki évekkel
ezelőtt egy kullancsfertőzés miatt szinte
megbénult. „Talán az én számból jobban
elhiszik az érintettek, azért mindig pró
bálom humorral közvetíteni az üzenete
met. Nem fogadok el pénzt az előadáso
kért. Lehet, hogy banálisan hangzik, de
hiszek abban: ha én adok, akkor Isten is
megsegít” – fogalmazott az egykori hos�
szútávfutó bajnoknő, aki most már soksok év óta a sport és a kullancsok elleni
küzdelem „nagykövete”.

Monspart Sarolta nem először jött
Kőbányára, hogy a sport jótékony
hatásáról beszéljen

Monspart Sarolta minden második
hét keddjén a Margitszigeten, a másik
két kedden a Normafánál, illetve mos
tantól csütörtökönként a Bikás parkban
vár 9 órakor reggeli futásra minden vál
lalkozó kedvűt, egészségest, gyógyuló
félben lévőt és beteget egyaránt. „Re
mélem, hamarosan Óhegyre is hívhatjuk
az embereket, de addig is érdeklődjenek
a ligánál” – tette hozzá a sportolónő.
Magyar Rákellenes Liga Kőbányai
Alapszervezete elérhetőségei:
1104 Budapest, Kada köz 5. IV/15.
Telefon: +36-20/366-1785

Fotó: Lévay Máté

„Nincsenek gyapotföldjeim és
aranybányám, de van tehetség és
elhivatottság, ez pedig egy olyan
fantasztikus párosítás, amely
mindenkinek a figyelmét felkelti,
ébren tartja. 58 éves vagyok, az
életem azt igazolja: ha egy szí
nészben van elhivatottság és sze
reti azt, amit csinál, nincs az az
akadály, amit ne tudna leküzdeni”
– vallja Gergely Róbert, aki ezer
szállal kötődik a kerülethez, min
den próba és előadás neki olyan,
mintha hazajönne.
„Hosszú a mi kapcsolatunk,
Kőbányáé és az enyém. Kisfiú
ként már szavalóversenyen lép
tem fel az akkor még Pataki
Művelődési Házban. Amikor
‚nagyfiú’ lettem, a Gergely
Theaterrel jöttünk, már a
Kőrösi Csoma Sándor Kő
bányai Kulturális Köz
pontba” – emlékszik
vissza a művész. Mint
mondja, bizonyítaniuk
kellett, hogy partnerei
tudnak lenni egy
ennyire felké
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„Egy fagyi, egy üdítő a Vízto
ronynál, kirakodóvásár és egy
nagy csavargás a szülőkkel.
Imádtam” – ezt jelentette Nagy
Ferónak gyerekként a kőbányai
május elseje. Felnőttként pedig
kifejezett izgalommal készült a
fellépésre gyerekkora helyszí
nén. „Itt nőttem fel, ide jártam
az I. László, ma Szent László
Gimnáziumba, mindenki leg
nagyobb döbbenetére”
– mesélte nevetve a
70 éves zenész.
„A szüleim egyszerű
munkásemberek vol
tak, és amikor az osz
tályfőnököm előállt azzal:
jó képességű gyerek ez,
menjen
gimnáziumba,
anyukám nem kapott leve

gőt. Simán felvettek. Valóságos
csoda volt, hogy egy proli gye
rek gimibe járjon, aztán a
húgom is követett, mi lettünk a
család értelmisége” – mondta
Nagy Feró, aki később üzem
mérnöknek tanult a Kandó Kál
mán Műszaki Főiskolán.
„Gimnáziumban az első fél
évben még ötös voltam maga
tartásból, később viszont örül
tem, ha a hármast megkaptam.
A nagy igazságérzetem és az
őszinteségem sodort bajba,
pedig mindig a jó szándék vezé
relt. Évtizedeknek kellett eltel
niük, hogy rájöjjek: nem kell
mindenkin segíteni, a világot
megváltani – aki hülye akar
lenni, legyen! Mindenki a saját
kárán tanul, és hagyjuk meg

