
SZIGETI FERENC: 

Bárhová sodor az élet, 
mindig X. kerületi maradok

A kerület három játszótere is megújul a közeljövőben. A gyerekeket az önkormányzat 
modern, minden igényt kielégítő játékokkal lepi meg, s az új parkok a mozgásukban 
korlátozott gyermekeknek is önfeledt kikapcsolódást biztosítanak majd. A Száva 
utcai parkban már folyik az építkezés, s a tervek szerint még idén be is fejeződik. 
A park nemcsak műfüves borítást kap, hanem kerítést is, így a kicsik nem csatangol-
hatnak el játék közben. 

Részletek a 7. oldalon

Európai szabvány szerint 
újulnak meg a játszóterek

Világraszóló kőbányai sportsikerek 16.
oldal

Rendőri segítséget kapott az önkormányzat a BRFK-tól a Hős utcában: augusztus vége óta 
éjjel-nappal több tucat egyenruhás rendszeresen járőrözik a kerület ezen részén. Az elmúlt 
hetekben az országos sajtóban is megjelent, hogy a Hős utca környékén és a Stadionoknál 
tucatnyian lettek rosszul a rossz hírű övezetben vett drogoktól. A korábbi elhibázott lakás-
politika miatt a környék két társasháza a bűnözés melegágya lett. Az önkormányzat évek óta 
küzd az ott kialakult szegregátum felszámolásáért, de külső segítségre is szükség lenne.

Bővebben a 4–5. oldalon

Rendőri akciók 
a Hős utca környékén

12.
oldal

13.
oldal

MOLDOVA GYÖRGY: 

Önfejű, öntörvényű 
ember vagyok

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti  havilapja

KŐBÁNYAI HÍREK HAVILAP  

XXVII/9. szám  

2017. szeptember

Már épül az Operaház új központja
A Kőbányai úton, az Északi Jár-
műjavító területén megkezdődött 
a felújítás, amely befejeztével az 
Eiffel-csarnokból varázsolnak vi-
lágszínvonalú épületet. Az új köz-
pont a Magyar Állami Operaházat 
fogja kiszolgálni; raktárak, gyár-
tóműhelyek, próbaszínpadok, stú-
diók épülnek az egykori ipartele-
pen. Ókovács Szilveszter, az in-
tézmény főigazgatója lapunknak 
adott interjújában elmondta, Kő-
bánya így sokoldalú képzőműhely-
nek ad majd helyet, s a 22 ezer 
négyzetméter alapterületű csar-
nok 2019-re tervezett átadása után 
is megőrzi ipari jellegét. Az utóbbi 
évek egyik legnagyobb kőbányai 
beruházása 20 milliárd forintból 
valósul meg.

Összeállításunk a 11. oldalon
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Kőbányán 16 állam által fenntartott közneve-
lési intézménybe csöngettek be szeptember 
elsején. A Kelet-pesti Tankerületi Központ 
felügyelete alá 14 intézmény tartozik, kettő 
pedig a főváros irányítása alatt működik. 
Amint azt dr. Varjúné dr. Fekete Ildikó tanke-
rületi igazgatótól megtudtuk, az iskolák fel-
készültek a tanévre, a tervezett karbantartási 
munkálatokkal végeztek, külön figyelmet 
szentelve az első osztályosok tantermeire. 
A  kerületben tizenegy általános iskolában 
összesen 5041 diák kezdi meg a tanévet, 
ebből 581 az első osztályos kisdiák. Két 
gyógypedagógiai intézményben 265 gyerek 
tanul és a zeneiskolában is kezdődik a taní-
tás. Kőbánya két gimnáziumában 1402 tanu-
lót oktatnak ebben a tanévben. Fehér Gyön-
gyi, a központ szakmai helyettese elmondta, 
825 pedagógus dolgozik az iskolákban. A Kő-
bányai Önkormányzat jelentős anyagi se-

gítséget nyújtott az iskolakezdéshez, tanu-
lónként ötezer forintos Erzsébet-utalvány-
nyal járult hozzá a családok kiadásának 
enyhítéséhez. A magyar állam pedig ha-
marabb, már augusztusban kiutalta a 
szeptemberi családi pótlékot. Idén ősztől 
már a 9. évfolyamig ingyenessé váltak a 
tankönyvek, amelyek kiszállítása folyama-
tos volt, az iskolákba időben megérkeztek.

A tanévet Kovács Róbert polgármester is 
megnyitotta, de ő az intézményvezetőket 
köszöntötte egy nappal szeptember 1-je 
előtt. – Akkor csöngessünk be! – mondta 
Kovács Róbert. – Nem lehet 30 esztendőt 
elfelejteni, úgyhogy az év nekem is mindig 
ilyenkor kezdődik – célzott pedagógusmúlt-
jára a városvezető, aki pályakezdőként a 
kőbányai Bem József Általános Iskolában 
kezdte a munkát, s megválasztása előtt az 
iskola igazgatója volt.

