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A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Kezdődik a vakáció!
A vakáció alatti gyermekfelügyelet megoldása
minden évben kihívás elé állítja a szülőket, akik
egyszerre keresik a színvonalas programokat,
a pedagógiai felügyeletet, a napi háromszori
étkeztetést – mégpedig mindezt elérhető áron.
A Kőbányai Önkormányzat a nyári szünetben is
igyekszik minél több terhet levenni a szülők válláról. Ezért június 26-tól augusztus 25-ig minden
hétköznap reggel 8-tól délután 4-ig napközis
tábor várja a gyermekeket változatos programokkal és háromszori étkezéssel a KÖSZI-ben,
majd a Kápolna téri Janikovszky Éva Általános
Iskolában. Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően mindezért csak az évközi étkezési
térítési díjat kell megfizetni. A kerület a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenesen
biztosítja az ebédet azoknak, akik rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek számítanak. Emellett idén
az intézményeknek 22 erdei iskola, 13 nyári tábor és 2 vándortábor megszervezéséhez nyújt
anyagi segítséget a kerület. Az önkormányzat
azt is lehetővé tette, hogy a szülő 25 ezer forintos (maximális összeg) települési támogatást
igényeljen a gyermeke nyaralásához.
Részletek a 6. oldalon

Rendezvényözön
a szabadban

Biztonság négy keréken

Virág- és Gasztroterasz, Tavaszi zsongás, Halmajális, Kraft sörfesztivál,
rekorddöntés az Óhegy parki futókörön, Streetball Fesztivál és Challenge
day. Csak néhány abból a sok szabadtéri programból, amelynek Kőbánya
adott otthont májusban. A rendezvényeken összesen több ezren vettek
részt, és egyre többen érkeznek már a kerület határain túlról is ezekre az
eseményekre. A június végi Szent László Napok gazdag kulturális, gasztronómiai és zenei programkínálatában idén is mindenki megtalálja a számára legérdekesebbet.

Új autókkal támogatta a kerület közbiztonságáért dolgozó szervezeteket a Kőbányai Önkormányzat. A X. kerületi rendőrkapitánynak most átadott három gépkocsival hétre nőtt a kerület
által vásárolt autók száma a rendőrkapitányság gépjárműparkjában. A közterület-felügyelet
és a polgármesteri hivatal útellenőri szolgálata is gyarapodott egy-egy új autóval. Míg az előbbi az illegális hulladéklerakók elleni harc eszköze lesz, az utóbbi az utak ellenőrzését, a hibák
feltárását és elhárítását hivatott szolgálni. A külterületek védelmét a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat látja el. A számukra beszerzett gépkocsi megvásárlásához Kőbánya és a XV. kerület
fele-fele arányban járult hozzá.

Írásaink a 8–11. oldalon

Tudósításunk a 3. oldalon

Sikerült az Óhegy parki rekorddöntés A 8.
oldal
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2016-ban tizenegyszer több jutott fejlesztésekre, mint 2010-ben

Új autók rendőröknek, köztereseknek, útellenőröknek és mezőőröknek

Kiemelt támogatások
a biztonságos Kőbányáért

A gyarapodás éve
Kőbánya számára a tavalyi a gyarapodás éve
volt – jelentette ki dr. Pap Sándor alpolgármester a 2016-os költségvetés elszámolásakor. Az
önkormányzat gazdálkodása egész évben kiegyensúlyozott volt, miközben a beruházásokra
és felújításokra költött pénz 11-szer több volt,
mint 2010-ben.
A májusi önkormányzati testületi ülés egy egyperces néma
főhajtással kezdődött. A képviselők a május végén elhunyt dr.
Szombati Mária házi- és üzemorvos emléke előtt tisztelegtek.
A közmegbecsülésnek örvendő
orvosnő 25 éve volt a MÁV-telep
házi-, illetve valamennyi önkormányzati cég és hivatal üzemorvosa. Férje, dr. Tranger Károly
megköszönte a képviselők
szimbolikus gesztusát.
A hónap legnagyobb jelentőségű döntése az önkormányzat
2016-os gazdálkodását érintette. Elfogadták a költségvetési
beszámolót és zárszámadást,
illetve döntöttek a pénzmaradványokról. Mint az dr. Pap Sándor pénzügyekért felelős alpolgármester kommentárjából kiderült, a kerület büszke lehet a
gazdálkodására, hiszen az önkormányzat vagyona 5,6 milliárd
forinttal emelkedett, ami a fővárosi kerületek között az egyik
legjelentősebb eredmény. Tavaly
5,53 milliárd forintot költöttünk
felhalmozásra, amely az összes
kiadás 32%-a, és egyedülállóan
magas arány a fővárosban.
Ebből beruházás 3,126 milliárd
(56,5%), felújítás 2,404 milliárd
(43,5%). Ez az összeg a 2010-es
költés 11-szerese. „2016 a gyarapodás éve volt, a korábbi vagyonfelélés helyett pedig jelen-

tős vagyongyarapodás történt”
– foglalta össze hozzátéve: Amikor átvettük az önkormányzatot,
a költségvetésbe betervezett
beruházások 15-30%-a teljesült, most a 70-80%-a.
Jelentős változás volt 2016ban, hogy a szociális ellátások
esetében az önkormányzat több
támogatásnál kibővítette az
igénylők körét, illetve az ellátás
összegét is. Különösen a gyógyszerkiadásokra és a lakhatáshoz nyújtott támogatást tudták
többen igénybe venni. A szociális támogatások esetében az
ápolási és a születési támogatás
felhasználása nőtt a korábbi
évekhez képest.
Halálának 15. évfordulója alkalmából Tyll Attila színművész
tiszteletére emléktábla állítására tett javaslatot Kovács Róbert
polgármester. Az emléktáblát
annak a Kéknyelű utcai háznak
a falán helyezik el, amelyben
haláláig élt feleségével a neves
színész. Az 1923-ban született
Tyll Attila, a Jászai Mari-díj és a
Magyarország Érdemes Művésze cím birtokosa, a színházi
élet ikonikus alakja volt, de sok
filmben is szerepelt.
A testület 1 millió 170 ezer forinttal támogatja annak az emlékműnek a felállítását, amelyet
a reformáció születésének 500.
évfordulója alkalmából az Ihász

Települési
támogatás

Települési
támogatás

Települési
támogatás

Köztemetés

21 279 592
Ft

65 854 381
Ft

14 844 000
Ft

14 189 412
Ft

hátralékrendezéshez

lakhatáshoz

Települési
támogatás

49 465 750
Ft
Települési
támogatás
(gyermekes)

22 822 132
Ft

(rendkívüli)

37 930 940
Ft

Ápolási
támogatás

Rendeletben
biztosított
szociális
támogatások
kiadásai
2016-ban

gyógyszerkiadásokhoz

Települési
támogatás

temetéshez

Kőbánya
Karácsonya
(2015. évi
áthúzódó kifizetéssel)

4 080 000 Ft

Egészségügyi
támogatás

9 939 212 Ft

Tanévkezdési
támogatás

24 525 000
15 999 826
Ft
Ft

utcai református templom udvarán kap helyet. Az emlékműállítást Szilágyi-Sándor András lelkész kezdeményezte azzal, hogy
az emlékműállításhoz a támogatáson felül szükséges 200 ezer

forintot közadakozásból szeretnék összegyűjteni. Szintén jótékony célt szolgál a képviselő-testület azzal a határozatával, amely
szerint Az Értelmi Fogyatékosok
Fejlődését Szolgáló Magyar

Születési
támogatás

540 000 Ft

Down Alapítvány javára lemond
annak a műfüves pályának a bérleti díjáról, amelyet a Kocsis Sándor Sportközpontban használnak a rendellenességgel született gyerekek.

Varga Mihály: Egy kicsit mindenki előre tud lépni

Radványi Gábor: Kőbánya a háttérből is támogatja az iskolákat

A munkából élők
költségvetése

Átadták az új
tankerületi központot

A kormány tervei szerint jövőre is tatottság mielőbbi elérése, a mindennafolytatódik a bérek, a nyugdíjak pok biztonságának erősítése és a csaláés a családi adókedvezmények dok anyagi helyzetének javítása.
A tavaly megkötött, 6 éves közteheremelése.

A Keresztury Dezső Általános Iskolában kapott helyet a X. és a
XVII. kerület, vagyis Kelet-Pest
tankerületi központja.

A gazdasági folyamatoknak és a kiszámítható gazdaságpolitikának köszönhetően Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter idén már május 2-án benyújtotta
az Országgyűlésnek a 2018-as költségvetés tervezetét. A büdzsét a gazdasági
növekedés és csökkenő közterhek fémjelzik. Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter szerint az ország 2013 óta
növekedési pályán van, idén 4,1 százalékot, jövőre 4,3 százalékot ér el a bővülés
mutatója, az ország tehát jóval az EU
átlaga (2017-ben és 2018-ban is várhatóan 1,8 százalék) felett teljesít. Ez megteremti a lehetőséget arra, hogy „egy
kicsit mindenki előre tudjon lépni” – fogalmazott a szakminiszter. A költségvetési tervezés célja jövőre is a gazdasági
lendület fenntartása, a teljes foglalkoz-

A Kroó György Zeneiskola két művésztanárának köszönhetően színvonalas
zenei kíséret mellett adták át a Keletpesti Tankerületi Központ új irodáit a
Keresztury Dezső Általános Iskolában.
Az új intézményi székhely szimbolikusan is kifejezi, milyen közel van egymáshoz az oktatás és az oktatásirányítás –
fogalmazott dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó
tankerületi igazgató.
Radványi Gábor alpolgármester arról
beszélt, hogy Kőbánya korábban is jó
gazdája volt az iskoláknak, és miután az
állam a fenntartást elvonta, működtetőként is komoly anyagi áldozatokat vállalt
az intézményi infrastruktúra jobbításáért. Bár az idei évtől az állami oktatásirányítás újabb átalakítását követően az
önkormányzatnak ki kellett vonulnia az

csökkentési, adócsökkentési és bérmegállapodásnak megfelelően jövőre 8
százalékkal emelkedik a minimálbér és
12-vel a szakmunkás-bérminimum. Bővítik az életpályamodellek körét, amelyek révén kiszámítható és rendszeres
béremelésre számíthatnak az alkalmazottak. Az egységesen 15 százalékos
személyi jövedelemadóból levonható
családi adókedvezmény 35 ezer forintra
nő havonta.
2011 és 2016 között 23 százalékkal
nőttek a nyugdíjak, ami vásárlóértéken
10 százalékot jelent. Kimondható tehát,
hogy a szociálliberális kormány által
elvett 13. havi nyugdíjat a jelenlegi kormány visszaadta – hangsúlyozta Varga
Mihály, kiegészítve azzal, hogy 2018-ban
az infláció mértékében emelik a nyugdíjat, valamint bevezetik a nyugdíjpré
mium intézményét.

iskolák működtetéséből is, azért a háttérből továbbra is támogatni fogja a kerületi oktatási intézményeket – jelentős
anyagi terheket vállalva át az állami intézményfenntartótól. Radványi Gábor
hangsúlyozta: a városvezetés számára a
kőbányai gyerekek a legfontosabbak,
ezért mindegy, ki működteti az iskolát.
Kőbánya idén 115 millió forintból újíttatja fel a tetőszerkezetét annak a Keresztury iskolának, amelynek teljes, felújtott
emeleti szintjét megkapta a tankerületi
központ. Emellett az önkormányzat folytatja a „Kőbánya számít rád” ösztöndíjprogramot, és változatlanul támogatja a
szülőket az erdei iskolákban való részvétel és nyári táborozás költségeinek
biztosításában – sorolta az alpolgármester.
Az ünnepélyes átadáson jelent volt dr.
Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke, köszöntőt mondott Dunai Mónika
országgyűlési képviselő, valamint a
szintén érintett XVII. kerület képvisele
tében Fohsz Tivadar alpolgármester.

