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A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Felépül az új szakrendelő
2018-ra felépülhet az új
Egészségház, amivel újabb,
évtizedes álom válik valóra
Kőbányán! A kormány 3 milliárd 779 millió forintot adott
arra, hogy a Bajcsy-Zsilinszky
Kórház Maglódi úti területén
egy modern szakellátó intézmény épüljön, vadonatúj eszközökkel és korszerű műszerparkkal. Kovács Róbert polgármester szerint a több éves,
összehangolt csapatmunkának, lobbizásnak és gondos
előkészítésnek köszönhetően végül a Kőbánya számára
elképzelhető legjobb döntés
született meg. A sikerért közösen dolgozott Révész Má
riusz, kőbányai országgyűlési
képviselő, dr. György István,
Budapest főváros kormánymegbízottja, dr. Bodnár Attila,
a Bajcsy kórház főigazgatója
és Kovács Róbert.
Cikkünk a 3. oldalon

Kőbányai bronzöntők Tavasszal virágba
művészete
borul a kerület

Kevesen tudják, hogy Kőbányán működik az ország egyik legrangosabb szoboröntő vállalkozása, a Szabó Öntöde, amelynek névadó tulajdonosa Szabó József
fémöntő szakember. Sokan nem is sejtenék, hogy milyen sok közismert köztéri
szobor került ki ebből a ma 10 főt foglalkoztató, 1972 óta működő kisüzemből,
amely olyan jelentős szoborrestaurálási munkákra is képes, mint amilyen a
Hősök terén álló millenniumi emlékmű szobrai voltak. A restaurálás a fémöntő
mesterség legmagasabb szintje – tudjuk meg a helyszíni riportból.

Míg tavaly „csak” 1595-en jelentkeztek az önkormányzat virágosztási akciójára, idén
már 2154 magánszemély, társasház, iskola, óvoda és bölcsőde vett részt a virág- és
cserjeosztásban. Ennek ellenére minden igényt sikerült kielégíteni. A kerületszépítő
akció során nyolcféle csomagból lehetett választani, így jutott virág a balkonládákba,
fűszernövények a konyhakertekbe és sövénynek való cserjék a kerítések mentén.
A magánszemélyek 2 tetszőleges csomagra, a társasházak 8-ra, míg az intézmények
5 csomagra pályázhattak.

Riportunk a 8. oldalon

Cikkünk a 4. oldalon

NYAKUNKON AZ ALLERGIASZEZON A 9.
oldal
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AKTUÁLIS

AKTUÁLIS
Tovább fejlődik a kerület egészségügyi ellátása

A garázdák háromnegyedét elkapják

Kevesebb bűncselekmény,
több felderítés

Új szakrendelő épül
2018-ra felépülhet az új Egészségház, amivel újabb,
évtizedes álom válik valóra Kőbányán! A sikerért közösen dolgozott Kovács Róbert polgármester, Révész
Máriusz, kőbányai országgyűlési képviselő, dr. György
István, Budapest főváros kormánymegbízottja és dr.
Bodnár Attila, a Bajcsy kórház főigazgatója.

Kőbánya bűnügyi statisztikája jelentősen javult a vagyon elleni bűncselekményeket illetően – derült ki a kerületi
rendőrkapitány 2016-os évről szóló beszámolójából.
Dr. Gyetvai Tibor ezredes a képviselő-testület áprilisi ülésén beszámolt a kőbányai
rendőrség tavalyi munkájáról. Az adatok
szerint a regisztrált bűncselekmények
száma tavaly a 2015-höz képest 507-tel
kevesebb, 2951 volt. Ezen beül a közterületi bűncselekmények száma 7,6 százalékkal mérséklődött, ami a több és jobb
térfigyelő kamerának, a közterület-felügyelet és a rendőrség közös járőrszolgálatának és a polgárőr-egyesületek tevékenységének is köszönhető. A lopások és
betöréses lopások száma 12,3 százalékkal, az autólopások aránya 36, a feltöréseké pedig 15,8 százalékkal csökkent.
Tovább javult a nyomozás eredményessége: 2015-ben az összes ügy 41,9, 2016ban pedig 44,3 százalékát derítették fel a
kerület rendőrei. A közterületen elkövetett
bűncselekmények csaknem felében megvan az elkövető, a garázdák 76,6, a kábítószer-terjesztők 70 százalékát elfogják. Valamivel több sérüléssel járó baleset történt, de csökkent a súlyos sérüléses és
halálos kimenetelű esetek száma.

A rendőrkapitány nagyon jónak ítélte a
rendőrség és az önkormányzat együttműködését. Emlékeztetett a közterület-felügyelettel való szoros együttműködésre és
a számos adományra, amellyel az önkormányzat a rendőröket támogatta 2016ban; 29 rendőrnek biztosított 50 ezer forint
értékű tárgyjutalmat a kiemelkedő teljesítményéért, további 21 új öltözőszekrényt
vásárolt a rendőrkapitányságra, 19 rendőr
számára nyújtott albérletidíj-támogatást.
Gyetvai Tibor megköszönte az önkormányzatnak azt is, hogy hamarosan két újabb
autót ad át a rendőrségnek.
Nyomozási eredményesség
Testi sértés
Súlyos testi sértés
Lopás (betöréses lopással együtt)
Személygépkocsi-lopás
Rablás
Garázdaság
Kábítószer-terjesztés

Személygépkocsilopások száma:
2015: 75
2016: 48
Csökkenés: 36%
Regisztrált
bűncselekmények száma:
2015: 3458
2016: 2951
Csökkenés: 14,7%

2015
68,1%
61,7%
25,5%
1,4%
45,5%
73,5%
63,6%

2016
65%
54,5%
23,9%
13,3%
59,3%
76,6%
70%

Kiemelten kezelt bűn- Nyomozás eredmécselekmények száma nyessége összesen

2015:

2016:

2174 1989
–8,5%

2015:

2016:

41,9% 44,3%

Vagyon elleni bűn
cselekmények száma

2015:

2016:

1601 1404
–12,3%

A rezsi- és adócsökkentésekről
konzultál a kormány
Brüsszel vagy mi, magyarok döntsünk a rezsicsökkentésről, a migrációról vagy az adócsökkentésekről? – ezek a kérdések dőlhetnek
el a következő hónapokban dr. György István szerint. Budapest kormánymegbízottja hangsúlyozta: a magyarok a Nemzeti Konzultációban elmondhatják a véleményüket ezekről a sorsdöntő kérdésekről.
Brüsszel elvenné a nemzeti kormányoktól a
gáz-, az áram- és más energiaárak megállapítási jogát, vagyis megszüntetnék a rezsicsökkentést. Emellett arra akarnak
kényszeríteni, hogy engedjük be a migránsokat, sőt elvennék azt a lehetőséget is,
hogy szabadon dönthessünk az adócsökkentésekről és a munkahelyteremtés módjairól – sorolta dr. György István azokat a
fontos kérdéseket, amelyek kapcsán Brüs�szel a magyarok feje fölött szeretne dönteni.
A kormánymegbízott a Jobbik által erőltetett EU-s bérunió veszélyeire is felhívta a
figyelmet: ha Brüsszel döntene a bérekről
is, akkor valójában teljesen lemondanánk
a függetlenségünkről, és egy Európai
Egyesült Államok döntene a fejünk fölött
az adókról, a rezsicsökkentés eltörlésével
elszabadulnának az energiadíjak, egekbe
emelkednének az árak és az adók, és nem
tudnánk a magyar érdekeket érvényesíteni
a saját gazdaságpolitikánkban.

„Ha Brüsszel mindazokban a kérdésekben, amelyekben ma nemzeti hatáskörben dönthetünk, a jövőben helyettünk
döntene, akkor félő, hogy a magyar emberek nem járnak jól” – mondta dr. György
István. A kormánymegbízott szerint a
mostani vita nem egyszerűen a kormány
és az ellenzék nézeteltérése, hanem egy
komoly politikai-filozófiai vita, amelyben
arról döntünk, hogy milyen Magyarországot és milyen Európát szeretnénk. Az
egyik irány azt eredményezi, hogy a piac, a
multik szabadon diktálják az energiaárakat, a migránsok szabadon áramolhatnak
hazánkba és Európába, továbbá a családok adóterheinek csökkentése helyett a
multinacionális cégeknek és a bankoknak
kedvező adókat vezetnének be – sorolta
dr. György István, aki hangsúlyozta: ezt
jelentené Brüsszel elképzelése. Mindezek
azonban a családok megélhetését, a biztonságunkat veszélyeztetik.

A magyar kormány ezzel szemben a
biztonság pártján áll: a rezsicsökkentéssel kordában tarthatók az energiaárak,
a fizikai és jogi határzárakkal, és a
migráció szigorú jogi keretek között
tartásával fenntartható a közbiztonság, csökkenthető a terrorveszély és
a párhuzamos társadalmak kialakulása, gazdaságpolitikánk eredményeként a gazdaság erősödik, ezért
csökkenthetők az adók, növekednek a bérek, és csökkennek a
családok terhei.
„Aki meg akarja védeni a rezsicsökkentést, aki meg akarja
állítani Brüsszel elhibázott bevándorláspolitikáját, töltse ki a
nemzeti konzultációs kérdőívet,
hiszen ezzel támogathatja a kormányt a brüsszeli küzdelmekben” – folytatta a kormánymegbízott, akinek meggyőződése, hogy
akik ezt nem támogatják, nem
pontosan tudják, mit cselekszenek, illetve, hogy mi lehet a brüs�szeli álláspont következménye. A kérdőíveket május 20-ig lehet visszaküldeni, de interneten is kitölthetők a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon.

Hírek
A CSAJKOVSZKIJ PARK NEM LESZ BEFEKTETÉSI TERÜLET
A kőbányai közösségi portálokon terjedt egy rémhír, miszerint az önkormányzat eladja a Csajkovszkij parkot, hogy valaki lakóparkot építsen rá.
Megkérdeztük Kovács Róbert polgármestert, mi igaz mindebből. Tömören:
semmi! A mendemonda előzménye, hogy két évvel ezelőtt a terület egy 3
ezer négyzetméteres szegletét valóban tulajdonló magánszemély eladásra
hirdette meg a birtokában lévő egykori szórakozóhelyet, de végül a túlértékelt ingatlan nem cserélt gazdát. A kerület rendezési tervében egyébként a
terület besorolása közpark, e szerint fejleszthető. A közparki besorolást
csak a fővárossal egyetértésben változtathatná meg az önkormányzat, ha
akarná, de egyáltalán nem akarja – szögezte le a polgármester, sőt: inkább
szeretné reális áron megvásárolni ezt a magáningatlant is, hogy az egész

Csajkovszij park önkormányzati kézben legyen. Ezzel kapcsolatban Kovács
Róbert kész tárgyalni a tulajdonossal, hogy a park örökre park maradjon.
ÚJ IDŐPONTBAN AZ ATV KŐBÁNYAI HÍRADÓJA
Áprilistól új időpontban lesz látható az ATV-n a Kőbányai Regionális Híradó.
A kerületünk aktualitásait feldolgozó 24 perces hírműsor változatlanul minden hétfőn, de az eddigi 16.15-ös műsorkezdettel szemben ezentúl 14.45kor kezdődik, és az ATV szombatonként 12.25-ös kezdettel megismétli a
hétfői hírösszeállítást. Az önkormányzat kobanya.hu című honlapjáról továbbra is tetszőleges időpontban letölthető a híradó, melynek műsorvezetőfőszerkesztője Rozsi Marianna, míg a stáb tagjait a Centrum Tv munkatársai
alkotják.