A polgármester inkább baráti beszél-
getést folytatott egykori kollégáival. Tájé-
koztatta őket a fejlesztések helyzetéről, 
így elmondta, hogy kerületi intézmények 
felújítására, karbantartására közel 427,8 
millió forint jut ebben az évben. A bölcső-
dékre 55 millió, az óvodákra 185 millió 
forintot költ az önkormányzat, s ebből a 
pénzből burkolatok újulnak meg, nyílás-
zárókat cserélnek, fűtést korszerűsíte-
nek, illetve a vizesblokkok felújítása is 
megtörténik. Az általános iskolákra, vala-
mint a Pedagógiai Szakszolgálat épületé-
re közel 160 millió jut, s ebből a keretből 
csak a Keresztury Dezső Általános Iskolá-
ra 115 milliót fordítanak. Továbbá a hu-
mánszolgáltató központ, a Bárka intéz-
ményeinek – orvosi rendelők, gyermek-
otthon, idősek klubja – felújítására is 27 
millió forintot szán Kőbánya.

A testület ellenvetés nélkül sza-
vazta meg Radványi Gábor és 
Weeber Tibor alpolgármesterek 
támogatások odaítéléséről 
szóló javaslatait. A képviselők 
határoztak arról is, hogy a Ke-
let-pesti Tankerületi Központ 
fenntartása alá eső kerületi ál-
talános iskolák a Kocsis Sándor 
Sportközpont tornatermét, az 
Újhegyi uszodát és a Kőrösi tan-
uszodáját ingyenesen használ-
ják testnevelésórákra. Ezzel a 
kőbányai iskolák egy tanévben 
mintegy 29 millió forintnyi szol-
gáltatáshoz jutnak. De a tanke-
rület XVII. kerületi köznevelési 
intézmények számára is megál-
lapodást köt a három létesít-
ménnyel, amivel több mint 10 
milliós forráshoz jut Kőbánya.

Sürgető kérdés volt a Baptis-
ta Szeretetszolgálat finanszíro-
zása. Az önkormányzat 2015-
től 2019 végéig tartó megálla-
podást kötött a Maglódi út 143. 
szám alatti szolgáltató centru-

mot is működtető szeretet-
szolgálattal. Itt a hajléktala-
nok és a szűkölködő csalá-
dok részére mosást, tisztálko-
dási lehetőséget, ruhacserét, 
fodrászatot biztosítanak ingyen, 
valamint a közfoglalkoztatás 
keretében munkát is kapnak a 
rászorulók. A centrum napi 650 
adag ételt is kioszt, és az étel-
szállító cég júniusi áremelésé-
vel forráshiány állt elő. A szol-
gáltatás idei biztosítására 3 
millió 150  ezer forintos segít-
ségre volt szükség, amit a tes-
tület megszavazott.

Szintén pénzügyi segítségben 
részesült a Sors Bona Alapít-
vány. A társaság 600 ezer forin-
tot kapott, hogy a Zrínyi Miklós 
Gimnáziumból és a Kritiki Skep-
si Kőbányai Görög Színházi Tár-
sulattól 30 gyereket és öt tanárt 
utaztasson a görögországi Li-
tóchoróba nyári táborba. A fiata-
lok a testvérváros melletti Dion 
ókori fürdővárosban egy feszti-

válon be-
mutatják 
a „Pandó-
ra szelen-
céje” című 
d a r a b o t . 
Oktatásra és 
eszközbeszer-
zésre 200 ezer forint jutott a 
Rákosmente Mentéséért Alapít-
ványnak is. A kerület a rákoske-
resztúri mentőállomás ellátási 
körzetébe tartozik, így a szol-
gáltatás fejlesztése Kőbánya 
számára kulcsfontosságú.

A közgyűlés anyagi támoga-
tást szavazott meg a Kőbánya 
Számít Rád szociális ösztöndíj-
program keretében 46 nehe-

zebb körülmé-
nyek között élő 
tanulónak is – a 
segítségre május 
közepétől június végéig 
lehetett pályázni. Az általános 
iskolába járók (31 fő) ez év 
szeptembere és jövő év januárja 
között havi 5 ezer forintra, míg a 
középiskolások (15 fő) havi tíz-

ezer forintra lesznek jogosultak. 
Az önkormányzat így öt hónap 
alatt több mint 1,5 millió forint-
tal segíti a családokat.

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Kedves Kőbányaiak! 

Tartalmas, eseménydús nyarunk 
volt az idén. Tartalmas, mert olyan 
sikeres rendezvényeken vagyunk 
túl, mint a Szent László Napok, a 
Blues Fesztivál, a Rendvédelmi 
Nap, és óriási sikerrel mutatko-

zott be kerületünk Kapolcson, a 
Művészetek Völgye fesztiválon. Jó volt 

együtt lenni, és jó volt kőbányainak lenni, 
megtapasztalni azt, milyen sokan kíváncsiak érté-
keinkre, történelmünkre, művészeinkre, szeretett 
kerületünkre. 

Sportsikerekben is bővelkedett a nyár: a Kőbánya 
SC úszócsapata kitett magáért a budapesti vizes 
világbajnokságon, Késely Ajna tarolt a junior Euró-
pa- és világbajnokságon, Kasza Róbert az öttusa 
Európa-bajnokságon, de a kőbányai kerékpárosok 
is szép eredménnyel zárták a Tour de Hongrie-t.

Kőbányán idén sem volt uborkaszezon: utakat, 
járdákat, parkolókat újítottunk fel, játszótérfejlesz-
téseket kezdtünk, felavattuk a Xellia gyógyszer gyár 
új kísérleti laboratóriumát és a CEVA új üzemét, 
elindult az Operaház háttérbázisának beruházása 
az Eiffel-csarnokban, ami mérföldkő Kőbánya kul-
turális életében. 

