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A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Megnyílt az új önkormányzati ügyfélközpont
Az elmúlt években lezajlott egy
szemléletváltás, a „szolgáltató önkormányzat” ma már valóság. A cél,
hogy a kőbányaiak érezzék, az önkormányzat értük van, és a kerület
vezetése partnerként tekint rájuk
– fogalmazott Kovács Róbert polgármester az Állomás és a Halom
utca sarkán álló, új önkormányzati
ügyfélközpont átadóünnepségén.
„A szép és korszerű környezet, az
ügyfélbarát ügyintézési idő és eljárásrend, a szakmailag felkészült
és udvarias munkatársak, a lehető
legkisebb adminisztratív teher, a rövid ügyintézési határidők, illetve az,
hogy egy helyen elintézhetővé váltak
az önkormányzati ügyek, valamen�nyi itt élő és itt vállalkozó számára
időt és idegeskedést takarít meg”
– tette hozzá Kovács Róbert. A beruházást az önkormányzat döntően
saját költségvetéséből valósította
meg, 493 millió forint felhasználásával, úgy, hogy egyúttal új funkciót
adott egy védett épületnek is.
Tudósításunk a 3. oldalon

Elfogadták a kerület
költségvetését

Idén sem torpan meg a kerület egyre látványosabb fejlődése, sőt éppen ellenkezőleg: idén is 3 milliárd forintot meghaladó összeget tud költeni a város különféle új
beruházásokra és felújításokra. A február végén elfogadott költségvetés alapján
Kőbánya ebben az évben 19,3 milliárd forintból gazdálkodhat. Ebből jut nem csak a
fejlesztésekre, az intézmények zökkenőmentes működtetésére, de végre 10–14 százalékos béremelésre is az önkormányzat költségvetési szerveinél és gazdasági
társaságainál dolgozó 1500 munkavállalónak esetében is. A büdzsé elfogadásával
párhuzamosan az önkormányzat több pályázatot tett közzé a kőbányaiaknak, egészségügyi és ápolási támogatásokra, illetve idősek üdültetésére.
Cikkünk a 2., felhívások a 9. oldalon

Az 1849-es
kőbányai csata titka
Kevesen tudják, hogy mekkora jelentősége volt a kőbányai csatának 1849-ben,
amikor az isaszegi győzelem után az Asbóth Lajos
ezredes vezette honvéd
dandárnak a kőbányai hadszíntéren sikerült elhitetnie
Windisch Grätzcel, az császáriak fővezérével, hogy e
kis csapat a magyar főerő.
E hadicsel volt a dicsőséges
tavaszi hadjárat nyitánya. De
nem ez az egyetlen kötődése Kőbányának az 1848–49es eseményekhez: kerületünkben készült a Batthyá
ny-örökmécses. Március
15. alkalmából összeszámoltuk azt is, hogy hány utcanév őrzi kerületünkben a
forradalom és szabadságharc hőseinek emlékét.
Összeállításunk
a 4–5. oldalon

Házias almás nyert a sütiversenyen A 6.
oldal
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Elfogadták az ez évi költségvetést

Kőbánya tovább fejlődik
Idén sem törik meg a fejlesztések lendülete Kőbányán. A
2017-es költségvetésben csak a fejlesztésekre több mint
3 milliárd forintot költ majd az önkormányzat. A stabil
gazdálkodásnak köszönhetően jut majd munkahelyteremtésre, szociális támogatásokra, és a kerületben
dolgozók béremelésére is.

lan, néhány millió forintból megvalósuló
beruházásra is sor kerül.
Kőbánya költségvetése az elmúlt évek
átgondolt gazdálkodásának köszönhe
tően immár lehetővé teszi a közszféra
dolgozóinak – régóta esedékes, az
érdekegyeztető tárgyalásokon megígért – bér- és illetményemelését is.
Az önkormányzat költségvetési szerA képviselő-testület
veinél és gazdasági társaságainál
februárban elfogadta
dolgozó
1500
a kerület idei költmunkavállaló
ségvetését, mely– különböző
forint felújításokra
nek
főösszege
elszámolási
és új beruházásokra
19,3 milliárd foformában –
forint
álló beruházások
rint. Kovács Ró10-14 százaléoktatási-nevelési
bert polgármeskos béremelésben
tervezési
munkáira
intézmények
ter hangsúlyozta:
részesül, ami a kőbápedig 210 milliót határoltak
a felelős gazdálkoel. A Szent László tér zöldfelületeinek és nyai költségvetésben
felújítására
dásnak köszönhetőburkolatai
nak megújítására idén 217 milliót, a 501 millió forintos kiadáen Kőbánya pénzügyi
si tételként jelenik
Száva parki játszótérre 20 milliót szán a képviselő-testület. A Kőrösi Kulturális Központhelyzete több mint kedmeg. Ez a bérfejvező, így a fejlesztések lenban már épülő új házasságkötő teremre
lesztés illeszkedik
dülete idén sem törik meg, sőt
26,5 millió forintot áldoz a város, míg a
a kormány által az
immár jelentős béremelésre is
városháza 121 éves Szent László
állami alkalmazottak körében megvalósított illetményemelésekhez.
lehetőség nyílt. Az elmúlt időtéri műemlék épületének korszakban évről évre több jutott
szerűsítése is tovább folytaEmellett a szociális kiadások sem
tódik,
melyre
idén
650
milfelújításokra és beruházácsökkennek
idén: erre 290 millió fobéremelés az önkorsokra, és ez 2017-ben sem
lió forint áll rendelkezésre.
rintot fordít a város költségvetése,
forint út- és járdamányzat költségvetési Itt tavaly a födém és a nyílesz másként: a fejlesztéamely
egyúttal további 35 munkahely
rekonstrukcióra
szerveinél, gazdasági
sekre fordított összeg meglászárók újultak meg, ebben
létrehozatalát
haladja majd a 3 milliárd
az évben pedig a fűtési-hűtési
is engedétársaságainál
lyezi a Kőforintot.
rendszer és az ügyfélirányítás válik
kertnél. Ez utóbbi
Út- és járdafelújításokra
21. századivá. Kőbányán
idén bruttó 407 millió forintot,
már csak a Királydombon célja, hogy a közaz Üllői úti parkolási övezet kialaés a Dömsödi utcában munkásként fogforint
kítására 256 millió forintot terveztek,
nincs kiépítve az egye- lalkoztatottak a
sített csapadék- és t o v á b b i a k b a n
míg a Keresztury Dezső Általános Iskola lapostetőszociális kiadásokra
új munkahely
szennyv ízcsatorna- rendes munkafelújítására 115 milliót tervezett be a városháza. Ez
a Kőkertnél
hálózat, melynek pót- vállalóként dolutóbbival együtt a kerületben működő oktatási-nevelési intézmények felújítására összesen bruttó 250
lására 109 millió fo- gozhassanak a
rintot költ a kerület. kerület utcáin, zöldmillió forintot irányoztak elő, míg az önkormányzati
Ezenkívül még számta- területein.
lakások felújítására 142 milliót, a megvalósítás előtt

Kőbánya
2017-es
költségvetésének
legfontosabb számai

3 milliárd

407 millió

35

Jót tenni jó
Sokan alig várják, hogy nyugdíjba mehessenek
és kertészkedhessenek. Az idő múlásával azonban
a földművelés egyre komolyabb terhet jelent. Erre
találták ki a „Ments meg egy kertet!” programot.
A kőbányai Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskolában (közismert nevén a Magyulában) zárult február végén a Kertészkedés Éve, melynek célja a kertészkedésre való ösztönzés és
az ehhez szükséges tudás átadása, valamint a kertnek mint
élőhelynek a megőrzése. Az országos programzáró rendezvényen részt vett Román István, a
Földművelésügyi Minisztérium
helyettes államtitkára és Radványi Gábor, Kőbánya alpolgármestere is. A Kertészkedés Évének része volt a „Ments meg egy
kertet!” program is. Ennek lényege, hogy az agrár-szakképzési intézmények diákjai olyan
kerteket hoztak rendbe, amelyeket idős tulajdonosaik már
nem tudtak művelni.
A magyulások a Kada utcában élő, 84 éves Varasdják Mihályné Mártika néni kertjét
mentették meg tanáruk, Dombóváriné Bartha Cecília vezetésével. Májustól hetente egyszer

Mártika nénit Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző
Iskola igazgatója köszöntötte

két-három diák dolgozott a
kertben, a nyugdíjas óvó néni
pedig saját készítésű sütemén�nyel és limonádéval köszönte
meg a munkájukat. Télre Mártika néni madáretetőt kapott az
iskolától.
Radványi Gábor alpolgármester emlékeztetett rá, hogy a Magyula évek óta aktív résztvevője
a Virágos Kőbányáért programnak is. Az iskola ugyanis termelőként eddig minden évben sikerrel pályázott az önkormányzat virágbeszerzési pályázatán.

Modern önkormányzati ügyfélközpont nyílt a Szent László tér mellett. Kovács Róbert polgármester szerint a beruházás azért is fontos mérföldkő Kőbánya történetében, mert végre kézzelfoghatóvá teszi, mit jelent a „szolgáltató önkormányzat”.

315 millió

10–14%-os

Magyulások mentették meg Mártika néni kertjét

Elkészült a kerület
új ügyfélközpontja

290 millió

Az önkormányzat véget vet az áldatlan állapotoknak

A MÁV elkezdte a felújításokat
A kőbányaiak régóta joggal elégedetlenek a
Kőbánya-alsó vasútállomás állapotával,
amelyet a téli beázások tovább rontottak.
Mivel az ingatlan a MÁV tulajdona, Kovács
Róbert polgármester kezdeményezésére a
jegyzői iroda figyelmeztető levelet küldött a
vasúttársaságnak. Mivel ez nem járt eredménnyel, „jókarbantartási kötelezettség
elmulasztása” jogcímre hivatkozva az önkormányzat bírságot helyezett kilátásba.
Ezek után a MÁV és a Nemzeti Közlekedési
Hatóság hivatalos bejárást tartott. A MÁV
nem vitatta a felrótt hiányosságokat és ígéretet tett azok kijavítására. Emellett tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az állomás teljes körű felújítása 2018 második felében kezdődik, jelenleg a tervezési és engedélyeztetési munkák folynak. Ugyancsak
ígéretet tett arra, hogy a teherpályaudvar
mentén a kidőlt vasúti kerítéseket helyreállítja, valamint a polgármester kérésének
megfelelően azóta rendbe is hozták a
Kőbánya-Kispest vasútállomás balesetveszélyes lépcsőit (képünkön). Emellett meg-

állapodtak abban is, hogy feloldják azt a
jogszabályba ütköző állapotot, hogy a MÁV
által használt területek egy része telekkönyvileg az önkormányzathoz tartozik, ami
sokszor hivatkozási alap lehet arra, hogy
miért nem tartja a MÁV karban.

