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Már szívcentrumként is
működik a Bajcsy kórház
Dr. Andrássy Péter: Innovatív szemlélet
és okos forráselosztás a titok

10.
oldal

Tátrai Tibor: Amikor gitározom,
repkedek a gyönyörűségtől
Nemzedékek örömzenéje
a Blues Fesztiválon

KŐBÁNYAI HÍREK

HAVILAP
XXVI/9. szám
2016. szeptember

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Illegális határátlépők egy csoportja tavaly szeptemberben a sínek mentén tüntetett

FOTÓ: BERECZ VALTER

Mi a tét október 2-án?
A magyar polgárok elsőként mond
hatnak véleményt Brüsszel beván
dorláspolitikájáról az Európai Unió
ban. Az október 2-i népszavazás
tétje nemcsak gyermekeink jövő
je, hanem mindennapjaink, csalá
dunk és otthonunk biztonsága. Az
elmúlt hónapok európai eseményei
egyértelműen bizonyították: a be
vándorlás és az erőszak kéz a kéz
ben jár. A terrorveszély nagyon is
közeli és fenyegető – alig egy éve
a kőbánya-kispesti vasútállomást
csak a rendőrök tudták megvédeni
a migránsoktól, akik nem akartak
felszállni a debreceni befogadó ál
lomásra induló vonatra. Lapunkban
Nógrádi György és Georg Spöttle
biztonságpolitikai szakértők, va
lamint Végh József kriminálpszi
chológus nyilatkozik az országot
fenyegető veszélyekről, arról, hogy
szerintük miért kell nemet mondani
a brüsszeli bürokraták elhibázott
menekültügyi döntésére, a kény
szerbetelepítésre.
Összeállításunk a 4–5. oldalon

Szépkorúak szép
élete Kőbányán

Imre Géza két érmet
nyert Kőbányának

Kőbánya, mint az Idősbarát Önkormányzat elismerés birtokosa, szívügyének tekinti, hogy méltó legyen e címhez – derül ki az október 1-jei idősek világnapja alkalmából készített összeállításunkból. Az önkormányzat az időskori sporttevékenységeket éppúgy támogatja, mint a kifejezetten nekik szánt kulturális programokat.
Emellett nagy hangsúlyt fektet arra, hogy biztonságban éljenek, ezért októbertől a
rászorulóknak jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is biztosít.

Világklasszis vívónk, a Kőbányán élő Imre Géza egy ezüst- és egy bronzéremmel tért
vissza Rióból. Miután azonban egy drámai csatában sokáig a nyerés küszöbén állva csúszott le az aranyról, az ezüstérem megszerzését a sportember vereségként élte meg. Az
olimpia kétségkívül legnagyobb drámai hőse azonban nem csüggedt túl sokáig. Még
nem döntötte el végleg, de azon gondolkodik a most 41 éves sportoló, hogy felkészül a
következő olimpiára, ahonnan álmait valóra váltva arannyal a kezében vonulhat vissza.

Írásaink a 7. oldalon

Interjúnk a 12. oldalon

A Kraft a minőségi kőbányai sörök új védjegye

8.
oldal
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Újabb lépés a Mázsa tér
rendezése felé
A Maglódi úti Szociális Szolgáltató Központ támo
gatásáról és a Gém utca–Ceglédi út–Zágrábi utca
környékének hasznosításáról is döntött augusztus
ban a képviselő-testület. Az önkormányzat újabb
fontos lépést tett a Mázsa téri szégyenfolt felszá
molása érdekében.
Kőbánya önkormányzata vis�sza kívánja vásárolni a Mázsa
téri elhanyagolt, beépítetlen
ingatlanokat jelenlegi tulajdonosától, a Blacktree Kft.-től –
erről döntött augusztus végi
ülésén a képviselő-testület. A
terület visszavételére a kerület 1,6 milliárd forint hitelt
vesz fel és 68 millió forintos
önerőt biztosít. Bár a törvény
ezt nem követeli meg, az önkormányzat megversenyeztette a bankokat. A kiválasztott Gránit Bank Zrt. a piaci
hiteleknél lényegesen kedvezőbb feltételeket ajánlott, ami
a többivel összehasonlítva a
futamidő végére félmilliárd
forint megtakarítást jelent a
kerületnek – hangzott el a
testületi ülésen. Ezzel újabb
jelentős előrelépés történt
Kőbánya egyik szégyenfoltjának felszámolása érdekében.
A képviselők elfogadták a
Baptista Szeretetszolgálat 718
ezer forintos támogatási kérelmét, ami pótolja azt a pénzt,
ami kiesett a Maglódi úti Szo-

ciális Szolgáltató Központ
költségvetéséből egy új villamosáram-mérő állás kialakítása miatt. A karitatív szervezet – részben önkormányzati
segítséggel – egy napi átlag
400 adag meleg ételt kiosztó
népkonyhát és étkezőt működtet a Maglódi úton. Ezen
felül a nemrég közmosodával
bővített ingatlant hamarosan
megtoldják egy támogatott
lakhatást biztosító részleggel
az igazoltan kigyógyult szenvedélybeteg hajléktalan emberek számára.
Sokat javít majd egy új beruházás a Gém utca, Ceglédi út
és Zágrábi utca által határolt
30 ezer négyzetméternyi terület környékén. Itt, ahol ma embermagas gaz és betontörmelék uralja a terepet, egy összesen 600 lakásos, három apartmanházból álló lakónegyed
épül. Az önkormányzat és a
Metrodom cégcsoport között
létrejövő településrendezési
szerződésről dr. Pap Sándor
alpolgármester elmondta: a

Az önkormányzat segíti a Baptista Szeretetszolgálatot a Maglódi úti szolgáltatóház kibővítésében

beruházó 25 millió forintot
fizet be a kerületnek, amit az
önkormányzat szabadon költhet el oktatási és szociális intézményeire, valamint további
20 milliót ad egy, a Száva parkban létesítendő új játszótérre.
Ezeken felül az önkormányzat
előírására a beruházó a Fogadó utcát tovább építi a körfor-

galomig. Az új utcaszakaszt
teljes közművel, járdával,
autó
parkolóval adják át 2019
végéig – az első ütemben felépülő 184 lakásos épülettel
egyidejűleg.
Az építkezés 2017-ben indul.
Az építész tervezőtől, Pap Gabriellától megtudtuk, a beruházó a CSOK-ot igénybe vevő fia-

Bővülhetnek Kőbányán
a sportolási lehetőségek
Tíz új „szabadtéri konditerem”, hivatalos nevén
sportpark létrehozását kérelmezte Kőbánya, a kor
mány által meghirdetett Nemzeti SzabadidősEgészség Sportpark Program részeként.

A kerület újabb pontjain épülhetnek edzőparkok

Kültéri sportparkok létesítésére írt ki pályázatot a kormány júliusban. A Nemzeti
Szabadidős-Egészség Sportpark Prog
ramra az önkormányzatok a lakosságszámmal arányosan nyújthattak be
kérelmet. Kőbánya a kerület
méretéhez arányosan 10 létesítményre, illetve egy 200 méteres futókörre egyaránt pá-

lyázik, ez utóbbihoz biztosítva
az 50 százalékos önrészt: 4,4
millió forintot.
A négy eltérő méretű parkban legkevesebb 5, maximum
15 különböző izomcsoport átmozgatását szolgáló kondigép
lesz megtalálható. A 40 és 150
négyzetméter közötti alapterületű sportparkok talajburkolata gumiszőnyeg lesz.

A program szerint a sportparkok kivitelezését megelőző
előkészítő munkálatok költségét (bruttó 1,5 millió forint) az
önkormányzat viseli, a program lebonyolítója és szakértői
feladatok ellátója viszont az állami tulajdonú Beruházási,
Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
(BMSK) Zrt. feladata lesz. A kü
lönböző méretű létesítmények
lehetséges helyszíneire a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya és a Kőkert
Kft. szakemberei közösen tettek javaslatot, amit a képviselőtestület elfogadott. Az állami

forrásból elkészülő sportparkok átadásuk után ellenérték
nélkül kerülnek az önkormányzat tulajdonába és kezelésébe.
A személyre szabott kardiocélú mozgásokat és izomtömeg-növelő gyakorlatokat
egyaránt lehetővé tevő parkok
új távlatokat nyitnak a kőbánya tömegsport életében. Az
önkormányzat korábbi célkitűzése, hogy a kerület minden
városrészében elérhetőek legyenek az ingyenes sportolási
lehetőségek, már teljesült.
Most jelentősen bővülnek a
mindenki számára elérhető
mozgásformák.

tal családokra fókuszál, így lesz
baba-mama játszószoba az
épületeken belül, a parkban
pedig két játszótér különböző
korosztályok számára. A tömbrehabilitáció automatikusan
„maga után húzza” a környéket
is, ahol újabb beruházók megjelenése, tehát a meglévő lakások felértékelődése is várható.

DACIÁKAT KAPNAK
RENDŐREINK
A kőbányai képviselő-tes
tület döntése értelmében
két új rendőrautóval bővül
a kőbányai rendőrkapi
tányság gépjárműparkja.
Az autók beszerzése a ke
rület költségvetéséből, a
Kőbánya Közbiztonságá
ért Közalapítványon ke
resztül történik, pályázta
tás útján. A rendőrség igé
nyének megfelelő Dacia
Duster és Dacia Sandero
típusú autók együtt mint
egy 7 millió forintba ke
rülnek – tájékoztatta la
punkat Hegedűs Károly
aljegyző. Elmondta, hogy
a gépkocsikat a BRFK
fogja felszerelni a rendőr
ségi használathoz szüksé
ges eszközökkel, ünnepé
lyes szolgálatba állításuk
ra pedig valamikor szept
emberben kerül sor. Az
aljegyző emlékeztetett rá,
hogy a mostani rendőrau
tó-beszerzés annak a tá
mogatási megállapodás
nak a része, amely az ön
kormányzat és a X. Ke
rületi Rendőrkapitányság
között több évvel ezelőtt
létrejött. Ennek keretében
a rendszeres autóbeszer
zés mellett albérleti támo
gatást is nyújt az önkor
mányzat a kerületben
szolgálatot teljesítő 30
rendőrnek.