A nyárutón Kőbányát egy időre az országos sajtó 
érdeklődése övezte. Sajnos nem az épülő-szépülő 
kerületről adtak hírt, hanem a Hős utca 15. környé-
kén kialakult helyzetről, amelynek megoldására 
évek óta kiemelt erőfeszítéseket tesz az önkor-
mányzatunk. A rendőrség fokozott jelenléttel igyek-
szik megfékezni a jogellenes cselekményeket, fo-
lyamatosan fellép a rendbontókkal szemben. Ön-
kormányzatunk a társasház helyett saját költségén 
intézkedett a felhalmozott, mintegy 500-600 köb-
méter, közegészségügyi szempontból veszélyes 
hulladék elszállításáról, a szennyezett talaj cseréjé-
ről, az elburjánzott növényzet ritkításáról. Az elmúlt 
hetek intézkedései között a közvilágítás megerősí-
tése és térfigyelő kamerák üzembe helyezése is 
szerepelt. A rendőrséggel együttműködve igyek-
szünk olyan helyzetet fenntartani, ami élhetőbbé és 
biztonságosabbá teszi a Hős utca környékét. 

Végezetül egy könnyedebb témáról szeretnék 
szólni. Bevezettünk egy új támogatási formát, a 
kőbányai babakelengyét, amellyel a jövőben a ke-
rületi kisbabáknak és családjuknak szeretnénk 
örömet szerezni. A „Kőbányai baba vagyok” logóval 
ellátott csomag számos hasznos eszközt és kellé-
ket tartalmaz, amelyre mind szükség van egy kis-
baba érkezésekor. A juttatásról részleteket önkor-
mányzatunk honlapján, illetve a következő lap-
számban is olvashatnak.

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kovács Róbert 
Kőbánya polgármestere

Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobert polgar mester 
oldalon is olvashatnak!

Az esős idő ellenére nem ma-
radhatott el a megemlékezés 
augusztus 20-án; a Magyar 
Oltár előtti tér helyett a Kőrösi 
Csoma Sándor  Kőbányai  Kul-
turális  Központban tartották 
meg az ünnepséget.

„Köszönjük neked, szent ki-
rály, hazánkat és önmagunkat, 
ezt az első ezer évet itt, ké-
rünk, ne vond el romolhatatlan 
jobbodat… Te vagy legendáink 
legnagyobbika, István, szent 
király, aki megnyitottad előt-
tünk az élet kapuját” – idézte 
Kovács Róbert polgármester 
Szabó Magda Amit tettél, az ég 
csodája volt című írását. 
A  Kos suth-díjas írónő szavait 
követően a városvezető meg-
emlékezett az ünnepről – 
kezdve I. István 1083. augusz-
tus 20-i szentté avatásával. 
Mint ahogy Magyarország his-
tóriája, úgy a jeles nap törté-
nelme is hányattatott volt az 

elmúlt évszázadokban. 1686-
ban XI. Ince pápa elrendelte, 
hogy a katolikus világ évente 
emlékezzen meg Szent István-
ról. Mária Terézia országos 
ünneppé nyilvánította ünne-
pünket, amelyet csak a forra-
dalom 1849-es leverése után 
tiltottak. Ám nemzeti ünne-
pünk mindig erősebb volt az 
elnyomó rendszereknél. 1891-
ben már újra munkaszüneti 
nap volt, s emlékezetét még a 
kommunista hatalom sem 
merte kitörölni. Csak átírta a 
népköztársaság, illetve az al-
kotmány ünnepének.

„Ahogy Szent István óta oly 
sokszor, az utóbbi években egy 
egyre növekvő fenyegetéssel 
vagyunk kénytelenek együtt 
élni” – tért át napjaink problé-
májára Kovács Róbert. „Szinte 
észrevétlenül költözött be a 
félelem az életünkbe: mi lesz 
velünk, a gyermekeinkkel, az 

unokáinkkal? Megmarad-e 
Szent István népe, a keresz-
tény alapokra felépített Euró-
pa?” – tette fel a kérdést. Mert 
bár a fizikai fenyegetéssel 
szemben még megvéd minket 
a határzár, „de ha nem hozunk 
helyes döntéseket, ugyanolyan 
súlyos árat kell majd fizet-
nünk, mint 1849-ben vagy 
1956-ban – és a magyar nem-
zet csak lélekben maradhat 
szabad”.

Az ünnepi beszédet követő-
en a Pódium Színház művé-
szei, Schupp Gabriella és Ott 
József az István, a király rock-
operájából adtak elő részlete-
ket. Szörényi Levente és Bródy 
János örökzöld művének is-
mert dalai között Szent István 
életéből, érdemeiről tartottak 
rövid előadást. A műsor végén 
pedig az ünneplő polgárok, vá-
rosvezetők megkóstolhatták a 
felszentelt új kenyeret is.

Méltóságteljes történelmi műsorral emlékezett a kerület Szent István kirá-
lyunkra augusztus 20-án. Uralkodónk életének fontos állomásait felidézve ele-
veníthették fel városvezetők, színészek és az ünneplő kőbányaiak első királyunk 
korát, amelynek üzenetét további megmaradásunk érdekében sem hagyhatjuk 
figyelmen kívül.

