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Takács Nikolas hálás, amiért
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A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

A 'Fradivárossal' a Népliget is megújul
A Ferencváros 2020-ig felépülő
új, 24 hektáros sportközpontjának köszönhetően biztonságosabbá és rendezettebbé válik a
Népliget, és ez önmagában is
újabb fejlesztéseket generálhat
a városrészben – nyilatkozta lapunknak az FTC elnöke. Kubatov
Gábor hangsúlyozta: a több tízmilliárd forintos beruházásnak
köszönhetően még több kőbányai
gyerek sportolhat majd az egyesületben. „Egy idő után rájön az
ember, hogy nem a pillanatnyi
sikerek számítanak. Az elitsport,
a bajnokság megnyerése csak
azért fontos, hogy még több gyereket ide tudjunk csábítani” – fogalmazott. A klubvezető szerint
rendkívül jó az együttműködés
az egyesület és az önkormányzat
között, a Fradi fontos partnerének nevezte Kőbányát, és méltatta a kerület sportkoncepcióját is,
amelyet a Ferencváros támogat.
Interjúnk a 12. oldalon

Zöld lámpa a Mázsa téri Csapatmunkával
a kerület fejlődéséért
sportkomplexumnak

Év végén megérkezett az első 2 milliárd forint a kormánytól az önkormányzat számlájára, így végre valóra válhat a kőbányaiak régi álma, hogy rendeződjön a Mázsa tér
sorsa. A jelenleg elhanyagolt területen a tervek szerint több mint 10 milliárd forintból egy modern uszoda és multifunkcionális sportcsarnok épülne. A létesítmény a
Kőbánya Sport Club versenyzői mellett más kerületi egyesületek, illetve óvodák, iskolák, de a kerület valamennyi sportolni vágyó lakosa előtt is nyitott lehet – mondta
lapunknak Kovács Róbert polgármester. Ha minden jól megy, a sportkomplexum
2019-re elkészülhet.

„Aki itt él, annak talán fel sem tűnnek a változások, mert folyamatában látja
azokat, pedig ma valóban Kőbányával példálózik a többi kerület” – nyilatkozta lapunknak György István, aki Budapest főváros kormánymegbízottjaként
sem távolodott el kerületétől. Mint mondta, Kovács Róbert polgármesterrel
és Révész Máriusz országgyűlési képviselővel igazi csapatmunkában dolgoznak Kőbányáért. Szerinte ennek a szoros együttműködésnek köszönhető
például, hogy tavaly a Havas Ignác utcában adták át az ország egyik legszebb
kormányablakát.

Cikkünk a 3. oldalon

Interjúnk a 9. oldalon

ÓVODÁS FARSANGI JELMEZÖTLETEK A4–5.
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Rekordtartalék a költségvetésben

Folytatódik a polgármesteri hivatal korszerűsítése

Megvan a tervezett
beruházások fedezete
A képviselő-testület az év első
ülésén jóváhagyta a Budapest
és Kőbánya közös adóbevételének megosztásáról szóló fővárosi rendelettervezetet. E szerint 2017-ben a fővárosi és a
kerületi önkormányzatot közösen megillető adóbevételekből
(iparűzési és az idegenforgalmi
adó, valamint az adópótlékok
és bírságok összege) kerületünk idén 5 milliárd 194 millió
forintot kap, mert a Fővárosi
Önkormányzatot idén 1,5 százalékkal nagyobb rész illeti

meg, ugyanakkor 6,8 milliárd
forinttal magasabb az összbevétel is. Ez összességében 14
millió forinttal kevesebb, mint
tavaly. A Kőbányai Önkormányzat évek óta felelősen gazdálkodik a kerület vagyonával,
ennek köszönhetően ez a 14
millió forintos kiesés nem okoz

8,2

problémát. A költségvetési tartalék jelenleg megközelíti a 8,2
milliárd forintot, amelyből az
önkormányzat a fejlődő Kőbánya beruházásait tudja elindítani és finanszírozni. Soha ekkora
összeg nem állt még rendelkezésre – mindez stabil alapot jelent a további fejlesztésekhez.

Hőszivattyús fűtést kap
a műemlék épület
Gazdaságos és környezetbarát hőszivattyús
rendszerre cserélik a felújítás alatt
álló Polgármesteri Hivatal fűtését.

milliárd

forintos tartalék

Összefogás az új orgonáért

Varnus Xavér jótékonysági hangversenyét az önkormányzat is támogatta

Kőbánya számára fontos, hogy
erejéhez mérten támogassa a
nemes célokat. Az Ihász utcai
református templom 1911-ben
készült orgonájának felújítása
ilyen kezdeményezés, melynek
jelentőségét az is mutatja, hogy
Varnus Xavér a közelmúltban jótékonysági hangversenyt adott a
Szent László római katolikus plébániatemplomban. A világhírű
kőbányai orgonaművész tiszteletdíjáról lemondva járult hozzá
Budapest egyik legimpozánsabb
református templomi hangszerének újjáépítéséhez. A kerület az
orgona felújítását szolgáló akcióhoz 1,5 millió forinttal csatlakozik; lemondva a koncertből származó terembérleti díjról – erről
egyhangúlag határozott idei első
ülésén a képviselő-testület. A rekonstrukció teljes becsült költsége mintegy 6 millió forint.

Télen olcsóbb lesz a fűtés,
nyáron pedig a hűtés a hivatalban

A Polgármesteri Hivatal Szent
László téri műemlék épületének
felújítása tavaly kezdődött a
födém hőszigetelésével, majd a
fa nyílászárók felújításával, a régi
ablaküvegek hőszigeteltre való
cseréjével. Ez utóbbi művelet a
hetekben fejeződik be, így a felújítási program elérkezett a következő állomásához, a fűtéskorszerűsítéshez.
A képviselő-testület legutóbbi
ülésén határozott arról, hogy a
hivatalban energiatakarékos és
rendkívül környezetbarát hőszivattyús rendszer kiépítésével
váltsák ki a jelenleg üzemelő ve-

Imre Géza az év kőbányai sportolója
A siker mindig elismerést vált ki, de példaképek azokból lesznek, akik valami pluszt is hozzátesznek a „statisztikához” – mondta Kovács Róbert polgármester
Imre Gézáról, aki a napokban vette át a Kőbánya Sportolója 2016 elismerést. A díjátadó ünnepségen nemcsak az olimpiai ezüstöt szerző párbajtőrözőt méltatták, hanem a 2016-ban kiemelkedő eredményt elérő
valamennyi kőbányai sportolót.
Gálaesten mondott köszönetet a
kerületben élő vagy itt versenyző
sportolók 2016-ban elért eredményeiért a Kőbányai Önkormányzat. „Több olyan egyesület
is működik Kőbányán, amely bajnokokat és példaképeket nevel
Magyarországnak. Mindannyian
büszkék lehetünk arra, hogy az
itt élők, a Kőbányán sportolók
ilyen kiemelkedő eredmények elérésére képesek” – hangoztatta
Kovács Róbert. A polgármester
szerint ez a városrész nemcsak
elvárja a sikereket, hanem mindent meg is tesz azért, hogy ezek
az eredmények megszülethessenek: a kerületi önkormányzat kiemelt feladatának tartja a versenysportolók felkészülési körülményeinek javítását, az utánpótlás-nevelés lehetőségeinek
bővítését és a korosztálytól független, aktív szabadidős tevékenység támogatását.

A Kőbánya Sportolója díjról
szólva a polgármester úgy fogalmazott: ez nem egy sportszakmai elismerés; az átlagemberek, a civil szervezetek, az
egyesületek és az önkormányzat közösen fejezik ki megbecsülésüket a választott sportoló
iránt. „A siker mindig elismerést vált ki, de példaképek nem
írhatók le számokkal: ők a személyiségük, a cselekedeteik
miatt lesznek azok – számukra
a siker nemcsak cél, hanem
eszköz is arra, hogy felhasználják a közösség érdekében” –
mondta Imre Gézáról. A világés Európa-bajnok, kétszeres
olimpiai ezüstérmes, kétszeres
olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó Kőbányán él feleségével,
Kökény Beatrixszal, az FTC kézilabda női szakág és utánpótlás vezetőjével, gyermekeik is a
kerületben edzenek.

A Kőbánya Sportolója 2016 díj jelöltjei
Imre Géza – világ- és Európa-bajnok, kétszeres
olimpiai ezüstérmes, kétszeres olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó, a Budapesti Honvéd versenyzője, kerületünk lakosa.
Pakot Anna – a Magyar Póniklub Szövetség
igazolt lovastorna-versenyzője, 2012-ben,
2015-ben aranyjelvényes első osztályú versenyző, több országos és külföldi verseny eredményes résztvevője, kerületünk lakosa.
Sárkány Vivien – 2007 óta a Kőbánya SC birkózószakosztályának versenyzője, számos országos verseny első helyezettje, magyar bajnok, a 2014-es, 2015-ös évben „Az év sumobirkózója” cím tulajdonosa, Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes sumobirkózó.
Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia Kadett
A csapata – 2001-2002-es születésű ifjú sportolók csapata, a budapesti bajnokság bronzérmesei, ezüstérmesei, regionális junior bajnokok,
az Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga résztvevői.

gyes, részben a Szent László Általános Iskolából érkező távhő-,
valamint a kiegészítő gáz- és villanykonvektoros fűtést. A korszerű, 21. századi technológiának
köszönhetően az új rendszer
télen fűt, nyáron pedig hűt majd,
tehát az utólagosan beépített légkondicionálókat is váltja. Az energiahatékony fűtés kialakítására a
képviselők 174 millió forintos keretösszeget fogadtak el. A beruházást követően az épület téli fűtési költsége akár a felére is
csökkenhet. Kivitelezésére rövidesen ajánlattételi felhívást tesznek közzé.

Felépülhet a Mázsa
téri sportkomplexum
Év végén 2 milliárd forint érkezett a kormánytól a Kőbányai Önkormányzat
számlájára. Az összeg a Mázsa térre tervezett multifunkcionális sportcsarnok
és uszoda építésének előkészítését szolgálja.
Valóra válhat egy régi álom Kőbányán: rendeződhet a közelmúltban önkormányzati tulajdonba visszakerült Mázsa tér
sorsa. Az ingatlanon a tervek
szerint egy modern uszoda és
multifunkcionális sportcsarnok
épülne – nyilatkozta lapunknak
a polgármester. Kovács Róbert
elmondta: a beruházás előkészítésére év végén a kormánytól megérkezett az első 2 milliárd forint az önkormányzat
számlájára. A fejlesztés több
mint 10 milliárd forintból valósulna meg.
A polgármester vezette önkormányzati küldöttség hamarosan tárgyalásokat kezd a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékeseivel, melynek
során a tervezett fejlesztés
részleteit pontosítják a tárca
szakértőivel. A közeljövőben
elkezdődhetnek a talajtani
vizsgálatok is. A tervpályázatot
csak a részletkérdések tisztázása után lehet kiírni – hangsúlyozta Kovács Róbert. Ha minden jól megy, 2019-re elkészülhet a beruházás.
A Kőbányai Önkormányzat elképzelése szerint a Mázsa téren
egy szinte minden teremsport-

ágat kiszolgálni képes, korszerű sportcsarnok és egy 50 méteres medencével ellátott uszoda épülne. Ez méltó otthona
lenne az ország legkiemelkedőbb úszó műhelyét is működtető Kőbánya Sport Clubnak,
melynek kiválóságai jelenleg
csak egy 33 méteres medencében tudnak edzeni. Emellett a
komplexum alkalmas lenne
arra, hogy a reménybeli budapesti olimpia idején az olimpi-

konok edzőhelye legyen. De
nem csak az élsportolók használhatnák a Mázsa téri létesítményt: a KSC mellett más kerületi sportegyesületek, illetve
óvodák, iskolák, a kerület valamennyi sportolni vágyó lakosa
előtt is nyitott lehet a központ –
hangsúlyozta a polgármester,
hozzátéve: ha a fejlesztés megvalósul, akkor hozzájárulhat az
évtizedek óta elhanyagolt környék megújításához is.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Sok a magát nehezen ellátó ember a kerületben.
Legnagyobb veszélyben a magányos idős emberek vannak. Ők könnyen válnak fűtetlen lakásuk
foglyává – figyelmeztet a humán szakterületért
felelős alpolgármester. Weeber Tibor ezért arra
kér mindenkit, hogy kopogtasson be azokba a
házakba, lakásokba, ahol nem füstöl a kémény,
nem ürítik a postaládát, nem tudják ellapátolni a
havat. Segítség kérhető munkaidőben az önkormányzat ingyenesen hívható 06-80/205-271-es
zöldszámán is.