AKTUÁLIS

Javul a közbiztonság
A rendőrségtől rövidesen
a Kőbányai Közterületfelügyelet veszi át a kerü
let közterületi kamerái
nak üzemeltetését, mi
közben folyamatban van
azok számának növelése
és újakra cserélése is.
Mindez hozzájárul majd a
kerület közbiztonságának
javulásához.
Jelenleg 100 kamera képét 6
munkaállomáson 2 rendőr és
4 közterület-felügyelő figyeli
folyamatosan, míg a jövőben
1 rendőr és 5 felügyelő dolga
lesz ugyanez – mondta lapunknak a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője. Fodor
János elmondta, hogy a közterületi eseményre reagáló
járőregységet változatlanul
rendőrök és közterületesek
alkotják vegyesen, ebben te
hát nem lesz változás. Újdonság viszont, hogy az eddigi 5
helyett 8 napig őrzik meg a
rögzített felvételeket, amit az
tesz lehetővé, hogy a továbbiakban a rendőrségi törvény
helyett a közterület-felügyeletről szóló törvény hatálya
alá tartozik majd e tevékenység. Ennek bűnügyek felderítésekor lehet jelentősége, hiszen sokszor csak a felderítés
során, napokkal később derül
ki, hogy az utcai kamera felvé-

tele hasznára lehet a nyomozóknak. A másik változás az
lesz, hogy a fix kamerák elhelyezésénél az eddigieknél jobban érvényesülhetnek a jövőben a közterület-felügyelet
szempontjai. Olyan területek
felé tudják őket irányítani,
amelyek eddig kiestek a hatóság látóköréből. Fodor János
példaként említette, hogy az
eddiginél hatékonyabbá szeretnék tenni az illegális hulladéklerakástól, illetve a közterületi italfogyasztástól veszélyeztetett területek, valamint
a parkok megfigyelését.
A tervekről szólva arról is
tájékoztatta lapunkat, hogy az

elkövetkező 4 évben 4 ütemben korszerűsítik, egyben bővítik a kamerahálózatot. Ez azt
jelenti, hogy az elavulóban
lévő, immár 5-6 éves kamerákat új, nagyobb felbontású,
jobb minőségű felvételeket készítő eszközökre cserélik, számukat pedig 130-ra növelik. E
fejlesztést kiválóan egészítik ki
azok a lépcsőházi rendszerek,
amelyeket önkormányzati támogatással és önerőből szerezhetnek be a társasházi közösségek. A szakember reményei szerint ezeket a közös
erőfeszítéseket a bűnmegelőzés és felderítés eredményei
érzékelhetően fogják igazolni.

Védőoltás kerületi támogatással
Idén is óriási kedvezménnyel igényelhető a fiúgyermekek részére a humán papilloma
vírus (HPV) elleni védőoltás. A HPV az egyik legelterjedtebb szexuális úton terjedő
vírus, számtalan alfajjal, amelyek egy része a nyálkahártyát, másik része a bőrt támad
ja meg. Egyes vírustörzsek a szájüreg, gége, nyelőcső rákos megbetegedését is okoz
hatják.
A kedvezményes HPV-oltást azok a fiúgyermekek kaphatják, akik 2003-ban szület
tek, és állandó kőbányai lakosok. A három oltásból álló sorozat 5 ezer forintos szülői
önrész fizetése mellett igényelhető, miközben a védelem teljes ára megközelíti a 100
ezer forintot – a fennmaradó összeget vállalja át az önkormányzat. A rendszeres gyer
mekvédelmi kedvezményben részesülő, 2003-ban született fiúgyermekek teljesen in
gyen kaphatják meg a védőoltást. Idén egyébként arról is döntött a kerület vezetése,
hogy az ugyan drágább, de sokkal nagyobb védelmet adó, 9 komponensű oltóanyagot
biztosítja az érintett gyerekeknek.
A védőoltás igénylése iránti kérelmet október 15-ig lehet benyújtani a Kőbányai Ön
kormányzat Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályán. Ehhez
mellékelni kell az önrész befizetését igazoló postai csekk vagy az átutalási megbízást
igazoló irat másolatát. Bővebb információt a 433-8332-es telefonszámon Barta Erika
egészségügyi referens nyújt.
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Sportsikerektől volt hangos az idei
nyár, a futball Európa-baj
nok
ságon és az olimpián is téma volt
a magyarok jó szereplése. Az
elmúlt hetekben jó volt magyarnak lenni, jó volt együtt szurkolni, és jó volt érezni, hogy össze
tartozunk. Nekünk, kőbányaiaknak ráadásul külön is volt okunk az
ünneplésre: Gera Zoltán a foci Eb-n
alkotott maradandót, Rióból pedig Imre Géza vívónk
egy egyéni ezüst és egy csapatban szerzett bronzéremmel tért haza, kerületünkbe. Mike Róbert kenu
kettesben éppen csak lemaradt a dobogóról, de a
többi kőbányai olimpikon is kitett magáért, telje
sítményük minden elismerést megérdemel. Köszö
nöm nekik egész Kőbánya nevében, hogy öregbítették
a kerület hírnevét.
Fejlesztések szempontjából is eseménydús hetek,
hónapok vannak mögöttünk. A Vaspálya utcai bölcsőde és óvoda teljesen újjáépített épületét már
birtokba vették a gyerekek és nevelőik, a napokban
pedig a Kerepesi úti új orvosi rendelőt is elfoglalhatják a munkatársak, visszatérhetnek a gyermek- és
felnőtt páciensek. Önkormányzatunk a nyár folyamán felújította a Harmat köz, a Szárnyas utca, valamint az Újhegyi lakótelep belső úthálózatát érintő
Bányató, Lenfonó és Szövőszék utcák burkolatát. A
napokban egy nagyon régen várt útfelújítás is kezdetét vette, fővárosi beruházásban megújul a Kápolna utca. A munkálatok ideje alatt bizonyára türelemre lesz szükség, de bízom abban, hogy a végeredmény mindenkit kárpótolni fog az ideiglenes
kellemetlenségekért.
Az ősz beköszöntével az idősek hónapja is közeleg, hagyományaink szerint készülünk szépkorúink
októberi köszöntésére. A lap 7. oldalán olvasható
összeállításunkon túl egy meghívást is szeretnék
ezúton átadni Önöknek! Harmadik alkalommal rendezzük meg a senior korosztály sportnapját, kön�nyed, vidám, barátságos versengéssel, jó hangulattal. Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket október
12-én, a Tízkarikás Senior Játékokra Kőbányán, a
Kocsis Sándor Sportközpontba. Bővebb információkat és a jelentkezés feltételeit önkormányzatunk
honlapján, a www.kobanya.hu oldalon találják.
Az októbert említve, még valamiről szólnom kell.
A hónap első vasárnapján sorsdöntő kérdésben határoz az ország. A népszavazás tétje nem csak gyermekeink jövője, hanem mindennapjaink, családunk
és otthonunk biztonsága. Be kell bizonyítanunk,
hogy képesek vagyunk tenni a hazánkért, a kerületünkért, az otthonunkért. Kérem Önöket, hogy menjenek el október 2-án és szavazzanak nemmel a
kényszerbetelepítésre!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

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

Rendőrségi Hírek
FEGYVERES BANKRABLÁS KŐBÁNYÁN. Egy ismeretlen,

fekete ruhát, baseballsapkát és sportcipőt viselő, harmincas, zömök testalkatú férfi egy túszt maga előtt tolva lépett be augusztus 19-én 15 óra 30 perckor a X. kerületi Kőrösi Csoma sétányon lévő
Erste bankfiókba. A bankrabló pisztollyal – vagy legalábbis annak látszó
tárggyal – a kezében megfenyegette az ott dolgozó alkalmazottat és a
jelen lévő ügyfeleket, majd a tisztviselőt a pénztárban lévő pénz átadására szólította fel. Miután a bank munkatársa átadta a pénzt, a tettes
elmenekült a helyszínről, így személyi sérülés szerencsére nem történt. Az elkövetőről viszont kitűnő minőségű felvételek készültek.
Ahogy a p
 olice.hu honlapon közzétett képek mutatják, a bankrabló nem
volt az álcázás nagymestere. Az egyik fényképen látszik, amint a lecsúszó kendő felfedi a jelenleg még szabadlábon lévő bűnöző fél arcát.

RENDŐRÖK BESZÉLTÉK LE A HALÁLUGRÁSRÓL. A kiérkező rend-

őrök akadályozták meg annak a férfinak az öngyilkosságát, aki
augusztus 20-a délutánján akarta levetni magát egy Kőrösi Csoma
Sándor úti, tízemeletes panelház hetedik emeleti erkélyéről. A labilis
idegállapotban lévő férfit kórházba szállították, hatósági eljárás nem
indul ellene.
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Európa a pénz és a terror hálójában

Nógrádi szepte

Nagyobb a veszély, mint gondolnánk Meg
Georg Spöttle biztonságpolitikai szak
értő szerint a muszlim országokból ér
kező migránsoknak már az kultúrsok
kot okoz, hogy a mi világunkban nincs a
nők fején kendő. Az ebből következő
problémákról, az integráció, illetve a
békés együttélés esélyeiről kérdeztük.
– Kőbányán sok Távol-Keletről érkezett bevándorló él, akikkel egyébként semmilyen különösebb
probléma nincsen. A muszlim vallásúak nehezebben illeszkednek be az európai kultúrába?
– Ez elsősorban az iskolázottsággal függ
össze. Több arab vagy kínai barátom él Magyarországon, ők komoly üzletemberek, étteremláncaik, szállodáik vannak, részeivé váltak az
üzleti életnek, sok száz munkahelyet hoztak
létre, hasznos tagjai a magyar társadalomnak.
Az a tömeg a veszélyes, amely Afganisztánból,
Irakból, Szíriából, Fekete-Afrikából érkezik nagy
számban. Jó, ha négy általános iskolai osztál�lyal rendelkeznek, sokszor analfabéták. Őket
azzal hitegetik az embercsempészek, hogy
Nyugat-Európában nagyon hamar munkát fognak találni, lesz lakásuk, autójuk, az európai
lányok pedig tárt karokkal fogadják őket, és így
tovább. Ezzel a hazugsághálóval húzzák ki a
zsebükből a pénzt, ők pedig meggyőződéssel
hiszik, hogy a földi mennyország várja őket.
Aztán szembesülnek vele, hogy ha nem beszélik a nyelvet, nincs szakmájuk, iskolai végzettségük, akkor esélyük sincs elhelyezkedni. Képtelenség alkalmazni őket, még a létező legegyszerűbb munkára, mondjuk géptakarításra is.
Integrációs probléma tehát távolról sem azokkal van, akik mondjuk Magyarországon jártak
egyetemre, itt megismerkedtek egy lánnyal, itt
alapítottak családot. A baj akkor kezdődik, ha
valaki nem talál semmilyen megélhetést, mert
ebből szinte automatikusan a bűnözés, ros�szabb esetben a terrorizmus következik.
– Mi történik akkor, ha ezek az emberek nagy
tömegben telepszenek meg egy város valamelyik
olcsóbb negyedében, lakótelepeken, ahonnan
kiszorítják az ott élőket, ahogy ez történt Brüs�szelben, Párizsban, vagy Berlinben?
– Mi történik? Katasztrófa! Párhuzamos társadalmak jönnek létre. Az újak már eleve ezekbe a városrészekbe igyekeznek, itt egymásnak
adnak munkát, a saját nyelvükön beszélnek,
saját üzleteik, iskoláik, sajtójuk van, és azt kez-