Kenyérszentelés és zenés, történelmi műsor augusztus 20-án

Ma is Szent István 
népe vagyunk

Több mint 3 millió forintot kap a Baptista Szolgáltató Centrum 

Támogatásokat adott a kerület
Számos szociális ráfordításról szavazott a 
képviselő-testület augusztusi ülésén. A Bap-
tista Szolgáltató Centrumot az önkormányzat 
rendkívüli segítségben részesítette, de jutott 
pénz mentőállomásra, diákok külföldi utazá-
sának finanszírozására és nehéz anyagi körül-
mények között élő tanulók felkarolására is. A helyi 
iskolások pedig a testnevelésórák keretében a sport-
létesítményeket használhatják. 

A tavalyi nagy siker után idén is 
tisztasági akciót szervez az ön-
kormányzat támogatásával és a 
kerületi iskolák bevonásával a 
CIKK Egyesület, a Kőkert Kft. és 
a Kőbányai Diáktanács. A „Diá-
kok a tiszta Kőbányáért prog-
ram” a takarítási világnaphoz 
kapcsolódik, célja az iskolák hul-
ladékmentesítése, a környezet-
tudatos gondolkodás erősítése.

Az általános iskoláknak szep-
tember 18. és 21. között papír-
gyűjtő versenyt rendeznek, az 
első három helyezett 120 ezer, 
80 ezer, illetve 40 ezer forint ju-

talmat kap. A gyűjtőkonténerek 
elszállítása folyamatos lesz; az 
utolsó, a versenybe is beleszámí-
tó fuvar időpontja szeptember 
21., 12 óra. A begyűjtést a Duna 
Recycling Hulladékhasznosító 
vállalkozáson keresztül bonyolít-
ják, az átvételi ár 22 forint kilo-
grammonként. 

Szeptember 22-én déltől sze-
métszedési akció is indul, amely-
nek célja az iskolák környékének 
rendberakása, az iskolai udvarok 
szépítése. A takarításhoz a Kő-
kert Kft. eszközöket (gereblye, 
lapát, seprű, nejlonzsák, kesztyű) 

biztosít. A szemetet az iskolák 
által kijelölt gyűjtőhelyszínekről 
15 órától szállítják el. A legjob-
ban teljesítő iskola meglepetés 
jutalomban részesül. A szemét-
szedés mellett a tanulók környe-
zetvédelemmel, hulladékgyűj-
téssel kapcsolatos foglalkozáso-
kon is részt vehetnek, az iskola-
szépítéshez pedig a szervezők 
növényeket is adnak.

Az akció keretében tavaly az 
intézmények 78 tonna papírt 
adtak le, s mintegy 900-an közel 
31 köbméter hulladékot gyűjtöt-
tek össze.

Papírgyűjtés és környezetszépítés helyi iskoláknak

Jön az őszi nagytakarítás

Az iskolások környezetük 
tisztaságáért is tehetnek

Kovács Róbert polgármester 
szegte meg az új kenyeret

Újra találkoztak a kicsik a Szent Lászlóban is

BOTCSINÁLTA BETÖRŐ BUKOTT LE

Két házba is betört augusztus 15-én, hajnalban egy férfi a 
Hungária körúton. A betörő a kerítést megbontva jutott be az 
egyik ház udvarára, ahol letépte a fészer ajtaja előtti szúnyog-
hálót, de bejutni már nem tudott. Ezt követően átmászott a 
szomszédba, ahol az ottani fészer üvegablakát törte be. Itt 
sem járt sikerrel, ráadásul a szomszédok fel is figyeltek ügy-
ködésére és kihívták a rendőröket, akik tetten érték a férfit.

NYAKLÁNCOT AKART RABOLNI

Fényes nappal történt rablási kísérlet a Hungária körúton 
augusztus 15-én. A gyanúsított hátulról támadt egy asz-
szonyra, száját befogta, és megpróbálta megkaparintani a 
nő 18 karátos arany nyakláncát. A hölgy ellenállt, mire a 
támadó felvette a nyúlcipőt: felrohant a Stadionok irányába 
közlekedő 1-es villamosra, majd annak ablakán kiugorva 
próbált eliszkolni. A Készenléti Rendőrség járőre azonban 
nem sokkal később elfogta a menekülő férfit.

VÉDETT ÉPÜLETEK PÁLYÁZAT

A főváros önkormányzata meghirdette az „Építészeti Örökség-
védelmi Támogatás 2017” pályázatot, amelynek keretében 500 
millió forinttal támogatja a főváros városképét meghatározó 
építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását. Az utólagos 

támogatásra az örökségvédelem (mű-
emléki egyedi és területi védelem, 

valamint fővárosi vagy kerületi 
helyi védelem) alatt álló épületek 
tulajdonosai és jogszerű hasz-
nálói pályázhatnak mint építte-
tők. Egy jelentkező legfeljebb 20 
millió forintot kaphat. A jelent-

kezési határidő október 10., a 
pályázatokat 2018. február 28-ig 

bírálják el. A részletek elérhetőek a 
www.kobanya.hu oldalról.