A kormány 3 milliárd 779 millió
forintot irányoz elő a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Maglódi úti területén felépítendő szakellátó intézmény létrehozására – derül
ki a Magyar Közlönyből. Az
Orbán Viktor miniszterelnök
aláírását viselő kormányhatározat a megvalósítást a nemzetgazdasági miniszter (Varga Mihály) és az emberi erőforrások
minisztere (Balog Zoltán) felelősségi körébe rendeli. Az idei
költségvetés 424 millió forintot
biztosít az előkészületekre, a
jövő évi büdzsé tervezésekor
pedig 2 milliárd 575 millió forintot kell elkülöníteni a kivitelezési munkálatokra, illetve további
779 milliót a gépek, műszerek,
bútorzat és informatikai eszközök beszerzésére. Ez utóbbi az
Egészséges Budapest Program
terhére történik. Az eszközszükségletet tartalmazó szakmai
programot az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI)

kell kidolgoznia – szem előtt
tartva a fővárosi és Pest megyei
egészségügyi szakellátások fejlesztési igényeit. Ugyancsak az
EMMI feladata, hogy az új szakrendelő átadása után funkció
nélkül maradt régi Kőbányai úti
épület állagát felmérje, majd
két hónapon belül tegyen javaslatot a kormánynak az állami
tulajdonban lévő ingatlan további hasznosítására.

Kőbánya
számára
a legjobb döntés
született meg
„A leromlott állapotú Kőbányai Egészségház ügyében Révész Máriusz, kőbányai ország
gyűlési képviselővel, dr. Bodnár
Attilával, a Bajcsy-Zsilinszky
Kórház főigazgatójával és dr.
György Istvánnal, Budapest fő-

város kormánymegbízottjával
közös levélben fordultunk a miniszterelnökhöz és az egészségügyi államtitkársághoz” –
nyilatkozta a döntés kapcsán
lapunknak a polgármester. Kovács Róbert elmondta: Révész
Máriusz közbenjárására Orbán
Viktor felkarolta az ügyet, így
megkezdődhettek az egyeztetések az üzemeltető Bajcsy-Zsilinszky Kórház, a Kőbányai Önkormányzat és az EMMI vezetői
vel. Ezeken a szakmai megbeszéléseken körvonalazódott
mindaz, amit végül kidolgozott
előterjesztés formájában a kormány elfogadott. „A többéves,
összehangolt csapatmunkának,
lobbizásnak és gondos előkészítésnek köszönhetően végül a
Kőbánya számára elképzelhető
legjobb döntés született meg” –
hangsúlyozta a polgármester.
Kovács Róbert szerint azért a
Bajcsy kórház területére kerül a
szakrendelő, mert így az összes
járóbeteg-szakellátás az új épületbe kerülhet, ezzel megszűnik
az az áldatlan állapot, hogy párhuzamosan folyik a kórházi osztályokon a fekvőbeteg- és a járóbeteg-ellátás. Az Egészségházhoz egy 50 férőhelyes mélygarázs is épül.
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Két és fél évvel ezelőtt, a polgármesteri
programomban azt ígértem, hogy minden lehetséges módon közbenjárok
azoknak az ügyeknek az előmozdításáért is, amelyeknél a megoldás nem
az önkormányzat kezében van. Ilyen
volt az Egészségház problémája: a
kőbányaiak sok éves álma, hogy a leromlott állapotú épület helyett egy vadonatúj, korszerű szakrendelő épülhessen. Révész Máriusz kormánybiztossal, kőbányai országgyűlési
képviselővel, dr. György Istvánnal, Budapest főváros kormánymegbízottjával és dr. Bodnár Attilával, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatójával közösen sokat dolgoztunk
azért az elmúlt években, hogy megszerezzük a megvalósí
táshoz szükséges állami támogatást. Kis túlzással mondhatom, hogy eget-földet megmozgattunk, és a „csapatmunka”
ezúttal is sikeresnek bizonyult. Révész Máriusz személyesen
Orbán Viktor miniszterelnök úrtól kapott támogatást az ügyhöz, és a kormány 3,8 milliárd forintot adott a célra. Ha
minden a tervek szerint halad, 2018-ban elkészülhet a vadonatúj, korszerű műszerekkel felszerelt járóbeteg-szakrendelő, amely a Bajcsy kórházban működik majd. A következő
lapszámban részletesen is beszámolunk a tervekről.
Igazán nagy öröm az, amikor hosszú évek kemény munkájának beérik a gyümölcse. Ilyen az Egészségház ügye, és
ilyen egy másik, az itt élők számára legalább ennyire fontos
téma, a közbiztonság ügye is. Hála az elmúlt évek önkormányzati befektetéseinek, a felszerelt térfigyelő és lépcsőházi kameráknak, Kőbánya ma már Budapest egyik legbiztonságosabb kerülete, és ezt a statisztikák is bizonyítják.
Mindez persze nemcsak a pénzen múlott, hanem ezúttal is
a csapatmunkán: a rendőrség, a polgárőrség, a mezőőrség,
a közterület-felügyelet és az önkormányzat példáértékű
együttműködése nélkül ez biztosan nem így lenne. Addig
nem lehetünk elégedettek, amíg csak egy bűncselekmény
is történik a kerületben, de a számok egyértelműen igazolják, hogy jó irányba haladunk. Közös sikerünk a szépülő,
virágos Kőbánya is, köszönöm mindannyiuknak, akik tesznek az ápolt környezetért. Április végén az „Önnek is szeretnék adni virágot” elnevezésű kerületszépítő akció keretében
65 ezer tő virágot és cserjét adtunk át a kőbányaiaknak, a
társasházaknak, a kert- és erkélytulajdonosoknak. Hamarosan indul a Tiszta udvar, rendes ház akciónk, zöldellő ligetté változtattuk a Gergely bányát, a Kőkert virágokkal borította a parkokat, körforgalmakat, és egyre határozottabban lépünk fel az illegális szemetelőkkel szemben. Kérem
Önöket, hogy segítsenek nekünk, vigyázzunk együtt a megtisztított, széppé varázsolt közterületekre!
Végezetül engedjék meg, hogy ha kicsit megkésve is, de
szeretettel köszöntsem anyák napja alkalmából a kőbányai
édesanyákat, nagymamákat!
Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

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

4

FÓKUSZ
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TAVASSZAL MEGSZÉPÜL KŐBÁNYA
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KERT ÉS BALKON

Kizöldült a kerület. A parkok, játszóterek, sétányok benépesülnek, a fák kizöldülnek, és a virágok is elfoglalják helyüket az utcai kosarakban, Bíbic, vércse, vízityúk
a tereken, a körforgalmakban, a balkonokon és a kertekben. A Kőbányai Önkormányzat az idén is mindent megtett azért, hogy még szebb legyen a kerület: megkezdte a a közterületek rendbe tételét a hosszú tél után, több mint 1000 új fát ültetett el fővárosi támogatással a Gergely
bányában, pályázat keretében ingyenesen osztott virágokat a kőbányaiaknak, az április 22-i Föld napja alkalmából több helyen közös szemétA laikus azt hinné, hogy a nagyváros nem éppen ideális élőhely a madaszedést szervezett, az önkéntesek munkáját pedig a Kőkert Kft. meglepetésajándékával köszönte meg.

Madárlesen a parkokban

rak számára, leszámítva talán a galambokat és a verebeket. Budapesten
közel 120 madárfaj fészkel, ráadásul nem is kizárólag a zöldövezetekben, illetve parkokban. Kőbányán is számos terület található, ahová az
ornitológusok is rendszeresen járnak megfigyelni a fészekrakóhelyeket.

Félezerrel többen pályáztak, mint tavaly

Virágzó kerület
Évről évre egyre többen vesznek részt az önkormányzat „Önnek is szeretnék adni virágot” elnevezésű kerületszépítő akciójában. Az összesen 10 millió forint értékű virágcsomagokat idén is Kovács Róbert
polgármester a körzetek önkormányzati képviselőivel, a Polgármesteri Hivatal, a Kőkert Kft. munkatársaival és önkéntes segítőkkel közösen
adta át a kőbányaiaknak.
A szervezők a hagyományoknak megfeleCserepes
lően idén is csomagokat állítottak
össze a megpályázható növényfélemuskátli:
ségekből. Nyolcféle csomagból lecserép
hetett választani; az A jelű csomag
10 egynyári növénypalántából (petúniából és begóniából) állt. A B csomag 10 álló-, a C 10 fekvőmuskátliból
állt. A 3-3 darabos D és E csomagok
szintén álló és fekvő cserepes muskátlit tartalCsodasövény
maztak, míg az F cso(szabadgyökerű):
mag 5 fűszernövénypalántát (citromfű,
db
bazsalikom, menta,
kakukkfű és majoránna).
Sövénynek
valót is lehetett pályázni: a G csomag 10 tő fagyalt, a H csomag 20 tő csodasövényt
tartalmazott.
Fagyalsövény
A magánszemélyek 2 tetszőleges
(konténeres):
csomagra, a társasházak 8-ra, míg az
intézmények 5 csomagra pályázhattak.
db
Míg tavaly „csak” 1595-en jelentkeztek
az önkormányzat virágosztási akciójára,
idén már 2154 magánszemély, társasház,

5760

iskola, óvoda és bölcsőde szeretett volna
virágot kapni.
Egynyári virág:
Bár jóval többen jelentkeztek,
mint
tavaly, mégis minden igényt
cserép
sikerült kielégíteni. A névre szólóan összeállított csomagokat a társasházak képviselői és a magánszemélyek egy-egy napon vehették
át a Bánya úti volt iskolaépület udvarán, Kovács Róbert polgármester rövid köTálcás muskátli szöntőjét követően.
Az átadásban sepalánta:
gédkeztek a körzető
tek önkormányzati
képviselői, a Polgármesteri Hivatal,
a Kőkert Kft. munkatársai és önkéntesek is.
A virágosztási akcióra az önkormányzat a tavalyihoz hasonlóan idén
Fűszernövények:
is mintegy 10 millió forintot költött
el. A növények „beszállítóját”
cserép
ugyancsak pályázat útján választották ki. A kiosztott dísznövények kiültetését a városüzemeltetési főosztály szúrópróbaszerűen ellenőrzi.

21 260

Összesen

65 205

9120

6630

növény

18 020

4415

Ugyancsak ideális fészkelőhely a mára
A nagyváros a madarak számára bizonyos
értelemben ideális élettér. Bár a sűrűn la- beerdősödött Új Köztemető és mellette az
kott részeken kétségkívül nehezebben ta- Izraelita temető területe. A fészkelés szemlálnak tartósan háborítatlan fészkelőhelye- pontjából a madarak számára a nyugalom
ket, de ha megtalálták fák koronáiban, és a sok táplálék mellett fontos körülmény
padlásokon, ipari területeken, (sőt előfor- a vízlelőhely folyamatos megléte, márpedig
dult, hogy balkonon), akkor már élvezhetik a temetőben mindhárom adott. Nem meglepő, hogy telente a vetési varjak szállják
a város előnyeit. Ilyen például az, hogy kevesebb a fészkekre leselkedő vemeg, akik itt telelnek át.
szély, mint az erdőkben, miAz Újhegyi tó környékén
közben táplálék bőségeállandó a vadkacsák és
sen akad. A legtöbbjüknádasban megbújó vínek egyébként sem
zityúkok jelenléte. A
okoz gondot kirepülni a
Csajkovszkij parkban a
belvárosból külterülemadarászok megfitekre, ha ott kedvezőbgyeltek erdei fülesbek az életkörülmébaglyot és karvalyt,
nyek, így tehát vannak
mindkettő kisebb énekes madarakra vadá„ingázók” is – mondta
szik, az Óhegy parkban
lapunknak Lendvai Csaba,
többek között előfordul nagy
a Magyar Madártani EgyesüA Csajkovszkij parkban is
let szakértője, akit a madarak
fakopáncs, sőt az idei év maláttak karvalyt
darának választott tengelic
és fák napja alkalmából kérdeztünk.
is. Az ilyen „túlápolt” parkokKőbánya madártani szempontból legiz- ra persze inkább a tömegesen előforduló
galmasabb részét a Felsőrákosi-rétek je- fajok a jellemzőek, mint a feketerigó vagy
lentik. A cserjékkel és nedvesebb részekkel a balkáni gerle. Hasonló a helyzet a jóval
tarkított, háborítatlan ligetben olyan nagy a nagyobb kiterjedésű Népligettel, ahol költ
fajgazdagság, hogy egy madártani tanös- macskabagoly, fekete harkály, zöld küllő,
vényt is létesített a Magyar Madártani Egye- tengelic, csuszka, rövidkarmú fakusz. Bisület. Megfigyelhető itt bíbic, foltos nádipo- zonyos fafajok, cserjék bogyói emellett
száta, fenyőrigó, seregély, örvös galamb és akkora vonzerőt jelentenek a madarak
olyan ragadozók is, mint a barna rétihéja számára, hogy az idei télen 10 ezerre bevagy a vörös vércse. Minden adott ahhoz, csülték a fenyőrigók számát, akik aztán a
hogy itt nagy számban fészkeljenek mada- hóolvadás után ki is vonultak a városból.
rak. A közeli lóversenypálya is fontos táplá- Tavalyelőtt egy Magyarországon eddig
lékforrást jelent a lótrágya körül zsongó még nem látott, valahonnan keletről ide
rovarokkal táplálkozó madaraknak, követ- tévedt Naumann-rigóval is találkoztak a
kezésképp az ilyen madarakkal táplálkozó szakértők, ami nagy szakmai szenzáció
ragadozóknak is.
volt – emlékezett vissza Lendvai Csaba.