Georg Spöttle terrorszakértő

dik el követelni, hogy vezessék be hivatalosan a
saríát, az iszlám törvényeket. Akik ilyen párhuzamos világokban élnek, azok már egyáltalán
nem érdekeltek az integrációban, még a többség nyelvét sem hajlandók megtanulni. Minél
többen vannak, annál nagyobb a valószínűsége
a tömbszerű párhuzamos társadalmak keletkezésének, annál kisebb az integráció esélye,
annál kevésbé érdekeltek a nyelv elsajátításában, az iskolai tanulásban, annál kevésbé érzik
úgy, hogy alkalmazkodniuk kellene a befogadó
társadalom normáihoz. Sokszor még a Németországban született fiataloknak sem engedik
az integrációt. Például részükről szó sem lehet
faji keveredésről, arról, hogy szerelmi kapcsolat jöjjön létre egy muszlim és egy német fiatal
között. Ők nem azért élnek Európában, mert
azonosulnak egy demokratikus és szabad ország értékrendjével, hanem kizárólag anyagi

érdekből. Ez igaz a régi és az új bevándorlókra
egyaránt.
– A kölni „nőmolesztálási” eset után számtalan nemi erőszakról szóló hír járta be a világsajtót, amit arabok és afrikai muszlimok követtek
el. Tény, hogy többségében fiatal férfiak érkeznek bevándorlóként, nők alig. Ezek a hidzsábhoz
szokott férfiak itt meglátják az európai nőket a
„kihívó” öltözetükben, akik valószínűleg elutasítóak velük.
– Az iszlám világban nincs randizás meg
együtt járás, csak házasság van, ahhoz pedig
egzisztencia, pénz kell. Ehhez képest a férfiak a
mecsetekben azt hallják az imámtól, hogy minden európai nő prostituált, mert gyakorlatilag
meztelenül vannak a strandon. Nekik már az
kultúrsokk, hogy a mi világunkban nincs a nők
fején kendő, kísérő nélkül szállnak fel tömegközlekedési eszközre, és elmennek dolgozni vagy
tanulni. Az óriási szexuális frusztráció és elfojtás
tünete, hogy hol nyolcvanéves néniket erőszakolnak meg temetőkben, hol kilencéves kislányokat
molesztálnak uszodákban. Nem értik a mi világunkat, és ez előbb-utóbb robbanni fog!
– Egyetért Nógrádi Györggyel, hogy az egyetlen megoldást Európa külső határainak hermetikus lezárása, és csak azokat engedjük be általunk meghatározott számban, akik a szigorú
szűrőnkön átmenve, hasznos tagjaivá válhatnak
társadalmainknak?
– Maximálisan egyetértek. Pár napja azt írta a
Frankfurter Allgemeine Zeitung, hogy a német
belügyminisztérium Civil Védelmi Terve szerint
tíznapnyi élelemmel és ivóvízzel kell felkészülnie
a német háztartásoknak. Egy 69 oldalas dokumentumra hivatkoznak, ahol az elmúlt időszak
támadásairól, a migrációról, a terrorveszélyről,
nemzetbiztonsági okokról és fegyveres támadásról ejtenek szót. A német kormány tehát készül a legrosszabbra. Most döbbennek rá a vezetőik, hogy az EU-nak az eddigi befogadási politikája helyett hatniuk kellett volna inkább a
gazdag arab országokra, hogy ők fogadják be a
saját kultúrkörükből érkező, az ő nyelvüket beszélő bevándorlókat. Inkább pénzzel kellett
volna őket támogatni ebben. Csak reménykedni
tudok abban, hogy talán még mindig nem késő
velük egyezkedni, és a menekültkérdésben valamilyen közös megoldást találni, mert itt ilyen
mennyiségű muszlimot tökéletesen lehetetlen
integrálni, miközben az együttélés is óriási feszültségforrást jelent mindkét részről.

Minél többen menn
szerbetelepítés elle
kormány kezében
A biztonságpolitika
kező esetben egy n
nünk, és nem ahog

– Meglepetés az október
várható. A népakarat v
majd, hogy nem szeretné
jünk felett döntenék el, k
kell befogadnunk. Vagyis
rendelkezésünk ezen ele
meghátrálásra készteti a
– Ön azt gondolja, hog
tés. Szerintem pedig a B
a népszavazás életvesz
kezében. Cameron minis
hangoztatta, hogy az EU
többségben Nagy-Britan
politikai bukásához ve
német történelemben s
zás. Nem véletlen. Ők ne
– Tehát Orbán Viktor m
– A szavazók kilencve
fog voksolni, hogy nem
A kockázat inkább az, ho
el szavazni? A szavazás
ne fiaskót.
– Siker esetén viszont l
tika kezében. De megfelel
korlásra az uniós vezető
úgy, hogy ez az egész szem
lan szélmalomharc?
– A népszavazás érvén
fegyver. Ha a teljes győz
lehet vele nyerni. Amiko
kerítésépítést, azok is kíg
akik ma már szintén h
Azok sem állnak a helyze
fő irányvonalakat megha
– Ezt hogy érti?
– Az Európai Unió veze
ja alkalmatlan arra, hog
nyelvű és fejlettségű ors
Éveken át az volt a jelsz
kell, nem pedig elmélyí
Ráadásul az uniós intézm
lősséggel nem tartoznak
pai Parlament és főleg az
nem hívható, le nem m

A félelemm
A migráció azzal fenyeget, hogy a nagy
számú, más kultúrájú tömeg szigetszerű
közösségeket alkot, majd egy bizonyos
létszám felett követelni kezdi, hogy a be
fogadó alkalmazkodjon hozzá. Ennél köz
vetlenebb veszély az iszlám terrorizmus,
ami kéz a kézben jár a migrációval. Végh
József kriminálpszichológussal ez utóbbi
témát jártuk körül.

2015. szeptember 16-án a röszkei határátkelőnél több száz ember sérült meg, amikor a migránsok összecsaptak a határt védő magyar rendőrökkel 
Fotó: MTI/Ujvári Sándor

– Mi vezérli az öngyilkos merénylőket?
– Nem egységesek a motivációk. A demonstráló
öngyilkosok tettükkel üzenetet fogalmaznak meg,
valamit el akarnak mondani a világnak. A fanatikus
elkövetők nem sokat meditálnak tettük értelmén,
mert annyira agymosottak, illetve retardáltak. Valamint vannak a katonai szervezethez tartozó parancsvégrehajtók, akik parancsra gyilkolnak és halnak meg. Egy a közös bennük: mind tisztában vannak azzal, hogy meghalnak, akár önkezűleg, akár
úgy, hogy a rendőrök lövik le. Gyakran nem is képes
önmagát felrobbantani az elkövető, ezért valaki távolról indítja be a rajta lévő pokolgépet. De van egy
pszichológiailag nagyon érdekes csoport, a bűntudatos. Az ilyen elkövető korábban – az ő vallásuk
szerint – világi életet élt, másként fogalmazva: az

k

iszlám szabályaival ellentétes m
majd valamilyen hatásra hirtel
ami arra ösztönzi, hogy egy na
nak tetsző tettet hajtson végre,
a „hitetlenek” megölése. Megg
bűnbocsánatot nyer, a menny
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g kell védeni az otthonainkat

nek el szavazni október 2-án, és minél nagyobb lesz a kény
en voksolók aránya, annál erősebb fegyver lesz a magyar
Brüsszellel szemben – derül ki Nógrádi György szavaiból.
ai szakember szerint meg kell védeni az otthonainkat, ellen
napon arra ébredünk, hogy mások törvényei szerint kell él
gy mi szeretnénk.

2-i népszavazáson aligha
valószínűleg arra irányul
énk, ha az EU vezetői a fekiket és milyen számban
s nem mondunk le az öneméről. Mindez ön szerint
az uniót?
gy nem várható meglepeBrexit megmutatta, hogy
zélyes eszköz a politika
szterelnök mindenütt azt
U-párti szavazók lesznek
nniában. Vesztett, ami a
ezetett. A háború utáni
soha nem volt népszavaem kockáztatnak.
miniszterelnök kockáztat?
en százaléka nyilván arra
kérünk a betelepítésből.
ogy vajon hányan mennek
érvénytelensége jelente-

lesz egy adu ász a külpolilő eszköz ez a nyomásgyaőkkel szemben? Nem érzi
mbehelyezkedés kilátásta-

nyessége esetén egy erős
zelemhez kevés is, csatát
or elsőként kezdtük el a
gyót-békát kiabáltak ránk,
határzárakat húznak fel!
et magaslatán, akik ma a
atározzák az EU-ban.

etése és egész struktúrágy képes legyen 28 eltérő
szág unióját működtetni.
zó, hogy az uniót bővíteni
íteni. Ez most üt vissza.
zmények semmilyen felek a döntéseikért. Az Euróz Európai Bizottság vissza
mondatható, öntörvényű

testület. Az európai vezetés és a népakarat elszakadt egymástól.
– Ezt ők nem veszik észre?
– Vannak félreérthetetlen jelei annak, hogy az
unió vezetői rossz úton járnak, hiszen a közhangulat lassan ellenük fordul. Angela Merkel pártja, a
CDU tavaly mindhárom tartományi választást elvesztette, jelenleg Berlinben már csak 20 százalékon állnak. A kancellár asszony népszerűsége
hétről hétre csökken, miközben jövőre választások lesznek Németországban.
– Az ipar képviselői viszont mellé álltak, a Mercedes főembere nyíltan kiállt a bevándorlók korlátozás nélküli beengedése mellett.
– Általános tévhit, hogy a migránshullámmal
jó szakmunkások és mérnökök jönnek, akik készek lesznek olcsóbban dolgozni, mint a németek. A valóság erre a vágyálomra keményen rácáfol. A migránsok többnyire képzetlenek, és a
felmérések szerint 2020-ig a munkaképesek
mindössze fele lesz hajlandó egyáltalán dolgozni. Az integrálásuk körülbelül százmilliárd euróba kerül. Ezek az emberek egészen más szociokulturális közegből érkeznek, tényleges európai
integrációjukhoz többnemzedéknyi idő szükséges, addig pedig el kell őket tartani.
– Ráadásul a török megállapodás szerint a törökök a legrászorulóbbakat küldik tovább E
 urópába…
– Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy például
Svédországba 90 százalékban fogyatékosok kerülnek, Luxemburgba 90 százalékban analfabéták. A törökök eközben maguknál tartják a menedékkérők közül a valóban munkára fogható képzett embereket. Nem véletlen, hogy Merkel próbálja menteni a menthetőt, bejelentette, hogy
százezer olyan állást teremt a bevándorlóknak,
ahol egy eurót fognak keresni óránként. Ebből
lehet sejteni, hogy milyen szintű munkákra gondol, és hogy mi lesz ennek a szociológiai következménye! Alighanem olaj lesz a tűzre! A fő baj,
hogy az európai politikai elit a főútról nem
mer letérni, ami katasztrofális
következményekkel jár az
egész EU-ra nézve.