RendőRségi híRek

keRületi híRek

Uszodák 29 millió Ft
értékű szolgáltatás biztosítása 
iskoláknak sportlétesítmények 
ingyenes használatával

Étkeztetés  
3,15 millió forint

a Baptista Szolgáltató 
Központnak étkeztetésre

Kőbánya Számít Rád
1,5 millió Ft

hátrányos helyzetű 
tanulók anyagi 
támogatására

Sors Bona 600 ezer Ft
gyerekek görögországi 

táboroztatására

Mentő 200 ezer Ft
a Rákosmente 

Mentéséért 
     Alapítványnak

A kerületben 430 millió forint jutott az intézmények felújítására

Idén több mint ötezer diák ül az iskolapadba 



Közösen lép fel az önkormányzat és a BRFK a Hős utcában
Évek óta küzd az önkormányzat a Hős utcai hírhedt 15/A és 15/B szám alatti társasházak felszá-
molásáért, ám sok szempontból meg van kötve a keze. A mind súlyosabbá váló drogproblémák 
miatt a városvezetés rendőri segítséget kapott a BRFK-tól, és a híradásoknak köszönhetően 
végre van esély arra, hogy Kőbánya segítséget kapjon a gondok megoldásához, hiszen a telep 
teljes felszámolása milliárdokba kerülne. Az önkormányzat nemcsak a Hős utcára figyel: évek 
óta átfogó drogellenes és rehabilitációs programokat támogat. Összeállításunkban toxikológus 
szakértő is beszél az egyre jobban terjedő dizájnerdrogok veszélyeiről.
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– Tudni lehet, milyen új szer 
okozta a Stadionoknál, illetve 
Kőbányán a mérgezéseket?

– Elhamarkodott lenne egyből 
új szerről beszélni. A mérgezést 
három dolog is okozhatta. Egy-
részt valóban lehet újfajta szer. 
Másrészt viszont lehet olyan, 
már ismert hatóanyagú drog is, 
amit a terjesztők a megszokott-
nál nagyobb tisztasággal dobtak 
a piacra. A szerek hatóanyaga 
átlag 10-20 százalékos. Vagyis, 
ha egy 30-40 százalékos anyag 
kerül forgalomba, a kábítószer-
élvező az átlagosnál máris két-
háromszor akkora dózist szed-
het a megszokott mennyiséggel 
is. Ez túladagoláshoz vezet. Vé-
gezetül lehet kombinált szer is, 
ami 2-3 ismert és tiltott ható-
anyagot tartalmaz, s ezek felerő-
sítik a hatást. Most, szeptember 
elején még nem tudni, melyik 
eset áll fenn.

– Egyre többet hallunk a dizáj-
nerdrogokról. Mik ezek?

– Olyan anyagok, amelyeket 
kifejezetten fejlesztéssel állíta-
nak elő vegyészek. Valóban úgy 
kell elképzelni, hogy emberek 
tudományosan módosítják egy 
hatóanyag képletét, hogy más, 

de a kábítószerekhez hasonló 
anyagokat hozzanak létre. Az 
ilyen szerek 95 százaléka Kíná-
ban készül, onnan érkezik a 
kontinensre.

– Már több száz ilyen ható-
anyagot ismerünk. Mi értelme 
annak, hogy folyton változtatják 
a képletet?

– Fontos ez a büntethetőség 
szempontjából is, hiszen a jog-
szabály arról is rendelkezik, mi-
lyen tiltott szert birtokol valaki. 
Az ADB-FUBINACA nevű tiltott 
szerből 1400 milligrammnyi ha-
tóanyag birtoklása már különö-
sen jelentős mennyiségnek szá-
mít. Ezzel a kereskedő akár évti-
zedes szabadságvesztést is koc-

káztathat. Viszont egy ismeret-
len, és a vegyületcsoportja miatt 
egyelőre csak új pszichoaktív 
szernek minősülő anyag eseté-
ben még a 10 ezer milligramm is 
csak csekély mennyiségnek szá-
mít, aminek lényegesen kedve-
zőbb a büntetési tétele is.

– Milyen formában jelennek 
meg ezek a szerek?

– A forma csak technikai kér-
dés. Lehet készíteni tablettákat 
is, de cigaretta formában is árul-
ják. Előbbihez egy legálisan be-
szerezhető gép kell, utóbbihoz 
pedig csak dohány a trafikból. 
A  port feloldják, majd a vágott 
dohányra spriccelik és kiszárít-
ják, végül cigarettát sodornak be-
lőle. Egy ilyen, úgynevezett bio-
füves cigi mindössze 400 forint!

– Ez a rendkívül alacsony ár 
csak veszélyesebbé teszi a szert.

– Így van. Nemcsak könnyen 
megfizethető, de gondoljunk 
bele, hogy az olcsó hatóanyaggal 
mennyivel nagyvonalúbban bán-
hatnak a terjesztők, ami az emlí-
tett túladagoláshoz vezethet. Az 
új anyagok hatása kiszámíthatat-
lan, erejük ismeretlen. Vagyis, 
aki ilyen szert használ, akár még 
az életét is kockára teheti.