Kőbánya közbiztonsági statisztikái látványosan javultak az elmúlt években,
köszönhetően az önkormányzati fejlesztéseknek, a rendőrségnek, a közterület-felügyeletnek, a polgárőrségnek és a mezőőröknek nyújtott támogatásoknak, illetve a szervezetek összehangolt munkájának. Kovács Róbert polgármester öt és „fél” gépkocsit adott át jelképesen a kerület közbiztonságáért
dolgozó szervezeteknek.
Az elmúlt években példaértékű
együttműködés alakult ki Kőbányán az önkormányzat, a kerületi rendőrkapitányság, a közterület-felügyelet, a Rákosmenti
Mezei Őrszolgálat és a polgárőrség között. A közös járőrszolgálatoknak, valamint a Kőbányai
Önkormányzat folyamatos közbiztonsági fejlesztéseinek köszönhetően (térfigyelő és lépcsőházi kamerarendszer bővítése, albérleti díjtámogatás és
tárgyjutalmak a rendőröknek, új
körzeti megbízotti irodák, autóés eszközvásárlások stb.) az elmúlt 6 évben látványosan javultak Kőbánya közbiztonsági statisztikái és felderítési mutatói.
Az együttműködés újabb állomásaként az önkormányzat új
autókkal támogatta a kerület
közbiztonságáért dolgozó szervezeteket. Hármat a kőbányai
rendőrkapitányság
kapott.
Ezekkel – mint azt dr. Gyetvai
Tibor ezredestől, a kerület rendőrkapitányától megtudtuk –
hétre nő a rendőrség gépjárműparkjában a kerület által vásárolt gépkocsik száma. A kapitány példaértékűnek nevezte a
támogatások mértékét: az önkormányzat albérleti támogatással, jutalmakkal, öltözőszekrények vásárlásával, új körzeti
megbízotti irodák kialakításával
is segíti a kerületi rendőröket. A
polgármestertől Meichl Géza
dandártábornok, a főkapitány
gazdasági helyettese, dr. Gyetvai
Tibor ezredes, kerületi rendőrkapitány és három munkatársa
vette át az autókat.
A rendőrség mellett a közterület-felügyelet és a polgár-

RENDŐRSÉGI AUTÓK
Közterületi járőr:
Bűnügyi technikai:
Bűnügyi nyomozói:
Közterület-felügyelet:
Útellenőri Szolgálat:
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat:
mesteri hivatal is kapott egyegy új autót. Míg az előbbi az
illegális hulladéklerakók elleni
harc eszköze lesz, addig az
utóbbi az utak ellenőrzését, a
hibák feltárását és elhárítását
fogja szolgálni. Az illegális hulladéklerakásokban leginkább
érintett külterületek védelmét a
XV., XVI., XVII. és XVIII. kerülettel
közösen működtetett Rákosmenti Mezei Őrszolgálat látja
el. A számukra beszerzett gépkocsi megvásárlásához Kőbánya és a XV. kerület fele-fele
arányban járult hozzá. Az autók

Suzuki SX4 Cross
Dacia Duster
Dacia Sandero
Dacia Dokker
Dacia Dokker
Suzuki Vitara
kulcsait a közterület-felügyelettől annak vezetője, Fodor
János, az önkormányzat részéről dr. Szabó Krisztián jegyző, a
Rákosmenti Mezei Őrszolgálattól pedig Oláh Csaba vette át.
Kovács Róbert polgármester
az átadó ünnepségen emlékeztetett: 10 éve a lakosság közérzetéről szóló felmérések még
arról tanúskodtak, hogy a legégetőbb probléma a kerületben
a közrend és közbiztonság hiánya. Ez mára a 7. helyre csúszott vissza, vagyis az itt élők is
érzik a statisztikák javulását.
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Beköszöntött a nyár, amely mindannyiunk
számára a pihenés, a feltöltődés ígéretét is hordozza. Már javában tervezzük
a napfényes hétvégék és a hosszú
nyári esték eltöltésének különféle
módjait, a családi és baráti együttléteket. Aki csak teheti, ilyenkor a szabadban tölti az idejét. Szerencsére Kőbányán erre bőven van mód: tágas, gondozott parkok várják a családokat, az időseket, a fiatalokat. Megnyitottak a cukrászdák, a kávézók teraszai, a nyár közeledtével mind többen veszik igénybe az ingyenes szabadtéri sportolási lehetőségeket, a felnőtt játszótereket, a futópályát és az utak is megtelnek biciklisekkel. Temérdek jót ígér a nyár, és ehhez nem is kell kimozdulni a kerületből! Kőbánya gazdag programkínálata, pezsgő kulturális élete,
ingyenes szabadtéri rendezvényei, számtalan sportolási lehetősége bármelyik belvárosi kerülettel felveszi a versenyt. A
szabadtéri időtöltés kellemes körülményei azonban nem csak
az önkormányzaton múlnak. Mindent megteszünk a közterületek, parkok, utcák tisztaságáért, de sok múlik azon, hogy az
ott élők és az arra járók mennyire vigyáznak a környezetükre.
Szintén nem az önkormányzat feladata a magántulajdonosok
portái előtti területek rendben tartása, a fű lenyírása, a lelógó
ágak levágása, a házak előkertjéből a gyomok kiirtása. Kérem
Önöket, hogy legyenek ebben partnereink, csak együtt tehetünk a szép Kőbányáért!
A jó közérzethez a közterületi rend és ápoltság mellett még
valami elengedhetetlen: a közbiztonság. Az elmúlt évek önkormányzati beruházásai, a közterületi kamerarendszer fejlesztése, a személyi állomány bővítése és támogatása, a műszaki
felszerelés modernizációja és nem utolsósorban az önkormányzat, a rendőrség, a közterület-felügyelet, a mezőőrök és a
polgárőrök közötti példás együttműködésnek köszönhető, hogy
Kőbánya ma már Budapest egyik legbiztonságosabb kerülete.
Bűnügyi statisztikáink nagyon sokat javultak az elmúlt öt évben,
különösen, ami a vagyon elleni bűneseteket illeti. Tudjuk, hogy
nem állhatunk meg, ezért májusban hat új autót vásárolt önkormányzatunk a bűnüldözéssel, bűnmegelőzéssel és rendfenntartással foglalkozó szervezeteknek. Bízom abban, hogy a
feltételek javulásával még jobb eredményeket érhetünk el.
A fejlődő Kőbánya ma már kerületünk határain túlról is egyre
több látogatót vonz. A június végi Szent László Napok, vagy az
augusztusi Blues Fesztivál egyre inkább országos érdeklődésre
is számot tart. Az elmúlt években sokat dolgoztunk közösen
azért, hogy Kőbánya az évtizedes - ma már méltatlan - negatív
megítélését végre elhagyhassa. Ideje, hogy végre a külvilág is
annak lásson minket, amilyenek vagyunk: egy ezerszínű, gondozott, rendezett, fejlődő kerületnek.

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

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

Lakossági fórum a nemzeti konzultációról
Magyarország és Európa kihívásairól tartott előadást
ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász telt házas kőbányai lakossági fórumán, a Kösziben.
A nemzeti konzultációról tartott
fórumot Kőbányán ifj. Lomnici
Zoltán alkotmányjogász. A rendezvény házigazdája, dr. György
István kormánymegbízott köszöntőjében elmondta: a jelenlegi hazai és európai viták arról
szólnak, patrióta vagy globalista
Magyarországon és Európában
szeretnénk-e élni. A globalisták
nyitott határokat, szabad migránsáramlást és minél kisebb
állami beavatkozást akarnak,
és az egyént helyezik középpontba. A patrióták, vagyis a
hazafiak pedig olyan demokratikus államot képzelnek el, amely
a közösségekre épül, ahol van
közbiztonság, vannak szabályok, és aki ezeket betartja, nem

éri hátrány. „A legfontosabb,
hogy legyen határozott elképzelésünk arról, milyen világot, milyen jövőt képzelünk el, és e
meggyőződésünk mellett tartsunk is ki” – hangsúlyozta dr.
György István.
Valódi, húsba vágó kérdésekről szólnak a viták hazánkban
és Európában, hiszen mindennapi életünket is meghatározza, ha csökkennek vagy nőnek
az energiaárak, illetve, ha az illegális migráció miatt növekvő
terrorveszély fenyegeti biztonságunkat – fogalmazott előadásában ifj. Lomnici Zoltán. Az
alkotmányjogász szerint jó,
hogy a nemzeti konzultációknak köszönhetően az állampol-

gárok nem csak négyévente
dönthetnek sorsukról.
A jelenlegi kérdőív első kérdése kapcsán kiemelte: Brüs�szel szándéka, hogy a szabad
piac döntsön az energiaárakról,
de az energiacégek abban érdekeltek, hogy minél több pro-

fitot termeljenek. Felidézte,
hogy a rezsicsökkentéssel a
kormány 25 százalékkal csökkentette 2013 óta az energiaárakat, amivel a lakosság 900
milliárd forintot takarított meg.
Szintén húsba vágó kérdés a
migráció ügye, amit Brüsszel

eddig tétlenül nézett, Magyarország azonban elsőként lépett az
itt élők biztonsága érdekében, és
megépítette a kerítést. Emlékeztetett: 2015 óta több százan haltak meg terrortámadásban.
„Arra szeretnék választ kapni,
mit tesznek Brüsszelben, hogy
ezt megelőzzék” – jelentette ki
ifj. Lomnici Zoltán, hozzátéve:
eközben civil szervezetek segédkeznek abban, hogy Afrika partjaitól Európába vigyék a migránsokat. Ezért is tartja fontosnak,
hogy átláthatóan működjenek
ezek a szervezetek, és feltüntessék, ha külföldről kapnak támogatást, ahogy ezt az USA és Izrael is előírja számukra. Emlékeztetett, Soros György 22 milliárd
forintot fektetett a civil szervezeteibe. Végül elítélte, hogy vezető
európai politikusok antiszemitának bélyegzik azokat, akik nem
értenek egyet Sorossal.
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Nem csak a környezet változik: korszerű műszereket is kap az intézmény

Új szakorvosi rendelő épül Kőbányán
Jövő decemberre elkészülhet Kőbánya új szakorvosi rendelője a Bajcsy kórház területén. A régi, méltatlan állapot- Dr. Bodnár Attila:
Kovács Róbert:
ban lévő Egészségház helyébe lépő új, 5500 négyzetméteres, modern járóbeteg-ellátó intézmény állami forrásból,
3,8 milliárd forintos beruházás keretében épül fel. Nemcsak az épület lesz új, hanem a berendezés és a műszerpark
is. A rendelő megvalósításáért éveken át közösen lobbizott a kormánynál Kovács Róbert polgármester, dr. György
István, Budapest főváros kormánymegbízottja, Révész Máriusz kőbányai országgyűlési képviselő és dr. Bodnár Attila, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatója.
A modernebb műszerek egyszerűen többet tudnak, ezért ha eddig A Kőbányai Önkormányzat kiemelten kezeli az egészségügyi fejleszté-