– Milyen kiutat lát ebből a politikai patthely
zetből?
– A migránsok négy térségbe törekednek: az
Egyesült Államokba, Ausztráliába, a gazdag arab
országokba és Európába. Az USA-nak és Ausztráliának kvótája van, azon felül egyetlen embert
sem engednek be. A gazdag arab országok senkit nem fogadnak be, Európa kapui ezzel szemben tárva nyitva vannak. Min csodálkozunk? A
többi térség meg tudja védeni magát, mi nem. Az
unió vezetőinek nincs jövőképe, eközben demográfiai válságban vagyunk, és nem készültünk fel
a klímaváltozás következményeire sem.
– Ez utóbbinak köze van a migrációhoz?
– Mi az, hogy! A mai háborúkat megszüntetni
lehetetlen, tudniillik minden látszat ellenére kizárólag a jólétért, a kedvezőbb földrajzi fekvésű
területekért folynak a háborúk. A klímaváltozás
vízhiányt hoz, miközben az olaj jelentőségének
csökkenésével párhuzamosan az arab világ szerepe is csökken. 240 millió migráns van jelenleg
a Földön, csak töredékük jutott el eddig Európába. A destabilizált közel-keleti és afrikai
térségekben nem lesz egyhamar béke
és jólét, hiszen ezekben az országokban a demokrácia sosem működött, itt– akár tetszik, akár nem
– csak a nyers erő képes stabilitást teremteni, a diktatúrákat viszont az USA „demokráciaexportja”
rombolta le. A helyükön keletkezett
hatalmi űrbe tört be az iszlám szélsőség, a béketeremtés legnagyobb akadálya pedig az a
temérdek nagyhatalmi
érdek és számítás,
amit senki se lát át.
– Mit tehetünk?
– Nem akarok
senkit megijeszteni, de
mi nem te-

hetünk mást, mint hogy fizikai erővel megvédjük az életterünket, kultúránkat, jólétünket,
vagyis Európát. Nincs más út, le kell zárni a
határokat, és csak azok számára szabad megnyitni, akikre szükségünk van. Úgy, ahogy az
USA és Ausztrália teszi. Az önvédelem során
nincs helye erkölcsi dilemmáknak. Ha valaki
erőszakkal rám töri az ajtót, nem kezdek el
azon meditálni, hogy vajon a betörőnek nehéz
élete van-e odahaza! Meg kell védeni az otthonainkat, ellenkező esetben egy napon arra
ébredünk, hogy mások törvényei szerint kell
élnünk, és nem ahogy mi szeretnénk.

Biztonságpolitikai előadás
a Kőrösiben
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő,
egyetemi tanár előadást tart Kőbányán, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ színháztermében, a Szociális Fórum
meghívására. A rendezvény időpontja
szeptember 19. (hétfő), 18 óra. A látogatás díjmentes. Az előadást követően a hallgatóság szabadon felteheti a témához kapcsolódó kérdéseit a
professzornak.

Nógrádi György
biztonságpolitikai szakértő

mel a szabadság vész el

Végh József
kriminálpszichológus

módon élte az életét,
len bűntudata támad,
agy horderejű, Allahmint amilyen például
győződése, hogy ettől
yekbe kerülhet, vagy

legalábbis kedvező elbírálásban részesül ott fönn.
Ez a jellemrajz ráillik az orlandói és a nizzai merénylőre is: egyikük sem tartotta magát az iszlám előírásaihoz, alkoholt fogyasztottak, ráadásul mindketten
homoszexuálisok voltak. Azért követték el a merényletet, hogy megtisztuljanak. Ezek a fiatalemberek az Iszlám Államtól kapták az inspirációt a „hitetlenek” elleni merénylet elkövetéséhez. Nem feltétlenül kívülről szervezett akciót hajtottak végre, az
ilyen emberek magányosan keresik azt a lehetőséget, hogy „dicsőségesen” haljanak meg.
– A régóta Európában élő vagy másod-harmad generációs muszlimok sok elemet átvettek az itteni
életmódból, ami egyébként számos ponton ütközik az
iszlám előírásaival.
– Adott egy csoport, amely nem képes tökéletesen integrálódni, másodrendű állampolgárnak érzi
magát a befogadó országban, dühös és gyűlöli a
hitetleneket. Ekkor kap az Iszlám Állam, a hitszónokok, beszervezők oldaláról ideologikus választ a
kérdéseire, sőt gyakorlati háttértámogatásban is
részesül. Az ember ösztönösen valamilyen közösséghez szeretne tartozni, és számukra az Iszlám
Állam kínál közösséget. Amely amúgy vallási háborút akar csinálni közönséges gazdasági érdekből,
hogy a térség labilis biztonsági helyzetét kihasználva
kereskedhessenek és meggazdagodhassanak.

– Ezek többnyire fiatal emberek. Miért nem találnak
valamilyen normális közösséget, baráti társaságot,
sporthoz, művészethez, hobbihoz kapcsolódót?
– Ne feledjük: itt egyéni, elmebeteg küldetések teljesülnek, és a szélsőséges iszlamista csoportnorma
rendszere más, mint mondjuk a keresztényeké vagy
akár az iszlám vallásé. Az Iszlám Állam a beteg lelkű
embereket jobban vonzza, az ISIS erkölcsi védőszárnya alatt ugyanis felszabadultan követhetnek el gyilkosságokat, törvénytelenségeket és erkölcstelenségeket. Úgy gondolják, hogy mivel „jó cél érdekében” követik el ezeket, tetteik erkölcsileg helyénvalóvá válnak.
– Miért gondolják ezt? Mit változtat a világ folyásán
az, hogy ő felrobbantja magát valahol és ártatlan embereket öl meg?
– Beteg emberekről beszélünk! Minden egészséges emberben él az egyik legfontosabb ösztön, az
ölésgátlás – ettől maradhat fenn az emberi faj. Az
ölésgátlást két dolog oldhatja fel: az egyik a jogosság
és igazságosság érzése, ami „legalizálja” a gyilkosságot. A másik a fajelmélet: aki nem tartozik az én
csoportomhoz, más fajú, más vallású, az már csak
„félig ember”, sőt egyáltalán nem is ember, vagyis
meg lehet ölni. Az iszlám szélsőségesek agymosással érik el ezt a gátlásoldást.
– Mit okoz a terrorizmustól való félelem az európai
emberekben?

– A félelem az emberiség alap hajtóereje, érzete
beindít egyfajta biztonságkeresést. Az emberek félnek
és kívülről remélnek védelmet, ez pedig függő helyzetbe kergeti őket; az Iszlám Államtól, Amerikától,
Németországtól, bármely kormányzattól, politikustól.
A világgazdaság jelentős része éppen ezekre a biztonságkereső késztetésekre építi üzleti modelljét. Gondoljunk csak a biztosítótársaságokra, az egyre biztonságosabb autókra, egy sor termékre, amit a biztonságra törekvés jegyében adnak el nekünk. Mivel ezen
iparágak piaca annál nagyobb, minél erősebbek a félelmek, ezért érdekükben áll generálni is ezeket a
félelmeket. Az Iszlám Állam is erre épít.
– Ez meddig tart?
– Mindaddig, ameddig az emberek nem a szabadságot, a függetlenséget és a demokráciát keresik,
hanem a védelmet, a függőséget másoktól, akik
megvédenek minket. Ezzel szemben áll az az ember,
akinek félelmek helyett céljai vannak, amit önállóan
akar megvalósítani. Az ilyen ember autonóm, és a
szabad ember útja a demokrácia felé vezet, nem
válik az ilyen-olyan hatalmaknak kiszolgáltatottjává,
engedelmes vazallussá. Aki félelemben él, a saját
szabadságát veszíti el azzal, hogy börtönt csinál a
lakásából, hogy mindenféle biztonsági szabályokat
érvényesít, hogy mindentől és mindenkitől retteg. Az
iszlám terrorizmusnak éppen ez az egyik célja.
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Ügyeletes szívcentrum lett
a Bajcsy kórház
Hogyan tud egy hagyományos kórház mindig különö
sen innovatív lenni? Szemlélet és okos forráselosztás
– nagyjából így foglalta össze dr. Andrássy Péter osz
tályvezető főorvos a Bajcsy-Zsilinszky Kórház titkát
annak alkalmából, hogy újabb lépést tettek a jobb be
tegellátás érdekében.

Néhány hete adták át a BajcsyZsilinszky Kórházban a felújított intenzív coronariaegységet,
ahol 8 ágyon a legkorszerűbb
orvostechnológia eszközökkel,
felkészült szakembergárdával
kezelik a betegeket. Dr. Andrássy Péter többéves nemzetközi karrierrel a háta mögött
vállalta el az osztály vezetését.
„Bármilyen jó ötlet felmerül,
kellően kidolgozott programot

vezetünk elő, amelyekre a vezetés mindig nyitott. Bár ez egy
klasszikus városi kórház, ezért
lehetünk sok területen úttörők,
legyen az endokrinológia,
gasztroenterológia, szemészet,
vagy például a kardiológia. Ilyen
a most átadott labor, amit többek között adományokból újítottunk föl, és ilyen az is, hogy
az országban elsőként szívsebészeti háttér nélkül indítottuk

el az úgynevezett rotablációs
kezelést. Ezzel az eljárással a
koszorúér falán olyan meszesedések is áttörhetőek, melyek
a hagyományos katéteres eszközzel már nem tehetők átjárhatóvá – mesélte a főorvos, aki
Angliában találkozott először
ilyen példával. Az itteni bevezetést pedig a Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézetből érkezett kolléga, dr. Szabó

György, valamint a Debreceni
Egyetem segítette, és eddig
húsz beavatkozást végeztek.
A kórház ügyeletes szív
centrumként is működik, adott
napokon délután 6-tól reggel
8-ig várja az ország minden
pontjáról érkező, sürgős ellátásra szoruló infarktusos betegeket.
Volt, hogy 15 esetet is el kellett látniuk egy műszak alatt.

Az intézmény egyébként 600
ezer ember kardiológiai ellátásáért felel, mindezt 6 főállású
kardiológus szakorvossal és
13 rezidens, illetve mellékállásban itt dolgozó kollégával
teszik.
Andrássy doktor újabb innovációt tervez: a pacemakerezés beültetését szívsebészeti
háttér nélkül, mert itt mindig
tanulni akarnak.

Hirdetés

Szüreti
mulatság

2016. szeptember 24-én, szombaton 10–20 óráig

ÓHEGYEN
NÁL

A CSŐSZTORONY

Gyermekprogramok
Budapesti és kőbányai
szőlőtermelés a múlt században
Egy kis gasztronómia
Szőlőből bor
Borvacsora, zene, mulatság
Helyszín: Budapest X., Harmat utca 31.

A részvétel díjtalan!