Újra itt a Kőbányai
Kalendárium
Megjelent a 2017-es Kőbányai Kalendárium,
melyet az önkormányzat ingyenesen tesz elérhetővé a kerület lakosainak. A kiadvány a kalendarium@kobanya.hu e-mail címen igényelhető
név, lakcím és telefonszám megadásával, majd
a visszaigazolást követően a következő helyszíneken vehető át:
 Kőbányai Polgármesteri Hivatal főépületének
aulája (1102 Budapest, Szent László tér 29.)
 Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata
Újhegyen (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.)
 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
Központ recepciója
(1105 Budapest, Szent László tér 7–14.)
 Köszi recepciója (1105 Budapest, Előd u. 1.)
 Pongrác Közösségi Ház recepciója
(1101 Budapest, Gyöngyike utca 4.)
 Újhegyi Közösségi Ház recepciója
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.)

Nemcsak egy ultramodern sportcentrummal bővülhet a kerület; a fejlesztés hozzájárul az évtizedek óta elhanyagolt környék megújításához is.
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Kedves Kőbányaiak!
Amikor ezeket a sorokat írom, az
egész ország, köztük mi, kőbányaiak is
gyászoljuk a január 20-i olaszországi
buszbaleset áldozatait. Imádkozunk a
sérültek mielőbbi gyógyulásáért, a
túlélőkért és az érintett családokért. Az ehhez hasonló tragédiák mindig próbára teszik az embert, a szűkebb
és tágabb közösségeket. Ráébresztenek
mindnyájunkat arra, hogy egy pillanat alatt összedőlhet a
világ, ezért ilyenkor talán még jobban odafigyelünk a szeretteinkre, egymásra. Szembesülünk azzal, milyen kicsik és
esendőek vagyunk egyedül, de rájövünk arra is, mit jelent,
ha van, akire számíthatunk. Bizony, hatalmas erő rejlik az
összefogásban!
Az elmúlt években kerületünk közössége számtalanszor
bebizonyította, hogy nem csak a bajban tud összefogni. A
Kőbánya Sportolója díj, amelyet a napokban adtunk át Imre
Géza párbajtőrözőnknek, nagyszerűen kifejezi Kőbánya ös�szefogását, a kőbányaiak összetartozását. A kerület polgárai, civil szervezetei, sportegyesületei és az önkormányzat
közösen ismeri el azt az áldozatos munkát, tisztességet, a
kerület és a haza szeretetét, amely a kiváló sport- eredményeken túl valódi példaképpé teszi a díjazottat.
Ugyanennek az összefogásnak köszönhető, hogy a 2016os évet városunk nagyon szép számokkal zárta, pénzügyi
helyzetünkkel sok település cserélné el a magáét. Több
mint 8 milliárd forint tartalékunk van, ami lehetővé teszi az
idei évre tervezett valamennyi, fejlesztéssel járó álmunk
megvalósítását. A napokban készült el a Szent László térnél
az új önkormányzati ügyfélközpontunk, egy olyan, világvároshoz méltó épület, ahová öröm lesz betérni, ha ügyeket
kell intézni.
De vannak merészebb álmaink is, például a Mázsa téri
szégyenfolt felszámolása. Tavaly sikerült visszaszereznünk
a terület tulajdonjogát, és terveinkhez sikerült megnyernünk a kormány támogatását. 2016 utolsó napjaiban meg is
érkezett az önkormányzat bankszámlájára az első 2 milliárd
forint, amely a Mázsa téri multifunkciós sportcsarnok és
uszoda építésének előkészítését szolgálja. Mindez azt jelenti, hogy 2019-re nemcsak egy ultramodern sportcentrummal gazdagodhat Kőbánya: a beruházás hozzájárul
ennek az évtizedek óta elhanyagolt környéknek a megújításához is.
Összefogás, bizalom és türelem – ezekre az erős alapokra építjük a fejlődő Kőbányát. 2017-ben is mindent megteszünk azért, hogy kerületünk ne csak földrajzi értelemben
legyen Budapest közepe.

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

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

Rendőrségi hírek

Ingyen ellenőrzik a kéményeket

KERESIK A VILLAMOS SZATÍRJÁT. A fantomképen látható, 20–25 év
körüli, kb. 170 centiméter magas, vékony testalkatú
férfi szeméremsértő módon viselkedett január 10-én este a
62/A jelzésű villamoson az Ónodi utca és a Szent László tér
közötti szakaszon. A férfi Kőbánya alsó megállónál szállt le
és a Mázsa tér irányába távozott. Világos dzsekit és fekete
sapkát viselt, valamint egy világoskék hátizsák volt nála.
A rendőrség kéri, hogy aki a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-1/263-7200 telefonszámot vagy írjon a 10rk@budapest.police.hu e-mail címre.

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2017-ben is ingyenesen végzi a
kötelező ellenőrzéseket. A cég munkatársait kötelező beengedni. Annak érdekében, hogy ez a lehető legkevesebb
gondot okozza, az ellenőrzés időpontjáról nemcsak hirdetményben tájékoztatják az ügyfeleket, hanem a társaság
honlapján, a www.kemenysepro.hu oldalon is. A regisztrált ügyfelek akár e-mailben és SMS-ben is értesülhetnek az ellenőrzés pontos időpontjáról. Az ingye-

RENDŐRKÉZEN A BUSZOS GARÁZDÁK. A rendőrök elfogták azt a párt, akik december 11-én éjszaka a 9-es buszon molesztáltak, majd bántalmaztak egy
fiatal hölgyet. A rendőrség január közepén kőbányai lakhelyén elfogta az ügyben gyanúsítható R. Róbert 34 éves tápiószelei és B.-né N. Franciska 32 éves
budapesti lakost, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.
KIFOSZTOTT EGY IDŐS NŐT. December végén a Kápolna utcában egy idős, bottal
járó asszony kezéből kitépte táskáját, majd elmenekült egy 40 év körüli, körülbelül 180 centiméter magas, kopasz férfi. A bűncselekmény elkövetésekor
fekete bőrdzsekit, terepszínű nadrágot és fehér kapucnis pulóvert viselt. Az
ismeretlen tettesről az egyik üzlet biztonsági kamerája felvételt készített, ami
megtekinthető a police.hu rendőrségi portálon. A kőbányai rendőrkapitányság kéri, hogy aki az elkövető kiléte felől információval tud szolgálni, jelentkezzen.

nes szolgáltatás keretében azok, akik
igényelték az elektronikus értesítést, 7
nappal az ellenőrzés előtt emlékeztető
e-mailt kapnak, míg 3 nappal az ellenőrzés előtt SMS-emlékeztetőt küldenek a
számukra az ellenőrzés időpontjával és
az ellenőrzéssel érintett cím adataival.
Az önkormányzat honlapján (www.
kobanya.hu) megtalálható az a tervezett
ütemezés, amely utcára lebontva tartalmazza, hogy mikor hol lehet számítani
az ellenőrzésre.
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Vízkereszttől nagyböjtig – itt a farsang!
Elkopnak a népszokások
A magyar hagyományban a farsang ezer szállal kapcsolódott a hajdani
falusi élet szigorú ritmusához. A duhaj ünnep egyik lényegi része a mulatozás, a böjt előtti utolsó nagy evészet. A másik a télbúcsúztatással és
a tavaszvárással függ össze, ezen a szálon pedig a párválasztás, a lakodalmak ideje, így sok rítus a nemiséghez, a termékenységhez kötődik.
Koltay Erika néprajzkutató

A Néprajzi Múzeum munkatársa, Koltay
Erika néprajzkutató beszélt lapunknak a
vízkeresztet követő időszak hagyományairól. A farsang során sok helyen feltűnt a
termékenységvarázslás. Ennek egyik megnyilvánulása például a „tikverőzés”, ami
arról szólt, hogy a legények egy vesszővel a
baromfiudvar lakóinak hátsójára csapdos-

Pogány gyökerű
Programok a Zsivaj oviban hagyományok nagyböjt előtt
Az óvodások már készülődnek

Tikverőzés és vénlánycsúfolás

tak, ezzel is ösztönözve őket a „tikmony”, azaz a tojás termelésére.
A tájanként különböző népszokások
mindegyike a közösség előtt, közös szórakozásként zajlott. Mátraalmáson például
a múlt század közepéig élő hagyomány volt
az asszonyfarsang, amely a nemi szerepek
felcseréléséről szólt. A férfiúi mintákat

átvevő „szalonspicces” nők ilyenkor az
utcán elkapták az „embereket” és jelképes
módon megborotválták őket.
A különféle maszkoknak az volt a szerepük, hogy álarc mögé rejtsék a viselőjét,
mert az olyat tervez csinálni, amit máskor
nem tenne. Ilyen például, amikor a legények
a lányokat meghempergették a hóban vagy
arcukat bekormozták. De a pajkos, sőt pajzán játék gyakran kiegészült azzal a ma
molesztálásnak minősülő termékenységnövelő szokással is, hogy a maszkos férfiak
az elkapott leányok szoknyája alá nyúltak.
A régi falusi világban a legényavatás, a
párválasztás és az esküvők is erre az időszakra estek. Ha egy lány 20 évesen nem
kelt még el, akkor számíthatott a „vénlánycsúfolásokra”. Ennek a kultúrája élénken
élt még a 19. században, például a legények egy vaskos fatörzzsel „felszántották”
a vénkisasszony udvarát, jelezve: ideje a
magvetésnek.
A farsang másik funkciója a tél jelképes
elüldözése volt. Ezt szolgálta a csúf jelmezbe
öltözött figurák felvonulása, a telet
jelképező holmik, figurák tréfás
hamvasztása is. A farsang velejárója, a nagy evés is összekapcsolódik a népélet praktikus
oldalával. A télen leölt disznóból nem minden került a füstölőbe, a hurkát és májat például
sürgősen el kellett fogyasztani,
hiszen csak frissen jó. Erre a farsang kézenfekvő ürügyet adott.
A nagy evészet, a húshagyó kedd és a
torkos csütörtök a kulináris élvezet és a maradékok „elpusztítása” mellett lényegében
egy hízókúra volt, hogy legyen tartalék a
húsvétot megelőző böjti hetekre.

A Zsivaj Óvodában komolyan veszik a népi
hagyományok ápolását. Mindennap farsangi programokkal várják a gyerekeket.