3 emelet, 86 rendelő, elegendő parkolóhely
Az Egészséges Budapest Program első megvalósuló beruházása az új kőbányai szakrendelő
lesz – derült ki a Bajcsy kórházban tartott sajtótájékoztatón. A járóbeteg-ellátó intézménybe
vadonatúj berendezések és modern műszerpark kerül.
Közös sajtótájékoztatón jelentette
be Ónodi-Szűcs Zoltán, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
egészségügyért felelős államtitkára, dr. Németh László, az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ
(ÁEEK) főigazgatója, Kovács Róbert
polgármester, dr. György István,
Budapest főváros kormánymegbízottja, Révész Máriusz kőbányai országgyűlési képviselő és dr. Bodnár
Attila, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház
főigazgatója, hogy a kormány döntése értelmében új szakrendelő
épül a kerületben.
A régi Egészségház épületének
állaga az évtizedek alatt folyamatosan romlott. Miközben egymás után
szépültek meg vidéki kórházak,
addig a főváros intézményeire a hátrányos brüsszeli szabályozás miatt
nem juthatott uniós forrás. A kormány ezért döntött arról, hogy költségvetési keretből pótolja a kieső
támogatásokat – mondta Ónodi
Szűcs Zoltán. Ennek jegyében született az Egészséges Budapest
Program, amelyre több mint 100
milliárd forintot szán a kormány, és
ami egyben alkalmat ad az ellátás
teljes újragondolására is. A kőbányai szakrendelő lesz az első, az
Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló beruházás,

ami „egy hosszú út első mérföldköve” – fogalmazott az államtitkár.
Az új szakrendelő létrejöttével
egyértelművé válnak a betegutak –
mondta dr. Németh László. Az
ÁEEK főigazgatója példaértékűnek
nevezte az egészségügy és az önkormányzat együttműködését.
A sajtónak bemutatott tervek
szerint az új szakorvosi rendelő
épülete a Bajcsy kórház Maglódi
úttal határos, jelenleg füves-fás területén épül fel. A kórház 1932-ben
épült főépületének megjelenéséhez illeszkedő háromemeletes,
téglaburkolatos, 5500 négyzetméter alapterületű épület négy szint-

jén 192 helyiség kap helyet, köztük
86 különféle rendelő. A bejárat a
Maglódi út felől lesz, ezzel is elkülönül egymástól a járóbeteg- és a
fekvőbeteg-ellátás, ugyanakkor az
épületet bekapcsolják abba az
egyedülálló alagútrendszerbe,
amely a föld alatt köti össze a kórház egyes épületeit.
A földszinten kap majd helyet a
patika, a vérvételi laboratórium, a
röntgen, a tüdőgyógyászat és – bérleti formában – egy háziorvosi rendelő. Az első emeleten lesz a gyógytorna és fizikoterápia, a sebészet, a
kardiológia, a másodikon a szülészet-nőgyógyászat, a neurológia, a

pszichiátria, az immunológia, a
szemészet és a belgyógyászat
szakrendelői. A harmadikon kapnak helyet a fogászati és orr-fülgége szakrendelők, valamint a személyzeti öltözők és irodák. Az épületet a hatósági előírásoknak megfelelően zöldtető fedi majd.
Az új épület alatt egy 50 férőhelyes mélygarázs kap helyet, míg a
rendelő előtt egy 122 férőhelyes
felszíni parkoló létesül. Mindezt kiegészíti az a parkoló, amely egy
közeli önkormányzati telken valósul meg – a kerület ezzel járul
hozzá a kőbányai betegek kényelmesebb közlekedéséhez.

Idén decemberig az építészeti
tervezés és a hatósági engedélyeztetés fejeződik be, ezt követően
indul a kivitelezés. Várhatóan 2018
áprilisában kerül szerkezetkész
állapotba az épület, majd az építőmesteri és szakipari munkák következnek. A műszaki átadás időpontja jövő november, ezt követően
már csak a belső kialakítása van
hátra a decemberi költözésig. Az
új szakrendelőbe vadonatúj berendezések és modern műszerpark
kerül. A régi épület további sorsára vonatkozóan a kiköltözés után
tesz javaslatot az egészségügyi
szaktárca.

Révész Máriusz:

Nem kellett győzködni a miniszterelnököt
Igazi csapatmunka áll az új szakrendelő felépítése mögött
– derült ki Révész Máriusz kőbányai országgyűlési képviselő lapunknak adott interjújából. Szerinte, ha felépül az új
Egészségház, akkor az évek óta fejlődő Kőbánya egy kiváló
életminőséget nyújtó városrésze lesz Budapestnek.
– A kormánydöntés előtt komoly
lobbizás folyt az új Egészségház érdekében.
– Ez a két részből álló épületegyüttes Budapest, sőt talán az egész ország legrosszabb állapotú járóbetegszakellátó intézménye, orvoshoz és
beteghez is méltatlan. Két-három
évvel ezelőtt dr. György István kormánymegbízott, Kovács Róbert polgármester és dr. Bodnár Attila főigazgató urakkal közös levélben fordultunk a miniszterelnök és egészségügyi államtitkár urakhoz, hogy felhív-

juk a figyelmüket a helyzetre. Amikor
a munkámból adódóan találkoztam
Orbán Viktorral, újra és újra elő tudtam hozni az Egészségház ügyét.
– Mivel sikerült meggyőznie?
– Nem volt szükség győzködésre.
Kiderült, régebben sportorvosnál, fogászaton többször is megfordult az
Egészségházban, így ismertek voltak
számára az ottani viszonyok. A javaslatára többfordulós egyeztető tárgyalásokat szerveztem az üzemeltető
Bajcsy-Zsilinszky Kórház, a Kőbányai
Önkormányzat és a szaktárca vezetői

vel. Ezeken a szakmai megbeszéléseken körvonalazódott mindaz, ami
végül a kormány elé került és támogatást is kapott. A felújítás kevesebbe
került volna, de végül mindenki a
korszerűbb és hosszú távon olcsóbban üzemeltethető új épület mellett
tette le a voksát.
– Önnek mit jelent ez a siker?
– 2010-től, mióta az itt élők a Fideszt és Kovács Róbertet megbízták
Kőbánya irányításával, kerületünk a
főváros talán leggyorsabban fejlődő
városrésze lett. Ha felépül az új
Egészségház is, akkor Kőbánya egy
kiváló életminőséget nyújtó kerülete
lesz Budapestnek, rendezett parkokkal, javuló közbiztonsággal, jó bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal és
magas színvonalú egészségügyi ellátással.

Révész Máriusz kőbányai országgyűlési képviselő dr. György István kormánymegbízottal egyeztet

Javul a betegellátás
minősége is

Vonzóbbá tesszük
az orvosi praxisokat

esetleg tovább kellett küldeni a kórházba a beteget valamilyen vizsgálatra, akkor a modern készülékek birtokában ez egyre kevésbé
lesz szükséges – nyilatkozta a fejlesztésről lapunknak dr. Bodnár
Attila, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatója.

seket: az elmúlt években mintegy 1,5 milliárd forintot költött a célra.
Átfogó programok, felújított rendelők, műszerek vásárlása, felmérés
a kerületben élők egészségi állapotáról, a háziorvosok támogatása –
Kőbánya egészségügyi programjáról Kovács Róbert polgármester
beszélt lapunknak.

– A régi Egészségházat érintően érkezett
panasz a betegek részéről?
– Természetesen kaptunk leveleket,
amelyek a felújítást sürgették, azonban
ez nem a kórház vezetésén múlott. Én
négy éve töltöm be a főigazgatói tisztséget, az Egészségházat pedig jelenlegi
állapotában „örököltem”. Ami a személyzetet illeti, ott egy összetartó csapat
dolgozik, amelynek a szakmai munkáján
egyáltalán nem látszik a mostoha munkakörülmény. Mindenesetre nagyon boldog az a 70 munkatárs, köztük 32 orvos,
akik jövő decembertől végre 21. századi
körülmények között szolgálhatják az
embereket.
– A körülményeken kívül lesz-e a betegek által érzékelhető változás?
– Mivel az új rendelőbe átkerül egy
sor olyan járóbeteg-szakellátás, ami
most a kórházban folyik, a rendelői létszám bővülni fog. Ezzel megszűnik az az
orvosilag és betegoldalról nézve egy
aránt kifogásolható helyzet, hogy a rendelésre érkező járóbetegek a folyosókon
találkoznak a vizsgálatokra váró fekvőbetegekkel.
– A berendezés és a műszerpark is
vadonatúj lesz. Ez mit jelent az ellátás
szempontjából?
– Egy ilyen beruházásnál nem lehet
megtenni, hogy a régi bútorokkal és műszerekkel töltsünk meg egy új épületet!
Emiatt persze emelkedett az eredetileg

tervezett költség. Meggyőződésem, hogy
orvosi műszerekből is mindig a legmodernebbet kell megvenni, mert olyan
gyors iramú a fejlődés. A modernebb
műszerek egyszerűen többet tudnak,
ezért ha eddig esetleg tovább kellett küldeni a kórházba a beteget valamilyen
vizsgálatra, akkor a modern készülékek
birtokában egyre kevésbé szükséges.

Dr. Bodnár Attila,
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatója

– Milyen a kőbányaiak egészségi állapota?
– Ennek feltérképezésé
re hamarosan kérdőíves
felmérést készít az önkormányzat. Néhány
hét múlva elkészül a
kerület egészségügyi
ellátását bemutató kiadványunk,
amelyet
minden postaládába eljuttatunk. Ebben lesz egy
kérdéssor, amelynek kitöltésére ezúton is kérek mindenkit,
hiszen az elkövetkező évek fejlesztési
irányait ezek a válaszok is befolyásolják
majd. Az országos statisztikákból jelenleg
az olvasható ki, hogy a budapesti átlaghoz
képest kedvezőtlenebb a kép. Kőbánya
színes kerület, ahol mindenféle társadalmi
réteg megtalálható. Nyilván vannak, akik
egészségtudatosan élnek, de megvan a
másik véglet is, ahol az anyagi okok is behatárolják a lehetőségeket.
– Ez súlyos örökség, amelynek okai Kőbánya távoli múltjában gyökereznek. Mit
lehet ezzel kezdeni?
– A kezdetektől szívügyemnek tekintem,
hogy mindezen változtassak. Mindenekelőtt az egészségügyi ellátórendszer ránk
eső részét, a háziorvosi ellátás körülményeit kellett a kor színvonalára emelnünk.
Mindent megteszünk azért is, hogy az or-

szágos szinten érezhető orvoshiány
miatt vonzóvá tegyük az itteni
praxisokat. Kőbánya
lakói
nem maradnak
ellátás nélkül,
ezt szavatolom!
– Az egészségtudatos életforma népszerűsítéséért mit tesz az
önkormányzat?
– A gyerekeknél kezdjük.
Élelmezésvezetőinknek sikerült meghonosítani az egészséges ételeket a menzákon.
Aki gyermekkorában egészséges ételekhez szokik hozzá, az később sem vált át
silány, cukorban és élelmiszer-ipari adalékanyagokban gazdag ételekre. Rengeteget költünk a kerületi sportegyesületek
utánpótlás-nevelésére, az iskolai diáksport
támogatására, a négy tanuszoda működtetésére, az ingyenes sportolási lehetőségek bővítésére. De hogy a felnőttek számára is elérhető legyen az egészséges élethez szükséges infrastruktúra, megépítettük az Óhegy parki futókört, szabadtéri fitneszparkokat hoztunk létre, folyamatosan
fejlesztjük a kerékpárutak hálózatát. Ehhez
társulnak az egészségnapok a Kőrösiben,
a szűrőnapok a Bárkában.

EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉSEK 2011–2017.
ORVOSOK, RENDELŐK
TÁMOGATÁSA
Kőbányán a házi- és gyermekorvosnak a rendelő használata után nem kell bérleti díjat
fizetni, sőt az önkormányzat
állja annak rezsijét is, továbbá
az ügyeletet sem nekik kell
ellátniuk. Hogy a fogászat ne
anyagi kérdés legyen, az önkormányzat szájsebészetet
működtet, lecserélte az ös�szes fogorvosi széket, és röntgenberendezéseket vásárolt a
kerületünkben rendelő fogorvosoknak. Az OEP által finanszírozott ellátás tárgyi feltételei Kőbányán azonosak a magánrendelők színvonalával.

MODERN RENDELŐK

2010 óta mintegy 1,5 milliárd forintot költött a Kőbányai Önkormányzat az egészségügy fejlesztésére. Ennek köszönhetően ma
már felújított és jól felszerelt fogorvosi, háziorvosi és házi-gyermekorvosi rendelők várják a betegeket. Méltó elhelyezést kapott a
védőnői szolgálat a Kőrösi Csoma
Sándor úton, megújult a Salgótarjáni úti és a Zsivaj utcai rendelő, a
Kerepesi úton pedig új rendelőt
épített az önkormányzat. Zajlik az
Újhegyi lakótelepi rendelő felújításának előkészítése, a következő
pedig a Pongrác úti intézmény
lesz. A Szárnyas utca és Zágráb
utca által határolt területre mintegy ezer új lakó költözik hamarosan, ezért a Tengerszem épületben korszerű háziorvosi rendelő
is létesül majd.

SAJÁT
MENTŐÁLLOMÁS
Kőbányának nem
volt mentőállomása, ezért az önkormányzat 2012-ben
megállapodást kötött a Hungary Ambulance mentőtársasággal, amelynek azóta is ingyenes elhelyezést
biztosít a Hungária
körúton. A mentősök minden ügyeleti napon átlagosan 8 emberen segítenek.

INGYENES VÉDŐOLTÁSOK

Szakemberekkel konzultálva döntött az önkormányzat a HPV, valamint az agyhártyagyulladás és szepszis elleni
védőoltás ingyenessé
tétele mellett. A méhnyakrák és egyéb daganatos megbetegedések
kialakulásáért felelős
HPV-vírus elleni védőoltást a 13 éves fiúk, az
agyhártyagyulladás és
szepszis elleni védőoltást pedig a 10 éves leányok és fiúk kaphatják
meg Kőbányán. Az influenza elleni védőoltást
minden szezonban mintegy 9 ezer felnőttnek ingyenesen biztosítja az
önkormányzat.

ÚJRAÉLESZTŐ
KÉSZÜLÉKEK
Kőbánya minden frekventált
területén vannak már újraélesztő készülékek, amelyek
néhány percen belül elérhetők. Kovács Róbert polgármesteri jutalmából vásárolt
defibrillátort a Kőrösi Csoma
Sándor Kőbányai Kulturális
Központ, a Szivárvány Idősek Otthona, az újhegyi orvosi rendelő, a felújított Zsivaj utcai rendelő és a Kőbányai Önkormányzat Kocsis
Sándor Sportközpontja számára. A készülékek speciális szakértelmet nem igényelnek, szükség esetén
azokat bárki használhatja,
amíg a mentő kiérkezik.
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A vakáció tartalmas és biztonságos eltöltése

Sportos nyári táborok
Az iskolai nyári szünidő mindig hosszabb, mint a dolgozó szülők
szabadsága, így komoly fejtörést jelent a gyerek szabadidejének
értelmes és biztonságos eltöltése. A Kőbányai Önkormányzat
igyekszik ezt a problémát az egész szünidőre megoldani azzal,
hogy idén a szeptemberi iskolakezdésig lehetőségük lesz a gyerekeknek akár kedvezményes napközis táborban, akár többféle
sporttáborban élményeket gyűjteni.
Napközis tábor Kőbányán

A Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ napközis táborai az egész nyári
szünet alatt tartanak, ötnapos turnusokban, hétköznapokon, június 26. és
augusztus 25. között. Az önkormányzat
által finanszírozott táborok első két turnusa a Kösziben, a többi a Janikovszky
Éva Általános Iskola területén lesz.
A szervezők változatos programokat
ígérnek (uszoda, gyermekműsor, kirándulások, kézműves és sportfoglalkozások). A gyerekeknek emellett napi háromszori étkezést biztosítanak. A részvételi díj megegyezik az évközi napközis
térítési díjjal, amelyet két héttel az adott
tábor megkezdése előtt kell befizetni.

BALATONLELLEI SPORTTÁBOROK
Focitábor

A Kocsis Sándor Sportközpont és a Kőbányáért Egyesület szervezésében június
16–25-ig az önkormányzat balatonlellei
táborában fociszaktábort szervez. Jelentkezni Papp Jánosnál, a Kőbányáért Egyesület elnökénél lehet. Minden labdarúgás
iránt érdeklődő, a sportot szerető 7–14
éves gyermeket szeretettel várnak.
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Egyre több a tanulási nehézséggel küzdő gyermek

Senior mentorokat keresnek
az iskolákba
Legalább kétszer annyi senior mentorra lenne szükség Kőbányán,
mint ahányan vállalják ezt a nemes önkéntes munkát. Egyre több
a tanulási nehézséggel küzdő gyermek, és ennek hátterében az
elektronikus eszközök túl korai használata áll.

Diáksporttábor

A kőbányai diáksport-egyesületek tagjai
számára sporttábort szervez az önkormányzat balatonlellei üdülőjében a Kocsis Sándor Sportközpont és a Kerületi
Diáksport Bizottság. A tábor lehetőséget nyújt számos sportág megismerésére és elsajátítására, amelyre a tanulóknak év közben nincs lehetőségük
(kajak, kenu, surf, lovaglás, grundbirkózás, bocsa, petanque stb.). A résztvevő
diáksport-egyesületek a táborban 15
sportágban mérhetik össze tudásukat a
tábori olimpia keretei között. A sportprogramokon kívül kulturális eseményeken is részt vesznek a gyerekek
(színház, kulturális estek, közös táncés énektanulás, kézműves foglalkozás,
tábortűz). A diáksporttábor június 26tól július 5-ig tart, és mintegy 150 gyereknek kínál felejthetetlen, aktív nyári
élményt.

Nagyobb az igény a gyerekeknek a tanulásban iskolaidőn kívül segítő önkéntesekre, mint valaha – nyilatkozta lapunknak a Kőbányai Senior Mentor Program
vezetője, Fónagy Erzsébet. Az előző tanévben a Kada Mihály, a Harmat utcai, a
Janikovszky Éva és annak Üllői úti tagintézménye, a Fekete István, az Éltes Mátyás, a Széchenyi István és a Keresztury
Dezső általános iskolákban működtek a
mentorok, szeptembertől pedig már a
Szent László Általános Iskolában is.
Jelenleg 22 mentor foglalkozik 45 alsó
tagozatos gyerekkel. Tavaly öt új mentor
csatlakozott a csapathoz (két nyugdíjas
pedagógus és három egyéb diplomás),
viszont négyen családi és egészségügyi
okból kiszálltak, miközben a kőbányai
iskolákban ma is csak a tanulási segítségre szoruló gyerekek felének jut mentor. Ráadásul a Közép-pesti tankerület
szeretné, ha a munkát kiterjesztenék a
XVII. kerület iskoláira is, ami a mai létszám mellett szinte lehetetlen – foglalja
össze a tényeket a mentorok vezetője.
Arra buzdít minden nyugdíjas diplomást,
hogy aki kedvet érez gyerekek tanulásban való segítésére, csatlakozzon az
önkéntesek táborához.

Jelentkezni a Keresztury Dezső,
a Kada Mihály, a Janikovszky Éva
és a Széchenyi István Általános
Iskolák testnevelőinél lehet.
A balatonlellei táborok
részvételi díja: 29 500 Ft/fő.

INGYENES
NYÁRI
ÉTKEZÉS
Az idei nyári szünet időtartama alatt is
térítésmentesen ebédelhetnek a rászoruló
kőbányai gyermekek.
Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenesen
biztosítja az étkezést. Azok jogosultak a 2017. június 19. és augusztus 18.
közötti időszakban az ingyenes étkezés igénybevételére, akik rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, hátrányos helyzetűnek,
illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek számítanak.

Az igényeket a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató
Központnál (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.,
telefon: 261-81-83) kell jelezni 2017. június 12-ig.
Az intézmény minden délben egy tál meleg ételt
biztosít, amelyet zárt dobozokban adnak át
az érintetteknek, illetve szüleiknek.

A Senior Mentor Programba
egy teszt kitöltése és egy interjú
alapján való kiválasztás révén
lehet bekerülni.
A jelentkezés határideje
2017. június 30.
A részletek felől érdeklődni
a következő telefonszámokon
lehet: 06-20/251-3303
vagy a 06-1/395-5165
Különösebb megkötés nincs: a jelentkező legyen nyitott, türelmes, szeresse a
gyerekeket és fogadja el mentoráltját
olyannak, amilyen. A munka heti egy-két
délután, 14 és 16 óra közötti foglalkozást
jelent az iskolában olyan, 2–4. osztályos
tanulókkal, akiket az iskola javasol. Úgy
kell segíteni a gyermeket, mint ahogy ezt
egy átlagos szülő vagy nagyszülő tenné;
legtöbbször az olvasás és szövegértés, a
nyelvtan és helyesírás, illetve a környezetismeret területén adódó hiányosságokat kell pótolni, valamint a megtanultakat gyakoroltatni, a leckét ellenőrizni.
Fónagy Erzsébet szerint egyre több
kisiskolásnál tapasztalható figyelemza-

Nincs különösebb megkötés, a nyugdíjas diplomástól azt várják, hogy szeresse a gyerekeket

Sok gyermek életéből
hiányzik a tartós
szülői odafigyelés
var, magatartási probléma, ami végső
soron tanulási nehézségeket generál.
Ezt az iskolaérettségi vizsgálatok is alátámasztják. Ő a jelenséget arra vezeti
vissza, hogy a gyerekek kezébe egyre
fiatalabb korban kerülnek telefonok,
számítógépes játékok és egyéb kütyük,
amelyek túlzott használata károsan befolyásolja személyiségük és egy sor

képességük fejlődését. Ezek az eszközök nem csupán lekötik a figyelmüket: a
gyerekek a temérdek impulzus és vibrálás hatása alatt zaklatottabbá, hiper
aktívvá válnak, míg szellemileg elfáradnak. Mindez akadályozza a tartós figyelem, a feladatra való koncentrálás és
elmélyülés képességének kialakulását.
Gyakran a szociális háttér és a tanulási
motiváltság hiánya is közrejátszik a beilleszkedési zavarok és magatartásproblémák kialakulásában. Sok gyermek életéből hiányzik a tartós szülői
odafigyelés, amit sajnos a mentorok
sem tudnak pótolni – jegyezte meg Fónagy Erzsébet.
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4113 kilométer két óra alatt

Rekorddöntés esőben

Zalaegerszegre került
a Zsíros Tibor Kupa

Hatalmas sikerrel zárult a 7. Halmajális az Óhegy parkban
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A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA

Mindenkinek jutott halászlé
Családi programok, mesejátékok, táncház, kézműves foglalkoztató és játszóház várta az érdeklődőket a 7. Halmajálison. Este fellépett Vörös István, Karácsony János és Solti János is. 1500 literes
bográcsban rotyogott a halászlé, 29 csapat pedig halászléfőző versenyen mérte össze tudását.