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
1105 Budapest, Szent László tér 7–14. | Telefon: 260-9959 | Fax: 262-0379 | www.korosi.org

Hird e t m é n y

Közhasznúsági jelentés
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 1108 Budapest, Sütöde u. 4.
(Cégjegyzékszám: 01-09-921653) 2015. évi tevékenységéről
A tétel megnevezése
A. Befektetett eszközök
B. Forgóeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen
D. Saját tőke
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források (passzívák) összesen
Közhasznú tevékenység összes bevétele
Közhasznú tevékenység összes ráfordítása
Közhasznú tevékenység eredménye

Előző év (E Ft)
106 376
82 732
358
189 466
59 971
46 471
15 601
67 423
189 466
322 801
319 889
2 414

Tárgyév (E Ft)
104 051
121 320
218
225 589
67 917
46 471
24 550
86 651
225 589
356 849
329 221
7 946

A társaság által nyújtott szociális szolgáltatások:
Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona,
Szociális étkeztetés, nappali ellátás (Idősek Klubja) Tel./fax: 264-3621, tel.: 434-2150
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Kőbányán könnyebb az időskor
Az önkormányzat nem elesettként és rászorulóként gondol az idősebb generációk
ra, hanem aktív, közösségszerető, sportolni és tanulni vágyó emberek sokasága
ként. Kovács Róbert polgármester szerint az önkormányzat mindent megtesz
annak érdekében, hogy még sokáig egészséges és tartalmas életet élhessenek,
és ennek része a várhatóan ősszel beinduló jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatás is.
A nyugdíjasok Kőbánya közösségének megbecsült tagjai. Tudásuk és tapasztalatuk nélkülözhetetlen, ezért az önkormányzat mindent megtesz an
nak érdekében, hogy még sokáig egészséges és tartalmas
életet élhessenek – nyilatkozta
lapunknak az október 1-jei idősek világnapja alkalmából Kőbánya polgármestere. Kovács
Róbert hisz abban, hogy Kőbánya csakis úgy teljes, ha valamennyi tagja, így az idősek is
biztonságban érzik magukat és
tudják: a kerület vezetői figyelnek és gondolnak rájuk. Az idő
múlását pedig úgy élhetik meg,
hogy életük egy új, de ugyanolyan aktív szakaszába léptek,
ami lehet legalább annyira izgalmas és tartalmas, mint az
azt megelőző évek. Kőbányán
egyre többen tanúsítják: a tanulás és a sport is elkíséri az
embert élete végéig.
„Kőbánya az Idősbarát Önkormányzat elismerés birtokosa, de sokkal nagyobb elismerés számomra, amikor látom
azt a sok-sok szépkorú kőbányait, aki részt vesz a sportrendezvényeken, kirándul, nordic
walkingol, részt vesz a tanfolyamainkon, és szinte újra meg
fiatalodik” – fogalmazott a polgármester. „A nyugdíjasok szabadidejének eltöltésére tartalmas programokat és le
hetőségeket kínál az önkormányzat. Ez több mint szolgáltatás: akik a közösség aktív
tagjai maradnak, tovább megőrzik testi-lelki egészségüket”
– hangsúlyozta Kovács Róbert.

A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete (KESZE)
2013-ban alakult azzal a céllal,
hogy támogassa az 50 év felettiek egészséges életmódját, a közösség építését a sport segítségével. Azóta folyamatosan bővül
a tagsága. Emellett a kerület
vezetése újjászervezte az Idősügyi Tanácsot, Nyugdíjas Akadémiát indított, Senior Olimpiát,
„Ki mit tud?”-ot, sütiversenyt és
vetélkedőket szervez, képzőművészeti pályázatokat ír ki.
A Kőbányai Önkormányzat
persze gondol azokra is, akik
nehéz helyzetbe kerültek, rossz
körülmények között élnek, betegséggel küzdenek. A kerület
vezetése igyekszik egyedi megoldásokat találni a sokféle
problémára, fontosnak tartják a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetését, hiszen így
sokkal több idős ember élhet
biztonságban az otthonában.
A 2012 előtti, korszerűtlen és
drága rendszerrel szemben az

új szolgáltatás valódi és gyors
segítséget jelenthet a magányosan élő, bajba jutott, ros�szulléttel küzdő időseknek. 40
készülék bérletére, a diszpé-

cserszolgáltatás és a vonuló
szolgálat biztosítására beszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat.
Az ide vonatkozó jogszabály
szerint az érintettek maximum a
nyugdíjuk 2 százalékával járulhatnak hozzá a térítési díjhoz,
míg a szolgáltatás fennmaradó
költségét Kőbánya önkormányzata állja, de a kerület vezetése
mérlegeli, hogy az alacsony

nyugdíjjal rendelkezők részére a
szolgáltatás térítésmentesen
legyen hozzáférhető. Az önkormányzat felelősséget érez az
idősekért, a segítségre szoruló
kőbányaiakért – hangsúlyozta a
polgármester, hozzátéve: „erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy ne hagyjuk védtelenül
azokat a helybelieket, akik egyedül élve bajba kerülhetnek az
otthonaikban”.

Többféle támogatást ad az önkormányzat
„Több olyan, más településen nem jellemző tá
mogatást is nyújtunk, amely jelentős segítséget
jelent a rászorulóknak, leginkább az idős rászo
rulóknak” – hívta fel a figyelmet Kovács Róbert
polgármester.
A kerület vezetése tisztában van azzal, hogy
az egyedül élő, idős vagy beteg emberek nem
boldogulnak segítség nélkül. Akiről nem tud
gondoskodni a családja, azt Kőbánya nem hagy
hatja magára. Az önkormányzat az elmúlt évek
ben a csökkenő állami támogatás ellenére képes
volt a szociális ellátások minőségét javítani, a
jogosultak körét bővíteni. A beteg családtagot
ápolóknak jelent segítséget az ápolási támoga
tás, a házi segítségnyújtás szolgáltatással pedig
a napi tevékenységek elvégzésében szakképzett
gondozók segítik az időseket. Az önkormányzat
ebéd-házhozszállítás keretén belül napi egysze

ri meleg ételt biztosít azoknak, akik azt önma
guknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani. Az önkormányzat által
működtetett idősklubok nappali ellátást biztosí
tanak az amúgy az otthonukban élő, de egészsé
gi állapotuk miatt szociális és mentális támoga
tásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes időskorúaknak. Szükség esetén a munka
társak segítenek a hivatalos ügyek intézésében,
életvezetési tanácsadással segítik a klubtago
kat. Az Időskorúak Gondozóháza legfeljebb egy
éves elhelyezést nyújt azoknak, akik átmeneti
leg teljes körű ellátásra szorulnak, míg az Idő
sek Otthonába olyanok kérhetik felvételüket,
akik önmaguk ellátására nem vagy csak folya
matos segítséggel képesek. Évente 150 fő nya
ralhat az önkormányzati üdülőben az elő- és az
utószezonban, jelképes összegért.

Nem csak túrázni lehet 50 felett
Közel száz, köztük hét kő
bányai veterán sportoló
mérte össze erejét a 25.
Országos Fortuna Atléti
kai Pályaversenyen.
A kőbányai Fortuna Senior Szabadidő SE rendezte a Kőbányai
Sportszövetséggel együttműködve, az önkormányzat és a
Nemzeti Együttműködési Alap
pénzügyi támogatásával rendezték meg a 25. Országos Fortuna Atlétikai Pályaversenyt.
A nevezők a fővárosiakon kívül
Debrecenből, Gyuláról, Igmándról, Püspökladányból,
Szegedről, Tamásiból, Tatabányáról, Veszprémből érkeztek,
sőt egy 82 évesen is visszatérő
atlétanő személyében Németország is képviseltette magát.
Talán meglepő, hogy az ő korában még dobószámokban indul
valaki, de a verseny tanúsága
szerint ez korántsem egyedülálló eset: a kőbányai Tamási
Gyula 83 évesen vetett kalapá-

csot és gerelyt, a pécsi Loki
Tamásné pedig 81 évesen indult 60 és 100 méteres futószámokban és a 200 métert is csak
sérülésére hivatkozva mondta
le. Idén a síkfutószámokon, a

távol- és magasugráson, a
súlylökésen és diszkoszvetésen
kívül újdonság volt az igmándi
merevnyelű kalapácsvetés, a
távgyaloglás, a gátfutás és a
rúdugrás.

Kerületünket a Kőbányai
Ezüstkorúak Szabadidősport
Egyesülete (KESZE) is képviselte hét versenyzővel. Az 50 év
feletti sportembereket soraiban
tudó egyesület félezer aktív

taggal büszkélkedik, a kisszámú induló azonban arra utal,
hogy a tagság zöme inkább a
könnyebb és nem versenyszerű
testmozgásokat (túrák, tornák,
úszás stb.) részesíti előnyben –
mondta kérdésünkre Majorszky
Klára, az egyesület elnöke, emlékeztetve rá: a tavalyi ceglédi
Testébresztőre olyan sokan jöttek, hogy a vasútnál két vagont
is le kellett foglaltatni a számukra az utazáshoz.
Tény, hogy a Fortuna Atlétikai Pályaversenyen induló se
nio
rok többnyire egykori élsportolók, akik koruk előrehaladtával sem tudják nélkülözni
azt az érzést, amit a saját teljesítőképességük határainak feszegetése okoz a számukra.
Fiatalos mozgásuk, jó kondíciójuk és elismerésre méltó elszántságuk a bizonyítéka an
nak, hogy idősen is lehet és érdemes sportosan élni, mert ez
az egészség és a jó életminőség megőrzésének egyik fontos
eszköze.
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A kőbányai sörgyártás új aranykora
A Maglódi úti Főzdeparkban rendezték meg az Első Kraft Sörfesz
tivált, ahol bemutatkozhatott az újjáéledő kőbányai sörgyártás,
mégpedig különleges serfőzdékkel, elkötelezett, lelkes fiatal
szakemberekkel. Elsősorban azokat a sörszeretőket várták, akik
a nagyüzemi gyárak választéka, a bevásárlóközpontok tömegter
mékei helyett a kézműves sörkülönlegességeket keresik.
A hajdani Királyi Serfőzde területén, a
Maglódi út 47. szám alatt gyülekeztek
augusztus 19-én és 20-án a kézműves
sörök és sörkülönlegességek hívei. Az
idén először megrendezett Kraft Sörfesztivál nemcsak az ínyenceket vonzotta, hanem a „sörészeket” is, akik új
szakmai fogásokat, kulisszatitkokat
próbáltak ellesni Kőbányán. Ráadásként még oldtimer autókat is kiállítottak
a szervezők. A vendégeket köszöntötte
Kovács Róbert polgármester is.
Az új márkanevek alatt megjelenő
sörök egy egészen új, különleges világot
nyitottak meg. Ahogy a készítők mondták: új utat szeretnének törni maguknak
a magyar sörgyártásban, mert az általános sörkultúra ma messze nincs azon a
szinten, mint lehetne. Az emberek többnyire a pilseni típusú „egyensöröket”
isszák, majdnem mindegy, milyen márkanév szerepel a címkén, alig éreznek
különbséget. Ráadásul a „kézműves
sör” cím elavulttá vált, ezért új brand
megteremtésére lett szükség. Ezzel
szemben a négy kőbányai – és öt máshol működő – serfőzdét hasonlóan gondolkodó, a minőségi sörgyártásra felesküdött, kísérletező kedvű szakemberek
viszik. Ők kilencen – mint valami hajdani
céh – összefogtak és megalapították a
Kraft védjegyet, amit hamarosan be is
jegyeznek. Még nem eldöntött, hogy
egyesületi vagy alapítványi formában, de
kidolgozzák a védjegy viselésének feltételeit, ami nagyjából azonos a közös filozófiájukkal: a legmagasabb minőség
kérlelhetetlen szavatolásával.
Már csak az a nagy kérdés, hogy
ezek a prémium minőségű sörök mikor

A sörfesztivál idején az érdeklődőket beavatták a minőségi
sörfőzés műhelytitkaiba is. Képünkön a Hoptop sörfőzde

A Kraft kategóriájú sörök
kőbányai gyártói:
 Monyó Brewing Co.  Hoptop
 Horizont  Mad Scientist  Rothbeer

kerülnek a sörözőkbe, dacolva a multik
által erőltetett kizárólagossági szerződésekkel.
Az biztos, hogy a pesti belvárosban
vendégsörként már tartanak kisüzemi,
kézműves söröket, mert „ciki” nem
tartani, ha egyszer igény van rájuk.
Nagy kérdés, hogy a „magyar sör őshazájában”, Kőbányán mikor kóstolhatjuk
meg őket? Mikor kerülnek a boltok
polcaira, a sörözők pultjaira? Ez állítólag az üzletvezetőkön múlik.