Hírek
KÉSZÜL AZ ÚJ HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM
Már javában folynak a kivitelezési munkálatok, hogy áprilisban átadhassák az új önkormányzati házasságkötő termet a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban – tudtuk meg Kovács
Róbert polgármestertől.

Az Állomás utca 26. szám alatt
épült fel az önkormányzati ügyfélközpont, amelyet Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere,
dr. Szeneczey Balázs, Budapest
főpolgármester-helyettese és
dr. Szabó Krisztián, Kőbánya
jegyzője adott át. Az ünnepségen
részt vett dr. György István, Budapest Főváros kormánymegbízottja, Révész Máriusz kormánybiztos, országgyűlési képviselő,
Dunai Mónika országgyűlési
képviselő, valamint a kerület alpolgármesterei és vezető tisztviselői is.
A polgármester megnyitóbeszédében hangsúlyozta: az elmúlt években lezajlott egy szemléletváltás, a „szolgáltató önkormányzat” ma már valóság. A cél,
hogy a kőbányaiak érezzék, az

önkormányzat értük van, és a
kerület vezetése partnerként tekint rájuk – fogalmazott Kovács
Róbert. „A szép és korszerű környezet, az ügyfélbarát ügyintézési idő és eljárásrend, a szakmailag felkészült és udvarias
munkatársak, a lehető legkisebb
adminisztratív teher, a rövid ügyintézési határidők, illetve az,
hogy egy helyen elintézhetővé
váltak az önkormányzati ügyek,
valamennyi itt élő és itt vállalkozó számára időt és idegeskedést
takarít meg” – tette hozzá Kovács Róbert.
A beruházást az önkormányzat döntően saját költségvetéséből valósította meg, 493 millió
forint felhasználásával, amelyben benne van a fővárosi önkormányzattól Építészeti Értékvé-

delmi Támogatás címen a fővárosi védettséget élvező, 1873ban épült saroképület homlokzati felújításához elnyert 7,5
millió forint támogatás is.
Az új ügyfélközpont a modern
közigazgatás minden követelményének megfelel. Az itt dolgozó 54 munkatárs világos, klimatizált munkahelyen dolgozhat, az ügyfelek pedig kulturált
környezetben várakozhatnak,
míg az ügyfélhívó nem szólítja
őket. A gyerekkel érkezők számára pelenkázóhelyiség és játszósarok áll rendelkezésre a várakozás idejére.
Az ügyfélközpontban a jegyzői
hatáskörbe tartozó ügytípusokat
intézhetik a kőbányaiak: ilyenek
a szociálpolitikai juttatásokkal,
az önkormányzati lakásokkal,
lakcím- és birtokrendezéssel,
születési, házassági és halotti
anyakönyvvel, hagyatékkal, névváltoztatással, állampolgársággal, gépjárműadóval, helyi adóval és iparral, kereskedelemmel,
piac- és szálláshely-üzemeltetéssel, illetve rendezvénytartással kapcsolatos ügyek. Az akadálymentesség érdekében a
mozgáskorlátozott ügyfeleknek
külön ügyfélszolgálati pontot létesítettek, ahol az összes ügyet
egy helyen intézhetik.
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Kedves Kőbányaiak!
Sokára jött meg idén a tavasz, de végre
itt van! A kerti munkálatokkal együtt
megkezdődik a kerület zöld területeinek rendbetétele is, a tél nyomainak
eltüntetése a parkokból, illetve az
önkormányzat kezelésébe tartozó
utak kátyúzása. Hamarosan elindulnak
a kerületszépítő akcióink is, hogy mire a
közterek újra megtelnek élettel, addigra
minden rendezett legyen – ahogy Kőbányán az utóbbi években már megszoktuk. Ezért is kérem a Önöket, hogy amikor
kertjeiket rendbe teszik, a levágott ágakat kizárólag az e
célra szolgáló lombgyűjtő zsákban tegyék ki az utcára. Idén
is indítunk majd komposztálási programot, a tudnivalókról
hamarosan beszámolunk. A lomtalanítás kapcsán is kérem
a kőbányaiakat, hogy éljenek a lehetőséggel és feleslegessé
vált holmijaiktól most, a lomtalanítás keretében, és ne az év
más napjain szabaduljanak meg!
Tavasszal nemcsak a természetet ünnepeljük, hanem a
hölgyeket is. Március 8-án talán nem is az ilyenkor szokásos
virág a legfontosabb, hanem a szeretet és a tisztelet üzenete. Ezúton is köszöntöm a kőbányai hölgyeket, boldog nőnapot kívánva valamennyiüknek!
Február közepére elkészült az idei költségvetés. Idén 19,5
milliárd forintból gazdálkodunk. A kerület 8,2 millárd forintos tartaléka elegendő fedezetet nyújt majd az új beruházásokra. Folytatódnak az út- és járdafelújítások, a közintézmények, iskolák és óvodák korszerűsítése, hamarosan átadjuk
a Kőrösiben az új házasságkötő termet.
A felelős gazdálkodásnak köszönhetően egyre merészebb
álmokat váltunk valóra. 2016-ban is már számos beruházást
valósítottunk meg saját erőből – legutóbb, február elején
adtuk át kerületünk legújabb büszkeségét, az új önkormányzati ügyfélközpontot. Az Állomás és a Halom utca sarkán
álló központ nemcsak az ügyintézés könnyebbé és gyorsabbá tétele miatt fontos, hanem azért is, mert egyúttal egy
régi, szép épületnek találtunk új, méltó funkciót. Hamarosan
kiírjuk az idei védett építészeti értékek megóvását célzó pályázatunkat – biztatom a lakóközösségeket, hogy csatlakozzanak pályázatunkhoz és önkormányzatunk segítségével
újítsák meg értékes épületeiket.
Végezetül tisztelettel meghívom Önöket az egyik legszebb
nemzeti ünnepünkre: március 14-én este a hagyományos
fáklyás felvonulással tisztelgünk az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc bátor hőseinek emléke előtt. Március
15-én pedig a Rottenbiller parkban rendezendő huszártáborral nyitjuk meg a kőbányai családi, ingyenes szabadtéri
rendezvények hosszú sorát. Szeretettel várom Önöket, remélem, sokukkal találkozhatok!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester
oldalon is olvashatnak!
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TISZTELET A BÁTRAKNAK! – Március ��.
Az 1848–49-es események megünneplése a kőbányaiak számára sem merül ki abban, hogy március 15-én kokárdát
tűznek a kabátjukra: kerületünkben is jelen vannak mindennapjainkban a forradalom és szabadságharc hősei, hiszen tucatnyi utca neve állít emléket a bátraknak. Ráadásul Kőbányán egy kulcsfontosságú csata is zajlott, amel�lyel a magyar honvédek magát Windisch-Grätz tábornagyot tévesztették meg. A sikeres hadicsel eddig csak történészi körökben volt ismert. Ezek mellett még egy szomorú kötődése van kerületünknek a szabadságharchoz:
Kőbányán, a Gergely utcában működő Lámpagyárban készült a Batthyány-örökmécses.

Utcaneveinkben élő szabadságharc
A mai Kőbányán 14 utcanév állít emléket 1848–49 hőseinek, jeles személyiségeinek, akiknek az életútja meghökkentően plasztikus képet mutat a forradalom, a szabadságharc, az elnyomás, majd a kiegyezés korának történéseiről,
a legkiválóbb magyar hazafiak izgalmas, gyakran drámai élettörténetéről.
A felsőrákosi Erdősi utca névadója a nyitrai
születésű Erdősi Imre (1814–1890) piarista
szerzetes tanár. A szabadságharcban tábori pap volt, Guyon Richárd tábornok barátja. Az 1894. február 5-i branyiszkói
győztes ütközet mindkettejük nevét országosan ismertté tette. A 33. zászlóalj élén
pap létére több rohamot vezetett a hágót
védő császári csapatok ellen, és a siker
jelentős részben az ő érdeme is volt. Kortársai az ütközet után a „branyiszkói hős
pap” vagy a „magyar Kapisztrán” néven is
emlegették. A világosi fegyverletétel után
házi őrizetbe helyezték és eltiltották a tanítástól. 1850 után viszont már gimnáziumi
tanárként, később rendházfőnökként, élete
alkonyán pedig a piarista rend kormánytanácsosaként működhetett.
Az óhegyi Ihász utca 1879 óta viseli Ihász
Dániel (1813–1882) honvéd alezredes
nevét. A császári hadseregből lépett át a
48. honvéd gyalogezredhez, ahol gyorsan

haladt a ranglétrán. 1848 novemberében
már őrnagyként Bem erdélyi hadseregének 55. zászlóalját parancsnokolta, többször tüntetve ki magát a harcokban. 1849.
március 16-án Bojcánál egy 2 ezer fős különítmény élén megtámadta és a Havasalföldre szorította Szkarjatyin orosz csapa
tait, július 20-án viszont vereséget szenvedett Lüders csapataitól. Végül csapatai
maradványaival a török katonaság előtt
tette le a fegyvert. Az emigrációban Kossuth Lajossal mély barátságba került.
A Kada utca 1899-ben kapta a nevét
Kada Mihály (1827–1891) kőbányai szőlőbirtokosról, a főváros alpolgármesteréről.
Egyszerű csizmadia fiaként szerzett jogi
végzettséget, így vállalhatott 1844-ben a
fővárosban ügyintézői, később jegyzői,
1860-ban főjegyzői tisztséget. 1864-ben
alpolgármesterré választották. A szabadságharc idején először katonaként szolgált, de mivel tudását nem nélkülözhette a

hivatal, csakhamar visszakerült a városházára.
Az óhegyi Kozma utca névadója Kozma
Sándor (1825–1897). 1848-ban országgyűlési segéd volt, majd részt vett a harcokban. 1861-ben Deák-párti országgyűlési
képviselő, majd a Magyar Királyi Államügyészség megteremtőjeként, első államügyészeként vált ismertté. Koronaügyészi
minőségben feladata lett az ország börtöneinek felügyelete és ellenőrzése, ezért a
„börtönök atyja”-ként is emlegetik.
A Noszlopy utca annak a Noszlopy Gáspár (1822–1853) nemzetőr őrnagynak a
nevét viseli 1900 óta, aki népfelkelést szervezett a Dél-Dunántúl felmentésére Jellasics ellen. Világos után bujdosó volt, míg
1850-ben letartóztatták, de megszökött.
1852-ben gerillacsapatot szervezett azzal
a szándékkal, hogy túszul ejtik Ferenc József császárt, de ismét elfogták, majd
1853-ban kivégezték.
A Pongrácz út és a Pongrácz köz nevét
Pongrácz László (1824–1890) 1848-as
honvéd alezredesről kapta, aki Buda vis�szavételekor jeleskedett. A fegyverletétel
után fogságba esett, de megszökött.
Emigrált, majd a kiegyezés évében haza-

tért és újra katona lett, altábornagyként
ment nyugdíjba. A laposdűlői terület, ahol
az utcák vannak, egykor a családja tulajdona volt.
A Rottenbiller parkot Rottenbiller Lipótról (1806–1870), Budapest főpolgármesteréről nevezték el. A Kőbányán élő
Rottenbiller Pesten tanult jogot és bölcsészetet. 1826-tól táblai jegyző. 1828-tól
ügyvéd. 1843-tól Pest alpolgármestere,
1848-tól főpolgármestere. Az abszolutizmus idején elmozdították, de 1861-ben
újra főpolgármester lett, pár hónap
múlva azonban ismét lemondatták, és
csak 1865-ben foglalta el újra hivatalát. 1864-ben megalapította az Iparbank és
Takarékpénztárt. Ő kezdte a főváros területének feltöltését és a város vízművének
kiépítését.
A Sárosi utcát Sárosi Gyula (1816–1861)
jogászról, költőről, országgyűlési képviselőről, kormánybiztosról nevezték el. A szabadságharc leverése után álnéven bujdosott, de 1851-ben távollétében halálra ítélték, majd amikor a következő évben elfogták, halálos ítéletét életfogytig tartó várfogságra változtatták. 1855-ig Königgrätzben raboskodott.