magunknak is a tévedés lehető
ségét. Jobb, ha az ember a
maga dolgával törődik, az őszin
teség nem vezet célra” – fogal
mazott a művész, aki 40-45 éve
sen jött rá, hogy csaknem min
den életbölcsességét, útravaló
ját a Szent László Gimnázium
tanáraitól kapta. És talán ennek
is köszönheti, hogy ma is olyan
szerencsés „öregembernek”
tartja magát, akit szeretnek és
elfogadnak a fiatalok.
„Szeretem és mindig a vé
delmembe veszem a fiatalokat
az idősebb kollégák támadásai
tól. Mindenki megfér a színpa
don, de tudomásul kell venni:
nekünk kell összeszedni ma
gunkat, újra és újra le kell tenni
valamit az asztalra ahhoz, hogy

a közönséget megnyerjük. Én
mindig próbáltam úgy élni,
hogy másokat ne zavarjak, még
ha ez az én számból furcsán
hangzik is. Kipróbáltam magam
a tévében, voltam showman,
zsűritag, de annyi elég is volt.
Én zenész vagyok” – fordította
komolyra a szót Nagy Feró, aki
boldog attól, hogy érzi az em
berek szeretetét.
Falunap vagy VOLT Fesztivál,
legyen az fiatal vagy a saját kor
osztálya, még vagy már, de is
meri és szereti a zenéjét. Bár
most leginkább az aranyozza be
a hétköznapjait, hogy nagypapa
lesz. „Botond fiam 32 éves, és
apa lesz. Rettenetesen várom
az első unokám” – tette hozzá a
zenész.
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DJ és fogorvos a könyvtárban
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Kert-Ésszel

Élményt és kikapcsolódást adni – ez Kőbánya könyvtárának filozófiája. A Szabó
Ervin Könyvtár legnagyobb fiókintézményében egymást követik az olyan, tömegeket megmozgató rendezvények, amelyek egészen új dimenzióba helyezik a
könyvet. Az érdeklődés igazolja: a kőbányaiak szeretnek olvasni.
„A könyvtár nem raktár. Itt igyekszünk élményeket
adni a közönségnek, a látogatóknak, ezzel pedig
mind többeket behívni az intézményünkbe” – nyilat
kozta lapunknak Kaposi Ildikó, aki 14 éve könyvtáros.
Másfél éve vezeti a Szabó Ervin Könyvtár legnagyobb
tagintézményét, a kőbányait, azóta pedig kollégáival
elképesztő programokat találnak ki.
Haladni kell a korral, alkalmazkodni a felgyorsult
és impulzív világhoz: így kerül a DJ., a kísérletező
fizika–kémia tanár vagy a fogorvosnak öltözött me
sekönyvíró a könyvtárba. „Nagy sikert aratott márci
usban a Mesehősök Éjszakája, amikor kutatni kellett
katalógusokban, a polcok rejtekeiben, s bár a tudás
és az ismeret van a középpontban, mégis az egész
játékos és szórakoztató volt” – mesélte a vezető.
Kaposi Ildikó szerint rengeteget változtak a szo
kások, sokkal kevesebbet olvasunk, de Kőbányán
még mindig 4-5 ezer beiratkozott olvasó van. „Ne
künk van a legnagyobb könyvtárunk, olyan kínálat
tal, ami más kerületekből is idehozza az érdeklődő
ket, egyetemistákat. Mintegy 100 ezer kötetünk van.
Kuriózumaink közé tartoznak a művészetekkel kap
csolatos könyveink, igen sok albumunk van” –
mondta.
A beszerzés központilag zajlik minden Szabó Ervin
Könyvtárban, de a Kőbányai Önkormányzat külön
támogatást is ad, részben dokumentumok vásárlá
sára és rendezvények szervezésére, és minisztériu
mi pályázatokon is indulnak. „Várólistáink vannak a
legújabb és legdivatosabb kötetekre, ahogy komoly
hatása van egy-egy előadásnak vagy új divatirányzat
nak, mint például a mesepszichológia, ami most
nagyon érdekli az embereket. Ha van egy-egy elő