A főváros is támogatja az ültetést

A Gergely bánya fásítása
Néhány éve még holdbéli tájra emlékeztető hatalmas szégyenfolt éktelenkedett Kőbánya kellős közepén. A napokban befejeződő újabb fásítási munkálatoknak köszönhetően immár egy zöldellő liget borítja a
Harmat utca és Sibrik Miklós út által közrefogott egykori agyagbánya,
majd szeméttelep területét.
Ha légi felvételről nézzük Kőbányát, látható
a kellős közepén egy lakó- és ipari övezetekkel határolt jókora üres folt, ami harmadával nagyobb, mint az Óhegy park. Ez a
Gergely bánya, ahonnan a távolba vesző
múltban agyagot termeltek ki a kőbányai
téglagyárak számára. A téglagyártással
együtt a bányászat is megszűnt, maga után
hagyva egy 35 méter mély „holdkrátert”. Ezt
aztán az államszocializmus idején elkezdték építési törmelékkel és kommunális
hulladékkal feltölteni, a korszellemnek
megfelelően figyelmen kívül hagyva mindenféle környezetvédelmi megfontolást. De
a rendszerváltás sem vetett véget a szemétlerakásnak – csupán magánérdekké
változott át –, és egészen a 2000-es évek

elejéig folyt. Csak akkor fejeződött be, amikor az önkormányzat 2002-ben megvásárolta a több mint 25 hektáros területet.
A cél kezdettől az ingatlan helyreállítása –
szaknyelven rekultivációja – volt, ami több
lépésben, de végül mára valósult meg.

A választott fafajták
megélnek a nem túl jó
minőségű talajon is

Miután a hulladékprobléma nagy részét az FKF Zrt. jogelődje idézte elő az
évtizedek során, a költségekből a főváros
is részt vállal. A mostani fásításhoz 10
millió forintot szavazott meg a fővárosi
közgyűlés tavaly decemberben, a kertészeti tervezés és kivitelezés pedig a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladata volt.
Miután a „szánkózódomb” rendezése
már néhány éve megtörtént, idén tavas�szal a terület még rendezetlen nyugati és
déli oldalára telepítettek fákat és cserjéket – tájékoztatta lapunkat Szarvasi Ákos,
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. városüzemeltetési igazgatója. A növénytelepítés
előtt változó vastagságban termőföldet
hordtak a törmelékhalmokra. A kerttervezők olyan növényfajokat választottak a
ligeterdőhöz, amelyek a korábbi tapasztalatok alapján várhatóan beérik a mostoha
talajadottságokkal – mondta az igazgató.
Az elültetett 393 darab lombos fa 9 fajtából tevődik össze; van köztük 110 juhar,
77 platán, 52 ezüst hárs, 39 mezei juhar,

38 közönséges nyírfa és mások, míg a 122
örökzöld között telepítettek 50 fekete fenyőt és 46 tiszafát. Nem kevesebb, mint
715 darab, legalább 46 centiméter magas
cserjét is ültettek, melyek zöme orgona
és fagyal.
A telepítéssel megbízott vállalkozó
szerződés szerint 1 év garanciát vállal

arra, hogy a növények megfoganjanak, és
amelyek esetleg elhalnak, azokat saját
költségére pótolja – tette hozzá Szarvasi
Ákos. A zárt terület gondozása (öntözés,
metszés, fűkaszálás, környezetvédelmi
monitorozás, gázelvezető rendszer működtetése) változatlanul a vagyonkezelő
feladata marad.

Gyümölcsfáink
védelmében
Május közepére gyümölcsfáink elvirágoztak, a termések szerencsés esetben megkötöttek. A várható termés nagysága és
minősége a fák kondicionális és egészségügyi állapotától függ, valamint a fák életkora is befolyásolja, hogy mekkora lesz a
hozam. A késő tavaszi fagyok jelentős károkat okozhatnak, ez ellen nem igazán tudunk védekezni a házikertben, de sok mindent tehetünk a jó termésért.
A gyümölcsfák növényvédelme nem veszélytelen feladat, sokan nem is csinálják.
Aki idegenkedik a tavaszi lemosó permetezéstől, majd később a gombabetegségek és
rovarkártevők elleni vegyszeres védekezéstől, annak javasolhatom a különböző
csapdázásokat. A szín- és illatcsapdákkal
jól követhetjük a levéltetvek, tripszek, cseresznyelégy, körte-, levélbolha stb. felszaporodását, és így csak egyszer-egyszer kell
permeteznünk.
A fák tavaszi metszése külön tudomány.
Vannak olyan növények, amelyeket minden
évben meg kell metszeni, különben néhány év alatt tönkremennek, ilyen például
az őszibarack. Más gyümölcsfákat nem
kell évente metszeni, ilyen például a cseresznye, meggy, sárgabarack, alma. A korona szellős kialakítása kedvezően hat a
gombabetegségek csökkentésére. Javaslom, mielőtt elkezdünk metszeni, kérjük ki
szakember véleményét, de mindenképpen
tájékozódjunk előtte, mert amit egyszer
levágtunk, azt ebben az évben már nem
korrigálhatjuk.
Kertjeink fáit ritkán trágyázzuk, pedig
nekik is szükségük van a tápanyagokra.
Levélen keresztül is trágyázhatunk, a
lombtrágyákat beszerezhetjük a gazdaboltokban, és permetezéssel juttassuk ki. De
sokkal jobb, ha adunk a koronacsurgó alá
négyzetméterenként 5-10 liter szerves
trágyát, és beforgatjuk. A fák törzseinek az
aljánál alakítsunk ki tányérokat úgy, hogy
legalább 30-40 liter vizet bele tudjunk önteni, amely lassan beszivárog a talajba. Az
esővíz elfolyását is így tudjuk lassítani, ami
a csapadékszegény időjárásunknál igen
fontos. Ne felejtsük el, hogy egy kánikulai
napon egy gyümölcsfa akár száz liter vizet
is képes elpárologtatni.
Aki ezeket a tippeket alkalmazza, számíthat a jó termésre!
(A múlt havi számban négyzetmétermeghatározás helyett köbméterben jelent
meg a trágya- és palántaszükséglet. Természetesen egy négyzetméterre ültetünk
20-25 palántát és egy négyzetméterre juttatunk ki 5 liter szerves trágyát és úgy
ássuk be.)
Hajnal Sándor,
a Magyar Gyula Kertészeti
Szakképző Iskola igazgatója
A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskolában (X. kerület, Maglódi út 8.) kiváló minőségben és kedvező áron juthatnak hozzá az
egynyári növényekhez. Ingyenes, szakszerű
ültetési tanácsokkal is segítjük vásárlóinkat. (Bővebben: www.magyulaiskola.hu)
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Minél kisebb korban kezdik a korai fejlesztést, annál eredményesebb a terápia

Nem csak az önkormányzaton múlik az áldatlan állapotok felszámolása

A Gyermeksziget különös lakói

Kőbánya bővítené
a bérlakásállományt

Sajátos nevelési igényű bölcsődés gyerekek számára alakítanak ki és szerelnek fel rövidesen egy új
helyiséget az Újhegyi sétányon lévő Gyermeksziget
Bölcsődében. A fejlesztést támogatja a HungaroControl Zrt. és a Kőbányai Önkormányzat is.
Budapesti összehasonlításban Kőbányán kiemelkedően
jó a bölcsődés korosztály
gyógypedagógiai ellátottsága
– nyilatkozta lapunknak a Kőbányai Egyesített Bölcsődék
vezetője, hozzátéve: az önkormányzat elkötelezett támogatója a sajátos nevelési
igényű (SNI-s) gyerekek szakszerű fejlesztésének. Göncziné Sárvári Gabriella szerint
ennek igen nagy a jelentősége, mivel minél fiatalabb korban kezdik el fejlődési zavarral küzdő gyerekek korai fejlesztését, annál eredményesebb a terápia. Általában a
szülők, a védőnő, illetve a
gyerekorvos javaslatára állapítják meg szakemberek a
fejlődési rendellenességet,
de van olyan eset is, hogy
csak a bölcsődében veszik
észre a problémát, azok egy
része ugyanis csak közösségbe kerülés után jelentkezik.
Az érintett gyerekek jó
része szakszerű segítséggel
legkésőbb iskolás korra túljut
fejlődési rendellenességein.
Természetesen van, akiknél a

korai fejlesztés csak részleges eredményeket hozhat.
Ilyenek a Down-szindrómások, az autisták, az értelmi
fogyatékosok, viszont akiknél
csak mozgásszervi lemaradást, beszédképességi problémát, figyelemzavart diagnosztizáltak, azoknál tökéletesen orvosolható a probléma
– mondta a szakember. A kőbányai bölcsődékben többek
között ún. Ayres-terápiát,
fény- és kutyaterápiát is alkalmaznak – részlegesen és
teljesen integrált formában.
Ez utóbbi azt jelenti, hogy az
SNI-s gyerekek nincsenek elkülönítve az egészséges társaiktól, ami mindkét csoportra jó hatással van.
Kőbánya 8 önkormányzati
bölcsődéjébe jelenleg összesen 544 gyermek jár, közülük
36-an igényelnek sajátos nevelést. Rájuk 6 gyógypedagógus jut, közülük öten a Pedagógiai Szakszolgálat alkalmazásában állnak, de hogy
javuljon az ellátás, további
egy státust a Kőbányai Önkormányzat finanszíroz. Kőbá-

10,8 millió köbméter víz

A tiszta víz
temploma

Az önkormányzathoz rengeteg panasz érkezik a Hős és a Bihari utcában uralkodó állapo- Ritkán látható építészeti különlegességet
tok, a közműtartozások és a környéket jellemző közbiztonsági problémák miatt. A kerület tett látogathatóvá a Fővárosi Vízművek a víz
az életveszélyes műszaki állapotban lévő épületekben nem létesít új bérleti jogviszonyt. világnapján. Több százan álltak órákig sorba,
hogy megnézhessék a kőbányai víztározót.

nyán 2000 óta léteznek bölcsődei korai fejlesztő csoportok, amelyekre egyre nagyobb
az igény. Jelenleg a Gépmadár utcai Fecskefészek Bölcsődében 24, a Gyermeksziget Bölcsődében 12 SNI-s
gyermeket tudnak fogadni. Ez
utóbbiban azonban ma még
nem éppen ideális az elhelye-

zésük, mert csak egy aulából
leválasztott részt tudnak
használni.
Ezen változtathat az önkormányzat segítsége: megürült
ugyanis az a „gondnoki lakás”,
amelyben eddig a Kőbányai
Egyesített Bölcsődék hivatali
helyiségei voltak, és ezt Kőbánya átadja számukra. Itt ala-

kítják ki a HungaroControl Zrt.
2,5 milliós támogatásából, és
remélhetőleg az Aranyág Alapítvány 500 ezer forintos hozzájárulásából a korai fejlesztő
csoport új terápiás szobáját,
amely a tervek szerint szep
temberben már ideális körülmények között tudja fogadni a
gyerekeket.