Windisch-Grätz megtévesztése

A kőbányai csata
A hadtörténészek jól tudják, milyen fontos szerepet játszott a szabadságharc idején a kőbányai csata, de a köztudatban szinte alig ismert. Pedig
nagymértékben hozzájárult az 1849-es tavaszi hadjárat sikeréhez azzal,
hogy sikerült megtévesztenie és lekötnie a császári főerőket.
A győztes isaszegi csata után a Wintosítani a seregét, így a váci csata
disch-Grätz tábornagy vezette
kimenetele nem volt kétséges.
A kőbányai csata részletes
császári fősereg védelmi állásokba kényszerült visszavonuleseményeit Beniczky Alajos
ni Kőbányára, hogy megakahonvédszázados jegyezte fel
dályozza a honvédfőerőket
az utókornak. Eszerint Aulich
Pest esetleges visszafoglalávezérőrnagy tartalék hadtessában. Az erőviszonyok nagyjátéből küldtek előre a császári
ból kiegyenlítettek voltak, ezért
haderő kikémlelésére egy dandárt. Ők Asbóth Lajos ezredes
Görgei Artúr altábornagy vezetéBeniczky Lajos honvédszázados,
sével a magyar vezérkar
(akit a világosi fegyverletéa kőbányai csata krónikása
tel után várfogságra ítélegy megtévesztésen alapuló, de nem kockázatmentes
tek) vezetése alatt indultak
hadművelet tervét dolgozta ki. Mialatt a ma- Kőbánya felé. Hogy még többnek látsszanak,
gyar fősereg Vác ostromára vonult fel a csá- kétsoros csapatokban álltak hadrendbe.
szári 7. hadtest ellen, addig Asbóth Lajos ezA császáriak röppentyűkkel kezdték lőni
redes vezetése alatt egy dandárnyi erő laza őket. Láthatóan a honvédcsapat három kielrendezésben felállt a kőbányai hadszínté- sebb ágyúját akarták eltalálni és harcképteren és színlelt támadások sorozatát intézte lenné tenni, de ez nem sikerült. A magyarok
az itt védekező császáriak ellen. Minden le- huszárrohammal válaszoltak, megtámadták
hetséges módon azt a tévképzetet keltette az a röppentyűs üteget és két kilövőállványzatot
ellenségben, hogy ez a magyarok főereje. is zsákmányul ejtettek. Ez a sikeres csapás
Asbóthéknak sikerült lekötniük Windisch- az első vonalak feladására kényszerítette az
Grätz figyelmét, aki csak akkor döbbent rá, osztrákokat. Ennek hatására a honvédsereg
hogy a magyar főerők Vácnál vannak, amikor közelebb húzódhatott, kezdetét vette a gyamár késő volt. Már nem maradt idő átcsopor- logos összecsapást előkészítő ágyúharc. Az

Az 1849-es tavaszi hadjárat sikeréhez
a kőbányai hadicsel is jelentősen hozzájárult

ágyútűz azonnal áldozatot szedett a honvédek soraiból. Hogy a megingást elkerüljék, a
tisztek egy vörösboroshordót gurítottak a
honvédarcvonal elé, azt körbeülték és tartalmát kóstolgatni kezdték. A császáriak a kőbányai téglakemencék közelében, földhányások mögé állították fel ágyúikat. Ezeket
bevenni csak szuronytámadást intézve lehetett. A küzdelemben erős tüzérségi össztűz
ellenében kellett rohamozni. Az előre vonuló
honvédek ekkor már-már a kőbányai szőlők
szélénél jártak. Fordult a hadiszerencse,
mert erős lovastámadást indított az ellenfél,
vissza kellett vonulni.
Az egész eddigi harci cselekmény a császáriak erejének kikémlelésére szolgált.
Többnapos pihenőt követően, most már va-

lamivel nagyobb erőkkel támadtak a magyarok, de ez is csak színlelt támadás volt. Több
ilyen kisebb-nagyobb csetepatét követően
érkezett meg a hír, hogy a debreceni országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását. A katonai jelvényekről mindenki
letördelte a koronát, halomba rakva égették
el azokat a Szózat éneklése mellett.
A fokozatosan erősödő, meg-megújuló
támadások következtében az osztrákok mind
hátrább szorultak. Sikerült a kőbányai kertek
fái közé és árkaiba elbújt vadászokat is a
malom mögé kergetni, majd mindenhol a
Rákos-patak vonalán túlra. A veszteségek
mindkét oldalon nőttek. Végül az osztrákok
megértették, hogy a magyar fősereg már
Vácot támadja. Sikerült a hadicsel.

A Szacsvay
köz és Szacsvay utca névadója Szacsvay
Imre (1818–1849) ügyvéd és politikus, aki a
Függetlenségi Nyilatkozatot elfogadó debreceni országgűlés jegyzője volt. 1849. október
24-én báró Perényi Zsigmonddal, az országgyűlés elnökével együtt végezték ki.
A Szentimrey utca Szentimrey Kálmán
(1830–1907) jogász nevét viseli 1910 óta.
18 évesen lépett be a honvédseregbe.
A fellázadt délvidéki szerbek elleni har-

cokban „vitézül viselte magát”, így csakhamar hadnaggyá lépett elő. Klapka felső-tiszai hadosztályához került, s itt részt
vett a keresztúri, tokaji és tarczali ütközetekben; az utóbbiban szerezte meg a harmadosztályú vitézségi érdemrendet, melyet egész életén át büszkén viselt. Később
ismét a Délvidékre került, 1849 júniusában századossá lépett elő, s a temesvári
csata után Vécsey hadtestével együtt tette
le a fegyvert. Az oroszok mint foglyot adták
át az osztrákoknak, akik besorozták egy
galíciai ezredbe. Itt szolgált közlegényként
1850 áprilisáig, amikor családja kiváltotta.
Az 1860-as években Abaúj megyében viselt hivatalt, majd a képviselőház levéltárnoka, később a honvédmenedékház parancsnoka lett.
Az óhegyi Szlávy utcát 1899-ben nevezték el Szlávy József Ferenc (1818–
1900) jogász, bányamérnök, politikusról. A dualizmus korában a Magyar Királyság 5. miniszterelnöke,
a főrendi, illetve képviselőház
elnöke, az MTA tagja volt, aki
számos magyar kormányban
töltött be különböző miniszteri
tisztségeket, sőt az Osztrák–Magyar
Monarchia pénzügyminisztereként is
dolgozott. Pedig a szabadságharcban
tevékenyen részt vett. Kossuth a hadianyaggyártás miatt fontos oravicai bányák
vezetésével bízta meg, emiatt öt évre ítélték, amelyből kettőt ült le. A kiegyezésig
visszavonultan élt Pozsonyban, a kiegyezés után kezdődött szédületes ívű politikai
pályája.

Az összeállításban Verbai Lajos,
a kőbányai helytörténeti gyűjtemény
vezetője volt a segítségünkre.

Kerületünkben készült a Batthyány-örökmécses
A Batthyány-örökmécses azon a helyen áll, ahol 1849. október 6-án gróf Bat
thyány Lajost, Magyarország első független miniszterelnökét agyonlőtték. A főváros 1905-ben döntött arról, hogy tervpályázatot ír ki a kivégzés helyén felállítandó
emlékmű tervezésére. A pályázat nyertese Pogány Móric építész lett, de az első
világháború miatt elhúzódott a megvalósítás. A magas talapzatra állított, 180
centiméteres, négy lábon álló bronzlámpást Kőbányán, a Gergely utcában működő Lámpagyárban készítették el. Az ünnepélyes leleplezés 1926. október 6-án
történt, melyen Lebó István, az utolsó élő 1848-as honvéd is jelen volt.

200 éve született Arany János
1817. március 2-án Nagyszalontán született a magyar
irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, Arany
János. Szegény református családból származott, azonban igazi
csodagyerek volt: olyan
nagy és sokoldalú szellemi műveltségre tett
szert, hogy felnőttkorára a latin, a görög, a
német, az angol és a
francia irodalom remekeit
eredetiben olvasta, és jelentős fordítói munkát is végzett.
Ő a magyar nyelv egyik legnagyobb
ismerője és páratlanul gazdag szókinc�csel rendelkezett. Műveiben 60 ezer körüli egyedi szót használt, ezzel messze
fölülmúlta költőtársait.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc idején a magyar kormány által
támogatott nagy példányszámú néplap,
a Nép Barátja társszerkesztője volt Vas
Gereben felelős szerkesztő mellett.

A kormányt támogató lapban
Aranynak 1848 júniusától
1849 márciusáig több
cikke jelent meg, és közölték benne többek között Petőfi Sándor számos versét is.
A
szerkesztésbe
azonban Szalontáról
nem folyhatott bele
eléggé, és elégedetlen
volt a lap színvonalával
is. Azt tervezte, hogy
maga indít néplapot. Nemzetőrként részt vett a harcokban, 1849 májusában állást
vállalt a belügyminisztériumban, követte a Debrecenből Pestre visszaköltöző kormányt. Az orosz csapatok bevonulását követően néhány napig bujdosásra
adta fejét, s utána még hónapokig várta
letartóztatását. Ez nem következett be,
de csak a kiegyezés idején lett a magyar
irodalmi és a politikai élet kiemelkedő
és meghatározó képviselője.
(Forrás: Wikipédia)
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Régi családi recept győzött a sütiversenyen

Március 1-től kerülnek forgalomba az új 2000 és 5000 forintosok

Ízharmónia kevesebb cukorral

Megújul a papírpénz
Már csak év végéig
fizethetünk a régi
20 ezresekkel, mert a
jegybank sorra cseréli le
a régi papírpénzeket.
Márciustól forgalomba
kerülnek az új 5000 és
2000 forintos címletek,
a régiekkel pedig csak
július 31-ig lehet fizetni.
A 10 ezres bevonásáról
később döntenek.