Leandergondozás
szakszerűen

adás, utána mindig érezhetően többen érdeklődnek
az adott téma iránt” – mesélte Kaposi Ildikó.
Az idősebb korosztály, amely abban a szellemben
nőtt föl, hogy a könyv érték, ma is ugyanúgy olvas, jár
könyvtárba, akárcsak a gyerekek, úgy 10-11 éves
korig. „Onnantól azonban, hogy terjedelmesebb
könyveket kellene kézbe venni, már elfogy az érdek
lődés és persze az idő. Nagyon szeretnénk behozni
azokat a felnőtteket, akik még mondjuk gyerekválla
lás előtt állnak, vagy már a gyerekeik kirepültek a
fészekből, akiknek amúgy a munka alig hagy sza
badidőt. Nekik is próbálunk olyan rendezvényeket

Sonkakirályság
Kőbányán
Miközben csaknem minden
nemzetnek van saját, híres
sonkája, Magyarországon
nincs olyan, amelyet így ismerne a világ, jóllehet: az
alapanyagot, a malacot tőlünk veszi a fél világ. Enisz
László ezért úgy döntött:
lesz híres, különleges sonkánk nekünk is, és megalapította a Sonkaházat.

Grillezzünk!
Ezúttal a „Sonkakirály”, Enisz László osztja meg olvasóinkkal a kerti sütögetés titkait. Könnyű,
mégis nagyon ízletes grillhús és kétféle kísérője kerül az asztalra. Gyorsan elkészül, és garantáltan
be lehet zsebelni érte az elismeréseket!

ROSTON TARJA ZÖLDSÉGEKKEL
 1,5 kiló tarja – 8 szelet lesz belőle
 Só, bors
Kísérő 1:
 1-1 doboz fehér- és vörösbab-konzerv
 2 gerezd fokhagyma  olívaolaj
 2 -3 csokor petrezselyem
Kísérő 2:
 fehér zöldségek – 80 dkg (fehérrépa, karalábé,
zeller, cukkini, padlizsán)
 egy gránátalma
 1 csomag tortillalap
 1 pohár joghurt
 1 pohár tejföl
 2 gerezd fokhagyma
 friss bazsalikom
 egy darabka márványsajt

A tarját 8 szeletre vágjuk, az inasabb részeket
átmetsszük, kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, és
picit rostlapon vagy akár serpenyőben meg
sütjük.
Amíg sül, egy másik serpenyőben olajat heví
tünk, a fokhagymát ezen megpirítjuk, majd hoz
záöntjük a babot, átforgatjuk, végül nagyon sok
petrezselyemmel megszórjuk. Tálaláshoz ha
gyunk kis frisset a fűszernövényből. A fehér
zöldségeket is apróra vágjuk, olajon forgatjuk,
míg megpuhul, félrehúzzuk, előkészítjük a tortil
lalapokat, erre ráhalmozzuk, tetszés szerinti
szósszal meglocsoljuk, végül gránátalmasze
mekkel megszórjuk.
Két öntettipp: Joghurtot márványsajttal kike
verünk, pici fokhagymával ízesítjük. Tejfölt szin
tén fokhagymával, kis sóval, borssal és friss ba
zsalikommal keverünk össze.