Régi idők kocsija: ma már ritkaságok
a szocializmus átlagautói

Testvértelepülések fiataljait láttuk vendégül Balatonlellén

Jókedvű fiatalokkal népesült be a
Kőbányai Önkormányzat balatonlellei üdülője augusztus derekán. A kerület testvérvárosaiból érkeztek, az
erdélyi Balánbánya, a horvátországi
Vinkovci, a görög Litóchoro, a lengyelországi Jaroslaw, a csehországi
Letovice és a szlovákiai Párkány településéről.
Az uniós pályázati támogatással
megvalósult egyhetes programban
minden településről 10-10 diák ér-

kezett, 1-2 pedagógus kísérővel.
A kőbányaiak mindent megtettek,
ami egy jó vendéglátótól elvárható,
így a balatoni vakáció bővelkedett a
jobbnál jobb programokban. Mivel az
időjárás éppen nem a fürdőzésnek
kedvezett, a tábor vezetése a Balaton
hűvösebb napokra szánt kínálatából
válogatott. Ebben szerepelt kalandpark, hajókirándulás az északi partra, gyalogtúra, kulináris élvezetek,
vetélkedő, sportverseny, esténként

táncos buli karaokepartival egybekötve, és még sok egyéb.
Ottjártunkkor éppen a „kötelező
program” teljesítése volt soron a faházas tábor étkezdéjében. Ez egy vetélkedő volt – az európai megújulás
jegyében adott uniós támogatás feltétele –, aminek teljesítése szemlátomást nem esett nehezére a vendégeknek. Minden csapatnak meg kellett
neveznie egy-egy olyan problémát,
amely saját településén érinti a fiata-

lokat. Egy helyi döntéshozó helyébe
kellett képzelniük magukat és megoldási javaslatokat kellett kidolgozniuk.
Érdekes volt látni, hogy a görög csapat számára a hulladékkezelés elégtelensége volt a legégetőbb probléma, az erdélyi magyaroknál az elvándorlás, a párkányiaknak a kórház
messzesége, a horvátoknak a drog, a
szlovénoknak a kerékpárút hiánya,
míg a lengyeleknek az, hogy náluk túl
kevesen ismerik a siketek jelnyelvét.
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Augusztus 20-át ünnepelte Kőbánya

Kovács Róbert polgármester arról beszélt,
hogy hányféleképpen ünnepeltük augusztus 20-át

István király tetteinek ereje
éppen abban rejlett, hogy nélkülözött mindenfajta öncélúságot, sőt ellenkezőleg: biztonságot, hitet, jövőképet adott
az országnak – hangsúlyozta
ünnepi beszédében Kovács
Róbert, Kőbánya polgármestere. A Magyar Oltár előtti téren,
a szabad ég alatt augusztus
19-én megtartott Szent Istvánnapi önkormányzati ünnepségen a kerület első embere felidézte István király Imre hercegnek írt intelmeiből azt a ma
is aktuális gondolatot, miszerint „tartsd mindig eszedben,
hogy minden ember azonos
állapotban születik, és hogy
semmi sem emel fel, csakis az
alázat, semmi sem taszít le,
csakis a gőg és a gyűlölség”.
A szent király gondolataihoz
kapcsolódtak az ünnepségen
részt vevő, Kőbányán szolgáló
papok és lelkészek szavai. Elsőként Benkóczy Péter evangélikus lelkész szólt arról,
hogy augusztus 20-a a hála
ünnepe, és hogy nem szabad

megfeledkezni arról, hogy hazánk, keresztény hitünk és
magyarságunk, csodálatos
magyar nyelvünk fennmaradása miatt hálát kell adnunk a
gondviselő Istennek. Őt Balogh

Attila katolikus atya követte,
aki rövid imádsággal buzdította az ünneplőket arra, hogy
őrizzük meg elődeink emlékét
és bennük találjuk meg gyökereinket. Szilágyi-Sándor And-

A történelmi egyházak az ünnep keresztény gyökereit emelték ki.
A mikrofon mögött Benkóczy Péter evangélikus lelkész.

rás református lelkész egy Abraham Lincolntól kölcsönzött
gondolatra felfűzve azt emelte

A Törekvés Néptáncegyüttes a Kárpát-medence
legjellegzetesebb néptáncait gyűjtötte csokorba.

ki ünnepi prédikációjában,
hogy bármilyen sikeresek vagyunk is, bármilyen jólétben
élünk is, nem feledkezhetünk
meg az Úrról, mert Isten akarata és gondviselő keze nélkül
már régen elvesztünk volna. Az
ünnepi esemény csúcspontjaként Lukács József katolikus
atya egy közös imát követően
megszentelte a nemzetiszínű
szalaggal átkötött új kenyeret.
A program zárásaként a Törekvés Néptáncegyüttes műsorában gyönyörködhetett a
közönség. A Táncok Kárpátmedencében című összeállítás
körüljárta a történelmi Magyarország összes tájegységét,
megjelenítve a kalotaszegi és
más erdélyi, a palóc, a dunántúli és szatmári táncokat, Balogh Edina zenekarának kíséretében. A vidám táncokat a
moldvai székely eredetű Boldogasszony-imádság lélekemelő dallamai zárták.

HIRDETMÉNY

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki.
A népszavazásra feltett kérdés:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
A SZAVAZÁS NAPJA:

2016. OKTÓBER 2.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Névjegyzék
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2016. augusztus 15-ig értesítést kaptak.
Szavazás
Magyarországgi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől távol
tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezés 2016. szeptember 30-án, 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én, 16.00 óráig
lehet kérni a választás.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a lakóhely szerinti illetékes helyi választási irodától.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.


Nemzeti Választási Iroda
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MOZAIK

Minden koncertje ün
Ha valaki megkérdezi, hogy ki a legnagyobb magyar gitáros, tíz
emberből kilenc Tátrai Tibor nevét mondja elsőnek. Nemrég újra
összeállt basszusgitáros barátjával, Póka Egonnal a Póka–Tátrai
ReGenerációban. Az X-faktoros Baricz Gergő énekessel valódi
örömzenét játszottak a Kőbányai Blues Fesztiválon.
– Hatalmas tömeg előtt játszottak Kőbányán augusztus 19-én. Úgy tűnik, a
nemzedékek egyesítése nem csak a
színpadon sikerült.
– Egon felhívott, és panaszkodott a
Hobóra, mert elfáradt és már nem
akarja tovább csinálni. Erre én kontráztam, hogy Charlie-val meg nem
tudunk megegyezni. Addig sírtunk
egymásnak, míg jött a gondolat: miért
nem csinálunk egy bandát egy fiatal
énekessel? Egon a tanítványai közül
javasolta Baricz Gergőt, egy héten
belül már próbáltunk is.
– Nagy sikerrel énekelte Charlie,
Deák Bill és Hobó nótáit.
– És nem csak jó torka van, de
rendkívül intelligens, mély érzésű fiatalember is egyben! Fellépésről fellépésre fejlődik. Egon már évek óta
együtt zenél a gitáros Tornóczky Ferivel és a dobos Szakadáti Matyival, én
pedig úgy vagyok a legtöbb nótával,
hogy vagy eleve én írtam, vagy már
játszottam valamelyik csapatban.
Gergőnek van a legnehezebb dolga,
mert a számok jelentős része akkor
íródott, amikor még nem is élt, ráadásul hangtechnikában, hangenergiá-

ban teljesen eltérő énekeseket kell
lekövetnie. Charlie a világ egyik legfantasztikusabb énekese, neki olyan
hajlításai vannak, amelyek tényleg kihívást jelentenek Gergő számára. A
banda szerint azt a Skorpió-slágert
játsszuk a legjobban, amiben az a refrénje, hogy „De jó lenne haver, ha leszállnál a csajomról!”. Ezt egyszerűen
csak el kell rock & rollban ordítani,
aztán kész! Annyit tudunk segíteni
neki, hogy most minden nótát sokkal
keményebben, rockosabban játszunk,
mint ahogy az meg van eredetileg írva.
Ez fekszik Gergőnek.
– Hogy választották ki a számokat?
– Egonnal kitaláltuk, hogy a ReGenerációval nem csak a saját számainkat játsszuk, hanem mindenkitől, akit
mi és a közönségünk szeret; Creamet,
Led Zeppelint, Deák Bill Gyulát, Tátrai
Bandet, Jimmi Hendrixet, Tűzkereket,
Skorpiót, Hobo Blues Bandet. Legyenek a koncertjeink az egyetemes
rockzene ünnepi eseményei!
– A Kőbányai Blues Fesztiválon is kiderült, hogy erre van igény. Talán a hely
adja, hogy Kőbányához sok nagy rockzenész kötődik. Lehet mondani, hogy

miként Amerikában a jazz hazája New
Orleans, ugyanúgy Magyarországon a
bluesé Kőbánya?
– Abszolút mértékben, de nem csak
a nagy öregek miatt van így! Tíz éve
mondom, hogy Póka Egon Kőbányai
Zenei Stúdiója az itteni zenei hagyományokra ráépülve az egész magyar
zenésztársadalmat alapvetően megváltoztatta. Egonék nagy ideája, hogy
igazi, bandában játszani tudó rockzenészeket képezzenek, ezért az oktatás fele zenekari gyakorlat. Komplett
zenekarok jönnek ki innen minden
évben, ezek nyomják a bulikat klubokban, engem is gyakran hívnak, hogy
vendégművészként lépjek velük fel.
Ezt nagyon élvezem, mert frissen tart.
Örülök neki, hogy olyan számokat tanulok meg a srácok kedvéért, amelyeket amúgy nem feltétlenül játszanék
le. Magyarországon egyedülálló ez a
zenesuli, Kőbánya számára pedig
egyre inkább emblémává válik. Azt is
jó látni, hogy a kőbányaiak megbecsülik, büszkék rá, hogy van itt egy
ilyen fontos tehetséggyár.

vagyok, hogy zenész lehetek, és hogy ez
lehettem egész életemben. Ennél gyorsabban átadható, ennél kommunikatívabb eszköz az önkifejezésre nincs a
világon! Ha fölmegyek a színpadra a
gitárral a nyakamban, megfogom az
első akkordot, jönnek velem a társak, jön a ritmus, a melódia,
az énekkel együtt jön a kimondott szó, szárnyal a
gondolat,
máris
megtörténik a
csoda. Imádom. Ez az
örök szerelem!