Garanciális javítások az Újhegyi sétányon

Korrigált szépséghibák
Megtörtént az Újhegyi sétány felújított szakaszának első garanciá
lis „szervize”. Az április végéig tartó munkák költsége a kivitelezőt terhelte. A hibalista egy garanciális bejárás során született
meg, amelyen a kivitelező cég és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
szakemberei vettek részt.

II. Kraft
Sörfesztivál

2017. május 19-20-21.

Kőbányai M47 Főzdepark, Maglódi út 47.
(a volt Globus Konzervgyár területén)

Több mint 40 csapból folyik majd a sör
A fesztivál célja a Kőbányán tradícionálisan megtalálható sörfőzés hagyományának
visszaállítása ebbe a nagy hírű ipari környezetbe.

Programjaink: sörök kóstolása, főzdelátogatás
sörfőző mesterek vezetésével, szakmai sátor,
ismeretterjesztő előadások, sörtörténeti kiállítás,
street food ételek, családi programok
Az esemény fővédnöke Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere
A könnyebb elérhetőség miatt ingyenes fesztiválbuszjáratokat biztosítunk a Blaha Lujza
térről a Kőbányai M47 Főzdeparkba.
Keressék az eseményt
a Facebookon.
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Az Újhegyi sétány felújított szakaszán
készült hibalista a szakemberek szerint nem hosszabb az ilyenkor megszokottnál, és a hibák nagysága sem
rendkívüli. Jellemzően a sétány egészén visszatérő feladat volt a grá
nittömbök és térkövek közötti fugák
pótlása, a térkövek, gyöngykavics járólapok szintbe helyezése, szükség
esetén cseréje. Szintén visszatérő
hibajelenség tette szükségessé a falburkolatok javítását, valamint a
különféle utcabútorok újbóli rögzítését. A sétány minden szakaszán újra
kellett mázolni a padok felületét, pótolni az elhalt fákat, bokrokat, és a
cserjék alatt elterített mulcsot.

A „legkomolyabb” hibának a földkábel egy zárlatos szakaszának cseréje
tűnik.
A közösségi háznál a csúszda alatti
gumiburkolatot kellett helyreállítani,
a szökőkút mellett az akna fedőlapját
és burkolatokat kellett ismét szintbe
helyezni. A szabadidős park területén
a burkolatjavítások mellett a pergola
és egy csap javítása szerepelt a listán, míg az alsó szakaszon a Lenfonó
utcai olaszlépcső megsüllyedésének,
megrepedt lépcső- és térburkolati
elemeinek és a korlátoknak a javítása
képezi a legnagyobb tételt. A javításokat a kivitelező saját költségén vé
gezte el.

A Hős utca 15/A és B, illetve a Bihari út 8/C alatti házakban összesen 372 lakás található. A Hős utcaiak
fele magántulajdonban van, a másik fele önkormányzati bérlakás. A társasházak kezelője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. A Hős utcában néhány éve volt egy
gázrobbanás, melynek kijavítását a vagyonkezelő meghitelezte, ez azonban megemelte a közös költséget,
amit viszont a magántulajdonosok többsége nem fizet.
Tartozásuk így mára összesen 150 millió forintra nőtt.
A közműcégek – már amelyiknek módja volt – régen
leállították a szolgáltatást, a lépcsőházat pedig azért
nem világítja ki a társasház, mert akkor onnan lopnák
az áramot. A Bihari utcában alá kellett támasztani a
függőfolyosókat, de a dúcolatot többször is ellopták.
Az önkormányzathoz rengeteg panasz érkezik a Hős
és a Bihari utcában uralkodó állapotok és a környéket
jellemző súlyos közbiztonsági problémák kapcsán. Az
ingatlanok helyzetének hosszú távú, megnyugtató rendezését nehezítik a bérlakásokra korábban kötött határozatlan idejű szerződések, illetve a magántulajdonban lévő lakások miatt fennálló jogi helyzet.

A kerület az életveszélyes műszaki állapotban lévő
épületekben nem létesít új bérleti jogviszonyt. Eddig a
150 bérlakás közül 90-et ürítettek ki úgy, hogy a lejárt
bérleti szerződéseket nem hosszabbították meg, és
további 20-30 határozott idejű szerződés jár le pár hónapon belül. Akikkel nem volt probléma (tartozások,
rendőrségi ügy stb.), beadhatnak új pályázatot szociális
bérlakásra, illetve a határozatlan idejű bérleti szerződések esetében lehetőség szerint másik bérlakást
ajánl fel a kerület.
Az önkormányzat mintegy 2600 bérlakást tart fenn
– ez budapesti viszonylatban az egyik legmagasabb, és
évente több százmillió forintot költ a bérlakásállomány
korszerűsítésére és működtetésére. A Kőbányai Önkormányzat minden lehetőséget igyekszik kihasználni
újabb források bevonására a meglévő lakásállomány
állapotának javítására, ezért tavaly részt vett a Középmagyarországi Operatív Program városrehabilitációs
pályázatán, közel 80 bérlakás bevonásával. A pályázat
elbírálása jelenleg folyamatban van, egyelőre nem született meg az eredmény.

Az 1866-ban dúló, utolsó előtti kolerajárvány adta meg
a lökést a főváros vezetésének, hogy megvalósítsák az
ivóvízellátást az egyesülőben lévő Pesten, Budán és
Óbudán. A biztonságos ivóvízellátáshoz kutak, csőhálózat, víztornyok és szivattyútelepek mellett szükség volt
nagyméretű tározómedencékre is, mégpedig azért,
mert míg a Duna-parti kavicságyban lévő „csápos”
kutak egyenletes ütemben termelik ki a tiszta vizet,
addig a fogyasztás napközben hektikusan változik.
Az 1869 és 1871 között az angol William Lindley
Heerlein tervei alapján épült kőbányai víztározó valójában két részből áll, és általában mindkét rész tele van
vízzel, kivéve azt az időszakot, amikor leürítik valamelyiket belső tisztítás és fertőtlenítés céljából – mint
tették ezt március végén. Az 1541 négyzetméter alapterületű, 24,1 méter széles, 66 méter hosszú és 10,4
méter magas boltozatú tározót 8 méter magasságig
lehet feltölteni. Ez összesen 10 millió 800 ezer litert,
azaz 10,8 ezer köbmétert jelent, ami megfelel a mai
Budapest napi vízfogyasztása negyedének. A víztározókba (több is van a fővárosban) betárolt víz fogyasztási csúcsidőszakokban leapad, holtidőben feltöltődik.
A kőbányai víztározó belül téglával burkolt csarnokait két oszlopsor tagolja három részre, ami egy
klasszikus bazilikális elrendezésű, háromhajós templomra emlékezteti a szemlélőt. A fél méter vastag
falak ma is jó állapotban vannak, ami a téglák egykori
gyártóját, a Tatai Uradalmi Téglagyárat, illetve a tározót építő olasz kőműveseket dicséri.
Március 22-én, a vízi világnapja alkalmából ingyenesen meg lehetett látogatni a kőbányai víztározót,
amelyre több százan voltak kíváncsiak.

Gyógyszergyári út, Somfa köz, Martinovics tér, Gyakorló köz

Folytatódnak az útfelújítások
A tavasz beköszöntével elkezdődhettek a
jelentősebb aszfaltozási munkálatok, így
máris megújult néhány kerületi és fővárosi
fenntartású közterület Kőbányán.
A fővárosi fenntartású utak közül felújították az útburkolatot a Gyógyszergyári út, a Fehér út és a Keresztúri út
közötti szakaszon. A munkálatokat a Budapest Közút
Zrt. végezte el saját kivitelezésben. Az aszfaltburkolat
teljes cseréje mellett a padka hibáit is
kijavították.
A Somfa közben, a körforgalom
mellett az önkormányzat 19 új parkolóhelyet alakított ki, köztük egyet
a mozgáskorlátozottak járműveinek. A 363 négyzetméteres felület
vízelvezetési problémáinak megoldására úgynevezett ökotérkő burkolatot alkalmazott a kivitelező, és csak a bejárati
rész, illetve a házaktól a
parkolóhoz vezető új
járda készült aszfaltból.
A parkolási helyzet javítására kiszélesítették az
útpályát a Somfa köz 11–
15. előtt, valamint egyúttal
a teljes szakaszt egyirányúsították a Zágrábi utca felé. A szélesí-

téssel 360 négyzetméterrel nőtt az aszfaltfelület, amely
39 autónak biztosít az épületek előtti szabályos parkolási lehetőséget.
Szintén a Kőbányai Önkormányzat beruházásában indult el a Martinovics tér út- és járdafelújítása a Bolgár
utca és Kápolna utca közötti szakaszon, ami csatlakozik
a tavaly elkészült Kápolna utca felújításához. A 105
méter hosszú kockakő útpálya és járdaszakasz köveit a
kivitelező a Kőbányai Önkormányzat kőtárába szállítja,
ahonnan műemléki környezetben lévő burkolatokhoz
fogják felhasználni a jövőben. A Martinovics téren
újjáépített, 4 méter szélességű útpálya mellett kétoldalt 2-2 méter széles parkolósáv is épül, de az
egyirányú közlekedés továbbra is megmarad.
A beruházás értéke 31,5 millió forint, melyet a
Kőbányai Önkormányzat költségvetéséből finanszíroznak.
Apróságnak tűnik, de a Gyakorló köz járdáját
használók
számtalanszor
megtapasztalhatták, hogy a
merőlegesen parkoló autók
elfoglalják a gyalogosok számára fenntartott részt. Ennek a
feltehetőleg figyelmetlenségből fakadó
gyakorlatnak vetett véget
az önkormányzat azzal,
hogy oszlopsorral jelölte
meg az autóparkoló határát.

A Fővárosi Vízművek jelenleg 7400 parti kutat
üzemeltet Zebegénytől a Szentendrei-szigeten át a Csepel-sziget közepéig. A napi 420430 ezer köbméteres vízigényt kielégítő kutak
vize olyan tiszta, hogy nem igényel további
tisztítást. A minimális szintű klórozásra is
csak az 5100 kilométer hosszú csőhálózat
miatt van szükség.
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A bronzöntők művészete
Felbecsülhetetlen művészeti hagyaték rejtőzködik a Barabás
utcai Szabó Öntészet poros falai
mögött, lezárt raktárai mélyén.
A patinás kőbányai öntöde több
mint négy évtizede készíti a kisebb-nagyobb bronzszobrokat,
és őrzi azok eredeti gipszmintáit.