„Van pármai, Serrano, fekete-erdei,
prágai – sorolhatnám, hány fajta és
féle sonkát ismer a világ. Tudna
bárki akár csak egy magyart is mon
dani? Nem. Pedig mi vagyunk a ma
lacok országa, tőlünk viszik a húst
ezekhez a sonkákhoz is, jó áron,
mert a legjobb ízű malacok nálunk
vannak” – ez Enisz László, a nemré
giben megnyitott Sonkaház üzletve
zetőjének valódi szívfájdalom. A
hobbi „sonkász” a '80-as évek végén
évekig dolgozott Olaszországban,
akkor lett szerelmese a pármai son
kának. „Szó szerint a szele csapott
meg. Ott ugyanis a különleges szél
járás miatt tudják úgy szárítani a
sonkát, hogy az nem szárad ki. Erre
idővel jöttem rá, mikor próbáltam
itthon is olasz eljárással sonkát ké
szíteni. Nem ment, ahogy a spanyol
lal sem. Ők egészben hagyják a son

PROGRAMAJÁNLÓ
MÁJUS 7-ÉN, SZOMBATON 10.30-KOR A KŐRÖSIBEN
Tavaszi daloskönyv
Gryllus Vilmos Kossuth-díjas előadó- és alkotóművész, gyermekeknek készült színházi, rádiós és televíziós műsorok megálmodója,
megteremtője, szereplője, óvodai, iskolai foglalkozásokon is tanított
dalok elismert szerzője. A kiváló énekes, muzsikus koncertjein megzenésített versekkel lép a gyermekközönség elé.
Jegyár: elővételben 1000 forint, a program napján 2000 forint

A sonkák titkai
Az olasz pármai sonkának körülbelül 200 gyártója van Parma
tartomány keleti részén. Előállítását egy minőségügyi ellenőrző
konzorcium felügyeli. A nagy,
12-13 kilogrammos friss sonka
legalább 12 hónapig tartó pácolásához viszonylag kevés sót
használnak, nitrátok és fűszerek
nélkül, így egy kicsit édesebb
hús lesz a végeredmény. A spanyol jamón sonkaféleségeket
nemcsak az elkészítési mód
szerint csoportosítják, hanem a
disznók étrendjét, bőrének színét(!) és az elkészítés helyét is
nagyon pontosan szabályozzák.

kát, körömmel, mindennel együtt
készítik. A magyar sonka isteni, de
gyorsan el kell fogyasztani, nem áll
el, kiszárad. Kitaláltam, hogy ötvö
zöm ezeket az eljárásokat a klasszi
kus magyar füstöléssel, és így lesz
nekünk is saját, igazi magyar son
kánk” – avat be a titokba. Enisz
László kidolgozta kollégáival azt a
különleges, titkos eljárást, amivel a
füstölt ízt nem veszi át a hús, ki sem
szárad, puha, lágy és különleges lesz

kitalálni, amelyek olyan élményt adnak, hogy azután
szívesen eljöjjenek még a szűkös szabadidő terhére
is” – magyarázta a vezető.
„Most indult az úgynevezett Booktion sorozatunk,
amely bizonyos témakörökhöz csoportosítva mutatja
be a könyvek, az irodalom erejét. Az első témánk az
ördög volt, májusban pedig az időutazás köré cso
portosítjuk a rendezvényt, amely különböző tevé
kenységeken keresztül viszi át az üzenetet” – tájé
koztatott Kaposi Ildikó, aki arra kéri az érdeklődőket,
kövessék a Fszek Kőbányai Könyvtár oldalát a Face
bookon, vagy figyeljék honlapjukat.

MÁJUS 22-ÉN, VASÁRNAP 15 ÓRAKOR A KŐRÖSIBEN
Május reggel harmat csillog… Magyar nóták, operettek, filmslágerek,
népszerű dallamok, közreműködnek az Egressy Béni Zenebarátkör
tagjai, valamint Sárközi Béla és zenekara Máté Ottilia rendezésében.
MÁJUS 22-ÉN 10.30-KOR A KÖSZIBEN