Igen mozgalmas hetek ezek a Zsivaj utcában – nyilatkozta lapunknak Babics Attiláné, a Zsivaj Óvoda
vezetője. „Beszélgetünk a régi farsangi szokásokról, megnézzük az előző évek farsangi fotóit, videofelvételeit, jelmezeket tervezünk. Egy héttel
korábban elindul a lázas készülődés, álarckészítés, teremdíszítés, girlandragasztás, óvodaszépítés” – sorolta a vezető.
Mindennap más program van napirenden. Szerepel benne állatos nap, amikor a kicsik plüssállatokat hoznak, állatoknak öltöznek, egy bűvész pe

dig kiskutyát varázsol el, amit közösen simogathatnak. Van egy fordított nap, amikor a fiúk lányok
lesznek, a lányok pedig fiúk. Rendeznek maszka- A farsang pogány ünnepként született az antik világban, ahol a kereszténység megjebált saját készítésű álarcokkal, kalapokkal, zené- lenésével megpróbálták kiirtani a hangos mulatságot. Persze akkoriban ez az ünnep
vel, tánccal, mozgásos játékokkal, tombolával. még a fékevesztett tivornyákat, ízléstelen vicceket és a mértéktelen alkoholfogyaszIlyenkor a szülők is bejöhetnek, természetesen
tást jelentette.
kizárólag jelmezben. A gyerekek kis műsorral,
farsangi énekekkel, verssel, tánccal szórakoztatják őket, majd saját szavaikkal, verseikkel bemu- A farsang vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig meghaló és újra feltámadó természet; a káosz és a
tatják a jelmezüket.
rend párharca, a 40 napos böjt előtti eszem-iszom,
(vagyis a nagyböjt kezdetéig) terjedő időszakot jelöli. Az
„Tél végén a gyerekekkel közösen kisze bábot időszakot a mulatozások, bálok, jelmezes
a fékevesztett mulatozás. Nem
készítünk, elővesszük a ritmushangszereket, felvonulások jellemzik. A farsang
meglepő, hogy mindezt a
csörgőket, dudákat és az álarcokat. Jó hangosan gyökerei az antik görög és
mértéktartást, jámbor,
az udvarra vonul közel száz gyerek és az óvó nénik, római világba nyúlnak vis�visszafogott és erkölcsös életet hirdető
majd elégetjük a bábokat, így ijesztjük el a telet” sza, a Dionüszosz- és
Mithrász-kultusz eseegyház sosem támo– mesélte Babics Attiláné.
ményeihez, a római sagatta. Rejtély, hoturnaliákhoz. Ez utóbbi
gyan tudtak ezek a
Szaturnusznak, a vetés,
pogány eredetű szokások fennmaradni,
a földművelés istenének
sőt a magyarság esetétiszteletére rendezett 6 napos vigasság, amely emberáldozattal végzőben néhány száz évvel a kereszdött. Kockadobással sorsolták ki az
ténység felvétele után gyökeret
ünnepség királyát, akinek mindenki
verni.
engedelmességgel tartozik, de a saturA farsang csúcspontja a karnevál,
nalia végeztével önkezével kell véget
amelyet a farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három napban, a
vetnie életének. Halálával a tél hal
magyar népnyelvben a „farsang farka”
meg, hogy átadhassa helyét az ébredő
időszakban tartanak, hasonlóan a világ
új világnak.
nagy karneváljaihoz, mint amilyen a riói
A későbbiekben az emberáldozat
vagy a velencei. Az álarcos, jelmezes alajelképessé vált, s maga a szertartás
koskodás majdnem minden farsangi szois egyfajta misztériumjátékká alakult
kásban előfordul, nálunk legismertebb forát. Rengeteg egyezés van a világ farsangjai között. Mindenütt megjelenik a
mája a mohácsi busójárás.

Boros sertéscomb és csörögefánk

Egyszerű és olcsó jelmezötletek
Szükséges alapanyagok:
 fehér anyag (pl. lepedő) vagy toa
lettpapír  fehér póló, nadrág
 tűzőgép  ragasztó  olló

Szükséges alapanyagok:
 barna póló,
nadrág/szoknya, a ruhával
megegyező barna anyag
 madártoll vagy színes
kartonból kivágott „toll”
 ragasztó  olló

Elkészítés: A jelmez elkészítésének
két módja is van. Az első, hogy a fehér ruházatra toalettpapírt ragasztunk, körben,
illetve lelógatva is. A tartósabb lehetőség,
hogy a fehér lepedőt csíkokra vágjuk, körbetekerjük a pólót, néhány helyen tűzőgéppel rögzítjük/varrjuk. A fejre lepedőből/
fásliból fejfedőt készítünk.

Elkészítés: A jelmez elkészítése nagyon egyszerű, a póló ujját, nadrág/
szoknya alját rojtosra vágjuk. A ruházattal megegyező anyagból pedig fejpántot készítünk, amelybe madártollat tűzünk/ragasztunk. A gyermek
arcát kifestjük, a kislányoknak fonott
copfot is készíthetünk.

Múmia

Az utolsó pillanatban sem
kell lemondani a beöltözésről.
Sokféle jelmez készíthető
olcsón, könnyen és gyorsan.
Mindenkinek vannak meghatározó gyermekkori farsangi élményei. A kislányok
hercegnőnek öltöztek, ami ma sincsen
másként, csupán a mesék változtak,
Csipkerózsika helyett a Jégvarázs királylánya a sláger, Vukot pedig felváltotta a
Csillagok háborúja szőrös Csubakkája.
A jelmezkölcsönzők szerint a felnőttek
körében az egyszerű, páros öltözék a
trend: stewardess és pilóta, ápolónő és
beteg. Jelmezt néhány helyen 3500 forinttól kölcsönözhetünk, azonban otthon is
remek, olcsóbb jelmezek készíthetők
rövid idő alatt.

Dobókocka

Bárányfelhő

Szőlő

Szükséges alapanyagok:
 fehér kartonpapír
 fehér póló, nadrág
 madzag
 ragasztó
 olló

Szükséges alapanyagok:
 lila vagy zöld lufik
 lila vagy zöld póló, nadrág  zöld karton
 ragasztó  madzag  cérna  tű  olló

Elkészítés: A kartonból 2 bárányfelhő formát vágunk ki. A két kartont felül kétoldalt
madzaggal kötjük össze, így a gyermek
könnyen bele tud bújni.

Indián

Elkészítés: A lufikat felfújjuk, összekötjük.
A „szőlőszemeket” egyesével felvarrjuk a
pólóra, nadrágra. A fejdíszhez zöld kartonból szőlőlevél formát vágunk, amit a gyermek fejével megegyező kerületű kartonra
ragasztunk.

Szükséges alapanyagok:
 kartondoboz
 kartonpapír
 ragasztó
 olló
Elkészítés: A kartondobozon lyukat vágunk a fejnek és a karoknak, alul
nyitva hagyjuk, hogy a
gyermek megfelelően tudjon mozogni. Kartonpapírból kivágjuk a pöttyöket és a dobozra ragasztjuk.

Katicabogár
Szükséges alapanyagok:
 piros és fekete karton  fekete póló, nadrág, cipő
 kevés piros és fekete anyag  hajpánt  drót  ragasztó  olló
Szárny elkészítése: A piros kartonból vágjunk két egyforma
nagyságú szárnyat, a szárny lehet kör vagy csepp alakú is.
A piros kartonra fekete kartonból pöttyöket ragasztunk. Fekete
anyagból két csíkot vágunk, majd azokat a szárnyak belső oldalára ragasztjuk, hogy a gyermek hátizsákként felvehesse.
A szárny egy kinőtt piros harisnyából is készülhet: drótvázra
feszítjük és fekete filctollal pöttyöket rajzolunk rá.
Csáp elkészítése: A hajpántra két drótot rögzítünk, amelyet fekete anyaggal vonunk be. A drót végére piros anyagból gömböket formázunk, a drótra rászúrva rögzítjük. A katica testéhez
csupán fekete ruhákra van szükségünk.

A Torockó vendéglő farsangi menüje
A böjtre erőt kell gyűjteni! Erre pedig tökéletesen alkalmas a laktató magyar konyha.
A néphagyomány szerint ilyenkor – a téli disznóvágást követően – sertéshúsból készül az
asztalra való, fánk nélkül pedig talán nincs is farsang.
A Torockó vendéglő konyhafőnöke, Bedő László vezető
séf farsang idejére tradicionális ünnepi főételt és des�szertet ajánl a Kőbányai Hírek olvasóinak.

Boros sertéscomb (4 adag)
Hozzávalók:  1 kg sertéscomb
 20 dkg csiperke gomba  20 dkg sárga- és fehérrépa
 1 db kisebb zeller  6 zsömle
 50 dl édes vörösbor  50 dl paradicsomlé
 só  bors  majoranna ízlés szerint
Elkészítése: A zsömléket vízbe áztatjuk. A gombát szeletekre vágjuk, zsírban megpirítjuk, a zöldségeket puhára főzzük. A húst másfél tenyérnyi szeletekre vágjuk,
sózzuk, borsozzuk. A töltelék elkészítéséhez a zsömlét
kinyomkodjuk. Hozzá tesszük a főtt zöldséget, a gombaszeleteket, a sót, borsot és majorannát. Az egészet egyneművé keverjük. A befűszerezett húst kiklopfoljuk,
majd elosztjuk rajta a tölteléket. Betekerjük, a végét
visszahajtjuk és hústűvel összetűzzük. Teflonban nagy lángon megpirítjuk a tetejét, hogy ropogós legyen, majd
ráöntjük a borral összekevert
paradicsomot és kis lángon
így pároljuk 40 percig. Köretnek burgonyafánk vagy ap
róra vágott savanyúkáposztával kevert rizs ajánlott. Kísérőnek száraz vörösbor vagy rozé
való.

Csörögefánk (4 adag)
Hozzávalók:  20 dkg liszt
 3 tojás  csipetnyi só
 3 evőkanál cukor
 3 evőkanál tej  4 cent rum
Elkészítése: A hozzávalókat összekeverjük, összegyúrjuk, majd 15 perc hűtés után vékonyra nyújtjuk. Cakkos
vagy egyenes rádlival rombusz alakúra vágjuk, és a
közepét ferdén bemetsszük úgy, hogy a csücskét vissza
tudjuk a vágatba dugni – ezzel egy szaloncukorhoz hasonló jellegzetes formát nyerünk. A tésztát bő, forró
olajban 2 perc alatt őzbarnára sütjük. Tálalás előtt
porcukorral beszórjuk.
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Kőbányai kutyabajok

A FEMA saját kabalakutyáját is „beveti”
a felelős állattartás népszerűsítéséhez

Mérgezett hússal, virslibe rejtett szögekkel próbáltak megölni vagy megkínozni
ismeretlen tettesek kőbányai kutyákat. Szerencsére egyetlen állatnak sem esett
baja, és ilyesmi ritkán fordul elő, de sok más problémával napi szinten találkozik
az önkormányzattal együttműködő FEMA Állatvédelmi Járőrszolgálat.
Az év elején mérgezett húst és
virslibe rejtett szögeket dobáltak
szét ismeretlenek több kőbányai
kutyafuttatóban. A tetteseket keresik, bár szerencsére egyetlen
állatnak sem esett baja. Az önkormányzattal együttműködő
FEMA Állatvédelmi Járőrszolgálat ritkán találkozik efféle kegyetlenkedéssel. Napi szinten
sokkal több problémát okoznak
viszont a felelőtlen gazdák.
A FEMA nem csak beszél a
felelős állattartásról: saját kaba
lakutyájuk is van, Dzseni, a bullterrier szuka. Amikor két éve
befogták, vágott füle jelezte,
hogy viadalokban vett részt. Ma
már a Mosoly Rehabilitációs
Központ és Kutyaiskolának köszönhetően olyan jámbor, hogy
óvodákba hordják gyerekek oktatására – meséli Prisznyák
Norbert önkéntes állatvédelmi
járőr, aki magához vette Dzsenit.
A FEMA egyébként jelenleg hat
olyan ebről gondoskodik, amelyeket kutyaviadalok szervezésével összefüggő bűncselekmé-

nyek miatt foglalt le a rendőrség.
A szocializációs tréning nagyon
hasznos – hangsúlyozza Csernus János önkéntes, aki „civilben” vállalkozó, és hobbiból
végzi a járőri munkát. Ő a tréninget kötelezővé tenné – a kutyatartók okítása miatt. Kőbányán
(is) sokan tartanak úgy állatot,
hogy nincsenek tisztában annak
igényeivel, de gyakran az emberi
együttélés szabályaival sem.
Törvényben előírt kötelezettség,
hogy minden állat rendelkezzen
azonosító chippel és megfelelő
oltási bizonyítvánnyal. Kőbányán
a kutyák harmadának egyik

A kerületi ifjúság véleményét kérdezték

A fiatalok szeretnek itt élni
Lezárult a kőbányai fiatalok személyes és internetes megkérdezésén alapuló ifjúságkutatás. A cél az volt, hogy a városvezetés
képet kapjon a 14–30 év közötti korosztály szokásairól, a kerületről alkotott véleményéről és elvárásairól.

sincs. Az oltás hiányáért 50, a
chip hiányáért 30 ezer forint a
bírság, az önkormányzati regisztráció hiányáért pedig további 30 ezer – hacsak nem pótolja
a gazda a hiányosságokat két
héten belül.
A FEMA rendszeresen találkozik olyan gazdákkal, akik a többszöri figyelmeztetés ellenére is
póráz nélkül sétáltatnak kutyát
közterületen, és nem szedik fel
az ürüléküket sem. Előbbiért 10
ezer forintra bírságolhatna a
járőr, az otthagyott kutyagumi
„ára” 10 ezer, és a közterületfelügyelő róhatja ki a büntetést.