A tulajdonos nevét viselő Szabó József Kft.
az ország egyik legnagyobb múltú és legrangosabb öntészete. Jogelődjét 1972ben alapította az akkori Művészeti Alap.
A 70-80 öntőmunkást foglalkoztató kisüzem gyártotta többek között a köztéri
Marx-, Engels- és Lenin-szobrokat. A bukott rendszer Szoborparkba száműzött
idoljai közül 28 itt, a Barabás utcában készült, és itt is hozták őket rendbe kitelepítésük előtt. A „régi szép időkben” itt évente 13 ezer érmet, 6-7 ezer kisplasztikát és
12-13 nagyméretű köztéri szobrot öntöttek, ami ma már elképzelhetetlen nagyságrend. Itt született például a Duna-korzó korlátján ülő Kiskirálylány is. Készítője,
Marton László mellett Varga Imre, Vizsolyi
János, Szabó Tamás és más szobrász
megrendelőknek köszönhető, hogy a
Szabó Öntészet megmaradt a sajnos
egyre szűkebb pályán.
A rendszerváltással átalakult a képzőművészet állami mecenatúrája, és az önmagát felszámoló Művészeti Alap is igyekezett lerázni magáról az olyan gazdasági
tevékenységeket, mint amilyen az öntöde
volt. Egy véletlen miatt került képbe az
akkoriban ipari öntészettel foglalkozó, sikeres kisvállalkozó, Szabó József. Mint
mesélte, vasasként beleszeretett a szoboröntésbe, és mivel 1991-ben már egy
jól működő ipari öntészete volt itt, Kőbányán, megvette mellé a „szoborgyárat”.
„Szép idők voltak, mivel a művészektől
nagyon sok köztéri szobrot rendeltek az
önkormányzatok, az állam akkoriban. Sok
volt a galéria is, ahol a kisplasztikák futottak” – meséli Szabó József.
Az öntőműhelyben a sok fémpor és
homok a munka természetéről árulkodik.
Mindenütt félig kész szobrok, egy életnagyságú vizslától kezdve a II. János Pál
pápát ábrázoló kisplasztikáig, megannyi
méretben és művészi megfogalmazásban. Némelyeken még sorja, mások már
csak felületkezelésre várnak. Őrzik az
eredeti, a művész által elkészített
gipszmintákat is, így szükség esetén bármikor újra tudnak önteni szobrokat.
Ma a 70-80 helyett mindössze 10 ember
dolgozik itt. Szabó József nem tudja, mi az
oka annak, hogy kevesebb szobrot rendelnek. „A művészek még nálunk is jobban
megszenvedik ezt az időszakot. Addig is
külföldre dolgozunk sokat. Ez itt egy fran-

Szilágyi-Sándor András: a pünkösd egyben az egyház születésének ünnepe is

– A Biblia szerint mi történt húsvét,
vagyis Jézus kereszthalála és feltámadása óta pünkösdig?
– Krisztus feltámadása után még
negyven napig itt volt a Földön. Ezalatt testi valóságában, de mennyei
testben többször megjelent hol a tanítványainak, hol az asszonyoknak.
Ezzel bebizonyította, hogy valóban
feltámadt a halálból. Ezen tények
alapján mi is biztosak lehetünk
abban, hogy számunkra is van feltámadás és van örök élet. Mindenki

számára, aki elveszített már valakit a
szerettei közül, ez az egyedüli vigasztalás.
– Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Ez mit jelent?
– A húsvét utáni negyvenedik napot
áldozócsütörtökként is ismerjük, de
ez voltaképpen a mennybemenetel
ünnepe. Ezen a napon tért ugyanis
vissza az Atyához a mennyek országába. Vagyis a mennybemenetel után
már csak a Szentlélek által van jelen
ebben a világban Jézus Krisztus. És
Szilágyi-Sándor András lelkész

mivel Szentháromságról beszélünk,
tehát az Atya, a Fiú és a Szentlélek
egylényegű, kimondhatjuk, hogy
maga az Isten van velünk.
– Pünkösdöt az egyház születése
ünnepeként is emlegetik. Miért?
– A Szentírásban olvashatjuk,
hogy miután eljött a Szentlélek a
tanítványokra, bátorságot, lelki erőt
kaptak Istentől, hogy félelmeiket leküzdve Jeruzsálem utcáin és piacán
kezdjék el hirdetni: Jézus Krisztus
feltámadt. A Szentlélektől megerősödve tehát mindnyájuknak gyökeresen megváltozott az élete, mert
megtanultak nem félni, erőt kaptak
Isten igéjét hirdetni. Az első pünkösdkor Péter prédikációjára háromezer ember keresztelkedett
meg. Ezt a pillanatot tartjuk az egyház születésének.

Orgona a beázó
templomtető alatt
Tavaly Varnus Xavér orgonaművész jótékonysági hangversenyt
adott az Ihász utcai református
templom orgonájának felújítására, amelyhez az önkormányzat is hozzájárult. Szilágyi-Sándor András elmondta, hogy az
orgonarestaurálás másfél évvel
ezelőtti 31 millió forintos árajánlata mára megkétszereződött, ami nagyon távolivá tette
az orgonafelújítás álmát. Rá
adásul a 117 éves templom tetőszerkezete is beázik, ezért
annak rendbetétele az orgonafelújítás elé való. A presbité
rium, a gyülekezet és a lelkész
így előbb a tetőfelújításra próbál pénzforrást találni, és majd
csak azután jöhet szóba a kicsit
recsegve is, itt-ott hamiskásan
is, de az istentiszteleteken azért
még így is rendületlenül megszólaló orgona rendbetétele.

A cégtulajdonos Szabó József
a Hősök terén lévő szobrok
helyreállítására a legbüszkébb

Új református
lelkészt iktattak be

A Duna-korzó hídján üldögélő Kiskirálylányt is Kőbányán öntötték

A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA

A Szentlélek mindenhol velünk van
Pünkösd a három legnagyobb keresztyén ünnep egyike. Mivel
azonban nem kapcsolódott hozzá annyi világi tartalom, mint ahogy
a karácsonyhoz és a húsvéthoz, sokan nincsenek is tisztában vele,
vajon mit is ünnepel a keresztyén világ ilyenkor – idén június 4-én
és 5-én. Erről beszélgettünk Szilágyi-Sándor András kőbányai
református lelkésszel.

cia művész szobra – mutat egy köpenyes
óriásra –, de gyakran öntünk szobrokat
német, horvát, szlovén és ukrán művészeknek is” – mondja. A legnagyobb büszkesége azonban a Hősök terei emlékmű
szobrainak restaurálása: az alkotásokat
úgy kellett helyreállítanunk, hogy a pótlások színe tökéletesen megegyezzen a száz
év patináját magán hordozó eredetivel.
„Ehhez nem elég tudni a vörösréz és az ón
arányát, nagyon kell érteni az oxidokhoz is”
– avat be szakmai részletekbe, hozzátéve:
ezek azok a titkok, amiket nem tanítanak
iskolában, amiket csak itt lehet megtanulni
– ahol a bronzöntés is művészet.
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Kiss Sámson Endre személyében
április 8-án beiktatták a Budapest
Külső-Üllői úti Református Egyházközség lelkészét. Az ünnepi istentiszteleten dr. Szabó István püspök, a református zsinat lelkészi
elnöke mondott prédikációt. Az
1920-ban alapított gyülekezet sok
viszontagságon ment keresztül az
elmúlt évtizedekben – tudtuk meg
a lelkésztől, aki Józsefvárosból jött
át ide szolgálni néhány hívével
együtt három éve. Jelenleg a Bihari
út 9/a alatt található, családi házból kialakított templom helyét egy
fa harangláb jelzi. Ez jelenleg csak
egy 60-70 főt számláló missziói
gyülekezet, ami azt jelenti, hogy
nem önfenntartó, nincs saját presbitériuma, hanem közvetlenül a
Budapest-Déli Református Egyházmegye tartja fenn. A mostantól
hivatalosan is lelkészi státusban
szolgáló lelkipásztor célja, hogy a
három év óta folyamatosan növekvő gyülekezet létszáma elérje azt a
szintet, hogy önállóvá válhasson,
és fontos szerepet játsszon a környék református lakosságának
lelki életében.

Kész az új házasságkötő terem

Elkészült a Kőrösi Kulturális Központban Kőbánya új, akadálymentes
házasságkötő terme. Az önkormányzat azért döntött úgy, hogy a polgármesteri hivatalból a Szent László tér másik oldalára költözteti a termet,
mert sok idős embernek gondot okozott a második emeleti helyiség megközelítése, mivel az épületben nincs lift.

Nyakunkon
az allergiaszezon
Fűben, fában orvosság – de nem mindenki
számára. Az allergia évszázadunk egyik legnagyobb civilizációs betegsége lett, a fejlett
ipari országokban ma már a lakosság harmada allergiás, 2025-re az emberek fele
azzá válhat. Az allergia az immunrendszer
célt tévesztett, felesleges túlműködése:
olyan anyagokkal szemben lép fel (pollenek,
atkák), amelyek nem károsak. Az allergén
anyagnak környezetünkben kell lenni ahhoz,
hogy kialakuljon a túlérzékenység, így a
megbetegedés valószínűsége folyamatosan
nő. Kialakulásában szerepe van az örökletes
tényezőknek, táplálkozási tényezőknek (pl. a
csecsemő túl korán kap tehéntejet). A környezetszennyezés, illetve az aktív és a pas�szív dohányzás minden életkorban elősegíti
az allergia létrejöttét vagy súlyosbodását.
Tünetei: orrdugulás, orrfolyás, orrviszketés, állandó tüsszögés, szemviszketés,
szemhéjduzzanat, könnyezés. A keresztallergia az, amikor egy súlyosabb pollenallergiás olyan zöldséget vagy gyümölcsöt eszik,
amely a pollenéhez hasonló fehérjéket tartalmaz. Például a görög- vagy a sárgadinnye
fogyasztása felerősítheti a szénanátha, a
parlagfű elleni allergia tüneteit. Ilyen ke
resztallergia-táblázatot érdemes minden allergiásnak keresni az interneten.
Allergia gyanúja esetén mindenképpen
érdemes orvossal konzultálni és megbeszélni, hogy milyen típusú terápiára van szükség.
Léteznek a nyálkahártya-duzzanatot csökkentő lohasztószerek, de ezekhez gyors a
hozzászokás. Az antihisztaminok viszont
ideá
lisak és minden súlyossági formában
alkalmazhatóak. Megszüntetik az orrfolyást,
viszketést, könnyezést, tüsszögést, ráadásul
a mai, korszerű szerek már nem álmosítanak, a vezetés engedélyezett a szedésük
mellett, az alkohol hatását nem erősítik fel,
és nem lépnek kölcsönhatásba más szedett
gyógyszerekkel. A középsúlyos-súlyos tünetek legtöbbször orrba fújható szteroidkezelést is szükségessé tesznek. Létezik még
immunterápia is, azonban a megfelelő hatás
kialakulásához hónapokra van szükség.
Mindemellett meg kell említeni néhány
fontos életmódi tanácsot. Tünetmentes időszakban javasolt allergológiai szakvizsgálatra elmenni. Szezon előtt pár nappal érdemes
elkezdeni gyógyszer szedését. Figyeljük a
pollenjelentést. Ezekben a hetekben extrém
magas koncentrációban vannak a levegőben
a platán- és a gombapollenek. Magas a tölgy,
nyír és juhar pollenkoncentrációja is, a ciprusfélék, kőris és fűz pedig eléri a közepes
koncentrációt. Ha magas az allergiáját kiváltó pollen szintje, tartózkodjon kevesebbet a
szabadban, de a tengerparton, a hegyekben
jobban érezheti magát. Kerékpározásnál érdemes pollenszűrős szájmaszkot és napszemüveget viselni. Nőknek érdemes megfontolni a rövidebb frizurát, szabadban tartózkodás után javasolt az esti hajmosás, így
csökkenthetők az éjszakai allergiás tünetek.
A lakást hajnalban szellőztessük, ekkor a
legkisebb a levegő pollenkoncentrációja. Érdemes kerülni a keresztreakciót adó ételféleségeket (pl. feketeüröm – zeller, nyírfa –
alma, cseresznye, mogyoró, őszibarack).
Felső légúti fertőzésnél hamarabb jöhetnek
a szövődmények, ilyenkor is érdemes orvoshoz fordulni.
Dr. Mrowcza Helga
háziorvos
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DJ Dominique Imre Gézával tart osztályfőnöki órákat