Támadnak
a kullancsok
A kosárlabda kőbányai szentélyében, a Zsíros Tibor Kézilabda Akadémia Kada utcai csarnokában játszották le a
nemzetközi Zsíros Tibor Kupa U12-es korosztályi döntőjét. A versenyen a házigazda Darazsak mellett (képünkön
sárga mezben) magyarországi és felvidéki csapatok vettek részt. A május 14-i döntőt a ZTE játszotta a Vasassal.
A drámai küzdelemben – ha fej fej mellett is, de – mindvégig a Vasas vezetett, a rangadó végére aztán elfogyott
a fővárosiak lendülete és a zalaiak arattak győzelmet.
A jól megérdemelt kupát Radványi Gábor, kerületünk
alpolgármestere adta át a győzteseknek.

Megdőlt a kétórás futórekord a
III. Óhegy parki rekordkísérlet
során, melyet az Óhegy Parki
Futókör szervezett az önkormányzat támogatásával. Május
13-án nem a gyorsaság, nem
is az egyéni teljesítmény számított, hanem az, hogy az indulók lábaiban összesen
mennyi megtett kilométer volt
két óra alatt.
Ötszázan regisztráltak, végül
391-en teljesítették a kétórás

távot. 227 nő és 164 férfi futott.
Az általuk megtett út 4113,2
kilométer volt, ami új kétórás
pályacsúcs (az eddigi rekord
3500 kilométer volt). A rekordkísérlet tehát sikerült annak
ellenére, hogy a rajt idején eleredt az eső. A legtöbb kört két
óra alatt a férfiak között Török
Benjamin teljesítette (19 kör,
26,6 kilométer), a hölgyek között pedig Soukup Ágnes volt a
legeredményesebb (17 kör,

23,8 kilométer). A legfiatalabb
induló négyéves volt, és egy
kört becsülettel végigfutott,
míg a legidősebb induló 67 évesen három kört teljesített.
Az önkormányzat 500 ezer
forinttal támogatta a rekordkísérletet, hogy ne kelljen a futóknak nevezési díjat fizetniük.
Ebből fedezték a szervezési
költségeket, az italokat, az aprósüteményeket, illetve az emléktárgyakat.

Ifjú polgárok és a politikai kultúra

Érvek és érdek
„Polgár a helyi demokráciában” címmel
immár 13. alkalommal szervezett társadalomismereti-helyismereti versenyt a
kőbányai általános iskolák 6., 7. és 8.
osztályos tanulói számára a CIKK Egyesület. A Kovács Róbert polgármester
fővédnöksége mellett a Kőrösiben megtartott rendezvényt a Kőbányai Önkormányzat támogatta.
Mint azt Edényi Lászlótól, az egyesület
vezetőjétől megtudtuk, a verseny célja: a
tanulók állampolgári ismereteinek szélesítése, a kőbányai hagyományok, emlékek megismertetése, a tanulók közéleti
érdeklődésének felkeltése, a demokratikus értékrend közvetítése. Emellett a
verseny fontos célja – emelte ki Radványi
Gábor alpolgármester, a zsűri elnöke – a
vitakultúra, az előadói képesség és az
érvelni tudás készségének fejlesztése.

Szoros volt a mezőny
a főzőversenyen

A tesztek kitöltése után a második
fordulóba két-két csapat jutott tovább a
Janikovszky Éva és a Harmat utcai iskola diákjaiból, míg a Keresztury Dezső és
a Bem József iskola egy-egy csapattal
képviseltette magát.
A verseny döntője a csapatok által –
az emlékév apropóján – a Szent Lászlóról készített kis filmecskéik bemutatásával kezdődött, majd írásbeli és szóbeli feladatok következtek részben helytörténeti, kultúrtörténeti, részben közéleti témákban. A legizgalmasabb feladat az volt, amikor a csapatoknak egy
adott kérdés mellett és ellen kellett
érvelniük. Hogy kinek kellett mellette,
kinek ellene, azt sorshúzás döntötte el.
A versenyt a Janikovszky Éva egyik csapata, a „Velünk mindig történik valami”
nyerte.

Bringapumpa a Kápolna utcában

Hetedik alkalommal hirdette meg a
kerület önkormányzata a kőbányai halfőző versenyt, amelyen egyetlen kikötés volt: szabadtűzön, bográcsban készüljön a hallé. Potykát mind a 29 induló csapat használt – az Újhegyi Horgász
Egyesület száz kilóval segített – de
hogy még milyen pikkelyesek kerültek
mellé, az a szakácsoktól függött. Az
alaplé majd’ minden bográcsban hasonló volt, de jöttek a titkos hozzávalók: keszegek, kárászok, apró halak,
egyeseknél csuka vagy harcsa is a

Tavaszi zsongás
Újhegyen
Az Újhegyi Közösségi Ház előtt két májusi hétvégén is gyerekeknek szóló
programok várták a környékbelieket.
A Törekvés Táncegyüttes tagjaival néptáncot lehetett tanulni és járni, emellett
népi hangszerekkel volt lehetőség testközelbe kerülni, a kisebbek pedig kézműves foglalkozás keretében ismerkedhettek meg dédszüleik gyermekkorának

játékaival. Radványi Gábor alpolgármester felavatta Kőbánya iránytűjét is,
amely egy fából készült pavilonban kapott helyet.
Az egyik falat egy térkép díszíti, amelyen a kerület legfontosabb nevezetességeiről készült gyermekrajzokat helyezték el, a Csodafa Óvoda Kékmadár
csoportjának munkáit.

bográcsban landolt. Csak többféle halból lehet igazi halászlét főzni – jelentették ki egybehangzóan a versenyzők.
A zsűri, Gyarmati Károly mestersza-

A jövő bajnokai
A legfiatalabbak is képviseltették magukat a versenyen. A Fapuma csapatban három kis hölgy is szorgoskodott, Zsófi 10, Viki 4 és Bogi 8 éves. Utóbbi nem
csak kuktáskodni, hanem pecázni is szeret. Idén negyedik alkalommal próbáltak szerencsét, dicsérő oklevelet kaptak.

kács elnökletével derekasan kóstolt és
értékelt. „Nincs könnyű dolgunk. Az én
ízlésemet nagyon sokan eltalálták,
igaz, annyira szeretem a halászlét,
hogy csak akkor nem eszem meg, ha
lófejből készült” – jelentette ki lapunknak Straub Dezső. Végül a zsűri egybehangzó véleménye szerint 6-8 csapat
remekelt, és csak hajszálon múlt, hogy
mely ételek lettek a legjobbak. A díjakat Kőbánya polgármestere, Kovács
Róbert adta át a győzteseknek.

A hetedik Halmajális halászléfőző versenyének
végeredménye:
1. Fischmix (8 fős csapat)
2. Krisztina cukrászda (4 fős csapat)
3.Smihorácz (3 fős csapat)

A szervezők a Kékmadár csoport társaságában

A legjobb különdíjas a Kettős ponty zárójel (7 fős csapat) lett.

1500 liter halászlé. A Fehértói ha-

lászcsárda hatalmas, 1500 literes üstjében ezer adag szegedi halászlét főzött. „Körülbelül 400 kiló halból, halcsontból készült az alap, amelyhez 150
kiló hagymát, 50 kiló tv-paprikát, 10-15
kiló fokhagymát használtunk fel” –
árulta el Frank Sándor, Venesz-díjas
mesterszakács. A hatalmas üstbe 25
kiló édesnemes szegedi pirospaprika, 3
kilónyi erős paprika, 5 kiló bors és legalább 400 kiló halfilé került.

Miért lett Kőbányán halfesztivál?

Kőbánya is kapott a Fővárosi Önkormányzat által kihelyezett ingyenes
köztéri kerékpárpumpából, amely a kerület egyik
legforgalmasabb kerékpárútja mentén, a Kápolna utcában található

Munkában a zsűri – Gyarmati Károly
mesterszakács, Böröndi Tamás
és Straub Dezső színművészek

Kovács Róbert polgármester szerint két
ok miatt. Egyrészt a halfogyasztás népszerűsítése, másrészt pedig a hagyományok miatt. Annak idején, amikor lecsapolták a halastavakat a Rákos-patak
mentén, az emberek azonnal a helyszínre érkeztek; kézzel ásták ki a nedves,
mocsaras földből az ott rekedt halakat.

A győztes recept
Az aranyérmes halászlét 25 literes bográcsban főzte meg a Fischmix csapata.
Hozzávalók:
 8,5 kg kiló busa-, keszeg-, harcsaés pontyfej, -farok, -halcsont
 2,5 kg hagyma
 1 kg zöldpaprika
 0,5 kg paradicsom
 ízlés szerint fokhagyma, bors
és só
Amikor az alaplé elkészült, még néhány fej apróra vágott hagymát adtak
és pirospaprikát, hogy szép színű legyen, vigyázva, nehogy megpörkölődjön. Az íz fokozásához sima, bolti halsűrítményt használtak (egy-két doboz).
A filézett halhús az utolsó 20 percben
került a forrásban lévő lébe. Az elkészült halászlét kifőzött gyufatésztával
tálalták.

Az esős tavasz, a magas páratartalmú környezet, a dús aljnövényzet kedvezett a kullancsoknak is. A közhiedelemmel ellentétben ezek az élősködők nem a fákról támadják meg áldozataikat és nem is kizárólag az erdőben jelentenek veszélyt. A fűben,
a bokrok alacsony ágain tartózkodnak és
az arra sétáló emberek ruháira akaszkodnak fel. Gyorsabban szaporodnak és nagyobb területen terjeszkednek, mint gondolnánk.
A vérszívók közül a nőstény jelent veszélyt, amely akár több száz méterről is
megérzi az alapvető biológiai ingereket. Ez
lehet a test természetes illata, de különösen kedveli a különféle parfümöket és dezodorokat is. Nem szereti a fényt, ezért a
ruha alá próbál bebújni. A lágyabb bőrrészeket kedveli, mint az ágyék, hónalj, térdhajlat, törzs, de a hajas fejbőr is gyakori
előfordulási helye. Minél hamarabb távolítsuk el, mert minél több időt tölt a bőrben,
annál nagyobb a veszélye a fertőzésnek!
A kullancs eltávolítása határozott mozdulattal történjen, úgy, hogy ne nyomjuk
össze a testét, mert akkor a benne lévő
kórokozókat magunkba préseljük. Az eltávolításhoz használhatunk hegyes orrú,
rugós, acélból készült csipeszt, illetve műanyagból készült eszközt is. Ezzel szemben az egyszer használatos „kullancskanál” rossz minőségű műanyagból készül,
túl vastag, és emiatt gyakorlatilag használhatatlan, de a beolajozás sem segít. Ha
beszorul a kullancs szájszerve (nem a feje,
mint mondani szokták), nem kellene vele
tovább bajlódni, mert ebben már nincs érdemi mennyiségű fertőző anyag, hagyni
kell, hogy magától kilökődjön. A további
felesleges piszkálásnak köszönhetően a
csípés helye másnapra begyulladhat, így a
Lyme-kór gyanúját keltheti.
A kullancsfertőzés agyvelő- és agyhártyagyulladást, bénulást vagy Lyme-kórt
okozhat. Utóbbi tünetei nem jellegzetesek,
gyakran nem is gondolunk a kórképre.
A kullancs eltávolítását követő 3–30 napban fontos, hogy figyeljük a bőrünket.
Ekkor alakulhat ki az úgynevezett „vándorló bőrpír”. A kullancscsípés helyén kis
piros folt alakul ki, mely a szélek felé terjed, közepe kifehéredik, és az elváltozás
gyűrű alakú lesz, majd a test számos helyén ugyanilyen elváltozás jelentkezik. Ha
ilyet észlelünk, azonnal keressük fel a háziorvosunkat! Fertőzés esetén mielőbbi
antibiotikumos kezelésre van szükség.
A kullancsencephalitis 1-2 hét lappangási idő után jelentkezik légúti tünetekkel,
lázzal. Egy-két napos láztalanság következik, majd az idegrendszer megbetegedésére utaló tünetek. Az agyvelőgyulladással
szemben rendelkezésünkre áll védőoltás,
amit célszerű még jóval a szezon kezdete
előtt beadatni. Aki erről lemaradt, konzultáljon a háziorvossal, például, hogy a gyermek nyári táborozása előtt érdemes-e,
van-e még idő a védőoltásra. Mivel a vakcina csak az agyvelőgyulladás ellen véd, a
kullancsok ellen mindenképpen ajánlatos a
zárt öltözék, rovarriasztók alkalmazása, illetve B-vitamin szedése. Minden szabadban
töltött nap után érdemes átvizsgálni magunkat, tartsunk otthon „kullancsvizitet”!
Dr. Mrowcza Helga
háziorvos
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Bronzérmes belépő a sör világpiacára