Az év kőbányai süteménye idén
a „zsíros tészta almával” fantázianevű alkotás lett.
Egyszeri alkalomnak indult tavaly, de a
nagy siker miatt hagyomány lett a kőbányai sütiverseny, amelyre idén 19
amatőr cukrász nevezett – főleg hölgyek. A Köszi színháztermében tartott
rendezvényen Szász Katalin és Berentei Péter énekesek táncdalokkal és
operettslágerekkel szórakoztatták a
népes közönséget, amíg a bírálóbizottság dolgozott.
Az öttagú zsűri elnöke Gyarmati Károly mesterszakács-cukrász volt, akinek Fülöpné Benjámin Gabriella, a Lefi
cukrászda vezetője, Kovács Róbert
polgármester, illetve dr. Pap Sándor és
Radványi Gábor alpolgármesterek voltak segítségére.
Gyarmati Károly lapunkat arról tájékoztatta, hogy a zsűri több értékelési
szempontot vett figyelembe a pontozásnál. A legfontosabb, hogy kifejezetten egyszerű „házi sütemény” legyen,
ne akarjon cukrásztermékkel vetélkedni, hiszen azzal úgyse tud, otthon
nincs is meg ahhoz semmilyen feltétel.
Éppen ezért a küllem is másodlagos,
ellenben az íz a döntő. Egy korszerű
édes sütemény – a házi süti is – annál
jobb, minél kevesebb benne a cukor,
ami amellett, hogy fölösleges kalória,
elnyomja az ízeket – hangsúlyozta a
mesterszakács. Ugyanígy a gejl vajas
krémek is kikopóban vannak, helyüket
a könnyebb tejszínes krémek vették át
a még könnyebb tészták között, valamint a különböző gyümölcsök, a nem
agyonédesített dzsemek, a túró és
egyes fűszerek használata is reneszánszát éli. Az első helyre kihozott
almás sütemény belső arányai – a fahéjas alma savanykássága, az enyhén
édesített tészta puhasága – tökéletes
harmóniát alkotnak, és tetszett a zsű-
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rinek, hogy készítője nem vágta le a
szélét, miként egy cukrász tette volna
esztétikai megfontolásból.
A 19 induló közül Tyepkó Tiborné
„zsíros tészta almával” néven futó, az
almás pitéhez nagyon hasonló süteménye végzett az első helyen. A második helyre Újváry Józsefné „Miki fincsi
fánkja”, míg a harmadikra Pálfi Ferencné a „mór fehér köpenyben” fantázianevű krémes süteménye került.
A Lefi cukrászda különdíját a két férfi
induló közül az egyik, Varga Mihály
nyerte el királydombi csörögefánkjával, a másik különdíjat pedig Tóth Erika
joghurtos almás pitéje vitte el.
A nyertes süti készítője, az 1966 óta
Kőbányán élő 82 éves Marika néni
édesanyjától tanulta a receptet sok
évtizeddel ezelőtt. Kérdésünkre elmondta, hogy az almát olykor túróval
helyettesíti, és hogy kedvenc időtöltése
a sütés-főzés, aminek férje a legnagyobb haszonélvezője. Nyugdíjba vonulása előtt a Richter gyógyszergyárban
dolgozott, ahol az utolsó 12 évben az
injekcióosztály egyik csoportvezetője
volt.

Zsíros tészta almával
Hozzávalók:
 50 dkg liszt  30 dkg cukor  2 tojás
 1 kis tejföl (20 százalékos)
 20 dkg sertészsír  2 kg savanykás alma
 1 sütőpor  csipet só
Elkészítés:
Egy egész tojást és egy tojássárgáját 20
dkg cukorral, csipet sóval jól elkeverünk,
majd a tejfölt, a zsírt, a lisztet a sütőporral alaposan összedolgozzuk. A tésztát
két részre osztjuk és tepsi méretűre
nyújtjuk, majd az egyik részt kivajazott tepsibe tesszük. A lereszelt alma
levét kicsit kifacsarjuk és a fahéjjal,
illetve 10 dkg cukorral elkeverve a
tepsiben lévő tésztára egyengetjük,
végül a tészta másik kinyújtott felét
rátesszük. Hogy a teteje fényesre süljön, a maradék tojásfehérjével bekenjük,
majd villával néhány helyen megszurkáljuk,
hogy a gőz ne repessze szét. Sütőben 200
Celsius-fokon kb. fél órát sütjük.

Március 1-től az új 2000 és 5000
forintos címletű bankjegyekkel
folytatódik a bankjegycsereprogram, amelyet 2014-ben
kezdett el a Magyar Nemzeti
Bank (MNB) a 20 ezres, 2015ben pedig a 10 ezres leváltásával. A 2016 előtt nyomott 20
ezreseket július 31-ig lehet vásárlásra használni, de a bankokban és a postán további
három évig, sőt az MNB-nél
egészen 2037. július 31-ig ingyenesen be lehet majd váltani.
A bankjegycserével egységessé, illetve az új biztonsági
elemeknek köszönhetően gyakorlatilag hamisíthatatlanná
válik a forint. Előbbi a pénzelfogadó automaták szempontjából
lényeges, ugyanis a bankjegyek

A csapvíz dicsérete

A böjt együtt jött létre a nagy világvallásokkal,
ráadásul mindegyikben megtalálható valamilyen
formában, de semelyik nem teszi kötelezővé.
A Biblia sem követeli meg a keresztény embertől
a böjtölést, de úgy beszél róla, mint hasznos dologról, amely a lelki épülést szolgálja. A böjt lényege, hogy hosszabb-rövidebb időre vonjuk meg

magunktól az ételt, a létrejövő éhségérzetünkkel
pedig megmutathatjuk Istennek – és magunknak
–, hogy komolyan vesszük vele a lelki kapcsolatot.
Mózes, Keresztelő Szent János és Jézus Krisztus
is Istenhez akart a koplalással közelebb kerülni.
A böjt hívei állítják: a test megtisztulása új dimenziókat nyit meg a szellem, a lélek és az istenhit
terén.
Idén március 1-jére esett hamvazószerda, vagyis a farsangi időszak lezárása és a húsvét előtti 40

napos nagyböjt kezdete. A keresztények, elsősorban a katolikusok ilyenkor nagypéntekig csak naponta háromszor esznek, és nem fogyasztanak
húst. A böjtnek komoly néprajzi hagyománya is
van, amelyben egyszerre van jelen a népi vallásosság és az egészségügyi szempont: célja, hogy lelkileg felkészüljünk a húsvétra, de ez egybeesik
azzal, hogy a karácsonyi és farsangi időszak nagy
evészetei után egészségügyileg is jól jön némi
koplalás és testi megtisztulás.

hamisítók ugyanis egyre profibb eszközökkel próbálkoznak.
A legfeltűnőbb újdonság,
mindkét bankjegynél változik az
alapszín annak érdekében, hogy
egyértelműbben lehessen őket
megkülönböztetni a többi pénztől. Az ötezres sárgásabb lesz, a
kétezres barnább. A 9 biztonsági
elem megváltozik, és a száma
12-re nő. Újdonság lesz a színváltó kép, illetve az irizáló nyomat, amelyek a pénz mozgatásával változó ábrát mutatnak.
Szintén újdonság a vakjel, amely

a vastagabb festékrétegnek köszönhetően a gyengén látók
számára könnyíti meg a címlet
felismerését. A régi és új bankjegyek közötti különbségek
részleteiről az MNB honlapján
(www.mnb.hu) tájékozódhatnak.
Eredetileg úgy volt, hogy 2016
végéig lehet használni a régi 20
ezrest, de az MNB egy évvel,
2017. december 31-re tolta ki a
beváltási határidőt, a régi 10
ezresek bevonásának határidejéről később dönt a jegybank. A
régi 2000-es és 5000-es ban-

kókkal ellenben csak idén július
31-ig fizethetünk. Idén bemutatják az új ezreseket, amelyek
jövőre kerülnek forgalomba,
majd következnek az új ötszázasok. A bankjegyek teljes cseréje
2018-ban fejeződik be. A cél,
hogy 2019-től már csak az új
papírpénzek legyenek forgalomban.
Mivel sokan készpénzben
tartják megtakarításaikat – jellemzően 20 ezres címletekben
–, nekik fokozottan figyelniük
kell a határidőkre.

Javul az utazási komfort a 3-as metrón

Forgalomba állnak
az új szerelvények

Számunkra természetes, hogy a fővárosban kiváló minőségű ivóvíz folyik a csapból, és Budapest szennyvizét
megnyugtató módon tisztítják, mielőtt a Dunába kerül.
A világ jelentős részén azonban igazi kincsnek számít a
tiszta víz, melynek fontosságára a március 22-i Víz Vi- Márciusban forgalomba
lágnapja is felhívja a figyelmet.
állhat az első három felújított szerelvény a 3-as
A Kárpát-medence felszíni és zottsága is teljes, és lépést tart metró vonalán. Az újjáépífelszín alatti vizekben is kifeje- a kerület terjeszkedésével: az tési program 2018 másozetten gazdag, szinte kimerít- utóbbi években 1644 méternyi
dik felében fejeződik be.
hetetlen mennyiségben áll ren- új közcsatorna építésére volt
delkezésünkre ez az éltető
elem. A természetes vizek minősége kapcsán sem lehet
okunk panaszra, ami többek
között a hazai szennyvíztisztítás fejlettségének, elterjedtségének köszönhető. Fontos
tudni, hogy a tisztítatlanul a
folyókba, talajba kerülő szenny
víz nemcsak a mi, hanem unokáink életminőségét is nagymértékben rontaná.
Budapesten három nagy
szennyvíztisztító telep kezeli az
itt keletkező szennyvizet, amely
a folyamat végén tisztábban
kerül a Dunába, mint amilyen a
folyó vize. Kőbánya csatorná-

Sokarcú böjt

folyamatos kibocsátásuk óta jelentős változáson mentek át, és
ahány sorozat megjelent, mindig változott egy kicsit az előző
sorozathoz képest. Azzal, hogy
10 és 20 ezresekből egyszerre
forgalomban van a régi és az új
címlet, az automaták egyre nehezebben képesek megbirkózni.
Az új 2000-es és 5000-es
bankók grafikai jegyei, köztük a
bankjegyeken lévő portrék és
képek nem változnak, de áttervezték őket és számos új biztonsági elemet építettek be, a

szükség, amelyre 52 háztartást
kötöttek be.
A kerület csatornahálózata
vegyes életkorú, a Fővárosi
Csatornázási Művek tájékoztatása szerint ezért a korosabb
csatornákat sűrűbben vizsgálják, és az állapotuktól függően
ütemezik a csatornarekonstrukciós munkákat.
Jó tudni, hogy a budapesti
ivóvíz minősége nemzetközi
összevetésben is kiváló. Budapest ivóvizét egyébként a Dunapart menti kavicságyban elhelyezett, ún. csápos kutakból
nyerik, 10–25 méteres mélységből.