Személyes megkérdezésen alapuló reprezentatív közvélemény-kutatást, illetve
elektronikus kérdőíveken keresztül internetes felmérést is végzett az önkormányzat, hogy megismerje a kerületben
élő fiatalok véleményét. Dr. Pap Sándor
alpolgármester lapunknak elmondta:
több mint 700 válaszadó véleményét
összesítették, a megkérdezettek arányosan kerültek ki Kőbánya minden
városrészéből, és körülbelül
egyenletesen oszlanak meg
életkor szempontjából is a
vizsgált 14–30 éves korosztályon belül. A most
elkészült kutatást felhasználják Kőbánya
ifjúsági koncepciójához, amelyet év elején fogadhat el a
képviselő-testület.
„A kőbányai fiatalokra eddig is

Megduplázott önkormányzati támogatás
Kőbánya idén megkétszerezte azt az összeget, amelyet a FEMA
Állatvédelmi Szolgálat működésének támogatására fordít.
A szolgálat ezzel együtt feladatául kapta, hogy a kóbor macskák
ivartalanításával szabjon gátat a túlzott méreteket öltő szaporulatnak. Az ivartalanítás költségeit az önkormányzat állja. Kérik
tehát azokat, akik gazdátlan macskákat etetnek, jelentkezzenek
a járőrszolgálatnál a 06-70/411-3392-es telefonszámon vagy a
bejelenteskobanya@gmail.com elektronikus postacímen.

Az iskolaszünettel
Önkormányzati terv
kezdődik a metrófelújítás a kisvállalkozásokért
Tarlós István főpolgármester december közepi sajtótájékoztatóján Ötpontos vállalkozásfejlesztési tervet készített a Kőbányai Önkorbeszélt az M3 metróvonal felújításáról. Jó hír az időseknek, a gyer- mányzat. A koncepció a kőbányai mikro- és kisvállalkozások növekemekeseknek és a mozgásukban korlátozottaknak, hogy minden dését segíti majd.
megállóhoz épülnek felvonók vagy a közlekedést segítő eszközök is.
delkezésére. A későbbiekben pedig más
módon is segít majd abban, hogy a helyi
kis cégek kedvező áron juthassanak
szaktanácsokhoz.
A harmadik pillér az infrastruktúra:
Kőbánya az önkormányzati tulajdonú,
vállalkozási célra használható helyiségeket kedvező áron adja bérbe a helyi
cégeknek. A negyedik a kamatmentes,
illetve kamatkedvezményes kölcsönök,
míg az ötödik pillér a vissza nem térítendő támogatások. A Kőbányai Önkormányzat mind az öt területen partnerséget szeretne kínálni a kerületben székhellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozásoknak. Ezek nagyságrendje a város
mindenkori költségvetési helyzetétől
függ majd – mondta dr. Pap Sándor alpolgármester.

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ
TÁMOGATÁSOK

KEDVEZMÉNYES
KÖLCSÖNÖK

KEDVEZMÉNYES
HELYISÉGBÉRLET

TÁMOGATÁSI
RENDSZER
SZAKÉRTŐI HÁTTÉR

szen építését is több ütemben végezték.
A felújítás keretében megújulnak a felszíni épületek, az utasforgalmi terek,
liftekkel oldják meg a metró akadálymentesítését, könnyítve az idősek,
gyermekesek és mozgáskorlátozottak
közlekedését. A vasúti pályán a felújított
szerelvényeknek lehetőség nyílik akár
80 kilométeres sebességgel haladni az
állomások között. Az első átalakított
szerelvény év végén érkezett, azóta két
felújított járművet is visszaszállítottak
Budapestre.
Tarlós István arról is beszélt, hogy a
szakvélemények alapján a hármas
metró utasbiztonsága nem rossz, de
amint ez negatív irányba változik, a BKV
vezetése „politikai következményektől
és választási időponttól függetlenül”
leállítja a közlekedést a vonalon. Szintén megnyugtató, hogy az ellenőrzések
gyakoribbak, a szakemberek az első
gyanús jelre intézkednek.

INFORMÁCIÓ

Június 15-én az iskolai szünet megkezdésével egy időben indul a 3-as metró vonalának felújítása, ami nagy segítség a fővárosiaknak, hiszen a tanév végével csökken
a metróhasználók száma is. A Kőbánya–
Kispesttől kezdődő beruházás 2018.
szeptember 30-ig tart. Az északi szakasz
ezzel szinte teljesen egy időben, október
1-jétől 2018. szeptember 30-ig tartó időszakban újul meg, míg a középső szakasz
ezt követően, 2018. október 1. és 2019.
szeptember 26. között készülhet el. A határállomások – Nagyvárad tér, Lehel tér
– felújításának időpontja pedig 2019.
szeptember 27.– 2020. február 10.
Budapest legforgalmasabb metróvonala húzódik Kőbánya–Kispest és Újpest-központ között. A vonal 17,3 kilométer hosszú, húsz állomása van, a
300-350 menetrendszerű vonat pedig
500-520 ezer főt szállít naponta. Az
1976–1990 között, öt lépcsőben épült
metróvonal felújítása nagy feladat, hi-

A kormány szándékaival összhangban a
Kőbányai Önkormányzat is szeretne
hozzájárulni a helyi mikro- és kisvállalkozások fejlődéséhez. „Mivel a kisvállalkozások nehézségei általában az információval, infrastruktúrával és akár
pénzügyi támogatás hiányából fakadnak,
ezért egy általános modellt dolgoztunk
ki a problémák közös megoldására” –
mondta lapunknak dr. Pap Sándor alpolgármester. A Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara (BKIK) kerületi szervezetével már ismertetett vállalkozásfejlesztési koncepciót hamarosan napirendjére
tűzi a képviselő-testület.
A támogatási rendszer öt pilléren
nyugszik. Az első az információ: a néhány fős vállalkozásoknak többnyire
nincs arra kapacitásuk, hogy különböző
helyekről szedegessék össze a jogi
változásokról, a kedvezményes
hitelprogramokról, a pályázati forrásokról szóló tudnivalókat. Az önkormányzat
ezért
a
kobanya.hu oldalán
külön online felületet
hoz létre, ahol a vállalkozók hozzáférnek az őket érintő hírekhez.
A második a szakértői
háttér: a legkisebb cégek
alig engedhetik meg maguknak az ügyvédi, könyvelői,
pályázati tanácsadói és
egyéb
szolgáltatásokat.
Ezért az önkormányzat anyagilag is támogatja, hogy heti
rendszerességgel különböző
szakértők álljanak a kőbányai kisvállalkozások ren-
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kiemelt figyelmet fordított az önkormányzat. A tanulást ösztöndíjprogramokkal, tanévkezdési támogatással
segítjük, a közterületi ingyenes wifinek
vagy a sportolási lehetőségek bővítésének is ők a legfőbb haszonélvezői, a
családalapítást az újszülötteknek nyújtott támogatással ösztönözzük. Most
pedig önállóan vizsgáltuk a szokásaikat, és önállóan foglalkozunk az igényeikkel” – fogalmazott dr. Pap Sándor.
Sok válaszadó Kőbányáról az „otthonom” vagy a „fejlődés” szavakra asszociált, és 10 fiatalból 9 szerint jó Kőbányán élni. A fiatalok kifejezetten elégedettek Kőbánya sportéletével, a Zsíros
Tibor Csarnokkal, a szabadtéri jégpályákkal és más, ingyenes sportolási lehetőségekkel.
A fiatalokat leginkább foglalkoztató
témák egyébként a közbiztonság, a
munkalehetőségek (az iskolát már befejezettek körében), a kulturális élet,

Erős és élő kapcsolatot
teremtünk Kőbánya
és az itt élő fiatalság között

Dr. Pap Sándor alpolgármester:
a kutatást felhasználják
Kőbánya ifjúsági koncepciójához is

illetve a közlekedés. Miközben érzékelik a közbiztonság javulását (az önkormányzat jelentősen bővítette a térfigyelő kamerarendszert, rendbe tette a zöld
területeket és kiépítette a közvilágítást), sok fiatal még mindig fél a sötétben hazamenni, ha kevésbé forgalmas
szakaszokat is érint. „Kőbánya biztonságának fejlesztése mindig is kiemelt
fontosságú volt az önkormányzat számára, ez egy újabb érv emellett” – reagált dr. Pap Sándor. A munkalehetőségek bővítése ugyanakkor nem csak a
kerület vezetésén múlik. Ami a szórakozást illeti: a fiatalok elégedettek a
Kőrösi és a Köszi programjaival, de
szűknek érzik a kínálatot; nincs mozi,
zenés-táncos szórakozóhely, nincsenek klubok. „Sajnos Kőbányát sem
lehet kiszakítani Budapestből; ezek a
lehetőségek inkább a belvárosban érhetőek el” – mondta az alpolgármester.
A közlekedési változásokat a válaszadók összességében pozitívnak látják,
például az éjszakai járatok vagy a villamosok kapcsán, de elégedetlenek sok
út minőségével. „Erre az önkormányzat
út- és járdafelújítási programjának
folytatása a megoldás” – jegyezte meg
dr. Pap Sándor, aki szerint olyan intézkedéscsomag készül, amely erős, élő
és aktív kapcsolatot teremt Kőbánya és
az itt élő fiatalság között, legyen szó
tanulásról, szabadidőről, munkáról
vagy családalapításról.

Felértékelődnek a kerületi ingatlanok

Drágák a budapesti lakások
Kőbánya jó választás az otthonkeresőknek, a döntésnél a környék és
a közlekedés is fontos. Sokan viszont túlárazzák a lakásukat mert azt
gondolják, a korszerűtlen ingatlanokat is jóval több pénzért el lehet
most adni. Érdemes már a meghirdetés előtt tájékozódni az árakról.
A budapesti lakások árai az elmúlt egymásfél év során indokolatlanul és aránytalan mértékben megemelkedtek – nyilatkozta lapunknak Somfalviné Nehéz
Márta ingatlanszakértő, a X. kerületi lakások értékesítésével foglalkozó Óhegy
Ingatlaniroda munkatársa. A konvektoros garzont, amit két éve még 7 millió
forintért sem tudtak eladni, most 11
millióért hirdetik. Ennyi pénzért korábban kétszobáshoz lehetett hozzájutni.
Egy két éve 8 millióért vásárolt kétszobás
lakótelepi lakást most akár 13 millióért
hirdetnek. Az áremelkedésről szóló hírek
hatására annyira „vérszemet kaptak” az
emberek, hogy nem mindig sikerül megértetni velük: a durván felülárazott lakásra még érdeklődő se lesz, nemhogy
vevő – hangsúlyozta a szakember.
Somfalviné Nehéz Márta szerint
bőven lenne igény a kisebb lakásokra,
de a mostani, elszállt árak a többségnek megfizethetetlenek. Az alkalmazotti fizetésből élőknek nincs 7-8 millió
forint megtakarításuk, amiből legalább
egy szoba-konyhás kitelne, a bankhiteltől pedig ma már tartanak az emberek.
Ez a kör végül albérletbe kényszerül,
azonban a jelenlegi – ugyancsak irreális
– havi 100-120 ezer forintos albérleti
díjak végképp felemésztik minden
anyagi mozgásterét (pár éve 45 ezer
forintért adták ki a lakásokat). A CSOK
az új ingatlanok vásárlását preferálja,
ilyen pedig kevés épült Kőbányán az
utóbbi években.