175 éve hunyt el a világhírű magyar tudós

Kamaszokkal beszélget a sztár DJ

Kőrösi Csomát ünnepelte Kőbánya

Várkonyi Attila, művésznevén DJ Dominique a diszkók világának meghatározó alakja már két évtizede. Bár nem kőbányai, ezer szállal kötődik a kerülethez. Többek között a Liget Klub rezidens
DJ-je, és helyi rendezvényeken is gyakran feltűnik műsorvezetőként, illetve drogellenes céllal jószolgálati munkában vesz részt.
– Valóban csak a vak véletlen hozta úgy,
hogy ilyen sok szálon kötődik Kőbányához?
– Igen. Harminc éve, a Liget Klub alapításánál már itt voltam, aztán most,
hogy újra a régi csapat viszi, én is visszatértem. Húsz éve járok a Törekvés Vívóegyesület különböző eseményeire is, a
magam módján próbálom őket segíteni.
Aztán egymás után jöttek a meghívások,
hol a Darazsakhoz kerekes székes kosárlabda-mérkőzésre, hol a Szent László
Gimnáziumba, hol önkormányzati rendezvényekre, mindenhová, ahol műsorvezetőre volt szükség. A pénzkereset és
a karitatív munkám keveredik az életemben, mert abban tudok a leghasznosabb
lenni, amihez értek.
– Mi motiválja, amikor karitatív rendezvényt vállal?
– Egyszerűen jólesik. Jó érzés,
amikor megszorítják az ember
kezét, és csak annyit mondanak: köszönöm! Amikor pedig
hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő gyerekek teszik ugyanezt a maguk őszinte nyíltságával, az
leírhatatlan boldogság. Egykor tanítottam, van bennem egy erős empatikus
készség. A DJ-munkához is hozzá tartozik ez az érzékenység, hiszen szórakoztatni csak úgy lehet, ha a buli alatt folyamatosan érzi az ember, hogy mire vágyik
a közönség.
– Úgy tudom, járja a kőbányai iskolákat is
drogmegelőzési céllal.

– Az önkormányzat kért fel
rá, hogy vegyek részt a
„Legyen más a szenvedélyed” című programban. Ennek keretében Imre Géza
világbajnok, olim
piai ezüstérmes
vívó barátommal
beülünk osz-

A Kőbányai Önkor
mányzat kért fel rá,
hogy vegyek részt
a „Legyen más
a szenvedélyed”
című programban

Létszámrekord az idei emléktúrán

tályfőnöki órákra és kötetlenül beszélgetünk a gyerekkel. Meggyőződésem, hogy
azok a gyerekek a legkevésbé veszélyeztetettek, azok járnak helyes úton, azok
tudnak nemet mondani a tudatmódosító
szerek csábításának, akiknek életcéljaik
vannak. Ezt tudatosítjuk bennük.
– Hogy lehet ezt egy lázadó kamasszal
megértetni?
– Semmiképp sem kezdünk el nekik
prédikálni a drog ártalmairól, ez csak
ellenállást váltana ki belőlük. Inkább
pozitív példákat igyekszünk nekik felmutatni, köztük a sajátunkét. Imrét nem
kell senkinek bemutatni, és mögöttem is
van már harmincöt aranylemez, ismert
DJ és producer vagyok, ami hatalmas
dolog a szemükben. Amit mindketten
elértünk, az a motiváltságunknak
tudható be, és így van ezzel a
többi sikeres ember is, legyen zenész, sportoló
vagy bármi más.
– És ha felmerül a
srácokban, hogy nem
lehet mindenkinek
tehetsége
a
sport- vagy a
DJ-karrierhez?
–
Nincs
olyan ember,
aki ne lenne
kiváló, sőt bajnok valamiben! Muszáj a legjobb képességeinket felfedezni magunkban, erre való a
kamaszkor, de egyébként sohasem késő.
Ha pedig abban utazunk, amiben jól érezzük magunkat, akkor megtaláltuk a boldogság forrását. Aki tudja becsülni magát,
annak nem jut eszébe semmiféle pótszer,
nem kell „szétcsapatni” az agyát néhány
óra hamis illúzióért.

Két keréken Isaszegre

Több mint háromszázan vettek részt az idei isaszegi kerékpáros
emléktúrán, amelyet hagyományosan minden évben a Windischgrätz felett 1849. április 6-án aratott magyar győzelem évfordulójához közeli hétvégén tartanak meg.
Idén április 8-án szálltak nyeregbe Kőbányán azok, akik az 1849-es dicsőséges
tavaszi hadjárat jelentős ütközetére ezen
a rendhagyó módon kívántak emlékezni.
A tavaszi napsütésben a Köszi előtt gyülekeztek a résztvevők, köztük Varga István egykori válogatott kerékpárversenyző, Révész Máriusz kerékpározásért felelős kormánybiztos, Kovács Róbert polgármester és Radványi Gábor alpolgármester. A szervezés a KTC Sportegyesületet és annak elnökét, Eisenkrammer
Károlyt dicséri.
Sokan most ébresztették téli álmukból
kerékpárjaikat, ezért a 60 kilométeres
túra előtt hasznukra vált a szervizautó
jelenléte, a biztonságos túráról pedig a
Kőbányai Rendőrkapitányság gondoskodott felvezetőkocsival és szakaszos útlezárásokkal. A túra kezdetén Kovács Róbert mondott rövid beszédet. Elmondta,
hogy a kerékpáros-infrastruktúra fejlesztése kiemelten fontos a Kőbányai Önkormányzat számára, és örömmel hívta fel a
figyelmet arra is, hogy a Rákosmenti kerékpárút megépítéséről már megszületett a kormányzati döntés, ami nagy eredmény még akkor is, ha az építkezés sok
évet vesz igénybe.

A mezőnyben voltak idősek, iskolás
gyerekek, teljes családok, amatőrök és
profi versenyzők is. A túrázók kényelmes
tempóban, a Harmat utcán keresztül, a
temető melletti terepszakaszon át jutottak el Pécelig, ahol frissítő, zsíros kenyér
és pogácsa várta őket. Innen kerekeztek
tovább a nevezetes csata szoborhegyi emlékművéhez, ahol Edényi László történelemtanár, a Zrínyi Miklós Gimnázium
igazgatója tartott előadást az ütközet eseményeiről és jelentőségéről. A résztvevők
koszorút helyeztek az emlékműre, és a
Szent László-emlékév alkalmával vittek
egy másikat is, amellyel a Magyar Királyi
Honvédség elit gyalogsági egysége, a
Szent László Hadosztály katonái előtt tisztelegtek. Ez az alakulat 1944-ben önmagát feláldozva fedezte az Ipoly és Garam
mentén a szovjet túlerő elől visszavonuló
szövetséges német alakulatokat, miközben gyakorlatilag meg is semmisült.
A Kőbányai Torna Club (KTC) kerékpáros-szakosztálya és a Vuelta Sportiroda
ezzel a túrával indította a szezont, tavasztól őszig további túrákat és közös
edzéseket, bringázásokat szerveznek,
ahová honlapjukon (www.vuelta.hu) keresztül is várják a jelentkezőket.

Tíz éve emlékezik meg Kőbánya
minden idők egyik legnagyobb
kutatójáról. Kőrösi Csoma Sándor a civil kezdeményezésnek és
a közösség összefogásának köszönhetően egy kicsit kőbányai
lett, és most már az is marad –
mondta az idei megemlékezésen
Kovács Róbert polgármester.
Április 11-én volt 175 éve annak, hogy a
világ egyik legnagyobb utazója és legkiemelkedőbb magyar tudósa, Kőrösi
Csoma Sándor Dardzsilingben elhunyt –
23 évvel azután, hogy elhagyta szülőföldje
határait. A Kőbányai Önkormányzat támogatásával a tudósról elnevezett kulturális központban tartott megemlékezésen Kovács Róbert polgármester arról
beszélt: „mindannyiunk közös büszkesége, hogy Kőbánya gondosan ápolja ennek
a rendkívüli embernek az emlékét. Egy
sétány és egy út viseli a nevét, nálunk található Budapest egyetlen köztéri Kőrösi
Csoma-szobra, és tíz éve emlékezünk
meg halálának évfordulójáról”.
A magyarok őshazáját kereső, de végül
egy új tudományágat, a tibetológiát megalapító Kőrösi Csoma Sándor minden
szempontból különleges ember volt. Már
diákként a saját lábára állt, 20 nyelven
tudott, egész életét a tanulásnak és a kutatásnak szentelte, pedig 23 éven át emberpróbáló körülmények között, lényegé
ben teljes nyomorban dolgozott. „A magyar nemzet számtalan nagyszerű tudóst
adott a világnak. De Kőrösi Csoma Sándor
nem csak tudósként, hanem emberként is
kiemelkedett nemcsak a 19. századból, de

Kőrösi Csoma Sándor gyalogszerrel
érkezett a Tibetben lévő Ladakba.
Útközben, a zanglai király vendégeként, Szangje Puncog tudós láma segítségével, a királyi palota egy kis fűtetlen szobájában, angol megbízásra
kezdte el az első tudományos igényű,
tibeti–angol szótár és a tibeti nyelvtan
megírását, amiről akkor még nem
sejthette, hogy ez lesz életének fő
műve, ami nemzetközi hírű tudóssá
teszi. A 700 éves ladaki palotát –
benne Kőrösi szobájával – nemrég
még a pusztulás fenyegette. A megmentésére létrejött Csoma Szobája
Alapítvány (Csoma’s Room Founda
tion) önkéntesei mára helyreállították
a palotát, sőt iskolát is alapítottak a
távoli tibeti falucskában.
az egész magyar történelemből, sőt az
egyetemes tudománytörténetből is” – fogalmazott beszédében Kovács Róbert.
„Büszke vagyok arra, hogy bár életében
semmi nem kötötte őt Kőbányához, emlékét úgy gondozzuk, mintha mindig is ide
tartozott volna. Ma már ugyanolyan jelképe ő a kerületnek, mint Szent László királyunk. Kőrösi Csoma Sándor ennek a közösségnek köszönhetően egy kicsit kőbányai lett – és most már az is marad” –
zárta szavait a polgármester.
A beszédet követő emlékműsor után a
Szent László Általános Iskola Harmónia
gyermekkórusa népdalokat adott elő,
majd dr. Pap Sándor és Radványi Gábor
alpolgármesterek megkoszorúzták a
tudós szobrát a Kőrösi Kulturális Központ
előcsarnokában.
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Solti János: tudatosan nem játszom kétszer ugyanazt

Bejárta az országot a kőbányai pályázat anyaga

Kőbányán nőtt fel
a doboslegenda

Hofi-kiállítás
a Madáchban

– Három éve zakatol a Zenevonat, ma már sajnos
Somló Tamás nélkül. Presser Gábor nem akar
csatlakozni?
– Nem bánnám, de az akkor már LGT lenne.
– Vannak számok, amelyeket negyven éve játszanak. Nem unják meg?
– Én mindig figyelmet fordítottam arra, hogy
sohasem játszom kétszer ugyanazt. Mindig
hagytam magamnak annyi szabadságot, hogy
meglegyen az ezzel együtt járó élvezet.
– Ez nem zavarja meg a zenésztársakat, ha
például egy cin nem pont ott jön be, ahol várják?
– Nem, mert az alapokat muszáj mindig
ugyanúgy ütni. De ami közte van, a díszítéseket,
azokat lehet szabadon variálni. Tudatosan nem
tanulok meg semmit annyira, hogy kétszer
ugyanúgy el tudjam játszani, inkább amit akkor
éppen hallok, érzek és gondolok, azt játszom.
– Van kedvenc LGT-nótája?
– Nincs. Miért, maga melyik gyerekét szereti
jobban?
– És kedvenc növendéke? A kezdetek, vagyis
’96 óta a Kőbányai Zenei Stúdióban tanít, és nem
kevesen kerültek ki a pályára a kezei közül.