a magyar sonka. Ez a Hungária Pri
misszima, aminek ugyan hivatalos
bemutatója még nem volt, itt debütál
a Maglódi úton.
„Itt méltó és igazi otthona van végre
a Sonkaháznak, ahol még sok-sok
más kuriózum is várja a vásárlókat.
Nagyon sok segítséget kapunk Kőbá
nyán, mind a hatóságoktól, mind az
önkormányzattól. Amit szem előtt
tartunk, az az ár-érték arány. Vagyis,
hogy a vásárló a pénzéért igazán jó
minőséget kaphasson. Igaz, a sonka
nem olcsó, a világ legdrágább fajtájá
ból egy kiló egymillió forintba kerül.
Nálunk ennek töredéke, de így is
drága. Viszont nem lehet belőle sokat
enni, hajszálvékony szeletekben és
legfeljebb sárgadinnyével, olívabo
gyóval, finom sajtokkal szabad fo
gyasztani. Önmagában is egy ízél
mény” – magyarázza Enisz László.

Csukás István – Darvas Ferenc: Ágacska
A Pódium Színház zenés mesejátéka egy részben
Gabó-Manó, festő és játszótársai gyönyörű csodákat varázsolnak.
Gomba, virág, lepke, béka lesz a játszótársakból, a tárgyak életre kelnek... A festő viharos szelet fúj, s a szél letöri Ágacskát a fáról... Kacsák totyognak be hápogva, Pösze egér fúj harcias indulót, mindnyájan futnak, lebegnek, elbolondoznak Ágacskával, aki nagyon szeretné
tudni, hogy voltaképpen ki is ő.
Az előadás időtartama 60 perc.
Jegyár: elővételben 1000 forint, a program napján 2000 forint
Helytörténeti séta a Nemzeti Sírkertben
Budapest és egyben Magyarország egyik legfontosabb temetője 1950ig, Nagy-Budapest kialakításáig Kőbányához tartozott. Itt helyezték
végső nyugalomra a „legdrágább halottként” tisztelt Batthyány hamvait, majd Kőbányán temették el a nemzet másik nagy alakját, a haza
bölcsét, Deák Ferencet. Szintén kerületünkben került sor 1894. április
1-jén minden idők legnagyobb és legjelentősebb magyarországi temetésére, Kossuth Lajoséra. Rajtuk kívül számos nemzeti nagyság hamvai nyugszanak a volt kőbányai temető földjében. A dísz- és szoborpark jellegű sírkertben szervezett helytörténeti séta az ismeretbővítésen túl alkalmat teremt arra is, hogy tisztelegjünk e nemzeti nagyságok emléke előtt. Séta: május 26-án, csütörtökön 15 órától a Fiumei
úti temetőben.