Véletlenből sörész
A kőbányai HopTop Brewery az Európa legnagyobb sörversenyén, a németországi
European Beer Star 2016-on első magyar díjazottként bronzérmet kapott Midnight
Express nevű sörével. A 2100 induló közül kategóriánként csak a legjobb háromnak ítél meg érmet a 130 tagú zsűri. A serfőzde alapítóját, Ali Rawech Szamit a
siker hátteréről kérdeztük.
– Hogy lett „sörész”?
– A véletlen hozta, hogy kipróbáltam, milyen otthon főzni. Beleszerettem a dologba, és fejest
ugrottunk az ismeretlenbe. Egy
kisebb hitelt leszámítva saját tőkéből alapítottuk meg a céget.
Sok jó embert ismertem meg
ebben a szakmában, akik segítettek. Rengeteget köszönhetek
Németh Antalnak és Pein Ádámnak a szomszédos Monyó serfőzdéből.
– Miért épp itt, Kőbányán?
– Itt találtam sörfőzésre alkalmas szabad infrastruktúrát, ami
persze összefügg a hely söripari
múltjával. De ennél fontosabb
volt, hogy olyan helyet találjak,
ahol nem vetélytársat, hanem
barátot, kollégát látnak bennem.
Monyóék már itt voltak az M47ben, és kérdeztem tőlük, volna-e
kifogásuk ellene, ha én is itt alapítanék sörfőzdét. Nem volt, sőt!
– Elég nagy az a piaci rés,
ahová a prémium sörminőség
tripla áron befér?
– Nem volt kérdés, hogy csak
olyan sört gyártsak, amit én is
megiszom. Ezt nem befolyásolja

Az én főzdém
szerelemből
született
a piac mérete. Az én főzdém szerelemből született, nem befektetők állnak mögöttünk, akiket
csak a profit érdekel. Igaz, hogy
egyre több a kisüzemi serfőzde,
így a belföldi piac egyre szűkebb.

A versenysikereink után felfigyeltek ránk, és megkerestek külföldi forgalmazók, így ma már kanadai, dániai és oroszországi
sörexportról tudunk beszélni. Mi
mindnyájan, akik a Kraft Sör
Egyesület alapítói vagyunk, az
arcunkat és a nevünket adjuk a
termék mellé, mint a borászok a
boraik mellé. Ettől válnak termékeink hitelessé, a Kraft pedig valódi védjeggyé.

II. Kraft Sörfesztivál

Karakter és minőség
A Kraft Sör Egyesület bejegyzése
rövidesen megtörténik, így a
Kraft sör védjegy végre a legmagasabb minőség jelzőjévé válhat –
megkönnyítve a sörfogyasztók
márkaválasztását – derült ki a II.
Kraft Sörfesztivált megelőző sajtótájékoztatón a Maglódi úti M47 főzdeparkban. A Kőbányai Önkormányzat a
minőségi sörfőzés iránti nagyrabecsülését fejezte ki Kovács Róbert polgármester, amikor átadta a főzdeparkot megalapító Monyo Brewing vezetőjének, Pein Ádámnak a testületi határozatba foglalt elismerését. A háromnapos fesztiválon a kóstolás mellett lehetőség volt főzdelátogatásra, a szakmai
sátorban ismeretterjesztő előadások
meghallgatására, volt sörtörténeti kiállítás és családi programok.

Virág- és Gasztroteraszon mutatkozott be négy szakképző iskola

Hódítanak a minőségi
élelmiszerek
Hosszú távon is biztos, jövedelmező munkát szerezhetnek
azok a fiatalok, akik az élelmiszeriparban képzelik el a jövőjüket. Kitűnő továbbtanulási lehetőséget jelent az a négy szakképző iskola, amely a Virág- és
Gasztroteraszon együtt mutatkozott be a pályaválasztó fiataloknak.
Hagyományteremtő kezdeményezésnek szánták a szervezők a Kőrösi
Művelődési Központ előtti Virág- és
Gasztroteraszt. Négy iskola (Magyar
Gyula Kertészeti Szakképző Iskola,
Bercsényi Miklós Élelmiszer-ipari
Szakképző Iskola, Soós István Borászati Szakképző Iskola, Pesti Barnabás Élelmiszer-ipari Szakképző Iskola) saját termékein keresztül mutatta be a náluk megszerezhető
szakmákat. A magyulások az általuk
szaporított növénypalántákkal, a
bercsényisek söreikkel és húskészítményeikkel, a borászatiból érkezők
kitűnő boraikkal, a Pesti Barnabás
tanulói pedig pékáruikkal álltak a
nagyérdemű elé.
Az akció kezdeményezője Földesi
Gyula, a borászati szakképző iskola
igazgatója volt, aki lapunknak elmondta: aki a négy iskola valamelyikében végez, az hosszú távon is biztos, jól jövedelmező munkát kaphat.

KERT ÉS BALKON

A szép gyep

Egyre nagyobb ugyanis az igény a
multik által előállított tömegtermékekkel szemben a minőségi élelmiszerekre. Márpedig az egyre igényesebb fogyasztókat legjobban a gombamód szaporodó hazai kisvállalkozások tudják kiszolgálni, melyek a
jobb minőségű termékeiket magasabb áron tudják értékesíteni. Ezt a
borászatok, pálinkafőzők sikertörténete éppúgy alátámasztja, mint a
nívós kis húsipari vállalkozásoké
vagy pékségeké. A jó kertészek iránt
is nő a kereslet, hiszen egyre többen
engedhetik meg maguknak, hogy

szakemberre bízzák a kert gondozását. Radványi Gábor alpolgármester
szerint éppen ennek igazolására hívták át a pénteki piacról ismert élelmiszer-ipari magánvállalkozásokat,
őstermelőket portékáikkal a Virágés Gasztroteraszra, mert itt kóstolás
mellett vásárolni is lehetett a kiváló
hazai kézműves élelmiszerekből.
A hagyományteremtő rendezvényen
közönségszavazatokkal választották
meg Kőbánya legfinomabb prémium
sajtját is, emellett kulturális rendezvények szórakoztatták az érdeklő
dőket.

A Szent László-templomban jártak a zarándokok
A Szent László-emlékév tiszteletére civil kezdeményezésre indult el az a feltámadási zarándoklat, amelynek
célkitűzése, hogy az idei menet végigjárja a történelmi
Magyarország összes olyan települését, amelynek valamilyen kötődése van a szent király alakjához. A Zamárdiból indult kezdeményezésre jelentkező vállalkozó szellemű hívek húsvét hétfőjén indultak útjukra
Somogyvárról, hogy számtalan település – köztük Kő-

bánya – érintésével Nagyváradra, majd onnan Csíksomlyón át a moldvai Csíkszépvíz községbe érkezzenek meg pünkösdszombaton. A zarándokok május
6-án, szombaton érkeztek meg a kőbányai Szent László-plébániatemplomba, ahol részt vettek az esti szentmisén, majd egy állófogadás után a feltámadási zászlóval az élen vonultak tovább Mátraverebély–Szentkút
irányába.

Helyismereti vetélkedő nyugdíjasoknak

A Negro cukorka is kőbányai
Mintegy száz nyugdíjas vett
részt a Kösziben rendezett
helytörténeti vetélkedőn.
Tudta-e, hogy a Negro cukorka kőbányai eredetű, és hogy az egy itteni
édességgyárban dolgozó olasz cukorkakészítő, Pietro Negro nevét viseli?
Vagy, hogy az ország első hivatalos
focimeccsét Kőbányán játszották szöges bakancsban, és a harmadik bokatörés után a pályára berontó dühös
asszonyok késsel végeztek az Angliából hozott futball-labdával? Emlékszik arra valaki, hogy kerületünket az
ötvenes években majdnem József Attiláról nevezték el, amikor Újpest kis
híján „Partizán” városrész lett, de pályázni lehetett Rákosi Mátyás nevére
is? Ilyen és ehhez hasonló kulturális,
történelmi és helyismereti érdekességeket lehetett megtudni azon a jó
hangulatú „ismeretbővítő helytörténeti vetélkedőn”, amelyet idén a Szent
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László-emlékév jegyében hirdetett
meg a Kőrösi Művelődési Központ és
az önkormányzat Idősügyi Tanácsa.
A Verbai Lajos helytörténész által ös�szeállított kérdések fele Szent László
király alakjához kötődött.
Az időseknek meghirdetett 7 fordulós versenyre nevezett csapatok közül

végül a Kőbányai Polgárok nevű hölgytársaság vitte el a trófeát, míg a második a nyugdíjas pedagógusokból álló
Játsszunk együtt! csapat, a harmadik
pedig a Napsugár nyugdíjasklub lett.
Az ajándékkosarakat a zsűri nevében
Radványi Gábor alpolgármester nyújtotta át a győzteseknek.