Folytatódik a tömbök szanálása 

Kőbánya továbbra 
is elszánt

A legtöbb drogfogyasztó fel sem fogja, micsoda kockázatot vállal, amikor egy 
új szert próbál ki. Hiába tűnik úgy, hogy az csak egy ártatlan cigaretta vagy egy 
kósza tabletta – a kaland akár végzetes is lehet. A dizájnerdrogok, vagyis a 
fejlesztéssel, tudományosan előállított új anyagok veszélyeiről Zacher Gábor 
toxikológust, a Honvédkórház főorvosát kérdeztük.

Már a kisebb mennyiségű dizájnerdrog is veszélyes

Életével játszik a fogyasztó
Nemcsak terápiával segít az Emberbarát Alapítvány

Van kiút a drogcsapdából

Állandó a rendőri jelenlét
 

Kovács Róbert polgármester Bucsek Gábor budapesti rendőrfőkapitánnyal is találkozott, aminek 
eredményeképpen a BRFK éjjel 30-40, nappal 40-50 rendőrrel állandóan járőrözik a környéken, 
amíg csak szükséges. Rendszeresen igazoltatnak, fellépnek a rendbontókkal szemben, a tömeg-
közlekedési eszközökön is jelen vannak. Az önkormányzat intézkedett a közvilágítás megerősíté-
séről és a térfigyelő kamerák kihelyezéséről – utóbbiakból több ideiglenes eszköz már működik. 
Az egyenruhások alig egy hét alatt 81 személyt állítottak elő, 43 alkalommal kábítószer-birtoklás, 
2 esetben drogkereskedelem miatt, és 17 embernél merült fel kábítószerrel kapcsolatos bűncse-
lekmény elkövetésének gyanúja. 72 óra alatt 1800 olyan polgárt igazoltattak a környéken, akik 
nem rendelkeztek ide bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel. 23 személyt bűncselek-
mény gyanúja miatt, illetve érvényes körözés alapján fogtak el. Volt, aki drog vagy új, pszichoaktív 
szernek minősülő anyag hatása alatt, garázda módon zavarta a lakók nyugalmát. A járőrök a 
közrend, közbiztonság fenntartása érdekében folyamatosan intézkednek a jogellenes cselek-
ményt elkövetőkkel szemben, illetve fellépnek a kábítószerhez köthető bűncselekmények ellen. 
Megkezdődött a környék rendbetétele is. A környékbeliek mintegy 500-600 köbméter, közegész-
ségügyi szempontból veszélyes hulladékot halmoztak fel a közterületeken, ezt az önkormányzat 
– bár ez nem lenne feladata – saját költségén gyűjtötte össze munkagépekkel. Az elburjánzott 
növényzetet is megritkították, és a talaj szennyeződött rétegeit kicserélik – helyenként akár 40 
centiméteres mélységben. A szeméttakarításra és a rekultivációra költött 25 millió forintból akár 
új játszóteret is építhetett volna az önkormányzat a kőbányai gyerekeknek.

Pokoli állapotok voltak
Buszmegállóban fekvő, alélt emberek, zavartan viselke-
dő, agresszív alakok és láthatóan rosszban sántikáló sze-
mélyek – megszokott látvány lehetett ez azoknak, akik az 
elmúlt hetekben a Hős utca és a Stadionok környékén 
jártak. Az áldatlan állapotokról azonban már a nagy nyil-
vánosság is értesülhetett, amikor a bűnügyi hírekbe rend-
szeresen bekerült ez a zóna. Augusztus elején egy nőt 
vertek meg az 1-es villamoson, egy hétre rá egy kutyát 
rúgtak le a járműről. A hónap második felében azonban 
eszkalálódott a helyzet: feltehetően egy új dizájnerdrog 
miatt néhány nap alatt közel két tucat fiatal lett rosszul a 
közelben. A drogprobléma eddig sem volt ismeretlen a 
forgalmas környéken: gyakran a megállókban cseréltek 
gazdát gyanús cigaretták és porok. Ez sajnos csak még 
könnyebbé tette, hogy a legveszélyeztetettebb csoport, a 
fiatalok nap mint nap találkozhassanak a droggal.

Az augusztusi tömeges rosszullét szálai is a Hős utca 
problémás részére vezettek. Itt gyakoriak voltak a késelé-
sek, még a mentők is csak rendőri kísérettel mernek be-
menni. A szemetes, lepusztult környék a 200 milliós köz-
tartozást felhalmozó, problémás családok és az illegális 
lakásfoglalók miatt nemcsak a bűnözés melegágya, 
hanem igazi drogtanya is lett.

– Hogyan alakult ki ez a helyzet a Hős 
utcában?

– A Kőbányai Önkormányzat évek óta 
küzd a Hős utca 15/A és 15/B szám alatti 
társasházak okozta problémákkal. A le-
romlott állapotú, 200 millió forintos 
közmű- és közösköltség-tartozást felhal-
mozó, jellemzően problémás családok, 
illetve illegális lakásfoglalók által lakott 
ingatlanok szanálását akadályozza, hogy 
a korábbi szocialista vezetésű önkor-
mányzat a 300 lakás felét eladta, a laká-
sok egy részére pedig határozatlan idejű 
bérleti szerződéseket kötött, ráadásul a 
kerület több pontjáról ide költöztette a 
problémásabb családokat, szegregátu-
mot hozva létre a Hős utcai tömbben. 
A rendesen fizető, az alacsony ingatlan-
árak miatt lakásuktól szabadulni nem 
tudó tulajdonosok életét is pokollá tették 
az iskolázatlan, munkanélküli lakók, akik 
miatt megszűnt a szemétszállítás és a 
közvilágítás a területen.