Nyílt nap a szennyvíztisztító telepen
A Víz Világnapja alkalmából március 25-én 9 órától 15 óráig lehetőség lesz megtekinteni a szennyvíztisztítás folyamatát a Délpesti Szennyvíztisztító Telepen (1238 Budapest, Meddőhányó u.
1.). A látogatók megismerhetik a világ legnagyobb, ún. „élőgépek” technológiájú rendszerét, ami úgy néz ki, mint egy hatalmas botanikus kert. A páratlan látvány iránt érdeklődőket
szakemberek vezetik körbe. A körülbelül félórás program ingyenes, regisztrálni a www.fcsm.hu honlapon keresztül lehet.

A BKV és az orosz Metrovagonmas szerződése összesen 37
szerelvény felújításáról szól.
Márciustól havonta két felújított szerelvény érkezik meg
Budapestre.
A műszaki változásoknak köszönhetően a felújított szerelvények technológiai szempontból
elérik a 2-es és a 4-es vonalán
futó Alstomok színvonalát – állítja Bolla Tibor, a BKV elnökvezérigazgatója. Sor kerül
ugyanis a kocsik újrakábelezésére, a vezetőfülke berendezéseinek teljes cseréjére, fedélzeti számítógépekkel való felsze-

relésére, a meghajtó motorokat
pedig Hitachi technika váltja.
Többek között a zajos és büdös
régi fékrendszert is újra cserélik, ami lehetővé teszi az energia-visszatáplálást, így az üzemeltetési költségek alacsonyabbak lesznek. A tűzbiztonságot automatikus tűzjelző és
tűzoltórendszer szavatolja.

Ami az utazási komfortot illeti: teljesen megújul a hangés hőszigetelés, az eddig durván becsapódó ajtók pneumatikus rendszerét elektromos
működtetésűre cserélik, a kerekes székes és babakocsis
utasok számára is kialakítanak
férőhelyeket a közbenső kocsikban.
Úgy tudjuk, hogy légkondicio
nálót ugyan nem kapnak a felújított kocsik, megnövelt teljesítményű szellőzőventilátorokat viszont igen, úgyhogy bízhatunk abban, hogy e vonatkozásban kellemesebb lesz a
3-as metrón utazni, mint eddig.
Ehhez az is hozzájárul, hogy az
állomások nyáron induló felújítása során liftek beépítésével
akadálymentesítik a 3-as metró
vonalát.
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A hulladékot csak az elszállítás előtti este szabad kihelyezni

Csak egy napon szállítják el a lomokat
A „lomisok”, vagyis a lomtalanítás során kirakott bútorok,
műszaki cikkek, ruhák, használati tárgyak között guberálók
napokra csatatérré változtatják
a fővárosi utcákat. Ezért aki
nem az előírt időben teszi ki a
kiselejtezett dolgait, azt megbírságolhatják.
Az éves ingyenes lomtalanításra április
4–12. között kerül sor, de az FKF Zrt. 7
körzetre osztotta fel Kőbányát, és minden körzetből csak egy adott napon szállítja el a kihelyezett lomot. A pontos dátumokról, illetve az elszállítható lomokról a közterület-fenntartó levélben tájékoztatja a lakókat.
Az FKF szolgáltatásigazgatási osztályvezetője, Nagy Gábor hangsúlyozta: a
közterületi rend és tisztaság megóvása
érdekében csak az elszállítás előtti
napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat! Aki korábban rakja ki, azt megbírságolhatják. A korábban kihelyezett szemetet ugyanis a guberálók jó eséllyel szétszórják. Az FKF Zrt. illetékese arra is felhívta a figyelmet, hogy nem szállítják el a
háztartási hulladékot, az ipari és zöldhulladékot, a földet, az építési törmeléket, a
szénport és hamut, a gumiabroncsot, a
gépjárműroncsot, a szelektíven gyűjtött

üveget, papírt, műanyag és fémhulladékot. A veszélyes hulladékot (pl. festékesdobozt, vegyszeres csomagolóanyagot)
külön gyűjtik (lásd a táblázatot!).
Figyelembe kell venni azt is, hogy csak
olyan helyre rakjunk ki hulladékot, amely
mellé probléma nélkül oda tud állni a
nagyméretű, háromtengelyes hulladékgyűjtő teherautó. Ügyelni kell arra is,
hogy a kihelyezett lom nem idézhet elő
balesetveszélyt, nem akadályozhatja sem
a gyalogosok, sem a járművek közlekedését, nem okozhatnak kárt más tulajdonában, (pl. virágágyásokban, cserjékben,
fákban). A lomtalanítást követően az FKF
Zrt. az úttest takarítását elvégzi, de az
ingatlan előtti járdaszakasz tisztaságának helyreállítása a háztulajdonos, illetve
az üzemeltető kötelessége.

polgármester

Fidesz–KDNP
3. számú
választókerület
Polgármesteri fogadóóra: a Polgármesteri Hivatal I.
emelet 116-os irodájában, a 4338201-es telefonszámon, vagy a polgarmester@kobanya.hu címen történő előzetes bejelentkezés alapján.

RADVÁNYI GÁBOR
alpolgármester
Fidesz–KDNP
4. számú
választókerület

Április 3., hétfő

Keresztúri út – Rákosvölgyi út sarkánál

Április 4., kedd

Harmat u. – Lavotta u. sarok, a parkolóban

Április 5., szerda

Vaspálya u. – Körösi Cs. S. út sarok, a parkolóban

Április 6., csütörtök

Somfa köz – Ceglédi út sarok, a zsákutcában

Április 9., vasárnap

Vaspálya u. – Körösi Cs. S. út sarok, a parkolóban

Április 10., hétfő

Harmat u. – Lavotta u. sarok, a parkolóban

Április 11., kedd

Harmat u. 218. előtt

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16.00–18.00 óra között a Polgármesteri Hivatal (Budapest X., Szent
László tér 29.) I. emelet 118-as irodájában, a 433-8201-es telefonszámon történő előzetes bejelentkezés alapján.

DR. PAP SÁNDOR
alpolgármester
Fidesz–KDNP
5. számú
választókerület

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16.00 és 18.00 óra között a Kőbányai Gépmadár Óvodában (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.), továbbá
minden hónap második hétfőjén a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskolában (1106 Budapest, Keresztúri út
7–9.). Bejelentkezés: előzetesen a
mozerandrea@kobanya.hu címen vagy
a +36-1/433-8209 telefonszámon.

GÁL JUDIT

Fidesz–KDNP
1. számú
választókerület
Fogadóóra: minden hónap első péntekén 17 és 19 óra között a Pongrác
Közösségi Házban (Budapest X.,
Gyöngyike u. 4.), előzetes bejelentkezés nem szükséges.
Elérhetősége: 30/740-1995.

GAZDAG FERENC

Fidesz–KDNP
6. számú
választókerület

Fogadóóra: igény szerint, előzetes
bejelentkezés alapján. Elérhetősége:
30/579-9944 vagy gazdagfe@externet.hu címen lehetséges.

DR. FEJÉR TIBOR
Fidesz–KDNP
7. számú
választókerület

Fogadóóra: minden hónap második
péntekén 14 és 15 óra között a Budapest X., Zsivaj u. 2. szám alatti Felnőtt
Háziorvosi Rendelő fszt. 6. szobájában, vagy előzetes egyeztetés alapján
más időpontban és helyszínen. Bejelentkezés előzetesen telefonon.
Elérhetősége: 30/585-1749.

VARGA ISTVÁN
MARKSTEINNÉ
MOLNÁR JULIANNA
Fidesz–KDNP
2. számú
választókerület
Fogadóóra: minden hónap második
szerdáján 16 órától a Janikovszky
Éva Általános Iskola Tagintézményében (Budapest X., Üllői út 118.), előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Elérhetősége: 30/585-2102.

A Kőbányai Önkormányzat Humánszolgáltatási Bizottsága pályázatot ír ki a
kerületi nyugdíjasok idei üdültetésére Balatonalmádiba, 6 nap/5 éjszaka időtartamra.
A TURNUSOK:
május 8–13., május 15–20., május 22–27.,
szeptember 4–9., szeptember 11–16.,
szeptember 18–23., szeptember 25–30.

ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS

A veszélyes hulladék, lomkikészítés időpontja
utáni napon történő gyűjtésének címe

Fogadóóra: minden héten hétfőn 16
és 18 óra között a Polgármesteri Hivatal (Budapest X., Szent László tér
29.) I. emelet 112. számú irodájában,
illetve személyes telefonos egyeztetés alapján más időpontban.
Elérhetősége: 433-8209.

Nyugdíjasok kedvezményes üdültetése Balatonalmádiban

A pályázatokat folyamatosan, 2018. február 28-ig lehet benyújtani.

A lomkikészítés időpontja

alpolgármester
Fidesz–KDNP
9. számú
választókerület

Pályázat egészségügyi és ápolási támogatásokra

A pályázaton az a Kőbányán lakóhellyel rendelkező személy vehet részt,
akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 százalékát (a pályázat kiírásakor 114 000 Ft), egyedül élő esetén a 600 százalékát (171 000 Ft).
A pályázó a pályázat benyújtásakor köteles hitelt érdemlően – háziorvos
vagy szakorvos által – igazolni a gyógyászati segédeszközre, egészségügyi
eszközre vagy szolgáltatásra való jogosultságot, valamint egyidejűleg csatolni a pályázati felhívásban szereplő igazolásokat, nyilatkozatokat.

Veszélyes hulladékok kihelyezése

WEEBER TIBOR

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÁS

Kérjük Önöket, éljenek a lehetőséggel és feleslegessé vált holmijaiktól a lomtalanítás keretében,
és ne az év más napjain szabaduljanak meg! A Kőbányai Önkormányzatnak évente 50 millió forintjába kerül a kerületben illegálisan lerakott hulladék elszállíttatása! Ennyi pénzből akár két játszóteret is építhetnénk a kőbányai
gyerekeknek. Otthonunk, környezetünk tisztasága Önökön múlik!