Kertünk egyik leglátványosabb eleme az ápolt
gyepfelület. Egyszerűnek tűnő feladat, ám akinek van füvesített területe, az tudja, hogy
mennyire sok munkával jár az igazán szép
gyep kialakítása, fenntartása.
A talaj előkészítése hangsúlyos része a
munkának. A tervezett helyen először gyomtalanítani kell, ezt a legegyszerűbb kapával
megoldani. A letisztított területre 3-5 centi
vastagon érdemes fekete tőzeget elteríteni és
komposztált marhatrágyát is kijuttatni négyzetméterenként 4-5 liter mennyiségben. Ezután ássuk fel a területet, majd gereblyézzük
egyenesre. Az így előkészített magágyba
egyenletesen szórjunk ki 3 deka fűmagot
négyzetméterenként.
Hogy milyen fűmagot vegyünk, az örök kérdés, de a legfontosabb az, hogy minél több fűfélét tartalmazzon a fűmagkeverék (a csomagoláson mindig feltüntetik a forgalmazók az ös�szetételt). A talaj felületére kerülő magokat
gereblyével vagy szöges hengerrel dolgozzuk
be a talajba, 2-3 centi mélyre. Ezt kövesse a
hengerezés. A kész magvetést öntözzük be,
közben törekedjünk arra, hogy ne mosódjanak
össze a magok. Ettől kezdve nem száradhat ki a
terület, rendszeresen öntöznünk kell. Kb. 6 hét
múlva van az első fűnyírás ideje. A telepítéstől
számított 3 hónap múlva birtokba vehetjük a
gyepfelületet, de eleinte kíméletesen használjuk. Aki gyorsan szeretne kész gyepet, ez is
megoldható. A talaj-előkészítés megegyezik a
fentiekkel, azzal a különbséggel, hogy a szintkülönbség miatt kb. 5 centi mélyen kell „alapozni”. Az előkészített területre gyepszőnyeget
fektetünk, hengerezzük, majd beöntözzük.
A pázsitot egy héten belül használhatjuk.
A rendszeres fűnyírás elengedhetetlen. Törekednünk kell arra, hogy ne szökjenek magszárba a fűféléink, mert akkor „kicsomósodik” a
gyep. Ha túl magas a fű, akkor nyírás után sárga
színű lesz néhány napig a terület. Ne vágjuk túl
rövidre se, mert foltos lesz a gyepünk. A nyírások gyakorisága öntözött területen 7–10 nap, a
vágási magasság 4–6 centi. Ilyen területen a
gyomok eltűnnek, mert nem bírják a rendszeres
nyírást. A mélyen gyökeresedő gyomokat vagy
kiszedjük kézzel, vagy megfelelő gyomirtó szerekkel tüntetjük el. Az öntözés nélkülözhetetlen, ezért mindenképpen javaslom az automata
öntözőberendezés telepítését. A fűfélék gyökerei a talaj felső 10 centiméterében találhatóak, a
rendszeres öntözés hatására viszont a tápanyagok lassan kimosódnak (különösen a nitrogén),
ezért rendszeresen pótolnunk kell azokat. Legegyszerűbb tartós hatású gyeptrágyát kijuttatnunk, egy évben kétszer. Az öntözés nélküli
gyepek gyakran kiszáradnak, majd nagyobb eső
után visszazöldülnek.
Hogy milyen lesz az otthon zöld gyepe,
számtalan dolog befolyásolja. A szakszerű telepítés, majd ápolás mindig meghozza gyümölcsét.
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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Karácsony János a Zenevonattal érkezett a Halmajálisra

Koltay Gergely: Számomra Deák Bill Gyula jelenti Kőbányát

Kőbánya Udvar Kapolcson

Nagyon meggondolja, Koncertjeik, akár egy nagymise
hol lép fel
41 éves történet, 120-nál több lemez, 700-nál több dal, ezernyi hazai és külföldi koncert, színpadi
művek és filmzenék sokasága. Ez a Kormorán együttes, melyben az évek során majdnem 80 zenész
fordult meg. Az amerikai gyökerű rock és a magyar népzene házasításából született muzsikájukat
régebben folkrockként, manapság inkább világzeneként definiálják. A Koltay Gergely alapította zeKarácsony János gitáros, énekes és zeneszerző neve végérvényesen felé közeledve már nagyon meggondo- nekar júniusban Kőbányán lép fel.
összeforrt a ’70-es, ’80-as évek nagy zenei ikonjával, az LGT-vel. Ez lom, hol, kivel és mivel lépek fel. Már nem
akkor is így van, ha előtte is, utána is figyelemre méltó zenei pályát szeretek turnézni sem. Nincs kedvem a – Jól sejtem, hogy nem először fordulnak ami meg a Sacra Corona című filmben tem az afroamerikai gyökerű blues, ilhangzott el. Ezeket a közönség mindig letve az abból kinőtt rock és a magyar
régi életformámhoz. Lányaim a felnőtté meg nálunk?
futott be. Kőbányán legutóbb a május 1-jei Halfesztiválon találkozhat- válás küszöbén állnak, rendezett polgári
– Persze, hogy nem, de engem mégis velünk énekli. Ez számomra visszaiga- népzene közötti rokon vonásokat, ametunk vele, ahol a Zenevonat nevű produkcióval lépett fel. Nem a vélet- életet élek, ebbe nem fér bele, hogy legszorosabban a Deák Bill Gyulával zolja annak a művészi álomnak a he- lyek lehetővé tették ezek ötvözését.
len műve, hogy a koncerten felcsendültek az LGT halhatatlan slágerei agyonhaknizzam magam. Annyit és ott való szoros barátságom köt ide – azóta, lyességét, amit 41 éve kitaláltam és Ehhez kapcsolódik egy félig-meddig
popköltészeti szövegvilág, amelyben a
hogy Gábor bátyám megrendezte az meghonosítottam Magyarországon.
is. Nem is akar kilépni abból a szerepből, hogy „ő az LGT gitárosa” – játszom, amennyi és ahol épp jólesik.
– A népzene és a rock ötvözésének tartalom mindig az, amit éppen a világIstván, a királyt azon a bizonyos Király– Mi az, ami még belefér?
úgyis hiábavaló „kapálózás” lenne.
– Nemrég volt a Messiás.ma című rock- dombon, ahol Bill nem csak énekes- koncepcióját?
ról gondolok. Ez a Kormorán sikerének
– A Zenevonat az LGT-re utal?
– Dehogyis, az elnevezés teljesen véletlenül hajaz az LGT-re! A Zenevonat produkciót Varga Antal és az Abrakazabra zenekar csinálja, már vagy 15 éve. Ők nagyon
komoly színvonalon kísérik az ország
számos szólistáját, előadóját. Így jött
képbe először Somló Tamás, majd én,
végül Solti János, ebből következően
pedig sok LGT-számot játszunk, de csak
mint a saját szerzeményeinket. Az Abrakazabra ugyanígy másokkal is fellép, az ő
dalaikkal. Egyébként esetünkben sincsenek állandó számok, mindig azt játsszuk,
amit előtte megbeszélünk, ami az alkalomhoz és a kedvünkhöz illik.
– Nehéz teher lehet egy hajdani zenei
ikon tagjaként újat mutatva kilépni abból a
skatulyából, amibe került. Ön az LGT gitárosa, ez lemoshatatlan.
– Nem is akarom lemosni, de ha akarnám, se tudnám. Vagy legalábbis túl sok
energiámba kerülne a személyemről kialakult képet megváltoztatni. Aránytalanul sokba. Ilyen az, ha valakiből brand
lesz. Korábban volt ilyen ambícióm,
amikor egymás után három szólóalbumot készítettem. Belekóstoltam a szólókarrierbe, de rájöttem, annyira rám van sütve a
bélyeg, hogy nincs értelme ka-
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pálóznom ellene. Már az LGT időszakában is próbáltunk kísérletezgetni, zeneileg új hangot megütni, fölvenni a
műsorunkba olyan számokat, amelyek kevésbé
ismertek, de nem igazán jött be. A közönség azt akarja hallani, hogy Gyere, gyere
ki a hegyoldalba!
Bennem is van
vágy, hogy megmutassam a közönségnek az új
dolgaimat, a fiókom tele van
megírt dallal. De a
kockázatvállalás
ideje elmúlt, 70

PROGRAMAJÁNLÓ
KONCERTEK
Június 16-án, pénteken 18 órakor a Kösziben
Koós János 80! – Móka és dallamok
Koós János koncertje
Sztárvendég: Dékány Sarolta
Jegyek: elővételben 1800 Ft, a program napján 3200
Ft, gyémántjegy az első sorba: 2800 Ft,
Kőrösi nyugdíjasklubtagoknak 1600 Ft. Vacsorajegy a
program után Koós Jánossal: 4000 Ft

OPERETT
Június 21-én, szerdán 15 órától a Törekvés Művelődési Központban		
Miénk a színpad társulat Tavaszi évadzáró Operett
Gálaműsora
Kőbányai nyugdíjasoknak díjmentes, de regisztrációköteles: 263-0299 vagy a tori-ke@tori-ke.hu

NÉPTÁNC
Június 23-án, pénteken 18 órától a Törekvés Művelődési Központban
Szentivánéji Tűzugrás Fesztivál
Bemutatkoznak a Szent László-napi nemzetközi néptánc- és folklórfesztivál csoportjai

oratórium bemutatója a Müpában. Felébresztettük az LGT előtti zenekaromat, a
Generált Novai Gáborral, Várkonyi Matyival, Charlie-val. Rendszeresen előadóestjeink vannak Vámos Miklóssal,
Für Anikóval, fellépek a Csík
zenekarral, Malek Andreával, vendégzenész voltam
Alapi Istvánnál a Front zenekarban. Dolgozom a
saját Karácsony János-triómmal. Nem akarok nosztalgiázni, de néha belefér az
is, hogy a Zenevonattal eljátszunk pár LGT-nótát Solti
Jancsival és a többi sráccal.
Somló Tomi barátom sajnos
nagyon hiányzik nekem is. Miután elment, egy hónapra rá
megbeszéltük a volt LGT-tagokkal, hogy ennyi volt, vége. Ez azonban nem azt jelenti, hogy megállt
az élet. Hívnak, és én megyek, ha tetszik a produkció. Nem akarok
már más arcot, csak
ami hitelt érdemlően az enyém. Ebben
sokkal több a szín,
mint ami az „LGTgitáros” bélyegén látható.

Buzás Kálmán könyvet írt a kerületről

Kőbánya oda
és vissza
„Ha kapsz valamit, illik visszaadnod. Így hát visszaadom azt,
amit a kőbányaiaktól kaptam,
hálával, szeretettel odaadással” – nyilatkozta lapunknak
Buzás Kálmán, a „Kőbánya oda
és vissza” című könyv szerzője.
Mint mondta, éppen 10 éve
ígérte meg egy öreg kőbányainak, hogy leírja és közzéteszi
azt, ami homályba veszni látszik. „Nem kívántam tudományos monográfiát írni, csupán
hivatkoztam nagybecsű elődeim munkáira, közécsempészve
élményt nyújtó legendákat,
meséket, amelyeket nekem is
elmondtak vagy magam éltem
meg. A 25 évet felölelő, közkeletű városi sétáim történeteit
adtam közre. Lődörögni hívom
az olvasót, s csak egy segédeszközt szolgáltatok hozzá, képekkel, kódokkal, történetekkel, tanácsokkal. Nem törekedtem a teljességre, hiszen az
emlékezet és a lehetőség is

ként, színészként is emblematikus
alakká nőtt. Volt idő, amikor többet
játszottunk Nyugat-Európában, mint
idehaza, és egy holland turnéra ő is
velünk jött. Az ott kiadott koncertlemezünkön meg is van örökítve, ahogy két
Kormorán-dalt énekel.
– Magyarul?
– Természetesen! Mi sosem
énekeltünk angolul, mert az
nem az anyanyelvünk, de azt is
várták el, hogy magyarul énekeljünk. Egy magyar népzenei elemekkel ötvözött
rockzene ettől volt hiteles
és autentikus az ottaniak
szemében.
– Mivel lépnek fel Kőbányán?
– Az idei műsorunk másfél-két órás. Játszunk minden korszakból, amelyet a
közönség ismer és szeret,
de miután tavaly készült el
legújabb albumunk Hazádban nem lehetsz idegen
címmel, erről is sok dalt
becsempészünk az ismert
szerzemények közé. Kihagyhatatlan a Kell még egy szó,
ami a Honfoglalás híres filmdala, vagy a Ki szívét osztja szét,

– Pontosabban a Kárpát-medencei
népzene ötvözését, hiszen Nyugaton
ezt már más zenekarok kitalálták akkoriban. Én komolyzenén nőttem fel, jelen
lehettem a hazai táncházmozgalom
bölcsőjénél, és hamar felismer-

a titka. Ez az a zenei világ és a szövegekben megjelenő üzenet, ami a belsőnkből fakad, és talán ezért hiteles.
– Tény, hogy nem habkönnyű kis dalocskák ezek, fontos gondolatokat fogalmaznak meg.