– Az önkormányzat hasonló esetben, 
például a Noszlopy utcában sikeresen 
intézkedett.

– Ott az ingatlanok mind önkormány-
zati kézben voltak, ezért jóval egyszerűbb 
dolgunk volt. A szanálást egyébként a 
Hős utca esetében gyakorlatilag már hét 
éve megkezdtük, folyamatosan ürítjük ki 
azokat az önkormányzati bérleményeket, 
ahol ezt a szerződések lehetővé teszik, 
és ezeket a lakásokat lefalazzuk. Azon-
ban az ingatlantulajdonosok kivásárlása, 
a közműtartozások rendezése, a házak 
elbontása és az egyéb költségek számí-

tásaink szerint meghaladnák a 2,2 milli-
árd forintot. Kőbánya anyagi helyzete 
stabil, de ezt a pénzt nem teremtheti elő 
kizárólag a kerület. Én közel 80 ezer kő-
bányaiért felelek, azonban a probléma 
csak a városrész kisebb hányadát érinti, 
miközben sújtja a szomszédos kerülete-
ket is. Ha önerőből gazdálkodnánk ki ezt 
a pénzt, akkor annak az árát minden 
kőbányai megfizetné azzal, hogy keve-
sebb jutna szociális ellátásokra, külön-
böző támogatásokra, kevesebb út, ját-
szótér, park, közintézmény épülne vagy 
újulna meg – amit én a kerületért felelős 
politikusként nem engedhetek meg. 
Ezért szeretnénk közös erővel, külső se-
gítséggel rendezni a helyzetet.

– Ha rendelkezésre állna a pénz, onnan-
tól mennyi időbe telne a felszámolás?

– Ez lényegesen megkönnyítené ugyan 
a dolgunkat, de így is körülbelül 2-2,5 
évbe telhet, amíg szanálhatnánk a Hős 
utcai épületeket.

– Az elkövetkező időszakban mire szá-
míthatnak a törvénytisztelő lakosok a 
Hős utcában?

– A rendőrséggel együttműködve 
olyan helyzetet igyekszünk fenntartani, 
ami élhetőbbé és biztonságosabbá teszi 
a Hős utca környékét. Az önkormányzat 
javított a közvilágításon, térfigyelő ka-
merákat helyezünk ki, amelyekből több 
ideiglenes eszköz már működik is. 
A  BRFK rendőrei pedig folyamatosan 
jelen vannak, fellépnek a rendbontókkal 
szemben, intézkednek a közbiztonság 
fenntartása érdekében.

Az önkormányzat évek óta küzd a Hős utcában kialakult problé-
mákkal, és az augusztus végi események miatt csak még elszán-
tabb lett a helyzet rendezésében. Kovács Róbert polgármester 
szerint az itteni gondok nemcsak Kőbánya, hanem a szomszédos 
fővárosi kerületek életét is megnehezítik, így a felszámolásához 
közös erőre és külső segítségre is szükség lesz.

Köszönetet mondott az Életrevaló Karita-
tív Egyesület munkájáért Kovács Róbert a 
szervezet Életrevaló Prevenció elnevezé-
sű komplex bűnmegelőzési programjá-
nak záróeseményén. A karitatív egyesület 
ugyanis kiemelt jelentőségű munkát 
végez a veszélyeztetett és különösen a 
kőbányai fiatalok érdekében.

Az Életrevaló immár 18 éve működik, 
s az utolsó 10 évben elsősorban Kőbá-

nyán tevékenykedik – mondta Preszl 
Éva, a szervezet szakmai vezetője. Az 
egyesület célja, hogy a mentálisan, szo-
ciálisan vagy egyéb okból krízishelyzet-
be került, veszélyeztetett gyermekek és 
fiatalok, családok részére segítséget 
nyújtson, drogprevenciós tevékenysé-
get folytasson. A most lezárult bűn-
megelőzési program keretében többek 
között kortárs segítőket is képeztek. 

Vagyis gyerekeket oktattak arra, hogy 
saját közösségükben hogyan segítsék 
vagy óvják meg társaikat. A fiatalokat 
azért is elengedhetetlen az ilyen pre-
venciós akciókba bevonni, mert társaik-
nak nagyobb feléjük a bizalmuk, mint a 
felnőtt szakemberekhez.

A szervezők különleges attrakcióval 
is előrukkoltak: a program során egy 
saját fejlesztésű bűnmegelőzési tár-

sasjátékot is készítettek. Ebben a játé-
kosoknak a saját képzeletükre hagyat-
kozva kell bűnmegelőzésre alkalmas 
történeteket kitalálni, illetve olyan fel-
adatokat megoldani, amelyekben sza-
bályszegő társaikat – természetesen 
nem büntetéssel – kell jobb útra téríte-
ni. A játékból 230 darab készült, s ha-
sonló célú közösségeknek is ajándé-
koznak majd belőlük.

Mind a 12 jelentkező legalább közepes 
eredménnyel teljesítette a vizsgát – tudtuk 
meg Bereczki Sándornétól, az Emberbarát 
Alapítvány titkárától. A többnyire fiatal fel-
nőttek példája jól mutatja, hogy az elkalló-
dott drogfüggő odafigyeléssel nemcsak 
megszabadítható a szenvedélybetegségtől, 
hanem lehetőség is biztosítható arra, hogy 
aki új életet szeretne kezdeni, az tökélete-
sen beilleszkedjen a társadalomba.