Önkormányzati tisztségviselők és képviselők fogadóórái
KOVÁCS RÓBERT

Felhívás
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Fidesz–KDNP
8. számú
választókerület

Fogadóóra: minden hónap első
szerdáján 16.30 és 18.30 között a
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskolában (Budapest X., Kada u. 27–
29.) előzetesen telefonon vagy személyesen történő bejelentkezés
alapján.
Elérhetősége: 30/585-7577.

MÁCSIK ANDRÁS
Fidesz–KDNP
10. számú
választókerület

Fogadóóra: minden hónap utolsó
csütörtökén 17 órától az Újhegyi Képviselői Irodában (Budapest X., Újhegyi
sétány 14/a) előzetes személyes vagy
e-mailben történő bejelentkezés
alapján. Elérhetősége: andrasmacsik@gmail.com.

DR. MÁTRAI
GÁBOR

Fidesz–KDNP
11. számú
választókerület
Fogadóóra: minden hónap utolsó
csütörtökén 17 és 18 óra között az
Újhelyi Képviselői Irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a), előzetes
bejelentkezés nem szükséges. Elérhetősége: 30/961-3390.

AGÓCS ZSOLT

Fidesz–KDNP
12. számú
választókerület
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 és 18 óra között a Kőbányai Kertvárosi Álta
lá
nos Iskolában
(Budapest X., Jászberényi út 89.), valamint az Újhegyi Képviselői Irodában
(Budapest X., Újhegyi sétány 14/a)
előzetes telefonos egyeztetést követően. Elérhetősége: 30/579-9803.

A pályázaton az a Kőbányán lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a
kerületben lakó, 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy vehet részt,
akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékát (64 125 Ft), egyedül élő esetén 300 százalékát (85 500 Ft), és a háziorvos vagy szakorvos
igazolása szerint önmaga ellátásában segítségre szorul.
A pályázatokat folyamatosan, 2018. február 28-ig lehet benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Barta Erika
egészségügyi referenstől az 1/433-8332-es telefonszámon, illetve a
bartaerika@kobanya.hu e-mail címen.
A pályázati adatlap igényelhető a fenti e-mail címen, illetve letölthető az
önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu).

Kompenzációs listáról
mandátumot szerzett képviselők
BÁNYAI T. PÉTER
Együtt PM

Fogadóóra: telefonon történő előzetes egyeztetés alapján megadott
helyen és időben.
Elérhetősége: 30/824-5770.

PATAY-PAPP JUDIT
Demokratikus
Koalíció

Fogadóóra: minden csütörtökön 16
és 18 óra között az Állomás utcai
Képviselői Irodában (Budapest X.,
Állomás utca 9. – bejárat a Vásárló
utca felől).
Elérhetősége: 631-4775.

TÓTH BALÁZS
LMP

Fogadóóra: telefonon történő előzetes egyeztetés alapján meg
adott
helyen és időben.
Elérhetősége: 30/961-2947,
toth.balazs@lehetmas.hu.

TUBÁK ISTVÁN
Jobbik

Fogadóóra: minden hónap harmadik
szerdáján a Gyömrői úti Képviselői
Irodában (Budapest X., Gyömrői út
49.) előzetesen telefonon történő
egyeztetés alapján.
Elérhetősége: 30/431-6242.

Jegyző
SOMLYÓDY CSABA
MSZP

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Kada
utcai Képviselői Irodában (Budapest
X., Kada u. 120.).
Elérhetősége: 70/779-8353.

DR. SZABÓ
KRISZTIÁN

Fogadóóra: minden kedden 14.00 és
15.30 között a Polgármesteri Hivatal
(Budapest X., Szent László tér 29.) I.
emelet 107. számú tárgyalójában a
433-8202-es telefonszámon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Az üdülést a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ bonyolítja le. Az
üdülés alatt két gondozónő kíséri a csoportot. A résztvevők az utazás megkezdése előtt, a helyszínen 2000 Ft/hét egyéni részvételi hozzájárulást, valamint 490 Ft/éjszaka idegenforgalmi adót (összesen: 4450 Ft) fizetnek. Az
önkormányzat biztosítja a szállást, az étkezést és az utazást. Az önkormányzat támogatása: 33 581 Ft/fő.
Az elhelyezés 2-3-4 ágyas szobákban történik. A turnusok ebéddel kezdődnek és reggelivel fejeződnek be, az ebédet az épület közelében levő étteremben szolgálják fel. Az üdülőben és az étteremben az akadálymentesítés nem megoldott.
A pályázaton az a kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjas vehet részt,
aki vállalja az egyéni részvételi hozzájárulás és az idegenforgalmi adó helyszínen történő megfizetését. Vállalja továbbá, hogy az utazás megkezdése
előtt orvosi igazolást nyújt be arról, hogy az utazásra alkalmas egészségi
állapotban van, és közösségben tartózkodhat, illetve sem 2015-ben, sem
2016-ban nem vett részt az önkormányzat által támogatott üdülésben.
A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványon lehet benyújtani,
melyhez csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött, 2017-es
nyugdíjellátásról szóló igazolás (zöld színű nyomtatvány) másolatát. A pályázat benyújtásakor be kell mutatni a lakcímigazolványt.
Pályázni csoportosan is lehet, egy adatlapon legfeljebb 5 fő jelentkezhet.
A csoportosan jelentkezőket azonos turnusban, lehetőség szerint együtt
helyezik el.
A pályázatokat március 24-én 13 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatain (Állomás u. 26. és Újhegyi sétány 16.).
A pályázati adatlap is az ügyfélszolgálatokon igényelhető, vagy letölthető
a www.kobanya.hu honlapról. Az adatlap másolható. Bővebb felvilágosítás:
Gózonné Genszky Gabriella (06-1/433-8353).
A pályázatokat a humánszolgáltatási bizottság áprilisi ülésén bírálja el.
A hivatal az első turnus résztvevőit április 28-ig, majd folyamatosan értesíti
a pályázókat az eredményről. Az eredményesen pályázók részére a hivatal
orvosiigazolás-nyomtatványt küld, az orvosi igazolás kizárólag ezen nyomtatvány kitöltésével nyújtható be.

Tájékoztatás a készülő tervekről

Milyen legyen Kőbánya?
A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatja a kerület lakosságát, az érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket, valamint környezetvédelmi egyesületeket, hogy egyeztetési eljárást indít az alábbi tervekkel kapcsolatosan:
 Kőbánya arculati kézikönyve
 Kőbánya településképi rendelete
 Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatának elkészítése
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté
giáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet alapján
javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani az önkormányzat
honlapján (www.kobanya.hu) megjelenő felhívásban foglaltak szerint március
20-ig, valamint a március 21-én 17 órakor, a Kőrösi Kulturális Központban
Kovács Róbert
tartandó lakossági fórumon lehet.
Kőbánya polgármestere
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Először koncerteznek Kőbányán

Freddie:
mi zenekar vagyunk

A 12 legnagyobb egy színpadon

FREDDIE – NŐNAPI KONCERT
Március 4-én, szombaton
18 órakor a Kőrösiben
Jegyár elővételben: 2000 Ft
Koncert napján: 4000 Ft

Nótaünnep
a Kőrösiben

2015-ben egy televíziós tehetségkutatóban robbant be a magyar popzene világába Freddie, aki
valójában nem szólóénekes, hanem egy zenekar frontembere. Mary Joe című daluk a nyár hivatalos slágerévé vált, 2016-ban a stockholmi Eurovíziós Dalfesztiválon képviselték Magyarországot
Pioneer című dalukkal, ősszel pedig telt házas koncerten mutatták be első önálló, 15 szerzeményből álló albumukat, a Pioneerst. Ez a vihar című számuk a magyar slágerlisták élén szerepel.
– Rendszeresen vendégeskedik kereskedelmi csatornák műsoraiban, ahol
rendre arról kérdezik, hogy milyen
szívtiprónak lenni. Tényleg, milyen?
– Ezt a bélyeget rám aggatták, hol
ott semmi sem igaz belőle. Eleve relatív dolog, hogy kinek mennyire tetszik valakinek a megjelenése. Én nem
foglalkozom ezzel a kérdéssel, mert
aki nekem fontos, az ismeri a személyiségem jó és rossz vonásait és azokkal együtt fogad el annak, ami vagyok.
Lehet találgatni az állítólagos szívtipróságomról, de sosem jó felszínes
benyomások alapján megítélni bárkit!
– Az eurovíziós kudarc padlóra küldte?
– Az utána való hét egy kicsit megviselt bennünket, mert senki sem szá-

mított arra, hogy a 19. helyre sorolnak
minket, miközben a döntőig minden és
mindenki azt sugalmazta, hogy a Pio
neer akár még a győzelemre is esélyes. Aztán szépen tudomásul vettük,
hogy az Eurovíziós Dalfesztivál sajátosságai miatt a rangsor nem feltétlenül a dalt és az előadót minősíti.
– Kőbányán nőnap alkalmából lépnek fel. Mi lesz benne a nőnapi?
– Szerintem csak az apropó. A lemezünk anyagát játsszuk, ezzel turnézunk idén. Most tavasszal indul
egy komoly koncertsorozatunk, ami
őszig meg sem áll, ez lesz az egyik
első fellépésünk. Kőbányán most
először állunk színpadra, nagyon
várjuk már!

GYEREKPROGRAMOK
PIROSKA ÉS A FARKAS – A PÓDIUM SZÍNHÁZ
ZENÉS MESEJÁTÉKA
Március 19-én, vasárnap 10.30-kor a Kösziben
Belépő elővételben: 1000 Ft, az előadás napján:
2000 Ft
AZ ELGURULT VARÁZSTALLÉR – MESEJÁTÉK
A SZELEBURDI SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN
Március 29-én, szerdán 14.30-kor az Újhegyi Közösségi Házban. Szállingóország elveszettnek
hitt csodatevő varázstallérja sok év után végre
megkerül. A király varázslója nyakon csípi, átadja
az udvari futárnak, aki izgalmas kalandok során
át eljuttatja a varázstallért a rendeltetési helyére,
hiszen nélküle fejére állna a rend.
Jegyár: 700 Ft

JÁTSZÓHÁZAK
KŐBÁNYAI TÁRSASJÁTÉK KLUB
Március 11-én, szombaton 11.00–19.00 óra között a Kőrösiben. A Magyar Társasjátékos Egyesület színes, izgalmas és változatos asztali játékokkal vár egyedülállókat és csapatokat, akik
szakértő játékmester segítségével, 8 órán át
játszhatnak. A részvétel díjtalan!
MOZAIKKÉP MŰHELY
CSAPATÉPÍTŐ KREATÍV FOGLALKOZÁS
ÓVODÁSOKNAK ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK
Időpont-egyeztetés e-mailen vagy telefonon: Rásó
Anett: +36-1/951-0055 raso.anett@korosi.org.
Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház
ICA NÉNI MESEMATINÉJA
Meseolvasó délelőtt ovisoknak és általános iskolásoknak. Bejelentkezés e-mailen vagy telefonon: Kires Ica: +36-30/570-3449, Rásó Anett:
+36-1/951-0055, raso.anett@korosi.org
Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház

ZENEI PROGRAMOK
ÉL A MAGYAR MINDÖRÖKKÉ…
A magyar nóta napja tiszteletére rendezett gálaműsor Bicskei Dániel dalszerző emlékére.
Március 4-én, szombaton 15 órakor a Kőrösiben.