– Nem akarok neveket mondani, nem lenne
igazságos. Nagyon sok tehetséges gyerek van,
és akiben esetleg nincs annyi, az én felelősségem, hogy kihozzam belőle, amit lehet. Volt
olyan, akiben úgy éreztem, kevesebb volt a született tehetség, de aztán addig gyötörtem, és
annyira szorgalmas volt, hogy egyszer csak –
az én meglepetésemre is – kitűnő dobos lett
belőle. A szorgalom ennyit jelent. Állítom, a
tehetség szorgalom nélkül semmit nem ér. Ez
egy extranehéz hangszer, ebben csak nagyon
sok gyakorlással lehet előbbre jutni. Én annak
idején 10-12 órát gyakoroltam naponta.
– Amikor már profi volt a Generálban, majd az
LGT-ben, akkor is?
– Naná! Amikor nem utaztam vagy koncerteztem éppen, a próbahelyen gyakoroltam egyfolytában.
– A növendékeknek megmondja, kinek milyen
műfaj való?
– Én abba nem szólhatok bele, ezt mindenki
maga dönti el. Az én dolgom az, hogy megtanítsam a hangszeren játszani, de az utat mindenki
maga járja be. Egyébként az, hogy szeretem-e

KŐBÁNYAI PROGRAMAJÁNLÓ
KONCERTEK
Május 12-én, pénteken 19 órakor a
Kőrösiben
Gerendás Péter: Bob Dylan magyarul
Vendég: Hernádi Judit
Jegyár: elővételben: 2000 Ft,
koncert napján 2500 Ft
Május 27-én, szombaton 18 órakor
a Kösziben
OpeRandevú – kalandozások az operairodalom remekei között, a Vocalise
énekesekkel
Belépődíj: 1500 Ft
Május 28-án, vasárnap 15 órakor a
Kőrösiben
Május van…. – Filmdalok, slágerek,
örökzöldek, operettbetétek. A műsorban fellépnek az Egressy Béni Zenebarát Kör tagjai
Belépődíj: 1400 Ft

SZÍNHÁZ/ELŐADÁS
Május 14-én, vasárnap 15 és 19 órakor a Kőrösiben
Brunner Tamás: Kánkán hármasban, avagy
kié a nyakék? Zenés vígjáték két felvonásban a Pódium Színház előadásában
Belépőjegy: 2200 Ft

Május 19-én, pénteken 18.30 órakor
a Kösziben
Müller Péter-est: A lélek halhatatlan –
A sorsformálás mágiája
Jegyár elővételben: 1990 Ft,
a program napján 3600Ft
Kéthetente szerdán 15 órakor
a Kőrösiben
Nyugdíjasok Akadémiája
Május 17.: Lévai István:
Alapvető digitális eszközök az idősek
szolgálatában
Május 31.: Dr. Jászberényi József:
Egoizmus és nárcizmus a társadalomban – egoizmus és nárcizmus
időskorban

GYERMEKPROGRAMOK
Május 21-én, vasárnap 10.30 órakor a
Kösziben
Óz, a nagy varázsló – a Pódium Színház
zenés mesejátéka egy részben
Belépő elővételben: 1000 Ft,
az előadás napján: 2000 Ft
Május 13-án, szombaton 11.00–19.00
óra között a Kőrösiben
Kőbányai Társasjáték Klub
A részvétel díjtalan!

A Pataky Nőikar
újabb győzelme
A kőbányai Pataky Nőikar dr. Fazekas Ágnes karnagy vezényletével a Nőikarok kategória győztese lett a 16. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen és Fesztiválon. Az április 9–12. között
a Művészetek Palotájában (Müpa) és más budapesti helyszíneken megrendezett megmérettetésen a kórusokat egy magyar,
német, svájci, svéd és lengyel tagokból álló zsűri értékelte.
A győztesnek járó aranydiplomát a Müpában vehették át.
Az 1993-ban alakult, 25 tagú Pataky-kórus vezetője dr. Fazekas Ágnes, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola középiskolai énektanár és karvezetés szakán diplomázott 1981ben, majd 2008-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen
szerzett doktori címet. Az általa vezetett hazai és külföldi sikerekkel büszkélkedő nőikart 2013-ban a kőbányai képviselőtestület Kőbányáért díjjal ismerte el.

A Madách Színházba érkezett a Hofi Géza karikatúrakiállítás. A művész születésének 80. évfordulója alkalmából a
Kőbányai Önkormányzat tavaly hirdetett karikatúrapályázatot, amelynek anyaga azóta bejárta az országot.

Solti János, az ikonikus LGT zenekar
tagjaként vált a magyar rockzene talán
legismertebb és legelismertebb dobosává. Úgy tartják számon, mint
„all-around” dobost, ami szabad fordításban olyan zenészt takar, aki minden műfajban otthonosan mozog. Bár
túljutott egy súlyos betegségen, ma is
aktív zenész és dobtanár a Kőbányai
Zenei Stúdióban. A Halmajálison újra
berobogott a Zenevonattal, hogy LGTszámokat játsszon, fiatal muzsikusok
mellett Karácsony Jánossal.
azt a zenét, amit játszok vagy nem, az égvilágon
semmit nem számít. A feladat, az feladat, el
kell végezni. Ha nem szeretem, mégis jól megcsináltam, akkor büszke vagyok magamra, és
ettől máris szeretem, tudja? Nem minden az
önmegvalósításról szól, a zenész egy iparos is
egyben.
– Túlélt egy halálosnak mondott betegséget.
Lelkileg kiheverte?
– A zene segített. Amikor nagyon magam
alatt voltam, akkor érett meg bennem az elhatározás, hogy visszajövök, bebizonyítom saját
magamnak, hogy fogok még játszani közönségnek. A dobhoz fizikum is kell, nem elég a technika. Két év kellett hozzá, de ismét végig tudom
játszani a régi számokat. Mondjuk heavy metallal nem kísérleteznék, de az a kétórás koncert
a Halmajálison, amire a Zenevonattal készülünk, már meg se kottyant. Ennyit gyakorolok
ma is minden áldott nap.
– Igaz, hogy ön kőbányai?
– 1956-tól laktam Kőbányán, a Gergely utcában, itt voltam gyerek és itt voltam kamasz. Itt
jártam ki a zenei iskolákat.

Amikor 2016-ban, Hofi Géza születésének 80. évfordulója alkalmából a Kőbányai Önkormányzat karikatúrapályázatot
hirdetett, sokan csodálkoztak, hogy miért
pont így emlékezik meg a kerület minden
idők talán legnagyobb magyar humoristájáról. Pedig a Kőbányai Porcelángyár
egykori porcelánfestője nagyszerű karikatúrákat is rajzolt, elsősorban kollégái
szórakoztatására.
„A kiállítás sikere minden várakozásunkat felülmúlta, a tárlat az elmúlt hónapokban bejárta az országot, most
pedig, Hofi Géza halálának 15. évfordulójára eljutott a Kőbánya utáni második
otthonába, a Madách Színházba, ahol
önálló estjeivel elért szakmai sikerei csúcsára” – mondta lapunknak az esemény-

ről Kőbánya polgármestere.
Kovács Róbert emlékeztetett: Hofi Géza világéletében
büszke volt arra, hogy itt született, itt nőtt fel, itt járt iskolába, sokáig itt dolgozott és itt
élt. „Nem volt olyan műsora,
önálló estje, szereplése, ahol
legalább egyszer ne mondta
volna el, hogy ő kőbányai. Hofi
Géza személyisége és életműve valódi hungarikum, olyan
páratlan érték, amelyet meg kell őriznünk. Számunkra csodálatos kötelesség,
hogy ápoljuk az emlékét. Büszke vagyok
arra, hogy ezzel a tárlattal egy kicsit mi is
hozzá tudunk járulni életműve megőrzéséhez és megismertetéséhez, és fel tud-

Kőbánya egyik leghíresebb szülöttjéről Szirtes Tamás színházigazgató,
Kovács Róbert polgármester és Hofi jó barátja, Koós János is megemlékezett
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Utcabál
a költészet napján
Idén is április 11-én a Magyar Költészet Parkjává
juk hívni a figyelmet arra, hogy milyen változott a Rottenbiller park, ahol kőbányai iskolánagyszerű és sokoldalú művész volt Hofi sok megzenésített verseket énekeltek a Misztrál
együttessel.
Géza” – fogalmazott a polgármester.
A humorista halálának 15. évfordulóján, április 10-én a Madách Színház Tolnay Szalonjában nyitották meg a „Pus�szantás mindenkinek!” című tárlatot. Az
ünnepségen Szirtes Tamás színházigazgató, Koós János pályatárs és Kovács
Róbert polgármester méltatta a Kossuthdíjas, érdemes és kiváló művész, kétszeres Jászai Mari-díjas humorista, előadóés színművész, Kőbánya díszpolgára érdemeit. Ezen belül is a Kádár-korszakban
betöltött szerepét emelték ki, mondván, ő
volt az a közérthető művész, aki olyan
páratlan arányérzékkel volt képes a gúny
tárgyává tenni a szocialista hatalmat és
birtokosait, hogy még azok is csak nevettek rajta, akiket közvetlenül érintett. A kiállítás megnyitóján Hofi Géza tisztelőinek
népes társaságában számos ismert pályatárs (Koós János, Sas József, Horváth
Charlie) is jelen voltak.

Bár az időnként viharossá váló
szél hol a kalapot repítette el a
zenészek fejéről, hol a kottaállványokat döntötte halomra,
azért így is kitűnő hangulat
uralkodott a költészet napján a
Rottenbiller parkban, mely
idén is április 11-én a Magyar
Költészet Parkja nevet viselte.
Több száz kőbányai általános iskolás vett részt a költészetnapi rendezvényen, amely
irodalmi játékokkal kezdődött,
és amelyeknek központi ese-

ménye az volt, amikor a Misztrál együttessel közösen énekelték el József Attila Regős
ének című versének megzenésített változatát. Emellett Balassi Bálint, Petőfi Sándor,
Dzsida Jenő, Babits Mihály és
ismert kortárs költők műveit
adta elő az együttes, a fiatalok
bevonásával, a Széchenyi István Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
7-8. osztályos tanulóinak közreműködésével.

Tortával is lehet emlékezni

Gasztronómiai tisztelgés
a lovagkirály előtt
Kőbánya is megünnepli az idei Szent László-emlékévet. Az önkormányzat és a Kőrösi Kulturális Központ közös kiadványban gyűjti össze az
emlékévhez kapcsolódó kerületi programokat, hagyományos és hagyományteremtő eseményeket – de Kőbánya rendhagyó módokat is talált a
megemlékezésre.
Kőbányai diákok kezdeményezésére nyilvánította a Miniszterelnökség 2017-et Szent
László-emlékévnek, a lovagkirály trónra
lépésének 940., szentté avatásának 825.
évfordulója alkalmából. A kerületi általános
iskolák és gimnáziumok egész évre szóló
programsorozattal, internetes weboldal
és mobilapplikáció megalkotásával
készülnek az ünneplésére. Az
emlékévet hivatalosan a kőbányai Szent László Gimnáziumban nyitották meg néhány
hete. Az emlékévhez kapcsolódó kerületi programokat,
hagyományos és hagyományteremtő eseményeket az önkormányzat és a Kőrösi Kulturális Központ
közös kiadványban gyűjtötte össze.
Kovács Róbert polgármester szerint a
kerület számára azért különösen fontos az

idei Szent László-emlékév, mert a neve elválaszthatatlanul kötődik Kőbányához.
„Legfontosabb ünnepünk, közterek, iskolák
és Buda-

pest egyik legszebb temploma
őrzi a magyar történelem
egyik
legsikeresebb országépítő királyának
emlékét” – fogalmazott
Kovács Róbert, megjegyezve: Kőbányán Szent
László tisztelete része az
ünnep- és hétköznapoknak is.
„Az emlékév újabb alkalmat teremt arra, hogy az itt lakók még büszkébbek lehessenek hagyományaikra” –
tette hozzá a polgármester.
Az emlékév alkalmából a kerület két
patinás vendéglátóhelye, a Torockó
vendéglő és a Lefi cukrászda a gasztronómiában is tiszteleg nagy királyunk
előtt. Kozik József, a kőbányai Torockó
vendéglő tulajdonosa a hagyományok
tiszteletét vette alapul, mikor az étterme séfjével közösen megalkotta ételkompozícióját: olyan alapanyagokat kerestek, melyek a király idejében már ismertek voltak, részét képezték az akkori
konyhának. A Szent László-tálat sült kacsa-

Kőbánya udvar a Művészetek Völgyében

Árokbéli büszkeségeink
comb, csülök
és tarja, valamint sült és grillezett zöldségek – sárgarépa, gomba, cukkini
és a hagyma – alkotják.
Fülöpné Benjámin Gabriella, a Lefi cukrászda vezetője a Szent László-torta elkészítésekor szintén a korabeli alapanyagokból indult ki. Mák, szilva és mandula felhasználásával állították össze a nem hagyományos piskótatésztával készült tortát,
melynek rétegei közé cukor nélküli szilvalekvár került, két rétegben tejszínes szilvakrém, végül az egész tortát mandulával
burkolták. A torta mintájára a cukrászda
elkészítette a Szent László-fagylaltot is.