A leander világszerte a legnépszerűbb dísznövények egyike, így hazánkban is az egyik leg
gyakrabban előforduló növénydísz, lakásokban,
balkonokon vagy dézsában tartva kertekben
egyaránt szívesen látott vendég. A leander Magyarországon nem honos faj, mediterrán eredetű növény, mely ebből kifolyólag kifejezetten
melegkedvelő, a szabadba kiültetve a magyar
teleket nem élné túl, ezért teleltetésre szorul.
A pihenőidőszaknak tavasszal van vége, vagyis
a leandereket mostanában lehet kiköltöztetni a
kertbe, a balkonra, és ilyentájt bizonyos ápolási
feladatokat is el kell végezni.
A leander akkor vihető a szabadba, ha a hőmérséklet már tartósan nem csökken 15 fok
alá, ez az időszak jellemzően májusban jön el.
A leandert általában kétévente ajánlott átültetni új edénybe, egyrészt a növekedése miatt nagyobb helyet, térfogatot kíván, másrészt ilyenkor új, friss, tápanyagban gazdag földet kaphat.
A tavaszi feladatok leglényegesebb eleme a
metszés, ami kihagyhatatlan, amennyiben
dúsan virágzó, erőteljesen fejlődő növényt szeretnénk nevelni. A visszavágás során a hajtások
felső 30-40 centiméteres szakaszát távolítsuk
el, átültetés esetén a gyökérzet egyötödét
nyessük le, valamint a leveleket is csípjük le, a
hajtásokon maradó levélnyelek maguktól leszáradnak majd. A metszési feladatokhoz mindig tiszta, alaposan megélezett metszőollót
használjunk! A leander 5-6 évente radikális ifjító metszést igényel, ekkor a szárakat a talajtól
mérve kétarasznyi magasságban vágjuk el,
hogy a növény teljesen új hajtásokat nevelhessen. Utóbbi esetben a leander hosszabb ideig
szépségét veszti, ezért ha több példányt nevelünk, ezt a radikális ifjítást szakaszosan, évente
más-más példányokon végezzük el.
TIPP: V igyázat, a leander minden része erősen
mérgező, ezért ne engedjük, hogy kisgyermekek a növényt megérintsék, vagy leveleit, virágait a szájukba vegyék!
A megmetszett vagy téli pihenőjéről elővett leandert az első napokban félárnyékos helyre állítsuk, és csak egy szűk hét elteltével helyezzük
napos, meleg területre, az erős sugarak ugyanis
égési sérüléseket okozhatnak az ébredező növénynek. Fontos teendő még a szakszerű öntözés. Tavasztól őszig a leandereket lehetőleg naponta kétszer öntözzük, a növény jobban kedveli
a többszöri kis mennyiségű vizet, mint a ritkábban adagolt bő nedvesítést. A leandernek sajnos
akadnak kártevői is, olykor számítani lehet levéltetvek, takácsatkák, pajzstetvek megjelenésére, valamint előfordulhatnak levélfoltosságot
okozó gombabetegségek is, melyek ellen permetezéssel vehetjük fel a harcot.
Megyeri Szabolcs
kertészmérnök
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Győzni egyszerűbb
Rióba kerekes székkel indul, mégis két lábbal áll a földön Hajmási
Éva tőrvívó, aki szintén Kőbányáról indul az olimpiára. Az egészen
rendkívüli lány példát adhat nemcsak sportolóknak, de bármelyikünknek ahhoz, hogy minden akadály leküzdhető.
Egyik lábát egy görögországi balesetben
elvesztette, de közben nyert egy sokkal
teljesebb életet – ezt a meghökkentő meg
állapítást tette a fiatal kardvívó paralimpi
kon, Hajmási Éva, aki már gőzerővel készül
a riói olimpiára. Amikor a fiatal kőbányai
sportolónőt a baleset érte, éppen szakmai
gyakorlatát töltötte a mediterrán ország
ban, szállodai szakembernek készült.
Akkor már 10 éve karatézott, azonban a
kórházi ágyon, fél lábbal a sportra gondolni
sem mert. A hosszú, féléves felépülése
alatt viszont annyi támaszt kapott, amit
még remélni se mert.
„Amíg a kórházi kezelésem folyt, igazán
azt érzékeltem csak, hogy mennyi jó ember
vesz körül, mennyi figyelmet és szeretetet
kapok a családomtól, a barátoktól. Ilyenkor
döbben rá az ember, hogy mennyire fontos
a szeretetteljes közeg. Amikor hazamen
tem, kicsit megviselt, hogy mankóval
bicegek, ez egészen addig tartott,
míg meg nem kaptam a művégta
got. Onnantól viszont úgy érzem,
szinte észrevétlen tud maradni a
hiányosságom, az életem pedig
igazán teljes” – nyilatkozta lapunk
nak Hajmási Éva, aki még ekkor
sem gondolt arra, hogy valaha
ismét sportoló lehetne.
„Az én csodálatos nagyma
mám kereste meg Szekeres
Pált a paralimpiai bizottság
nál, hogy mit ajánlana. Ő a
vívást mondta, mint az egyik
magyar sikersportot. Éle
tem legjobb döntését hoz
tam. Fantasztikus emberek