Igazi sztárparádéra számíthatnak a nótakedvelők a Magyar Nóta Ünnepén,
amelyet idén a Kőrösiben rendeznek meg. Az országos jelentőségű gálán az
ország 12 legismertebb nótaénekese lép egymás után színpadra, és 30 életműdíjat is átadnak a műfaj legjobbjainak.

– Érdekes, hogy folyamatosan zenekarról beszélünk, és a Facebookoldala is azt tükrözi, csapatról van szó,
nem pedig egy Freddie nevű énekesről, akinek van egy kísérőzenekara.
Hogy van ez?
– Egyértelmű, hogy zenekar vagyunk! Az igaz, hogy a dalfesztiválok
miatt sokan tévesen azt gondolják,
én egy szólóénekes vagyok, de azok,
akik eljárnak a koncertjeinkre, név
szerint ismerik a hangszereken
játszó társaimat. Mi egy baráti társaság vagyunk, és bár én vagyok a
frontember, szerintem a fiúk is érzik
a megbecsülést, hogy a közönség
őket ugyanúgy szereti őket, mint
engem.

KŐBÁNYAI PROGRAMAJÁNLÓ
Fellépnek az Egressy Béni Nóta- és Zenebarát
Kör tagjai.
Rendező: Máté Ottilia. Jegyár: 1500 Ft
KŐBÁNYA BLUES KLUB
Március 16-án, csütörtökön 19 órakor a Kő-Caféban. A Kőbányai Zenei Stúdió növendékeinek
önálló estje. A belépés díjtalan!

SZÍNHÁZI PROGRAMOK
VASZARY GÁBOR: KI A HUNYÓ? – AVAGY BUBUS
Vígjáték két felvonásban a Pesti Művész Színház előadásában
Március 12-én, vasárnap 15 órakor (ráadáselőadás 19 órakor) a Kőrösiben. Vígjáték két
felvonásban a Pesti Művész Színház előadásában. Szereplők: Beleznay Endre, Straub Dezső,
Sáfár Anikó, Harsányi Gábor.
Rendező: Fogarassy András
Belépődíj: 2200 Ft
VAZUL VÉRE – TÖRTÉNELMI ROCKOPERA
Március 26-án, vasárnap 19 órakor a Kőrösiben
Szereplők: Molnár Péter „Stula”, Ráduly Levente, Schrott Péter, Kálmán György, Jósa
Tamás, Dudás Ivett, Juhász Attila, Király Tibor,
Vörösmarty Imre. Zeneszerző-szövegíró: Vörösmarty Imre.
Belépő: elővételben 2900 Ft, a helyszínen, a
rendezvény napján: 3500 Ft

KIÁLLÍTÁSOK
DÉKÁNY EDIT KÉPZŐMŰVÉSZ „BELSŐ TAVASZ” CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA
Március 8-tól április 9-ig az Újhegyi Galé
riában
BECSEY ZSUZSA KÉPZŐMŰVÉSZ
„ÁLLATÖSVÉNYEK – JELENÉSEK”
CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA
Március 14-től április 9-ig a Kőrösi Galériában
HETTINGER ÁGNES FESTŐMŰVÉSZ
„KÖRFORGÁS” CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA
Március 21-től április 16-ig a Körgalérián
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Senior Ki mit tud? gálaest a Kőrösiben

Egyre több nyugdíjas áll színpadra
Színvonalas gálaműsorral ért véget a Kőrösi zsúfolásig telt színháztermében az idei kőbányai
Senior Ki mit tud?. Kovács Róbert polgármester
adta át az elismeréseket a díjazottaknak, akik
aztán a színpadon mutatták be produkcióikat.
A magát gitárral kísérő Németh Ferenc saját
szerzeményét adta elő, egy Halom utcai pincéről,
a francia sanzonénekesek stílusában. A legsikeresebb előadó a többször visszatapsolt Kremsner József énekes volt, akit a zsűri is a legjobbnak értékelt az énekesek közül. A hangszeres
zene kategóriában a tangóharmonikás Nagy
Imrét találták a legjobbnak, vers és próza kate-

góriában pedig Holló Lászlóné előadásmódját
díjazták, míg szalontánc kategóriában megosztott első helyezett lett két páros: Zentai Ferenc és
Gitta, illetve I. Kónya János – Weinhofer Györgyné
kettőse. A tánccsoportok közül a Törekvés Táncegyüttes Manninger Miklós Hagyományőrző csoportja és I. Rocky Nagyik Táncegyüttes osztozott
az első díjon, az énekegyüttesek közül pedig a
Csili Művelődési Központ Népdalkörét találták a
legjobbnak. Idén összesen 62-en neveztek, ami a
két évvel ezelőtti 45 indulóhoz képest jelentős
növekedés. Kőbányai Senior Ki mit tud? legközelebb 2019-ben lesz.

Illés Lajos-emlékkoncert Varga Miklóssal

A Magyar Nóta Ünnepét Éliás
Tibor operaénekes álmodta
meg sok évvel ezelőtt, miután
elérte, hogy október 24-e legyen a Magyar Operett Napja.
A mostani nótagálát is ő szervezte, a 12 legelismertebb magyar nótaénekes közreműködésével. Felkért egy 15 tagú
szakmai zsűrit, hogy ítéljék
meg, ki az a 6-6 női és férfi
énekes, prímás, zenei szólista
és a magyar nóta műfajáért
sokat tevő személy, akit érdemesnek tartanak a Dankó Pista-életműdíjra. A szakértők
nem tudtak döntésre jutni a
legjobbak személyét illetően,
így kategóriánként 6-6 művészt
ismernek el Dankó Pistát ábrázoló ezüst-bronz szoborral.
A jövő évtől azonban már csak
egy-egy életműdíjat adnak át.
A március 17-i kőbányai
gálán az is kiderül, melyik lesz
a 2017-es év legnépszerűbb
nótája. Erről a gála napjáig
bárki szavazhat a www.classicahungarica.hu
honlapon.
Jelen állás szerint a Vén cigány, a Nem tudom az életemet hol rontottam el és az
Akácos út vezet, de ez folyamatosan változik. A győztes dalt az
énekesek az 500 fős közönséggel együtt adják majd elő.
Az előadókat a világhírű
Rajkó zenekar kíséri, és ez a
tény már önmagában is rangot
ad a gálaestnek. Az UNESCO

Magyar Nemzeti Bizottsága
2016 szeptemberében vette fel
a Rajkó-módszert a szellemi
kulturális örökség megőrzését
szolgáló jó gyakorlatok nyilvántartásába. Gerendási István, a
Rajkó művészegyüttes igazgatója lapunknak elmondta: az
elismerés elsősorban az általuk működtetett Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskolában, Zeneművészeti és Táncművészeti Szakgimnáziumban
folyó oktatásnak szól. Ez
ugyanis a világon egyedülálló
módon nemcsak a klasszikus
zenei alapokkal ismerteti meg
a gyerekeket, hanem azzal a
plusszal is, ami a cigányze
nészeket megkülönbözteti a
klasszikus iskolázottságú, nem
roma származású zenészektől.
Ez a budapesti iskola biztosítja
a cigányzenekarok utánpótlását, így a cigányzene és a ma-

gyar nóta továbbélése szempontjából kulcsszerepe van. Az
iskolába jelenleg 573 ifjú zenész és táncos jár.
Az igazgató szerint a műfaj
még ma is rendkívül népszerű,
különösen vidéken, amit a
Dankó Rádió nagy hallgatottsága is mutat. Azonban az éttermekből kikoptak a cigányzenekarok, pedig a vendégek igényelnék, sőt a külföldiek kifejezetten keresik a cigányzenés
helyeket. A Rajkó zenekar
évente 110 telt házas koncertet
ad törzshelyén, a Duna Palotában, de a hallgatóság szinte
csak külföldiekből áll. Gerendási István abban bízik, hogy
előbb-utóbb felismerik az éttermek vezetői a valós piaci
igényt és szakítanak azzal a
téveszmével, hogy a vendéglőkben kizárólag enni szeretnek az emberek.

Az életműdíj névadója, Dankó Pista cigányzenész és dalszerző 1858-ban született Szeged-Felsőtanyán. Az apa
nélkül felnőtt Dankó Pista mindössze 3 elemit végzett, és
hegedülni is gyakorlatilag autodidakta módon tanult meg,
tehetségének köszönhetően mégis fényes karriert futott
be. Bár kottát írni nem tudott, félezer nótát és betétdalt
komponált népszínművekhez, amit mások jegyeztek le.
Olyan nagy tollforgatók írtak neki szöveget, mint Pósa
Lajos, Gárdonyi Géza, Békefi Antal és Tömörkény István.
Nótáit Blaha Lujza énekelte, figurája Ady Endrét és Juhász Gyulát versírásra ihlette. Neki köszönhetjük az Egy
cica, két cica és az Az a szép, akinek a szeme kék kezdetű
nótát is.

Körkép egy fantasztikus életműből
Varga Miklós énekes nevét a rockrajongók még a
legendás P. Box által ismerték meg a ’80-as
években. A szélesebb publikum számára az István, a király rockoperában nyújtott István-alakítása révén vált ismertté. Azóta énekesi karrierje
két párhuzamos pályán fut. Különböző rockzenekarok frontembereként éppúgy ismerhetjük,
mint zenés színházi előadások, rockoperák, musicalek főszereplőjeként. Kőbányán most az Illés
Lajos-emlékkoncerten lép fel számos fiatal tehetség társaságában.
– Mit jelent önnek Illés Lajos?
– Ahogy egész nemzedékem, az én fiatalságom zenei élményét is ugyanaz az a
néhány banda határozta meg, köztük az
Illés zenekar. Ezért volt aztán pályakezdőként számomra óriási megtiszteltetés, hogy az István, a király rockopera bemutatóján kezet szorított
velem Illés Lajos, akivel aztán később nagyon jó, kifejezetten személyes munkakapcsolatba kerültem. Lajos a Szörényi–Bródy
páros sikerszériáján fellelkesedve kezdett el olyan műveket
írni, amelyek az ő további pályáját is meghatározták. Ezek-

ILLÉS LAJOS 75 – EMLÉKKONCERT

nek én is részese lehettem. Először a Magyar
ének című rockoratóriumban énekeltem, aztán a
Szent Józsefről írt rockoperájában, a Betlehemi
csillagban is szerepelhettem.
– Az, hogy jó és személyes munkakapcsolat volt
önök között, mit jelent pontosan? Netán volt olyan
műve is, amelyet kimondottan önre írt?
– Érzésem szerint igen, bár ez kimondva
sosem volt. Nagyon sok műve született úgy,
hogy már a kezdettől számított rám mint énekesre. Talán a Velünk az isten című rockoratórium az, amelyről kifejezetten azt gondolom,
hogy rám szabta. Ennek a műnek egy református istentisztelet liturgiája adta a vázát, nekem
pedig zenekari kíséret mellett egyetlen szólistaként kellett helytállnom. Ez volt életem talán
legnehezebb produkciója.
– Kőbányán mely Illés-szerzeményekkel fogják
felidézni a nagy zeneszerző emlékét?
– Az Illés zenekartól adunk elő olyan slágereket, amelyekről talán nem is mindig tudja a közönség, hogy Illés Lajos szerzeményei, tudniillik,
a közvélemény sok ismert dalt tévesen tulajdonít
Szörényi Leventének. Az Illés zenekar számai
mellett természetesen elhangzanak dalok a színpadi művekből is, így tehát egy teljes körképet
kap a közönség ebből a fantasztikus életműből.