– Sok koncertünk olyan, akár egy
nagymise, amely során valamilyen
módon a lelkek találkoznak. Akkor jó
egy hangverseny, ha a közönség és a
zenészek érzései találkoznak és szívük
egy ritmusra lüktet. Aki kiáll a színpadra, annak hatalmas a felelőssége. Hiszek abban, hogy minden népnek meg
kellene tartania a saját arcát. Ahogy
hihetetlen gyorsan változik a világ,
ahogy próbálják az emberiséget arctalanná tenni, uniformizálni, az számomra elfogadhatatlan. Azok a víziók, amelyeket nagyon régen megírt Aldous
Huxley a Szép új világban vagy Ray

Bradbury a Fahrenheit 451-ben, az ma
már valóságos fenyegetés, félig-meddig hétköznapi valóság. A művész
dolga, felelőssége, hogy az Istentől kapott képességeit kiteljesítve megfogalmazza azt, amit egyébként a közönség
legbelül ugyanúgy érez.

18.30

21.00

23.00

21. (péntek)
Why not

Mary Popkids

Mörk

22. (szombat)
Watch Me
		

Póka-Tátrai
Regeneráció

Middlemist
Red
Kőbánya
Sound

Bohemian Betyars Tom White

25. (kedd)
Váczi Eszter
és a quartett
26. (szerda)
Acoustic Loops
27. (csütörtök)
Lóci Játszik

Póka Egon
Experience

Jazztelen

Budapest Voices

Blue sPot

Jazzékiel

Ozone Mama

28. (péntek)
MattSet
Margaret Island
			

Papaver
Cousins

29. (szombat)
Patché
B the First
			

Junkie Jack
Flash

30. (vasárnap)
Marge

Néptánc mindenkinek

tatótól, az együttes egyik vezetőjétől. Ő és Ottinger Eszter Zsuzsanna
1991 óta vesznek részt a Törekvés
vezetésében, nevükhöz fűződik a
felmenő rendszerű utánpótlás-oktatás bevezetése is. Több koreográfiájuk kapott első díjat különböző
fesztiválokon.
A táncegyüttes múltja bővelkedik
sikerekben. Ilyen volt például a Ki
mit tud?-fődíj (1968) és Arany minősítés (1984), a háromszoros Kiváló
Együttes cím és egy sor külföldi
fesztiváldíj. A felnőttcsoport – de az
utóbbi években a gyermekcsoportok

A Kőbánya Udvar tervezett programjai

24. (hétfő)
ZUP

55 éves Törekvés Táncegyüttes

55. születésnapját ünnepli idén a
Törekvés Táncegyüttes. A patinás
Törekvés Művelődési Központban
működő együttes repertoárjában
magyarországi magyar és nemzetiségi, valamint erdélyi táncok szerepelnek. Rendszeresen lépnek fel
bel- és külföldön, elhódítva megannyi szakmai elismerést. A gyerekek 3 éves kortól négy korosztályban táncolnak, a felnőtteket pedig
szorgalmuk, tehetségük és életkoruk alapján négy csoportra osztják.
„A néptánc és néphagyomány oktatása mintegy 180-200 embert
mozgat meg heti több alkalommal,
3-tól 78 éves korig. Vannak olyan
táncosok, akik az 1961-es alapítás
óta itt vannak, és jó egészségüket,
kondíciójukat és jó kedélyüket egy
aránt a Törekvésnek tulajdonítják”
– tudtuk meg Vizi Tibor néptáncok-

Már most érdemes beírni a naptárba a nyári
programok közé a 27. Művészetek Völgye Fesztivált, ahol kerületünk könnyűzenei életének
színe-java mutatkozik be a Kőbánya Udvarban
annak a mintegy 200 ezer embernek, akiket a
tíznapos fesztiválra várnak Kapolcsra, Taliándörögdre és Vigántpetendre. A július 21. és 30.
közötti fesztiválon 1800 programot tekinthet
meg a nagyérdemű. A fesztivál emblematikus
helyszínei mellett (Harcsa Veronika Udvar, Folk
Udvar, Fonó Udvar, Momentán Udvar, Panoráma
Színpad, komolyzene a falvak templomaiban)
idén új helyszínt avatnak: a Kőbánya Udvart,
ahol minden este 3-3, a kerülethez kötődő zenekar lép színpadra.

23. (vasárnap)
Noemo
Kéknyúl Hammond
		
Band

Budapest egyik legnagyobb
néptáncbázisa az idén 55 éves
kőbányai Törekvés Tánc
véges, de a hűséget és a hite- együttes. A legfiatalabb tánlességet szem előtt tartottam” cosok 3 esztendősek, a legidősebbek pedig az 1961-es
– mondta Buzás Kálmán.
A lokálpatrióta egyfajta mű- alapítás óta itt ropják.
emlékvédelemként kezelte az
ismereteket. „A múltból kiindulva nem csupán az esztétikumot
szerettem volna megmutatni,
hanem egyúttal a hely szeretetét is próbáltam közvetíteni.
A tárgyi környezet ismerete –
beleértve a kőbányai klasszikus
kultúrát – nagyban segíti a históriák átadását, műveltetésünk
és egyben identitásunk erősbödését, ami maga a hazaszeretet” – fogalmazott.
A könyvet a június végi Szent
László Napok keretében mutatják be. A „Kőbánya oda és vis�sza” támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, a Kőbányai Önkormányzat és a kiadó Ráth Lépcső
Tudásközpont. Buzás Kálmán a
következő hónaptól lapunkban
is tart virtuális kőbányai sé
tákat.

Zenével árasztjuk
el a völgyet

is – rendszeresen vesznek részt
külföldi turnékon és fesztiválokon.
A táncegyüttes a főváros egyik legnagyobb néptáncbázisává nőtte ki
magát az évtizedek alatt.
A különböző generációk évente
több alkalommal találkoznak a táncházakban vagy a színpadon. Hagyománnyá vált a farsang, a tűzugrás, a
szüreti bál és a karácsonyi táncház,
melyen a csoportok önfeledten szórakozhatnak. A vezetők fontosnak
érzik a korosztályok ilyetén találkozását, hiszen a közösséghez tartozás
tudata lelki hátteret, biztonságot ad.

A Kőbányai Könyvtár, a Törekvés
Művelődési Központ és a Törekvés
Táncegyüttes közös kiállításon emlékezik meg az elmúlt 55 évről.
A Múltunk érték, a hagyomány kötelez című tárlat megnyitóján részt
vett Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere is. Mint elmondta, a
kerület egyik legfontosabb kulturális értékének és közösségformáló
erejének tartja a táncegyüttest,
amelyet az önkormányzat továbbra
is támogatni kíván a művelődési
háznak nyújtott évi 20 millió forintos
támogatáson keresztül.

Egy élő legenda
a zeneiskolában
Malcolm Bilson amerikai muzsikus, a Zeneakadémia professzora
május 16-án előadást tartott a Kroó György zeneiskolában, majd
együtt zenélt a tanárokkal. Az esemény különlegessége az volt,
hogy az iskola erre az alkalomra kölcsön kapott két fortepianót,
amelyek hangszerfejlődés szempontjából a zongora előfutárának
tekinthetők.
„Rendkívüli megtiszteltetés a számunkra, hogy a fortepiano
megszólaltatásának egyik leghivatottabb művésze, a Zeneakadémia régizene tanszékének professzora nálunk járt – nyilatkozta
lapunknak a Kroó György zeneiskola igazgatója. Széll Rita hangsúlyozta: a fortepiano, a zongora őse ma már nagyon ritka hangszer. „A professzor szerint a leghitelesebb mindent pontosan
azon a hangszeren játszani, amelyiken a szerző komponálta. Ezen
alkalommal tehát Haydntől Chopinig néhány klasszikus szerző
kimondottan fortepianóra írt művét játszották el, ami különleges
zenei élményt jelentett a jelenlévőknek” – mondta az igazgató.
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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. Júniusban a Hárslevelű Óvoda óvónője, Tompa Ildikó küldte el nekünk a sárga csoport kedvenc meséjét, amelyet a gyerekek együtt találtak ki, és
közösen is illusztráltak.

Vízi világ
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy nagy-nagy tenger. A tenger mélyén
éldegélt egy teknőscsalád, ahol a legkisebb családtagot Teknős Tekinek hívták.
Ez a kicsi teknős nagyon kíváncsi
természetű volt, szeretett elcsavarogni
a családjától. Egy szép napon azonban
pórul járt: elbújt a tenger mélyére, a
kagylók közé, és egyszer csak rájött,
hogy nem is tudja, merre induljon el
hazafelé. Ahogy ott nézelődött, észrevett sok szép, érdekes medúzát, akik a
vízben lebegtek. Látott egy szép színes
halacskát is, aki éppen feléje úszkált.
Nem győzött álmélkodni, milyen sokféle és érdekes állat és gyönyörű növény
él a tengerben.

Ahogy nézegette a sok színes látnivalót, hirtelen mellé csobbant egy nagy,
zöld béka, akitől egy kicsit meg is ijedt.
– Hát te ki vagy? – kérdezte a kis teknős.
– Nem tudod? Én vagyok a Béka király, enyém az egész vízi birodalom.
– Igazi király vagy? – nézett nagyot
Teknős Teki.
– Igazi bizony! Meg akarod nézni a
palotámat? – kérdezte a Béka király.
– Szívesen mennék, de sajnos eltévedtem. Otthon már biztosan aggódnak
miattam. Nem tudod megmutatni a
hazafelé vezető utat?
Eközben a teknőscsalád már aggódva kereste a kicsinyét, de sehol nem
találták. Nagyon megijedtek, mert már
azt gondolták, hogy az óriási cápa el-

nyelte őt! Egyszer csak mit látnak?
A Béka király hátán ülve úszik feléjük a
kis teknősük! Nagyon megörültek el
veszettnek hitt kicsinyüknek, s nem
győzték megköszönni a Béka király segítségét.

A kis Teki megígérte, hogy soha többé
nem csavarog el a családjától. A viszontlátás örömére nagy vízi mulatságot csaptak, s örömmel táncra perdültek a tenger lakói.



Kőbánya új lakói
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.

A rejtvény fősora egy Márai Sándor idézetet rejt
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4 5
EGY KIS SZÁMOLÁS.
A megadott feladat alapján
színezd ki a képet.
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KINCSEMPARK.HU

JEGYEK KAPHATÓK A JEGY.HU-N

S

4

PUZZLE
Melyik
kirakó illik
a betűk
helyére?

6

7
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BETŰKAVALKÁD
Egy híres mesehős nevét rejtettük el rejtvényünkben. Kire gondoltunk?

9

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