közé kerültem, Beliczay Sándor edzőmnek
nagyon sokat köszönhetek, kiváló szakem
ber, nagyon tisztelem, és úgy nézek fel rá,
mintha az apukám lenne. Minden utat meg
mutatott, minden ajtót megnyitott nekem,
és tényleg mindenben mellettem van” –
mondta a kőbányai sportoló.
„Heti hét edzésem van, a Törekvésben
integráltan folynak az edzések. Beülnek
hozzánk az ép tőrözők, ami kölcsönösen
fejleszt, mivel nekünk így van sok asszó
partner, nekik meg erősödik a kezük, na
gyon élvezzük a közös edzéseket. Osváth
Richárd az edzőtársam, aki nagyon ered
ményes kerekes székes vívó, egy klubban
vívunk, vele mindennap közös a felkészülé
sünk. Mellette ösztöndíjjal turizmust tanu
lok, de a munkát most felfüggesztettem.
A riói kvalifikációm 99 százalékos, még egy
hajszál választ el tőle, de minden erőmmel
ezen és az ottani jó szereplésen dolgo
zom. Még nem tekintek nagyon előre,
most Rio a fő cél, azután, ha úgy
alakul, természetesen belefér még
további paralimpia is, de nagyon
szeretnék családot is a közeljövő
ben” – mondta Hajmási Éva.
És hogy mit adott neki a sport?
„A kudarcot tanította meg fel
dolgozni. Mert győzni sokkal
egyszerűbb, mint a vereséget
elfogadni, vagyis az élet ne
hézségeit kezelni. Ha ezt
megtanuljuk, akkor tudunk
igazán könnyen és igazán bol
dogan a kihívásokkal szem
benézni” – fogalmazott a
sportolónő.

Rekord az Óhegy
parkban
OHP – vagyis Óhegy Parki
Futókör, kétórás futásrekord-kísérlet. Háromszor annyian csatlakoztak az idei rekordkísérlethez, és persze messze
túlszárnyalták a tavalyi
csúcsot a résztvevők. Kicsik és nagyok, fiatalok
és idősebbek futottak
április második szombatján az Óhegy park futópályáján. 3521 kilométer 2 óra alatt, 207 kör –
ez az új rekord. Idén háromszor annyian, vagyis
több mint 323-an csatlakoztak a futókör rekordkísérletéhez, volt, aki
csak 2 kört futott, de volt,
akinek 20 is kitelt az erejéből. A BBU szervezésé
ben zajlott esemény
mára hagyományt teremtett Kőbányán.

Új mezben a 16 között
Ádáz küzdelemben a legjobb 16 közé verekedte
be magát Kőbánya önkormányzatának focicsa
pata, de végül Gödöllő legyőzte a mieinket a ti
zenegyespárbajban. Összesen 44 csapat részvé
telével és igazán kiélezett csatákkal zajlott a
Magyar Önkormányzatok II. focikupájának keleti
és nyugati fordulója a Pokorny József Sport- és
Szabadidő Központban, Pesthidegkúton. Kőbá
nya csapata vadonatúj mezében debütált, és a
legjobb 16 közé jutott, ahol Gödöllővel a rendes
játékidőben 2-2-vel zárult a küzdelem. Kőbánya
végül büntetőpárbajban veszítette el a mérkő
zést. A kupát Nyíregyháza nyerte.

Kőbánya óvónői a pályán is bizonyítottak
Kőbánya 18 óvodájából 16 intézmény, összesen 178 óvó nénivel vett
részt a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszövetkezetek Szövetségének különleges sportnapján. A rendkívül humoros bemutatkozó előadások és a közös bemelegítés után a pedagógusok váltóversenyeken
mérték össze sportosságukat, közben megtanulhattak és bizonyíthattak az íjászat műfajában is. A négyfordulós elődöntő és döntő után hatalmas bográcspartin pótolhatták a résztvevők a felhasznált energiát és
figyelhették a fitnesz- és ritmikus sportgimnasztika-bemutatókat.
A rendezvényen sminktanácsadás és komplex szűrőprogram is a hölgyek rendelkezésére állt.