Ma a valóban potenciális ingatlanvásárlók azok a befektetők, akiknek készpénzben vannak szabad millióik –
mondja az ingatlanszakember. Ők a
felfutott béreltetési üzlet miatt vesznek
egyszerre akár több, másfél szobás lakást is, ezzel valós keresletet generálnak. Csakhogy az aránytalanul magas
árakat az ő torkukon se lehet lenyomni,
előbb-utóbb tehát szükségszerűen
visszakorrigál a piac – vélekedett a
szakember.
A kőbányai ingatlanok más kerületek
áraihoz mérve az olcsóbb kategóriát
képviselik, hasonlóan Békásmegyerhez, Káposztásmegyerhez, Újpesthez
vagy Csepelhez. Vonzerejét a többiekhez képest a kerület központi fekvése,
jó közlekedése és közbiztonsága, valamint a sok zöldfelület jelenti. Somfalviné Nehéz Márta hangsúlyozta: Kőbányának még mindig rosszabb az imázsa
annál, amit ténylegesen nyújtani tud,
ezért nem rossz választás. Vevőként
sosem azt kell nézni, hogy milyen az
ingatlan, hanem azt, hogy milyenné tehető. És ami még ennél is sokkal fontosabb, hogy milyen a környék, a szomszéd, milyenek azok a körülmények,
amelyeken nem tudunk később sem
változtatni. Talán kényelmesebb felújított lakásban gondolkodni, de ezek még
inkább túlárazottak. Kifizetődőbb, ha
felújításra szoruló ingatlant veszünk,
azt a magunk ízlésére alakíthatjuk –
tette hozzá a szakember.

Az önkormányzati beruházásoknak, útfelújításoknak
is köszönhető, hogy értékesebbé válnak a lakások
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KŐBÁNYAI PIHENŐ

KŐBÁNYAI PIHENŐ

Hétköznapi hősök

Több és jobb szolgáltatás a kormányhivatalokban

A gyereknevelés az élethivatásuk

Kőbányával példálózik
a többi kerület

A KézenFogva Alapítvány tavaly
először hirdette meg a „KézenFogva nevelőszülői díj 2016” pályázatot. Olyan elkötelezett nevelőszülőket kívánt díjazni, akik
nagy terhet jelentő feladataik
mellett vállalják a fogyatékkal élő
gyerekek nevelését, életminőségük javítását és társadalmi integrációjuk elősegítését. A három
díjazott nevelőszülő egyike Weeber Tiborné, aki hét saját gyermeke mellé nevelőszülőként
három sérült gyermeket vállalt.
– Hogyan lett ekkora a család?
– Férjemmel mindketten nagycsaládból
származunk. Ők is, mi is négyen voltunk
testvérek, így aztán megszoktuk, hogy
sokan vannak körülöttünk. Már házasságunk kezdetén megbeszéltük, hogy sok
gyereket szeretnénk. Aztán jöttek is, egyik
a másik után.
– Összesen ugye heten. De mikor jött a
gondolat, hogy befogadnak melléjük további három Down-szindrómás gyermeket?
– Még csak öt gyerekünk volt, amikor
nevelőszülőt keresett a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete egy olyan születés
előtt álló babának, akinek az édesanyja
pszichiátrián kezelt skizofrén, ezért nem
tarthatja meg. Bár ez a baba végül nem
hozzánk került, hanem a vér szerinti családból vette valaki magához, ekkor érett
meg bennünk az elhatározás, hogy nevelőszülők leszünk. Aztán évekkel később
megtalált minket egy fiatal házaspár,
hogy születendő babájuk Down-szindrómás és súlyos szívbeteg, nem tudják vállalni a felnevelését. Így fogadtuk családunkba Mátét. Gyerekeink óriási szeretettel fogadták. Aztán hasonló úton került
hozzánk a második, Evelin, majd tavaly a
legkisebb is, Julcsika. Az ő anyukája az
ismeretlenségből esett be a kórházba,
megszülte gyermekét, majd örökre eltűnt.
– Önök nélkül mi lett volna a sorsuk?
– Nevelőszülő hiányában intézetbe kerültek volna. Azt gondoltuk, nálunk jobb
helyük lesz. Nem hagyhattuk magukra

Dr. György István Budapest főváros kormánymegbízottjaként
28 kormányablakért és a kormányhivatal közel 5700 munkatársáért felel, valamint figyelemmel kíséri a kiemelt budapesti beruházásokat. Ennek ellenére egyáltalán nem szakadt
el Kőbányától – sőt minden lehetséges eszközével támogatja
az itteni fejlesztéseket és részt
vesz a kerület életében.

Weeber Tiborné férjével, Weeber Tibor alpolgármesterrel, vejével, lányával, unokájával, öt vér szerinti és három örökbe fogadott
gyermekével – a két legnagyobb gyerek nem tudott eljönni a fotózásra

őket. Julcsikáról például azt mondták az
orvosok, hogy egy olyan összetett és nem
is műthető szívrendellenességgel született, amivel elvileg már nem kellene életben lennie. Azóta 11 hónapos. Legbelül
persze tisztában vagyok vele, hogy amit
az orvosok állítanak, az bármikor bekövetkezhet, de nem gondolok rá. Mint
ahogy bármelyikünkkel történhet bármikor bármi, és arra sem gondolunk. Szóval
nem görcsölünk a jövőn, a jelen feladatai
val foglalkozunk.
– Azon azért ugye nem lepődik meg,
hogy ha „csodabogaraknak” látják önöket
az emberek?
– Pedig nem vagyunk azok! Átlagos
emberek vagyunk az átlagnál valamivel
nagyobb családdal, mindössze ennyi.
Száz éve faluhelyen a tízgyerekes család

átlagosnak számított. Van, aki azért születik meg, hogy vállalatot vezessen, és
ebben teljesedjék ki. Én azt az élethivatást kaptam, hogy gyerekeket neveljek
fel: erős és boldog embereket. Sokszor
kérdezik, hogy meg tudjuk-e mindnyájuknak adni azt, ami ahhoz kell, hogy a mai
világban sikeres, egészséges felnőtté
cseperedjen valaki. Ki merem jelenteni,
hogy a mi gyerekeink semmiben nem
szenvedtek és ma sem szenvednek hiányt. Van, aki lovagol vagy másvalamit
sportol, van, aki magántanárhoz jár, mindenki továbbtanul, évente eljárunk közös
nyaralásokra. Nem költünk luxuscikkekre, de ami valóban hiányozna, az mindenük megvan. A nehezebb időkben sem
csüggedtünk. Volt úgy, hogy munka után
takarítani jártunk és persze megtanultuk

beosztani a pénzt. Van egy régi mondás:
„ahová az Isten lovacskát ad, oda zabocskát is ad mellé”. Ez tényleg így van.
– Hogyan lehet ennyi emberre mosni,
főzni, takarítani?
– Csodálatos férjem és gyerekeim vannak, akikre számíthatok. A többi logisztika kérdése. Egy nagycsaládban pont úgy,
mint egy vállalat esetében.
– Hogyan teltek az ünnepek az önök
családjában?
– Szenteste csak nyolcan voltunk idehaza, karácsony másnapján a már házas,
családos gyerekeinkkel, unokáinkkal húszan ültük körül az asztalt, újév napján,
apósom születésnapját hatvan családtag
ünnepelte együtt. Nálunk ez nem szokatlan. Mi „nagyüzem” vagyunk, amit a kölcsönös szeretet és tisztelet tart össze.

100-ból csak 28 kőbányai nő megy mellrákszűrésre

Alaptalan félelmek béklyójában
Köztudott, hogy a rák hatékony gyógyításának kulcsa a korai felismerésben rejlik, és hogy a nők körében a leggyakoribb daganatos betegség a mellrák, a kőbányai nők mégis alig több mint a negyede jelent
meg a téli mammográfiás vizsgálaton. A miérteknek jártunk utána.
Kőbányán sokéves gyakorlat, hogy
mammográfiás rákszűrésre hívják be
azokat a 45–60 éves korcsoportba tartozó hölgyeket, akik két éve nem jártak
ilyen vizsgálaton. Októbertől januárig
5168 nőt értesítettek ki levélben, de
közülük mindössze 1432-en éltek a
lehetőséggel. Ez az alig 28 százalék
tragikusan rossz arány – véli dr. Nahm
Krisztina, a kerületi szűrést végző HT
Medical Center radiológus főorvosa,
aki ellenpéldának Svédországot hozza
fel, ahol 80 százalék feletti a megjelenési arány. A távolmaradásnak több
oka is lehet. Az egyik ilyen az alulinformáltság, noha a statisztikák riasztóak.
Magyarországon évente 5-6 ezer nő
lesz mellrákos és közülük minden
második 5 éven belül meghal. E tragi-
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kus tény fő oka, hogy a daganatot
sokszor túl későn fedezik fel, amikor
már áttétes, miközben a korai fázisban diagnosztizált mellrákosok 10
éves túlélési aránya 80-90 százalékos.
Az 1 centinél kisebb daganatokat műtéti úton, a mell csonkítása nélkül is
el tudják távolítani, de ehhez időben
kell észlelni. Az észrevétel pedig
mammográfiával a leghatékonyabb –
hangsúlyozza a főorvos asszony.
A kőbányai hölgyek passzivitásának
másik oka lehet a vizsgálattól való félelem. A mammográfia során két felület közé helyezik, és felülről finoman
összenyomják a mellet. Ez nem kellemes, de nem is fájdalmas – mondja a
doktornő, aki azt tanácsolja, hogy a
hölgyek időzítsék a vizsgálatot a

menstruáció után 5-6. napra, ilyenkor
a legkevésbé érzékeny a keblük.
Tévedés, ha valaki úgy gondolja,
hogy ha kívül esik a 45–60 éves fő rizikócsoporton, akkor nem áll fenn a

mellrák veszélye. Tény, hogy az esetek 50 százaléka valóban ezt a korcsoportot érinti, de a másik 50 százalék a
fiatalabbakat és az idősebbeket, felefele arányban.
Jelenleg az orvostudomány nem
tudja, a mellrák különböző fajtái mitől
alakulnak ki, inkább csak találgatások
vannak – ismeri el a főorvosnő, hozzátéve, hogy a kezelés módszerei viszont
gyorsan fejlődnek, ami egyre jobb túlélési arányt eredményez. Amit biztosan tudunk, hogy magától nem múlik
el a daganat, de a homeopátiától,
céklalétől, vitaminoktól sem! Mivel a
mammográfia az egyetlen ma ismert
eszköze a mellrák korai felismerésének, dr. Nahm Krisztina főorvos as�szony minden kőbányai nőt arra biztat, sőt kér, hogy szánja rá azt az időt,
és a saját, illetve szerettei érdekében
tegyen eleget a „behívónak”. Ha nem
jó a kapott időpont, az üzenetrögzítőn
kérjen egyeztetést (06-1/253-6195), az
asszisztencia rövidesen visszahívja.