Március 18-án, szombaton 19 órakor a Kőrösiben.
Belépődíj: elővételben 2500 Ft, a koncert napján, a helyszínen 3000 Ft

A fellépőket a világhírű
Rajkó zenekar kíséri
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.

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  Nyomda: Pannon Lapok Társasága Nyomdai
Központ
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Tanítványai mosolyára a legbüszkébb

Bajnokok legendás mestere
Beliczay Sándor neve éppúgy fogalom a hazai vívósport utánpótlásnevelésében, mint Kőbánya sportéletében. 41 éves edzői pályafutása
során fiatalok százait tanította, versenyzők tucatjait vezette olimpiai
és világbajnoki dobogókra, de oroszlánrésze volt a Törekvés vívóklub
létrehozásában is. Növendékei, Osváth Richárd és Hajmási Éva riói
sikerei után életművét az állam a Magyar Köztársasági Érdemrend
tiszti keresztjével, a sportújságírók pedig januárban Az év fogyatékos
sportolókkal foglalkozó edzője címmel ismerték el.
– Idén 18 éve lesz annak, hogy megalapította a Törekvés vívóklubot.
– 1999-ben Alföldi Lászlót, a BVSC
elnökét igazságtalanul leváltották, én
pedig úgy éreztem, hogy ha a társamat
„kicsinálták”, akkor nekem sincs ott
maradásom, ekkor választottuk Kőbányát. A kerület felkínálta a Bihari úti
sporttelep régi kistermét. Emlékszem,
felmentünk a karzatra, és borzalmas
állapotban találtuk az épületet, de megláttuk benne a lehetőséget. Tanítványom, Szekeres Pál olimpiai bajnok
akkor már a minisztériumban dolgozott,
így mellénk állt az akkori sportminiszter, Deutsch Tamás, a MÁV vezetése, az
önkormányzat, a vívószövetség, így állami és szponzorpénzekből végül sikerült
felépítenünk a mai létesítményünket, a
paralimpiai sportközpontot.
– Tehát már a kezdetektől voltak paralimpikon vívók is?

– Hogyne! Együtt edzettek és edzenek
ma is az épek a kerekes székesekkel.
A különbség csak annyi közöttük, hogy
utóbbiaknál rögzítve van a szék. Egyébként a szabályrendszer, a technika, a
taktika ugyanaz. Osváth Ricsi például
rendszeresen együtt edz Dósa Danival
és Mátyás Bálinttal, akik mindketten a
felnőtt válogatott tagjai. Ez természetes
és kölcsönösen előnyös.
– Van esélye egy kerekes székes vívónak egy éppel szemben? A rögzített székben nincs lehetőség lábmunkára, előrehátra lépésekre.
– Arra nincs, viszont mivel a kéz hibáját nem tudja hátralépéssel korrigálni,
ezért a paralimpikon számára élet-halál
kérdése, hogy a kéz munkájának tökéletesítésére összpontosítson. Ebben ők
nagyon jók, a kerekes székes vívó ezért
képes nagyon gyakran megverni az ép
vívót.

Hoki után curling- és műkorcsolya-oktatás Kőbányán

Új jégcsarnokot
építenének a Cápák

– Hány növendéke volt eddig?
– 1976 októbere óta több száz, ha
csak azokat veszem, akikkel együtt iskoláztam, egyébként megszámlálhatatlan. Gyerekkoruk óta treníroztam pél
dául Érsek Zsoltot és Szekeres Pált,
akik olimpiai érmesek lettek Szöulban.
Nagyon sok kiváló kvalitású sportolóval
nyertem nagy versenyeket, de amire
legbüszkébb vagyok, az az, hogy mindnyájan mosolyogva jönnek vissza, és
hozzák a gyerekeiket is vívni.
– Akiknek be kell mutatniuk az iskolai
bizonyítványukat.

– Természetesen! Akinek nincs meg a
négyes átlaga, az nem lehet vívó, ez nálunk szabály.
– Mi a vágya?
– Tokió, természetesen. Az, hogy a két
kerekes székes versenyzőm, Osváth Ricsi
és Hajmási Évi, illetve az épek közül
Dósa Dani és Pásztor Flóra kijussanak
és eredményesek legyenek. A másik,
amit nagyon szeretnék, hogy jöjjön minél
több kőbányai fiatal vívni hozzánk, mert
szerintem ez a legelegánsabb és legizgalmasabb sport, a Törekvés pedig egy
nagyszerű közösség.

Elnöki látogatás a KSC úszóinál

Bár lassan múlik a tél, március végéig a White Sharks Hockey Club
Ihász utcai jégcsarnokában, illetve a klub népligeti pályáján is lehet
még hódolni a korcsolyázásnak. Kőbánya egyre jelentősebb tényezővé válik a jégkorong világában.
A kőbányai White Sharks (Fehér Cápák)
Hockey Club 2011-ben kezdte el utánpótlás-nevelő tevékenységét a jégkorong sportágban. Az önkormányzat támogatásával már 4 év feletti óvodások
és iskolások ingyenes, alapszintű korioktatását végzik, akik az alapképességek megszerzése után kedvet éreznek a
jégkorongozáshoz (fiúk is, lányok is),
lehetőségük van életkoruk függvényé
ben U8–U18-as korosztályos csoportokban edzeni, a Magyar Jégkorong Szövetség bajnokságában versenyezni. Jelenleg mintegy száz gyerek viseli a White
Sharks mezét. Szintén hokizó cápás
mezben játszik az a két felnőttcsapat (a
keret 60-80 fő), amely az amatőr hokiligában (AHL) indul minden évben, ahol
már háromszor bajnok, egyszer ezüst-,
egyszer bronzérmes volt. Idén az OB4es bajnokságban is indultak és bejutottak a rájátszásba. A céljuk itt is a dobogós hely. A White Sharks Hockey Clubnak immár válogatott jégkorongozója is
van: Papacsek Réka, aki egy győztes
mérkőzésen mutatkozott be Szlovákia
ellen.
A jégkorong mellett idén megkezdődött a műkorcsolya-oktatás is a hazánkban egyre divatosabb curling mellett.
A fejlődésnek köszönhetően már kinőtték az Ihász utcai, sátorral fedett pályát,
miközben a Fradiváros építése miatt az
idei volt a népligeti Cápa-pálya utolsó

A Magyar Úszó Szövetség nemrég megválasztott elnöke, dr. Bienerth Gusztáv
első útja a Kőbánya SC-hez vezetett.
„Nem véletlenül jöttem ide először” –
mondta, amikor találkozott György Istvánnal, a klub elnökével, Hajdu Péter alelnökkel, Turi György vezetőedzővel, valamint Güttler Károly és Lévai Anita
edzőkkel. Dr. Bienerth Gusztáv elismeréssel szólt a kőbányai úszósportról,
szerinte a KSC évek óta a legeredményesebb honi úszóklub, ezért volt egyértelszezonja, mivel ott az FTC épít egy nagyméretű jégcsarnokot.
Paska Zoltán, az egyesület vezetője
lapunknak elmondta: céljuk, hogy két
éven belül építsenek valahol egy szabványméretű, 60x30 méteres jégfelülettel
rendelkező, egész évben használható
jégcsarnokot Kőbányán vagy a középpesti térségben, ami kiváltja majd mind
a megszűnő népligeti, mind a kinőtt
Ihász utcai pályát. Ehhez persze nagyon
sok köz-, pályázati és szponzorpénzre,
illetve befolyásos támogatóra lenne
szükségük, de mint mondja, addig kilincselnek és érvelnek, ameddig össze
nem kalapozzák a rávalót. Ebben eltökéltek, akár egy éhes cápa, hiszen az
igény óriási lenne egy téli-nyári műjégpályára – mondta az egyesületi vezető.

mű a számára, hogy az úszóegyesületek
végiglátogatása során elsőként a Kőér
utcai bázist kereste fel.
Miután röviden ismertette terveit,
egyeztetett a KSC vezetőivel a Mázsa téri
sportkomplexum részeként megálmodott, 50 méteres medencével is rendelkező sportuszodáról. Dr. Bienerth Gusztáv
ezt követően előbb a válogatott kerettagokkal találkozott a délutáni tréning előtt
– köztük Késely Ajnával, Telegdy Ádámmal, Pulai Bencével és Pulai Vincével.

Risztov Éva visszavonul
A közelmúltban jelentette be visszavonulását a KSC versenyzője, Risztov
Éva. Az olimpiai bajnok az úszószövetségnek azzal indokolta döntését,
hogy 31 éves, és „az embernek tudnia
kell abbahagyni, és valamikor el kell
kezdeni élni egy civil életet is”. Hangsúlyozta: döntése végleges, a korábbi
visszavonulásával ellentétben ezúttal
nem tér újra vissza. „Elértem az álmomat, hogy olimpiai bajnok legyek,
és ma már más dolgok érdekelnek”
– nyilatkozta a sajtónak. Egy menedzsmentcégnél kezdett el dolgozni, ahol egyelőre gyakornok, később

pedig sportmenedzserként folytathatja karrierjét.
Risztov Éva 2005-ös első visszavonulásáig három világ- és öt Európabajnoki ezüstérmet nyert. Négy évvel
később tért vissza, akkor már elsősorban a nyíltvízi úszásra koncentrált, de indult hosszabb medencés
számokban is, melynek köszönhetően további egy ezüsttel és egy bronzzal gazdagította Eb-s medálgyűjteményét. A pályája csúcsaként Londonban olimpiai bajnok lett 10 kilométeren, tavaly Rióban címvédőként
a 13. helyen ért célba.