– Mit játszik a legszívesebben?
– Van egy Tátrai Trend nevű jazzzenekarom. Amikor velük játszom,
akkor kirepülök az ablakon a gyönyörűségtől. Amikor meg Egonékkal játszom ezt a vadállat rockot,
akkor meg kirepülök a gatyámból, annyira jólesik. Csak olyat
játszom, amit szeretek. Boldog és szerencsés ember

Hirdetés

ZENEI PROGRAMOK

A MAGYAR

DRÁMA
A Kőbányai Janikovszky Éva
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola diákjainak előadásai
Csoportvezető drámapedagógus: Katona Zsuzsa

Bede-Fazekas Anna: A titokzatos virágoskert
Rendező: Bede-Fazekes Anna
Sohonyai Edit–Nógrádi Gábor: Kamaszságok
Rendező: Kovács Dániel

NAPJA
• KŐBÁNYÁN

•

Az Őze Lajos Művészeti Iskola
újpesti csoportjának előadása
volt janikovszkys növendékekkel

Csoportvezető: Horváth Illés, színművész
Katyvasz egy drámatábor éjszakáján
Rendező: Horváth Illés

2016. 09. 21., szerda 18.00

A Szent László Gimnázium
tanulóinak előadása
Boldizsár Péter: Félálmaink
Rendező: N. Kiszely Melinda

A belépés díjtalan!
Regisztrációs jegyek a Kőrösi Kulturális Központ
pénztárában igényelhetők!

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
1105 Budapest, Szent László tér 7–14. | Telefon: 260-9959 | Fax: 262-0379 | www.korosi.org

MUSICAL PLUSZ 55.
Fellépők: Vastag Csaba, Egyházi Géza
Pásztor Ádám, Koós Réka, Veréb T
Október 2-án, 14.30-kor a Kőrösiben
KÓBORZENGŐ KLUB
tér 7–14.)
Kóborzengő-koncertek kéthetente magyar népze
nével és jó hangulattal. A belépés díjtalan!
Szeptember 14-én, 28-án, október 12-én és 26-án, GYERMEK- ÉS CSALÁDI
PROGRAMOK
18 órakor a Kő-Caféban (Előd u. 1.)
KŐBÁNYA BLUES KLUB
A Kőbányai Zenei Stúdió növendékeinek önálló
estje.
A hagyományos koncerteken Póka Egon, Maróthy
Zoltán, Tóth János Rudolf, Babos Gyula, FeketeKovács Kornél, Gyémánt Bálint, Solti János,
Szakadáti Mátyás, ifj. Tornóczky Ferenc és
mások tanítványai mutatják be tudásukat.
Szeptember 15-én 19 órakor a Kő-Caféban (Előd
u. 1.)

ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ
A Pódium Színház zenés mesejátéka
Szeptember 16-án, 10.30-kor a Köszib

VITALIJ MATVEJEV ZONGORAESTJE
Műsoron: Scarlatti, Schubert, Prokofjev, Rahma
nyinov művei, valamint Muszorgszkij Egy kiál
lítás képei. A zenész 1985-ben szerezte meg
mesterdiplomáját a Moszkvai Konzervatórium
zongoraművész szakán. Rendszeresen ad szó
lóhangversenyeket, illetve kísér hangszeres
együtteseket. Érzékeny zenei együttműködő
képességének köszönhetően kiemelkedő mű
vészekkel játszott együtt.
Szeptember 17-én, 19 órakor a Kőrösi Kulturális
Központban (Szent László tér 7–14.)

KŐBÁNYAI ALKOTÓK 1956-RÓL 201
A kiállítást megnyitja: Kőhegyi Gyula
Megnyitó: szeptember 6-án, 18 órako
lériában (Szent László tér 1.). M
október 2-ig

KACSA KLOTILD ESETE
A Kisvirág Kreatív Művészeti és Kultu
bábjátéka gyerekeknek
Szeptember 25-én, 10.30-kor a Köszib

KIÁLLÍTÁSOK

KŐBÁNYAI IKONFESTŐK KIÁLLÍTÁS
Megnyitó: szeptember 13-án, 18 órak
Galériában (Előd u. 1.). Megtekin
9-ig

ÚJ-VÁROS-KÉP
A város kimeríthetetlen téma a műv
ra. A házak biztonságot adó, egyb
ereje, az utcák és terek szövevény
képpé alakul a síkban, és az embe
se, útja inspirálja a kőbányai képz
vészek csoportos kiállításán látha
Megtekinthető szeptember 14-ig az
riában (Újhegyi sétány 16.)

„HULLANAK A FALEVELEK…”
Nótaműsor az Egressy Béni Nóta- és Zenebarát
kör szervezésében. Fellép: Máté Ottilia, Bara
bás Sándor, Fazekas József, Kisnémedi Varga
Pál, Kiss Zsuzsanna, Koráng Márta, Kőnig Éva,
Ócsai Júlia, Németi Pál, Németh Károly, Pál
Ferenc, Rábai Németh Ferenc, Vass Varga
László
KÍNAI FESTŐMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁS
Kísér: Sárközi Béla és zenekara
Megnyitó: szeptember 23-án, 18 óra
Rendező: Máté Ottilia
Galériában (Újhegyi sétány 16.). M
Október 1-jén, 15 órakor az Újhegyi Közösségi Ház
szeptember 25-ig
ban (Újhegyi sétány 16.)

MOZAIK
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a, Nagy Balázs,
Tamás
n (Szent László

A zene világnapja Kőbányán

ben (Előd u. 1.)

16-BAN

Együtt ünnepelünk

urális Csoport

or a Kőrösi Ga
Megtekinthető:

SA
kor a Kő-Café
nthető október

vészet számá
ben elhatároló
ye, amely tér
er helykeresé
ző- és iparmű
ató munkákat.
Újhegyi Galé

SA
akor az Újhegy
Megtekinthető

Ez a Kőbánya-blues!

A magyar blues és rockzene nagyjai mellett ifjú tehetségek is felléptek augusztus 19-én, az
önkormányzat jóvoltából negyedik alkalommal megrendezett Kőbányai Blues Fesztiválon. Az
Óhegy park a napsütéses kora délutánon még csak a vidámpark lármájától volt hangos, de a
gyerekzsivajon csakhamar felülkerekedtek a méretes színpadon felálló zenekarok. Fiatalok
és nagy öregek együtt.

A Kőrösi Nonprofit Kft., ahogyan az elmúlt
években, úgy idén is arra buzdítja a Kőbányán élőket, hogy október 1-jén ünnepeljük közösen a zene világnapját. Idén ehhez
a jól bevált és közkedvelt formához, vagyis a „rögtönzött utcai akciókhoz” szeretnének visszatérni a szervezők. Hogy pontosan mi lesz a flash-mobok témája, az
egyelőre titok, annyi azonban bizonyos,
hogy október 1-jén Kőbánya három pontján – a Kőrösi sétányon, az Örs vezér
téren, az Árkád előtt, és az Újhegyi sétányon – számíthatnak az érdeklődők a
zene felcsendülésére. Mindenhol megszólal egy Omega- vagy LGT-szám is,
Somló Tamás és Laux József emlékére.

ben (Előd u. 1.)

11

Az idősek világnapja alkalmából az önkormányzat rendezvénnyel kedveskedik
Kőbánya szépkorú polgárainak. Október
3-án, hétfőn 15 órától a Kőrösi Csoma
Sándor Kőbányai Kulturális Központban
(Szent László tér 7–14.) Kovács Róbert,
Kőbánya polgármestere mond ünnepi
köszöntőt. Ezt követően igazi sztárfellépők szórakoztatják a vendégeket, „50
éves a Táncdalfesztivál” címmel. Molnár
György és a Koncertzenekar előadásán
közreműködik: Zalatnay Sarolta, Poór
Péter és Soltész Rezső. Jegyek korlátozott számban az önkormányzat humánszolgáltatási főosztályán igényelhetőek
szeptember 20-ig. Szintén a világnap alkalmából, ugyancsak október 3-án nyitják meg a Kézimunkák című kiállítást,
amelyet a Kőbányai Önkormányzat hirdetett meg korábban nyugdíjasoknak. Az
amatőr kézműves pályázatra beérkezett
alkotások október 16-ig nézhetőek meg a
Kőrösiben.

A fesztivál idején születésnapját
ünneplő Póka Egon tortát kap
egyik zenésztársa kislányától

A színpadi produkciók sorát a Zsuzsi
Mosolyog zenekar nyitotta meg,
utánuk lépett fel a Watch Me nevű
banda. Mindkét csapat Póka Egon
Kőbányai Zenei Stúdiójának tehetséges diákjaiból verbuválódott. Őket
követte Török Ádám és a Mini, amely
új csapattagokkal is hozta az évtizedek óta megbízható, régi formáját.
Rájuk már éppúgy, mint az utánuk
következő zenekarokra igaz volt az a
beharangozás, miszerint a színpadon különböző generációk fognak
együtt zenélni. Török Ádám csapatában két fiatal zenész játszott a
három idősebbel.
Őket követte a Póka–Tátrai ReGeneráció, amelyben a 63. születésnapját ünneplő Póka Egon és barátja, Tátrai Tibor mellett feltűnt a fiatal és tehetséges Baricz Gergő énekes, akit először az X-Faktorban ismerhetett meg a nagyérdemű. Póka
Egon büszkén jegyezte meg a kö-

zönségnek: tanítványát sikerült kimenteniük abból a zsákutcából,
amit a televíziós szerződések jelentenek a fiatal zenészek számára.
A ReGeneráció koncepciója, hogy
nemcsak a két nagy öreg korábbi
bandáinak számait játssza, hanem
minden klasszikust, akit csak szeretnek, és akiket a közönségük is