– Az ügyintézés mindenkit nyomaszt.
Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy elvállaljon egy reménytelennek látszó feladatot: a hivatali szolgáltatások minőségének javítását?
– Senki nem szeret ügyet intézni, és
ez mindig is így lesz. Éppen ezért fontos,
hogy annyira megkönnyítsük az ügyfeleink dolgát, amennyire csak lehet. A kormányablakok szolgáltatásait folyamatosan fejlesztjük, ma már 28 budapesti
kormányablakban 1540 különböző ügyet
lehet elintézni. A legtöbben okmányokkal – útlevéllel, személyi igazolvánnyal,
lakcímkártyával – kapcsolatban keresik
fel a kormányablakokat, de a TAJ-kártya
igénylésétől a gyes intézésén át az egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus
bejelentéséig rengeteg szolgáltatás elérhető egy helyen. Az ügyfelek kiszolgálásában a minőség is fontos, a gyorsaság és udvariasság pedig alap. Átlagosan 10 ezer elintézett ügyre egy panasz
jut, ezeket pedig minden esetben komolyan vesszük.
– Kőbányán született, itt is nőtt fel. Tizenkét évig volt a kerület polgármestere,
2006 óta már fővárosi szinten politizál.
Visszahúzza a szíve?
– Ez utalás a Kőbánya-bluesra? Valóban itt születtem és nőttem fel, számomra Kőbányánál nincs jobb hely, és
sosem mentem el innen. Egész életemben itt éltem, és nem is tervezem, hogy
elköltözöm. Az Andezit utcában születtem, 1959-ben. Akkor még a mai Újhegyi lakótelep helyén búza- és kukoricatábla ringott, olyan volt, mint egy falu.
Jó volt itt felnőni, de izgalmas volt látni
azt is, ahogy igazi várossá válik Kőbánya. Ide jártam iskolába, a Szent László
Gimnáziumban érettségiztem és a
Szent László Általános Iskolában lettem pályakezdő tanárból igazgatóhelyettes. 1990-ben kértek fel polgármesternek, és három cikluson keresztül
voltam a kerület vezetője.
– Kőbánya polgármestereként, majd
Budapest főpolgármester-helyetteseként a főváros érdekében évtizedeken át
végzett, kiemelkedő munkája elismeréseként néhány hónapja megkapta a Pro
Urbe díjat. Ez a legmagasabb kitüntetés,
amelyet a főváros adományozhat.
– Az ember abban jó, amit szeret. Én
pedig nagyon szeretem Kőbányát és
Budapestet is. Minden tisztségemben:
polgármesterként, a kerület ország
gyűlési képviselőjeként, főpolgármester-helyettesként és kormánymegbízottként is odafigyeltem Kőbányára.
Nagyon büszke vagyok erre a kitüntetésre, úgy érzem, ez a kerület díja is –
elismerése annak a nagy útnak, amit
közösen megtettünk az elmúlt években,

Dr. György István, Budapest főváros kormánymegbízottja

a főpolgármester-helyettesként végzett
munkám és a mindenkori kollégáim
elismerése is.
– Fővárosi politikusként tudja még
képviselni a kőbányaiak érdekeit?
– Mindig odafigyeltem a kerületre.
2010 és 2014 között, főpolgármesterhelyettesként munkatársaimmal elértem, hogy 14-15 milliárd forintnyi fejlesztési pénz érkezzen Kőbányára.
Akkor alapoztuk meg a Pongrác-telep
rehabilitációját, a 3-as villamos teljes
felújítását, az Új köztemető előtti körforgalom kialakítását, az Éles sarok
rendbe tételét, a Fehér út és a Kőrösi
Csoma Sándor út felújítását, a Sibrik
Miklós úti felüljáró újraépítését – csak
ez utóbbi majdnem 5 milliárd forintos
fejlesztés volt. Az Újhegyi sétány felújítására főpolgármester-helyettesi korszakomban 500 millió forint támogatást
kapott a kerület. Igazi csoda, ami ott
megvalósult – és még folytatódik tovább
a beruházás! Minden elismerésem a
kerület vezetéséé.
– Ma a fővárosban a legtöbb beruházás
Kőbányán történik, ráadásul nagyrészt
saját erőből. Minek köszönhető a látványos fejlődés?
– Aki itt él, annak talán fel sem tűnnek a változások, mert folyamatában
látja azokat, pedig ma valóban Kőbányával példálózik a többi kerület. A fejlődés alapját az önkormányzat okos
gazdálkodása biztosítja. Az intézményrendszer átfogó felújítása, az Ovi-Focipályák, az új bölcsőde és óvoda a Vaspálya utcában, az új rendelő a Kerepesi
úton, az új önkormányzati ügyfélszolgálat a Szent László térnél – a kerület
vezetése minden lehetőséget kihasznál,
és megfelelően ütemezi a fejlesztéseket. Emellett kiváló az együttműködés
nem csak a képviselő-testületen belül,
hanem Kovács Róbert polgármester úr
és az általam vezetett kormányhivatal,
a Fővárosi Önkormányzat, illetve a kormány között. Országgyűlési képviselőként a csapatmunkában részt vesz Ré-

vész Máriusz is, aki rengeteget dolgozik
Kőbányáért, sok minden más mellett az
új egészségház megvalósításáért,
amely a kerületvezetés fontos projektje.
A látványos eredmények ennek az összhangnak is köszönhetők.
– Kormánymegbízottként hogyan tud
Kőbányának segíteni?
– Feladataim közé tartozik a kiemelt
fővárosi beruházások figyelemmel kísérése. Szinte napi szintű kapcsolatban
állunk a polgármester úrral és az alpolgármesterekkel. Ha bármi történik egy
állami beruházással – például most épül
az Eiffel-csarnokban az Operaház háttérbázisa –, akkor arról közvetlen tájékoztatást tudok adni a Kőbányai Önkormányzatnak. Ezzel a közvetlen kapcsolattal rengeteg időt és rengeteg pénzt
meg tudunk spórolni nem csak a kerületnek, de az országnak is. Ennek a szoros együttműködésnek is köszönhető
például, hogy tavaly Kőbányán adhattuk
át az ország legszebb kormányablakát.
– A Mázsa téri sportkomplexum építésére is van rálátása?
– Rajta tartom a szememet, hiszen
ez – az egészségház-beruházással
együtt – az egyik igen fontos, Kőbánya
jövőjét érintő beruházás. Nemcsak
azért, mert egy multifunkcionális sportcsarnokról és egy versenyuszodáról beszélünk, hanem azért is, mert a fejlesztés komoly szociológiai változásokat
indíthat el a kerületben. Volt már példa
ilyenre a Pongrác-telep megújításánál
vagy a Bihari úton, ahol a leromlott állapotú önkormányzati bérlakásokat lebontottuk, és az ott élőknek jobb körülményeket biztosítottunk. Ezzel nemcsak megállítottunk, hanem vissza is
fordítottunk egy nagyon kedvezőtlen
társadalmi folyamatot. Egy másik példa
az Örs vezér téri bevásárlóközpont felépítése. A lakók féltek, hogy elértéktelenednek a lakásaik a beruházás miatt,
de ma drágább ott egy ingatlan, mint a
zuglói Füredi úti lakótelepen, köszönhetően a rendezett, közvilágítással fel-

szerelt, biztonsági kamerák által megfigyelt környéknek.
– A Mázsa térre költöznek a Kőbánya
SC úszói is?
– Terveink szerint igen, de a komplexum nemcsak a versenysportolók,
hanem a kőbányai gyerekek előtt is
nyitva áll majd. A KSC ma is az ország
legsikeresebb úszóműhelye: 2016-ban
az összesített pontversenyben valamennyi korosztályban megnyerte az országos versenyt – 9200 ponttal, míg az
utána következő klub 6300 pontot gyűjtött. Az utánpótlás-nevelés példaértékű. A riói olimpia úszócsapatának legtöbb, 8 tagját a KSC delegálta. Az egyesület elnökeként egyre többet ábrándozom azon, hogy akkor milyen eredményeket érnek majd el az úszóink, ha
nem a mostani 33, hanem az 50 méteres versenymedencében készülhetnek
a bajnokságokra. A volt Spartacus
uszoda pedig az egyik elképzelés szerint vízilabdabázissá alakulhatna, amelyet Kemény Dénes, a szövetség elnöke
is támogatott.
– Jótékonyságban is Kőbánya az első.
– Még főpolgármester-helyettes koromban jött az ötlet, hogy adjunk ingyenes jótékonysági koncertet Mikulás
előtt, ahol cégek és magánszemélyek
is adakozhatnak. A hat év alatt összesen 15 milliót gitároztunk össze Póka
Egon barátommal és zenésztársaival.
Eleinte minden évben más célra – beteg
vagy hátrányos helyzetű gyerekeknek,
családoknak, időseknek – adtuk a támogatást, de 2015-ben és 2016-ban és
idén is rászoruló kőbányai és kispesti
gyerekek táboroztatására fordítjuk a
pénzt, hogy minél szélesebb körben
segíthessünk. Tavaly 150 gyerek nyaralt
a mi segítségünkkel. Nagyon sokat jelent nekem, hogy ennyi családnak tudtunk segíteni. Jó érzés látni, hogy
mennyi segíteni akarás van a kőbányai
közösségben; nekem csak annyi a szerepem, hogy összehozzam ezeket az
embereket.
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MOZAIK

MOZAIK
Oravecz György kedvenc darabját játssza Kőbányán

A Valentin-nap nyomában

Takács Nikolas: a jó zene nem műfajfüggő

Bécs helyett Kőbánya

Szeret, nem szeret Akit a rapszódia tett

Mindenki tudja Takács Nikolasról, hogy a felvidéki Galántáról származik, hogy emblematikus
kalapja mindig a fején van, és hat éve az egyik országos tehetségkutatón szerepelve robbant be
a magyar könnyűzenei életbe. Azt viszont már kevesen tudják, hogy profi énekessé válásának
legfontosabb állomása a Kőbányai Zenei Stúdió volt, ahol dzsesszéneket tanult.

Szent Bálint (Valentin vagy Valentinus) a szerelmesek – és mellesleg a lelki betegek, illetve az epilepsziával élők – védőszentje is, akit a keresztény hagyomány
szerint február 14-én ünneplünk. Nálunk nagyjából a rendszerváltás tájékán
kezdték el ünnepelni, igaz, nem mint a lelki betegek, inkább mint a szerelmesek
ünnepét, noha sokak szerint a kettő lényegében ugyanaz. Angolszász területekről
származik a hagyomány, amely szerint a szerelmesek ilyenkor ajándékkal igyekszenek kedveskedni egymásnak. Van, aki nagyra értékeli a gesztust, mások viszont frászt kapnak a szirupos ötlettől, és a közhiedelem szerint inkább a nők
ragaszkodnak ehhez az ünnephez. Ezért találomra megkérdeztünk néhány hölgyet Kőbányán, ők hogyan vélekednek a Valentin-napról.