Kitüntetett szerep és figyelem vár Kőbányára az idei Művészetek Völgyében július 21. és 30. között. Az Index megfogalmazása szerint „a zenei programok közül kiemelkedik a Kőbánya
nevű udvar az ikonikus Gástya árokban”, amit a Kőbányai Zenei
Stúdió és Kőbánya önkormányzata közösen üzemeltet majd.
Itt lépnek fel azok a zenekarok, amelyek Kőbányáról indultak; mások mellett az Index-dalversenyben nyertes Middlemist Red, de a Mary Popkids, a Fran Palermo, a Lóci játszik,
valamint a Marge is színpadra lép majd. Mellettük a fesztivál
Kapolcs-környéki helyszínein olyan nemzetközi nagyágyúk is
fellépnek, mint a Pink Martini, a Deluxe és a Nouvelle Vague, a
hazai élmezőnyből pedig láthatjuk többek között a Quimbyt, a
Csík Zenekart, a Budapest Bárt és a 30Y-t is. A Völgy nélkülözhetetlen részét képezi a megannyi népzenei és világzenei koncert, a színházi előadások sokasága is, így tehát igazán színvonalas nyári kulturális élményre számíthat az, aki el tud tölteni
egy nyári hetet a Művészetek Völgyében.

FÓKUSZ

GYEREKSAROK

Kobányai ovisok kedvenc meséi
Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát,
hogy írja meg azt a népmesét vagy az óvó nénik saját
„költésű” meséjét, amit az oda járó gyerekek a legjobban szeretnek. Májusban a Gyermekek Háza Óvoda
vezetője, Szigetiné Mezei Gabriella küldött egy népmesét, amelyet saját készítésű bábokkal adtak elő az
intézményben.

A macskacicó
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Azt mondta az
apjuk, hogy házasodjanak meg.
Fellökött a levegőbe három pálcát, és azt mondta, kinek amerre
esik a pálcája, arra kell menni
nősülni. A nagyobbik fiúnak a
grófkisasszonyok felé hullott a
pálcája, a középső fiúnak a bárókisasszonyok felé, a legkisebb fiúé
pedig egy sűrű erdő felé hullott.
El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő menyasszonyt kapni az erdőben.
Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót,
aki folyton nyávogott utána. Azt
mondja a királyfi:
– Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok
leányt.
Azt mondja a macskacicó:
– Ne búsulj, én elmegyek tehozzád!
Addig nem tudott a királyfi
hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát.
A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép

menyasszonyt kaptak. Az apjuk
kérdezte sorra, hogy kinek milyen a menyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé
grófkisasszony, a közbülső
mondta, hogy az övé bárókisas�szony, a legkisebb azt mondta,
hogy majd meglátják.
Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden
vőlegény a menyasszonyához,
és hozzon egy szép virágcsokrot. Mikor a legkisebb fiú odaérkezett az erdő szélére, a cicó
már várta. Látta, hogy nagyon
búsul.
– Édes kicsi mátkám, csak azt
a szomorú arcodat ne látnám!
Mondd meg, miért búsulsz?
– Hogyne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a menyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macskacicótól hogy vigyek?
– Ne búsulj, csak feküdj le és
aludj – mondta a cicó.
Akkor megkapart egy nagy
odvas fát, és sok kis macskacicó
jött elő. Egyik cicó ezüstvirágot
hozott, a másik aranyvirágot, a
harmadik gyémántvirágot, s a

menyasszony összeillesztgette
mind egy csokorba.
A másik két királyfi már otthon volt. A király azt mondta,
hogy nagyon szép a csokor, mindeniké nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték,
mondja meg már, ki a menyas�szonya, de csak azt felelte, hogy
majd meglátják. Egy hét múlva
újra azt parancsolta a király,
hogy menjen mindenik a menyasszonyához, és hozzon egy ken-

dőt. Mikor a legkisebb odaért az
erdő szélére, a cicó már várta. –
Édes kicsi mátkám, csak azt a
szomorú arcodat ne látnám!
Mondd meg, miért búsulsz?
– Hogyne búsulnék, mikor
most kendőt kell, vigyek a menyasszonyomtól. Hát a cicó nem
tud szőni.
– Ne búsulj, csak feküdj le és
aludj.
Megint megkaparta az odvas
fát, előjöttek a kis cicók. Egyik

15

aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat
hozott. A menyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek,
azt mondta, hogy mindeniké
szép kendő, de a legkisebbé a
legszebb. Kérdezték, mondja
meg már, ki a menyasszonya,
de csak azt felelte, hogy majd
meglátják.
Megint telt az idő. Nemsokára
a király azt mondta, hogy most
már hozza el mindenik a menyasszonyát. A legkisebbet a
macskacicó megint ott várta az
erdőszélen.
– Édes kicsi mátkám, csak azt
a szomorú arcodat ne látnám!
Mondd, miért búsulsz?
– Hogyne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a
menyasszonyát. Én téged, cicót,
hogy vigyelek?
– Ne búsulj, csak feküdj le és
aludj!
Amikor a királyfi felébredt,
egy gyönyörű királyi palotában
volt, és egy szépséges királykisasszony állt mellette. Azt mondta neki, hogy ő a macskacicó – el
volt átkozva, és csak akkor változhatott vissza, ha valaki meg
nem kéri. Mikor a királyfi a mátkájával hazaért, már állott a
bátyjai lakodalma. Az őrök hírt
adtak a királynak, hogy jön más
országból a király vendégségbe.
Mikor odaérkeztek, akkor látta a
király, hogy az az ő fia és a
menyasszonya. És mind közül ő
volt a legeslegszebb. Itt a vége,

fuss el véle! 

Kőbánya új lakói

SZUDOKU GYEREKEKNEK.

Mostantól szeretettel várjuk a kobanyaihirek.
szerk@gmail.com címre a kerületi babákról
készült, jó minőségű fotókat, és hozzá néhány sort, amely tartalmazza az egyévesnél
fiatalabb csecsemő nevét, születési dátumát, valamint egy legfeljebb kétmondatos
jellemzést. A tárgyban kérjük, jelezze a
rovat címét: Kőbánya új lakói.

Rajzold be a megfelelő ábrát úgy, hogy az
összes sorban és oszlopban is csak egyszer
szerepeljen ugyanaz a minta. Jó munkát!

KÜLÖNBSÉG. A két kép között 10 eltérés van. Izgalmasabb, ha méred,
hogy mennyi idő alatt találod meg a különbségeket.

LABIRINTUS
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Apróhirdetések
Nettó 130e Ft havi
alapkereset plusz útiköltség térítés, plusz

egyéb juttatások! Könnyen betanulható
egyműszakos szendvicskészítői munkakör
Budaörsön.
Várjuk jelentkezéseiket
a 06-20-510-7686-os telefonszámon
hétköznap 10–14 óra között, illetve
az info@khellfood.hu címen.
Várjuk nyugdíj előtt állók, illetve
nyugdíjasok jelentkezését is!

Budapest X. kerületi telephelyű
parkfenntartó cég azonnali
kezdéssel segédmunkást keres!
Előny: kertészvégzettség.
Jelentkezés: h.–p.: 8–16 óráig.
Tel.: 06-20/236-7612.
Mail: allas@gyep-mester.hu
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Katasztrófavédelmi
ifjúsági verseny
Kőbánya huszadik alkalommal
adott otthont az immár XXV. Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenynek. A Kőbányai
Önkormányzat támogatásával a
Merkapt Maraton Sportközpontban április 7-én megrendezett
vetélkedőn a régió hét kerületéből 53 csapat vett részt. A versenyző fiatalokat Kovács Róbert
köszöntötte. Beszédében a polgármester megköszönte a
katasztrófavédelem munkatársainak, hogy fontos tudást adnak
át a jövő generációjának és felkészítik őket a legváratlanabb élethelyzetekre. Reményét fejezte ki
ugyanakkor, hogy a megszerzett
képességeiket a jövőben is csak
versenyeken, és nem éles hely-

Vidám versenyek tánccal,
krumplikergetéssel és csizmahajítással

Sportos óvónők
és dadusok
Nemes sporthagyományaikat ápolták a kerület óvónői
és dajkái. Az óvónők április 11-én, a bölcsődepedagógusok 21-én tartottak sportnapot a Kocsis Sándor Sportközpontban.

zetekben kell alkalmazniuk. Ezt
követően a csapatok elméleti és
gyakorlati feladatok megoldása

során mérték össze katasztrófavédelemmel összefüggő tudásukat és képességeiket.

Műfűcsere a KISE-pályán
Az önkormányzat a Kőbányai
Ifjúsági Sport Egyesülettel
(KISE) együttműködésben felújította az Ihász utcai műfüves
sportpályát. A március végén
kezdődött és április végéig tartó
rekonstrukció során a szakemberek feldarabolták és felszedték az elhasználódott műfüvet,
majd az aljzat kiegyenlítése után
megkezdték a hengerekben érkezett új műfű fektetését és ragasztását és a pályavonalak bevágását. A műfűcsere teljes
költsége közel 25,9 millió forint
volt, melyből az önkormányzat 7
millió forintot – mint tao-önrészt
– állt. A pályát lapzártánk után,
várhatóan május folyamán adják
át a KISE-ben sportoló ifjaknak.
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Kőbánya,
Népliget
Építők Sporttelep előtti terület

május 27.
szombat 9.00 órától

A 20. Óvodai Sportnapra a Kőbányai Önkormányzat valamennyi
óvodája benevezett. Kovács Róbert polgármester köszöntője
után egy kis műsorral lepték
meg egymást az óvónők, akik a
fellépőkkel együtt táncra perdültek és énekeltek. A görög szirtaki hangulatos balkáni dallamaira már mindenki táncolt a sportcsarnokban, beleértve Kovács
Róbert polgármestert, Radványi
Gábor alpolgármestert, és dr.
Mátrai Gábort, a humánszolgáltatási bizottság elnökét is. A tánc
mint bemelegítő gyakorlat után
az óvodai dolgozók csapatai 5

különböző ügyességi és gyorsasági versenyben mérkőztek meg
egymással.
A Bölcsődei Sportnap arra az
időpontra esett, amelyet gondozás nélküli munkanappá nyilvánítottak 2014-ben. A 8 kőbányai
bölcsőde mintegy 200 munkatársát Weeber Tibor alpolgármester és dr. Mátrai Gábor köszöntötte. Ezt követte a számos
versenyszámból álló viadal,
amelyek között olyan nem olimpiai sportágak is voltak, mint
amilyen a kosárra dobás, a
krumplikergetés és a csizma
hajítás.