kedvel. Így idézték meg Radics Bélát
és Jimmy Hendrixet, Charlie-t,
Hobót és Deák Bill Gyulát, a skor
piós Frenreisz Károlyt. A közönség
vette a lapot, a színpadról már nemigen lehetett látni a ritmusra lüktető
tömeg végét.
A koncert szünetében az ünnepeltet pezsgővel köszöntötte fel Kovács
Róbert polgármester, majd a zenésztársak gratulációi következtek.
Póka Egon meghatottan mondott
köszönetet, mert mint fogalmazott,
őszinte hálával tartozik Kőbánya
polgármesterének és azoknak a politikus barátoknak, akik elkötelezettsége nélkül nem létezne sem a
zenestúdió, sem a Kőbányai Blues
Fesztivál.
Póka és Tátrai csapatát a Deák
Bill Blues Band követte, ahol minden zenész minimum egy generá
cióval ifjabb Bill kapitánynál, így a
nagy öreg merő kedvességből „kis
csimasznak” szólította kollégáit. De
akárhogy is van ez az atyai, mégis
tiszteletteljes viszony, fantasztikusan játszották el együtt a Deák Bill
Blues Band és az egykori Hobo
Blues Band klasszikusait. Felejthetetlen zenei élményhez juttatva
ezzel a rockrajongó kőbányaiak sokaságát.
Impresszum
Kiadja a Kőbányai Önkormányzat  Cím: 1102
Budapest, Szent László tér 29. Levelezési cím:
1475 Budapest, Pf. 35  Felelős szerkesztő:
WAG Kft.  E-mail: kobanyaihirek2015@gmail.
com  Hirdetésfelvétel: jankovichtibor@kobanya.hu  Nyomda: Pannon Lapok Társasága
Nyomdai Központ
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Rio kőbányai hőse: Imre Géza
Párba jtőr egyéniben ezüstéremmel, csapatban bronzéremmel
tért haza a 2016-os riói olimpiáról Imre Géza. A Kőbányán élő
világ- és Európa-bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétsze
res olimpiai bronzérmes vívó két évtizede van a világ élvonalá
ban. A világklasszis az olimpia egyik legnagyobb drámájának fő
hőse volt. Lapunknak elmondta, hogy próbál erőt meríteni a
„csak” ezüst miatti csalódásából, hogy még nem döntötte el, in
dul-e a következő olimpián, és hogy Kőbányán igazi családi fé
szekre lelt.
– Miért nem tud felhőtlenül örülni az
ezüstnek? Nem túl szigorú önmagához?
– Sajnos látszik rajtam, hogy egy kicsit csalódott vagyok, mert egy nagyon
nagy lehetőséget hagytam ki, holott a
győzelem küszöbén álltam. A csapatban
szerzett bronzérem aztán valamelyest
kárpótolt. Bármennyire is elszomorít,
hogy egyéniben lecsúsztam az aranyról,
igyekszem túllépni ezen és a dolog jó
oldalára koncentrálni. Például, hogy
arra inspirál ez az ezüst, hogy új célt
tűzzek ki magam elé, hogy akármennyi
is az életkorom, esetleg megküzdjek
még egyszer az aranyért. Ha most nyertem volna, egészen biztos lennék abban,
hogy Tokióban nem indulok, így azonban
más a helyzet.
– Vagyis 2020-ban is elindul az olimpiai
bajnoki címért?
– Azért azt nem merném még kijelenteni, bár mindenki ezt kérdezi tőlem.
Mindenekelőtt fizikálisan kell rendbe
jönnöm, a derekamat nagyon megviselték az elmúlt idők. Ahhoz, hogy formába
jöjjek, megvan minden adottságom, a
többi orvosi kérdés, és mint mindenbe,
ebbe is beleszól a vak szerencse. Egyelőre semmi időm nem volt a regenerálódásra. Nagyon sok meghívásnak teszek
eleget, nagyon sok szeretet vesz körül,

A SYMA Csarnokban az olimpikonoknak rendezett fogadás egyik sztárja Imre Géza volt

rajongók, újságírók ostromolnak, de hát
ez ezzel jár.
– Azért el lehet viselni?
– Húsz évvel ezelőtt, amikor az első
sikereimet arattam, szokatlan volt számomra ez a fajta reflektorfény, de két
évtizedes sportpályafutással a hátam
mögött már megszoktam. Ez is része a

A dobogóra az jut fel, aki küzd
A mindössze 23 éves Kapás Boglárka ötszörös Európa-, kétszeres ifjúsági
olimpiai bajnok és világbajnoki bronzérmes, a riói olimpiáról bronzéremmel
tért haza, amit 800 méteres gyorsúszásban szerzett. Emellett 400 méter
gyorsban a 4., a 4x200 méteres gyorsváltó döntőjében pedig a 6. helyen ért
célba. Az idén világklasszissá vált úszónő nyilatkozott a Kőbányai Híreknek.
– Mi a következő cél?
– A 2017-es budapesti vizes vb-re készü
lök. Nagyon várom már, hiszen egy Ma
gyarországon megrendezett nemzetközi
verseny mindig közel áll a szívemhez. Azt
hiszem, nem kell ragoznom a hazai közön
ség lélekerősítő hatását. Világbajnokság a
hazámban, ez minden szempontból fontos,
bízom benne, hogy csúcsformában leszek.
És persze máris ott lebeg előttem a követ
kező olimpia, 2020-ban Tokió.
– Hogy néz ki egy átlagos napja?
– Mindennap 4.50-kor kelek, aztán
irány az uszoda, ahol 6–7-ig szárazföldi
kondicionáló edzésen veszek részt, majd
2,5 órás vízi edzés következik. Ezt követő
en ebédelek és hazamegyek aludni, mert
fél 5–7-ig újra vízi edzésem van. Ezek után
már csak vacsorára és alvásra vágyom,
helyesebben ez fér bele a napomba.
Szeptembertől folytatom tanulmányaimat
az ELTE pszichológia szakán is. Szorgalmi
időszakban kimarad a napközbeni pihe
nés, emiatt is nehéz beépíteni az úszás
mellé a tanulást. De a távlati terveimben
is az úszás szerepel, hiszen sportpszicho
lógusnak tanulok, ebben a közegben kép
zelem el a jövőmet.
– Hogy jut idő arra, hogy fiatal legyen?
– Nem az átlagos fiatalok életét élem.
Nekem elég sok dolog kimaradt az éle
temből, amit kicsit sem bánok, továbbra is
gond nélkül feláldozom ezeket az úszás
ban kitűzött céljaim érdekében. Nem
tudok bármikor moziba menni, vagy csak
úgy lazán eltölteni egy napot otthon, ol

vasgatva, és persze az esti programokról
is le kell mondanom a hajnali edzések
miatt. Viszont az úszás révén bejártam az
egész világot, az olimpiák hangulata pedig
örökre meghatározó élmény marad a szá
momra.
– Mit üzen azoknak a kőbányai gyerekeknek, akik talán éppen az ön hatására most
kezdik az úszóedzéseket?
– Én már ötévesen tudtam, hogy olim
piai bajnok szeretnék lenni. Szerintem a
gyerekeknél a mozgás szeretete a legfon
tosabb. Az, hogy élvezzék, amit csinálnak,
legyen az bármilyen sport. Ha ez történe
tesen az úszás, annak én a sportág nevé
ben is nagyon örülök. Üzenem, hogy le
gyenek nagyon kitartóak, sose adják fel az
álmaikat, viszont azt is tudniuk kell, hogy
áldozatok nélkül nem lesz siker, minde
nért meg kell harcolni. Az úszás megtanít
az életre: a küzdésre, hogy tudni kell
nyerni és veszíteni is, arra, hogy semmi
sincs ingyen. A dobogóra az jut fel, aki
megküzd érte. Számomra ezért olyan
szép és értékes ez a sport, ebből merítem
az erőm.

sportnak. Pár hét múlva, amikor már
ismét csend lesz körülöttem, leülepedett minden bennem és át tudom beszélni a családdal, akkor fogom meghozni a végső döntést: belevágok-e egy
tokiói felkészülésbe vagy nem.
– Mit jelent önnek Kőbánya?
– Most már lassan két éve annak,
hogy Kőbányára költöztünk. Egy nagyon
szép, barátságos környezetben sikerült
megtalálnunk a családi fészkünket. Feleségem, Kökény Beatrix itt is dolgozik,
mint az FTC kézilabda női szakág és
utánpótlás vezetője, és a gyerekeim is
Kőbányán edzenek, ezért Kőbánya nekünk többet jelent, mint egyszerű lakhelyet. Ez igazi otthon a számunkra.
– Ön nagy példakép a kőbányai sportoló gyerekek szemében is. Valószínűleg a

következő hetekben sok fiatal jelenik
majd meg a vívótermekben.
– Nagyon örülnék neki, ha mind többen választanák ezt a gyönyörű sportot.
Talán azt üzenném nekik, hogy véssék
jól az eszükbe és a szívükbe: a tehetség
szükséges minden sporthoz, de az nem
minden. Az igazi eredményekhez mérhetetlen elszántság és hihetetlen kitartás szükséges. Talán ez a legfontosabb!
Sohasem csüggedni, sohasem nyugodni
bele, ha valami nem úgy alakul, ahogy
elterveztük. Ahogy én sem hagyom magamat elmerülni abban a csalódásban,
az önsajnálatban, amiről az interjú elején beszéltem. A leghasznosabb, amit
kívánhatok minden fiatalnak, az a makacs kitartás és mellé szorgalom és
kemény munka.

Olimpikonjaink
Egész Kőbánya méltán büszke az itt élő, illetve a versenyekre itt készülő
sportolókra. Mindent beleadva, keményen küzdöttek, és sokszor csak tizedmásodperceken vagy centimétereken múlt a siker.
Imre Géza vívó
párbajtőrvívás, egyéni ezüstérem,
csapatbronzérem
Az olimpiáról két dobogós eredmén�nyel hazatérő világklasszis az egyéni
aranyért folyó versenyben sokáig vezetett, végül dél-koreai ellenfele fordított. A közönség, az újságírók azóta
képtelenek meggyőzni arról, hogy az
ezüst megszerzése a szemükben
ugyanakkora érdem, mint az aranyé.
Mike Róbert kenus
Kajak-kenu C2, 1000 m, 4. helyezett
Mike Róbert Vasbányai Henrikkel indult a kenu kettes számban. A versenynek magabiztosan nekivágó és
dobogóra pályázó két sportoló kőkemény hajrában mindössze két tizedmásodperccel maradt le a bronzéremről.
Risztov Éva hosszútávúszó
10 km-es hosszútávúszás, 13. helyezett
Londoni olimpiai bajnokunk a rajt után
a táv feléig remekül haladt, többször
vezetett is. A verseny végére teljesen
kimerült, így 13. lett.
Tobai-Sike Renáta sportlövő
sportpisztoly 16. hely, légpisztoly
17. hely
A sportolónőnek rengeteg erőt adott
az a szeretet, amit az itthoniaktól
kapott.
Szabián Norbert sportlövő
50 méter puska, fekvő versenyszámban
42. helyezett

A 34 éves sportoló a kőkemény felkészülés miatt jobb eredményre számított.
Késely Anna úszó
4x200 gyorsváltó, 6. helyezett,
400 m gyors, 21. helyezett, 200 m gyors,
25. helyezett
Az alig 15 éves úszónő a magyar olim
piai küldöttség legfiatalabb tagja volt.
A Kőbánya SC ifjú úszójának az olimpiai
tapasztalat erőt adhat a folytatáshoz.
Pulai Bence
4x100 m vegyes, 9. helyezett, 100 m
pillangó, 26. helyezett
A váltónak csak hajszálon múlott a
döntőbe jutás.
Telegdy Ádám úszó
200 m hátúszás, 19. helyezett
A 21 esztendős sportoló nagyon szeretett volna Rióban a döntőbe jutni, de ez
most nem sikerült.
Horváth Dávid úszó
200 m mellúszás, 30. helyezett
A nemzetközi szövetség (FINA) többször módosította a saját döntését, így
a 20 éves úszó végül az utolsó pillanatban került be az olimpiai csapatba.
Pulai Vince, Reményi Ármin, Szabó
Norbert úszók
Kisebb vihart kavart a férfi 4x100-as és
4x200-as magyar gyorsváltó kizárása,
amelyben a Kőbánya SC úszói is szerepeltek. Előbbi országos csúccsal
zárt a 12. helyen, míg a 4x200-as csapat a 16. helyen végzett.