– Milyen út vezetett Galántáról Kőbányára, majd innen a
siker felé?
– Tizennyolc évesen a pozsonyi állami konzervatóriumban
hegedű szakon tanultam. Az egyik osztálytársam említette,
hogy ellátogat Budapestre, mert van ott egy magán-zeneiskola, a Kőbányai Zenei Stúdió, amelyről sok jót hallott, ahol
neves művészek tanítanak. Elkísértem, és elképesztően
szimpatikus volt az egész: ahogy a tanárok a tanítványokhoz
viszonyulnak, az itteni szabad légkör, szóval ezt a hangulatot
össze sem lehetett hasonlítani a konzervatóriuméval. Mivel
érettségizőként éppen válaszút előtt álltam, hogy folyta
tom-e a hegedűt és a komolyzenei képzést Bécsben, vagy
eljövök Kőbányára éneket tanulni, hát gyorsan döntöttem,
felvételiztem és felvettek. Ez 2005-ben volt.
– Ami teljes „profilváltás”, hiszen hegedűről énekre,
klasszikus zenéről popzenére váltott.
– Nem egészen, mert az éneklés is mindig az életem
része volt a hegedű mellett, de Szlovákiában nem volt arra
lehetőség, hogy jazz- vagy popéneket tanulhassak. Ott
inkább a musical az erős. Büszke vagyok rá, hogy Kőbányán olyan tanáraim voltak, mint például Berki Tamás,
hogy csak egyet említsek közülük.
– Mikor találta meg a saját zenei stílusát?
– Magam sem tudom meghatározni a saját műfajom.
Abban hiszek, hogy van a jó meg van a rossz zene, ami nem
műfajfüggő. Eklektikus személyiség vagyok, úgyhogy mi
sem áll tőlem távolabb, mint hogy valamely műfaj mellé
letegyem a névjegyemet, aztán onnantól csak az a világ
létezzen a számomra. Szeretem kipróbálni magam
dzsesszben, elektronikus zenében, popzenében, rockban,
és egy sor műfajban, ami közel áll hozzám. Talán ennek

köszönhető, hogy vegyes a közönségem összetétele is, amit a színpadról nézve nagyon érdekes látni. Kisgyerektől nagymamáig, mindenki együtt élvezi a zenémet. Ezen én nem is
szeretnék változtatni. Nem egy adott réteghez szeretnék szólni, hanem mindenkihez,
aki nyitott felém, a gondolataim, a hangulataim, a dalaimban megjelenő érzelmek
felé. Hálás vagyok ezért a szerepért,
hogy nem kell magamat beskatulyázni.
– Mi volt élete első énekes sikere?
– Nyolcéves voltam, amikor anyukám elindított egy Pop Aréna nevű
énekversenyen, ahol zenekari kísérettel, színpadon, ismeretlen emberek előtt énekeltem el egy szlovák
dalt. Ez volt életem első fellépése, és
meg is nyertem. Ekkor dőlt el bennem, hogy énekes leszek.
– Most éppen egy klip forgatásán
értük utol. Melyik számhoz készül?
– A Prayerhez, ami a legújabb lemezemen szerepel. Ez egy ima, egy nagyon
bensőséges dal, amit azzal a Kardos Norbival írtunk közösen, akit ugyancsak a Kőbányai Zenei Stúdióból ismerek és nem mellesleg Kirk Whalum, Grammy-díjas szaxofonos játszik benne. Boldog vagyok, hogy ilyen
nagyszerű zenészekkel dolgozhatom itthon és
külföldön, és hogy amióta a felszínen vagyok, kizárólag arról szól az életem, amit szeretek.

KŐBÁNYAI PROGRAMAJÁNLÓ
GYEREKPROGRAMOK
FARSANGI BULI – OVIS ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYEREKEKNEK
Február 10-én, pénteken 17 órakor az Újhegyi
Közösségi Házban. Belépő jelmezben: 500 forint, jelmez nélkül: 1000 forint
AZ ARANYHAJÚ LEÁNY – ZENÉS MESEJÁTÉK
A PÓDIUM SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN
Február 12-én, vasárnap 10.30-kor a Kösziben
a Grimm testvérek meséje nyomán színpadra
alkalmazta: Bednai Natália. Belépő elővételben: 1000 forint, a program napján: 2000 forint
KEZDŐDHET A MULATSÁG! – HALÁSZ JUDIT
KONCERTJE
Február 18-án, szombaton 11 órakor a Kőrösiben. Belépő elővételben: 1800 forint, a program napján: 2400 forint
MÁLNA-PARTI GYEREKEKNEK – BÁBJÁTÉK
Február 19-én, vasárnap 10.30-kor a Kösziben.
Belépő elővételben: 700 forint, a program napján: 1400 forint
FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
Február 24-én, pénteken 16 órakor az Újhegyi
Közösségi Házban. Belépő: 300 forint
NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ, MÁLÉSZÁJ
– MESEJÁTÉK A SZELEBURDI SZÍNHÁZ
ELŐADÁSÁBAN
Február 28-án, kedden 14.30-kor az Újhegyi
Közösségi Házban. Belépő: 700 forint

ZENEI PROGRAMOK
OLÁH IBOLYA: IBOLYÁNTÚL
Február 10-én, pénteken 19 órakor a Kösziben.
Belépő elővételben: 2900 forint, a helyszínen:
3400 forint

KŐBÁNYA BLUES KLUB
– A KŐBÁNYAI ZENEI STÚDIÓ
NÖVENDÉKEINEK ÖNÁLLÓ ESTJE
Február 16-án, csütörtökön 19 órakor
a Kő-Caféban. A belépés díjtalan.

László Kira

„Mi a párommal
megünnepeljük a
Valentin-napot.
Elmegyünk valahová egy hangulatos vacsorára, néha kedveskedik nekem
valami aprósággal,
plüssállattal. De azt
gondolom, hogy az ilyen szerelmi
ünnepek helyett jobb, ha mindennap
kényeztetjük a kedvesünket.”

Damm Dóra

„Nem rajongok a Valentin-napért. Ha
két ember szereti egymást, ak
kor ezt mindennap közölni kell
a társunkkal,
nem kell egy
külön ünnepnapra
tartogatni a szerete-

tünk kifejezését. Általában egy kis
kedvesség, egy mosoly is be tudja
aranyozni a másik napját, ez épp
elég.”

A polgármester
mint beugrós karmester

ÖRÖMLÁNYOK VÉGNAPJAI
Február 5-én, vasárnap 19 órakor a Kőrösiben
– ZENÉS VÍGJÁTÉK KÉT FELVONÁSBAN
A MORAVETZ PRODUKCIÓ ELŐADÁSÁBAN
Szereplők: Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián
Anita, Szőke Zoltán, László Csaba, Csáki Edina,
Szabó Arnold. Belépő: 2500 forint

KISS ANDREA „femme” című fotókiállítása
Február 13-tól, hétfőn 18 órától a Kőrösi Galériában
TANKÓNÉ BORSOS DÓRA IPARMŰVÉSZ
„Zománcba álmodva” című kiállítása
Február 18-tól, szombaton 18 órától
a Kő-Café Galériában

Oravecz György zongoraművész egykori Kocsis Zoltán-tanítvány, akit tavaly
eltávozott mestere igen nagyra értékelt. Virtuóz technikai készségét, stiláris
biztonságát, zenei stílusának eredetiségét dicsérte. A nagy múltú Liszt-specia
lista február 18-án lép fel Kőbányán, a Szent László Gimnázium dísztermében,
ahol Liszt Ferenc magyar rapszódiáiból ad elő egy válogatást. E jeles zenei
esemény kapcsán beszélgettünk vele.

Fergeteges újévi koncert a Tutta Forzával

SZÍNHÁZI PROGRAMOK

KIÁLLÍTÁSOK

Liszt-specialistává

Nánási Zsuzsanna
„En
gem túl későn
ért utol a Valentin-nap. Már
nem vagyok
abban a korban, hogy ezzel
foglalkozzak,
az izgalmát várjam. Ha a tinédzserkoromban lett
volna ilyen ünnep, akkor lehetséges,
hogy valami nagy eseménynek számított volna az életemben, de így, negyven felett már nem nagyon foglalkoztat. Ráadásul úgy érzem, túlságosan
hozzátapadt már ehhez az egészhez
az ajándékozás, a kis haszontalan
mütyürök beszerzése, miközben az
eredeti gondolat, a barátság és a szerelem ki is veszett belőle.”

„HÉTRE MA VÁROM A NEMZETINÉL…”
– OPERETT- ÉS SZALONZENE-DÉLUTÁN
Február 18-án, szombaton 15 órakor
az Újhegyi Közösségi Házban.
Belépő: 1200 forint

GYILKOSSÁG A STÚDIÓBAN! – INTERAKTÍV
MODERÁLT TÁRSASJÁTÉK
Február 24-én, pénteken 19 órakor a Kösziben.
A belépőjegy tartalmazza a vacsora és egy
pohár bor/üdítő árát.
A vacsorát a Kő-Café biztosítja.
Belépő elővételben: 4000 forint,
február 14-től: 6000 forint
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Idén is pazar újévi koncerttel ünnepelte Kőbánya az előttünk álló
esztendő kezdetét.
A Tutta Forza január 7-i koncertje előtt
már két héttel elkeltek a jegyek. Az eseményen részt vett Kovács Róbert polgármester, az alpolgármesterek, valamint
Révész Máriusz kormánybiztos is. Az újévi
koncertre készülve decemberben a zenekar 45 muzsikusa 6 új zeneszámot tanult
be. A zenekarvezető nagyra értékelte,
hogy Könyves-Tóth Mihály trombitás,
Renczés Balázs csellista és Sárréti Márton hegedűs személyében három olyan
fiatal kőbányai zenész is vállalta a fellé-

pést, akinek a Tutta Forza volt az „ugródeszka”, és ma már nemzetközi szintű
zenészként ismeri őket a világ. A gálaműsor fontos szereplőjeként lépett fel a kőbányai zenetanár, Kovalik Erika és a Fővárosi Operettszínház tagja, Altsach
Gergő, akik hol duettben, hol önállóan
énekeltek. Őket a Budapest Táncstúdió
növendékei váltották a színpadon, akik
előző nap még Bécsben, másnap már az
USA-ban léptek színpadra Mága Zoltánnal. A táncosok mesterien emelték egekbe a hangulatot, különösen az est zárásaként Offenbach Kán-Kánjával.
Az újévi koncert során felcsendültek a
gálaműsorok klasszikusai; Lehár, Strauss,
Suppe, Verdi, de hallottunk egyveleget

Webber híres filmzenéiből, illetve egyes
darabok felidézték a kőbányai nemzetiségek (német, cseh, szerb, görög) zenei világát is.
A polgármester az első felvonás végén
köszöntötte az új év kezdete alkalmából a
közönséget. Rövid beszédében azt kívánta,
hogy soha rosszabb éve ne legyen a kerületnek, mint amilyen 2016 volt, és bizakodva szólt az elkezdődött új esztendőt illető
várakozásairól is. A gála tréfás epizódja
volt, amikor Maer Berda, a fiatal mazsorett rövid akrobatikus táncát követően
marsallbotját a polgármester kezébe adva
invitálta a színpadra. Kovács Róbert pedig
alkalmi karmesterként levezényelte a Radetzky-induló egy részét.

– Önt Liszt Ferenc szerzeményeinek előadójaként tartja nyilván a zeneértő közönség. Miért
épp Liszt?
– Nagyon fiatalon, talán még
a konzervatórium előtt az akkori zongoratanárom elvitt a
Zeneakadémiára meghallgatni
a felvételi vizsgákat. Emlékszem, hogy egészen különleges élmény volt, amikor az
egyik felvételiző a III. magyar
rapszódiát játszotta Liszttől,
ugyanazt, amit a közeljövőben
játszom Kőbányán. Ez az akkori mély benyomás egy életre
nyomot hagyott bennem.
– Már akkor tudta, hogy Liszt
interpretátora lesz?
– Azt természetesen 12-13
évesen nem tudhattam, sőt
akkor még azt se tudtam, mit
hallok, egyszerűen csak lenyűgözött. Egy masszív, karakteres, férfias zenének éreztem.
Később éreztem rá, hogy a személyiségemhez, a játékstílusomhoz Liszt áll a legközelebb.
Azt láttam, hogy miközben kortársaim vért izzadnak egy-egy
nehezebb Liszt-mű megtanulásával és laza könnyedséggel
megbirkóznak egy-egy Mozarttal vagy Beethovennel, én pont
fordítva vagyok. Nekem értelmezés és zongoratechnika
szempontjából a bécsi klasszi-

LISZT FERENC: MAGYAR RAPSZÓDIÁK
– ORAVECZ GYÖRGY ZONGORAMŰVÉSZ LISZT-ESTJE
Február 18-án, szombaton 19 órakor a Kösziben
Belépő elővételben: 800 forint,
a helyszínen: 1000 forint

kusok fekszenek kevésbé. Ez
persze nem azt jelenti, hogy
soha nem is játszom őket, csak
annyit jelent, hogy az nem esik
annyira jól.
– Pedig Lisztről mondják,
hogy nagyon nehéz eljátszani,
hiszen ő maga is egy virtuóz volt.
– A konzervatórium első
három évében sokszor okozott
megoldhatatlannak tűnő technikai problémát számomra,
fia
tal zongorista számára is.
Amikor aztán találkoztam a Hmoll szonátájával, ez a zenemű
meghatározó hatással volt a
további tanulmányaimra, sőt az
egész pályámra. A H-moll szonáta hatalmas kihívást jelent a
zongorista számára, mert nem
enged meg olyasfajta „slendriánságokat”, lazaságokat, amelyek felett esetleg egy kön�nyebb darabnál elsiklik a művész is, a közönség is. A H-moll
szonáta azonnal megtorol mindent. Ettől kezdve én is más

hozzáállással gyakoroltam.
Amikor végre sikerült úgy eljátszanom, ahogy azt szerettem volna, az olyan érzés volt,
mint amilyen a Himalája leküzdése lehet a hegymászó számára. E szonátán keresztül egy
egészen bensőséges kapcsolat
alakult ki köztem és Liszt között, úgy éreztem, megtanított
zongorázni. Mindez persze
nem jelenti azt, hogy harmincéves pályafutásom során ne
tettem volna kitérőt a jazz felé!
Sőt a könnyű műfajt is ked
velem.
– Liszt mennyire népszerű a
közönség körében?
– Liszt mindig is népszerű
volt, a romantika pedig manapság a reneszánszát éli. Inkább
arra kell figyelni, nehogy bármelyik műve elcsépeltté, ezzel
unalmassá váljék a közönség
számára. Mivel már nem születnek új Liszt-művek, azzal
kell sáfárkodni, ami van.

H i rd e té s

BUDAÖRSI székhelyű, élelmiszergyártással foglalkozó
cégünk munkatársakat keres betanított munkára. Keresünk
továbbá árufeltöltő és raktáros kollégákat is. Modern környezet,
versenyképes juttatások, utazásibérlet-térítés.
Várjuk jelentkezéseiket a 06-20/510-7686-os számon minden hétköznap
10–14 óra között, illetve az info@khellfood.hu e-mail címen.
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Kubatov Gábor: az FTC nem csak sportra nevel

Modern sportváros lesz
a Fradi új edzőközpontja
2020-ig 24 hektáron valósul meg
a Fradi új sportközpontja, amely
szervesen illeszkedik a Népliget
fejlesztési koncepciójába – nyilatkozta lapunknak Kubatov Gábor.
Az FTC elnöke hangsúlyozta: a
beruházásnak köszönhetően még
több kőbányai gyerek sportolhat
majd az egyesületben.
– Pontosan mit takar a Fradiváros elne
vezés?
– Bár sokáig magunk is, elsősorban az
egyszerűség és a közérthetőség kedvéért
így hívtuk a projektet, ma már inkább a
„népligeti sportfejlesztést” használjuk.
Semmit sem szeretnénk kisajátítani magunknak. A célunk, hogy 2020-ra igazi
ultramodern sportvárossá nője ki magát
az FTC egyesített népligeti bázisa. Nagyon
fontos, hogy most tervekről, elképzelésekről beszélünk, egy kétéves előkészítő
munka jelenlegi fázisáról, nem biztos,
hogy minden így valósul meg! A jelenleg
14 hektáros edzőközpont 10 hektárral növelheti a területét, mert kiegészül a szomszédos egykori Építők sportteleppel.
A Fra
di új sportközpontjának központi
eleme egy 80 ezer négyzetméteres, rendezvényhelyszínként is működő csarnokrendszer lesz. Ez a szakosztályok közül a
kézilabdának, a jégkorongnak, az ökölvívásnak és a birkózásnak ad majd otthont,
de új csarnokot kapnak a tornászok és
építünk egy fedett uszodát is, valamint egy
nyitott medencét a pólósoknak. Az atlétika
külön központba költözik, az Építők korábbi vívószakosztálya pedig magára ölti a
zöld-fehér mezt. Szeretnénk egy négycsillagos szállodát, egy 50 férőhelyes kollégiu
mot, egy hatosztályos gimnáziumot és egy
világszínvonalú sportorvosi központot is
létesíteni, továbbá a telep végén hatalmas
parkolót alakítunk ki.
– Mekkora lesz a beruházás teljes költ
sége?
– Évről évre haladunk, a vége több tízmilliárd lehet, igyekszünk a legtöbbet kihozni a legkevesebből. Az FTC új sportközpontja szervesen illeszkedik a Népliget
átfogó fejlesztési koncepciójába, amely
sport-, gasztronómiai, kulturális és szabadidőpark megvalósítását tűzte ki célul.
– Miért építenek új sporttelepet? Miért
nem elég felújítani a meglévőt?
– Népligeti telepünkön már jelenleg is
3000 gyerek sportol, egyszerűen nem férünk el többen. Pedig igény lenne rá, és mi
is szeretnénk több gyereket felvenni. Az
egyesített sportközpontban 5000 gyerek
sportolhat majd. Egy idő után rájön az
ember, hogy nem a pillanatnyi sikerek
számítanak. Az elit sport, a bajnokság
megnyerése csak azért fontos, hogy még
több gyereket ide tudjunk csábítani. Ezer
gyerekből évente csak egy válik országos
szintű sportolóvá. A többi 999-nél viszont
lehetőséget kapunk arra, hogy jobb embert neveljünk belőlük. Meggyőződésem,
hogy a sport az oktatás-nevelés része,
több mint testmozgás és az egészséges
életmód elsajátítása.
– Mit ért ezalatt?
– A Fradiban sportoló gyerekek elsőként megtanulnak köszönni. Edző, szülő,
profi vagy utánpótlás sportoló – itt mindenki köszön a másiknak, amikor találkoznak. Megtanítjuk a gyerekeinket a kör-

Kubatov Gábor, az FTC elnöke

nyezetvédelem fontosságára, a szelektív
hulladékgyűjtésre. Ezen a környéken nem
is látni eldobált szemetet! A harmadik
dolog, hogy a szülői hozzájárulások birtokában 14 éves kor felett napi szinten végzünk szúrópróbaszerű drogszűrést. A negyedik eleme a „fradizmusnak” a fair play
oktatás. Hazai díjazottak magyarázzák el a
gyerekeknek, hol a határ a győzelem és az
ellenfél megalázása között. Végül arra
neveljük őket, hogy segítsenek egymásnak: az erősebb a gyengébbnek, az ügyesebb ügyetlenebbnek. Nálunk a gyerekek
elsajátítanak egy értékrendet és megtanulnak hinni az elvégzett munkában: megtapasztalják ahogy a befektetett energia
megtérül – mint az életben.
– Anyagi okok miatt sem morzsolódnak le
gyerekek?
– Tehetséges fiatal nem eshet ki emiatt.
A tao-programnak köszönhetően a szakosztályok ingyen adják a gyerekeknek a
minőségi felszerelést. A tagdíj mindenkinek ugyanannyi, de az Albert Alapítvány
kifizeti azok helyett, akiknek a családjában
az egy főre jutó jövedelem nem éri el a

bruttó 86 ezer forintot. Jelenleg közel 140
ilyen gyerekünk van. Arra is odafigyelünk,
hogy az éttermünkben olcsón tudjanak
egészséges ételeket enni a sportolóink.
De nem csak az anyagiakat tartjuk szem
előtt: van egy tanulószobánk meg egy
nyugdíjas tanító nénink, aki segít a leckében minden délután.
– A szülőkre is gondolnak?
– Természetesen! Tudjuk, hogy hatalmas áldozatokat hoznak: hetente többször
kell hozni-vinni a gyerekeket, hétvégenként meccsek vannak. A Fradi mindig is
családbarát egyesület volt, ezért kifejezetten odafigyelünk arra, hogy a szülők ne a
folyosón álldogálva várják az edzések
végét, hanem hasznosan el tudják tölteni
ezt az időt. Van ingyen wifi, hogy tudjanak
akár dolgozni is. Két játszóteret létesítettünk, ahová a kistestvéreket is elvihetik a
szülők, tavaly adtuk át a felújított műfüves
pályák köré kialakított, egyedi ülőalkalmatossággal felszerelt parkot, ahol jó időben
kulturált körülmények között várhatják a
gyerekeiket, de igyekszünk a belső tereket
is kényelmesebbé tenni a számukra.

A népligeti sportfejlesztés során még több
lehetőséget szeretnénk teremteni a szülőknek: terveink között szerepel egy nyári
medence, ahol akár úszni vagy napozni is
tudnak majd, amíg várakoznak. A beruházás utolsó ütemében, reméljük, átadhatjuk a már említett, hatosztályos gimnáziumot is. Így már tényleg teljes körű szolgáltatást tudunk nyújtani a Fradi-gyerekeknek és családjuknak.
– Önfenntartó lesz a sportközpont, ha elkészül?
– A világon sehol sem működik állami
támogatás nélkül hasonló sportközpont, de
törekszünk a lehető legtöbb bevételre a lehető legkisebb rezsiköltség mellett. Rengeteg bevételi forrásból tevődik össze a
klub költségvetése, a szponzorpénzektől a
tao-forrásokon át a jegyeladáson, tagdíjbevételen, ajándéktárgyakon, játékoseladáson át az ingatlanok hasznosításáig. A Fradi
új sportközpontja komplex gazdasági rendszert alkot. Az orvosi központ kiszolgálja
majd az edzőtáborozásra érkező csapatokat, amelyek a négycsillagos hotelünkben
szállnak meg – a többi időben pedig a repülőtér közelsége miatt érkezhetnek ide a
vendégek. A kézilabdacsarnokot pedig
bérbe tudjuk adni akár koncertekre is.
– Milyen változást hozhat a környék, például Kőbánya életébe az új sportközpont?
– Nézze meg, mennyit változott az Üllői
út, sőt az egész városrész a Groupama
Aréna miatt! Ha az nem valósul meg,
akkor a Telekom sem ide építi a székházát, ami 50 milliárd forintos beruházás.
Irodaházakat húznak fel, folyamatosan fejlődik a környék. A Fradi új sportközpontja
miatt biztonságosabbá és rendezettebbé
válik a Népliget, és ez önmagában is újabb
fejlesztéseket generálhat a városrészben.
– Milyen a Fradi és Kőbánya kapcsolata?
– A 10. kerület fontos partner a számunkra, már csak azért is, mert részben
itt van az otthonunk, és mert az itt sportoló gyerekek 20 százaléka Kőbányáról jön.
Kovács Róbert polgármester úrral és az
önkormányzattal évek óta rendkívül jó az
együttműködés. Tavaly a Föld napján a
Kőbányai Önkormányzattal és a szülőkkel
összefogva kitakarítottuk a sporttelep és a
vasút közötti részt, majd sorompóval lezártuk, hogy megakadályozzuk az illegális
szemétlerakást. Azóta gyönyörűen rendbe
tettük azt a mintegy egy kilométeres sávot.
Emellett mi takarítjuk a buszmegállókat,
rendben tartjuk a környéket, tavasszal virágot ültetünk. Kaptunk „Tiszta udvar,
rendes ház” elismerést a Kőbányai Önkormányzattól, nagyon büszkék vagyunk rá!
Mindez egyébként egyfajta filozófia is: ha
szép környezetet teremtünk, az ide járók
is jobban vigyáznak rá és ők is igényesebbek lesznek a saját környezetükre.
– A Kőbányán megvalósult, illetve tervezett sportberuházások illeszkednek a Ferencváros terveihez?
– A kerületnek világos sportkoncepciója
van, amelyet a Fradi a jövőben is támogat.
Ennek része például a Harmat utcai kosárlabdacsarnok és a Mázsa téri multifunkciós sportközpont és uszoda felépítése. A szakmai együttműködéshez pedig jó
alapot teremt, hogy közösen építettük fel
az FTC női labdarúgóközpontját és két kisebb műfüves pályát alakítottunk ki a Bihari úti Kocsis Sándor Sportközpontban.
Ezt a telepet a Kőbányai Önkormányzattal
közösen tartjuk fenn, és nem is szeretnénk ezen változtatni.