Az alapítvány Cserkesz utcai rehabilitá-
ciós intézete olyan központ, ahol komplex, 
hosszabb távú, bentlakásos rendszerben 
gyógyulhatnak a többnyire drogproblémák-
kal küzdő emberek. Az akár egy éven át 

tartó kezelésnek nemcsak a munkaterá-
pia, hanem az iskolából kimaradt fiatalok 
oktatása is a része. „Gyakori, hogy a hoz-
zánk kerülő, korábban az iskolából kibu-
kott diákok idővel diplomát is szereznek” – 
mondta Bereczki Sándorné. Szerződött 
pedagógusok tanítják ugyanis őket, s akár 
többéves kihagyás után is pótolni tudják a 
tananyagot, mert mint egyesek fogalmaz-
tak, náluk megtanultak tanulni, rájöttek, 
mennyire fontos a képzés – tette hozzá.

Az Emberbarát Alapítvány biztosította 
munkalehetőségekkel olyan szakmák-
ban mélyülhetnek el a terápia résztvevői, 
amelyekkel biztos egzisztenciát is tudnak 

építeni. A sütőüzemben több mint 60 féle 
péktermék készül, s az alapítvány két 
saját szaküzletet is működtet, ahol a ven-
dégek kedvező árakon vásárolhatnak. Az 
asztalosműhelyben pedig egyedi kivitele-
zésű ajtókat, ablakokat és bútorokat 
gyártanak, míg a kreatív műhelyben fajá-
tékokat, fából készült autókat faragnak 
az ügyes kezű fiatalok. A 130 férőhelyes 

intézet egyébként mintegy 95 százalékos 
kihasználtsággal működik, s az oda ke-
rülő segítségre szorulók rehabilitációja 
51 százalékban sikeres.

A Kőbányai Önkormányzattal kötött 
együttműködés értelmében a kábító-
szer-problémával küzdő kerületi fiatalo-
kat soron kívül veszik fel a programba, 
akár pótágyra is. 

Bűnmegelőzési program kőbányai segítséggel

Támogatás az életrevalóbb világnak

Újabb fiatalok kaptak a múlt hónap végén lehetőséget a rendezett, 
drogoktól mentes életre a kőbányai Emberbarát Alapítványtól. 
A  szervezet segítségével egy tucat gyógyult egykori drogfüggő 
szerzett sütőipari részszakképesítést, s így olyan területen he-
lyezkedhetnek el, ahol ma Magyarországon munkaerőhiány van. 

Az önkormányzat az ott 
lakók helyett tett rendet 
az elhanyagolt környéken

Zacher Gábor

A gyógyult fiatalok 
szakmát is tanultak

Az önkormányzat 
segíti az egyesületet

Az egyenruhások
mindenkit igazoltatnak
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Városrészünk büszkélkedhet az egyik legjobb távol-keleti étteremmel

Kínai nagy falat a Jegenye utcában
Tiszta udvar, rendes ház: idén is óriási volt az érdeklődés

Tovább csinosítják Kőbányát

Szem előtt a biztonság és a tisztaság

Épülő, szépülő játszóterek

Mintegy félszáz jelentkezés érkezett 
a Kőbányai Önkormányzat idei Tiszta 
udvar, rendes ház pályázatára, de a 
megjutalmazottak száma ennél sok-
kal több lesz. Az önkormányzat dol-
gozói ugyanis nemcsak a jelentkezé-
seket, bejelentéseket vizsgálják, 
hanem azokhoz is ellátogatnak, akik 
a tavaszi virágosztáson kaptak növé-
nyeket, és kérelem nélkül is megju-
talmazzák a városszépítőket. Az ápri-
lisi, összesen 10 millió forint értékű 
pályázaton ugyanis több mint kétez-
ren – magánszemélyek, társasházak, 
intézmények – igényeltek virágokat, 
cserjéket, hogy színesebbé, barátsá-
gosabbá tegyék környezetüket. 

Összesen mintegy 400 helyszínt lá-
togatnak meg az ellenőrök, amelyek-
nek háromnegyedét már be is járták. 
A korábbi években 100-120 elismerést 
sikerült kiosztani, és várhatóan idén 

sem lesz ez másképpen. A Tiszta 
udvar, rendes ház címre a családi 
házak tulajdonosai, illetve a társashá-

zak lakóközösségei lehetnek jogosul-
tak. A Kőbányán egyre szebb szám-
mal jelen lévő vállalkozások, intézmé-
nyek a Tiszta, rendezett Kőbányáért 
titulust viselhetik. Nem maradhatnak 
ki azok sem az elismerésből, akik er-
kélyeiket, ablakaikat díszítik virágok-
kal, így színesítve Kőbányát.

A környezetükért legtöbbet tevők 
nemcsak szóbeli elismerésben ré-
szesülnek: azok a házak, vállalkozá-
sok és intézmények, amelyek első 
alkalommal érdemlik ki a Tiszta 
udvar, rendes ház, illetve a Tiszta, 
rendezett Kőbányáért megnevezést, 
egy, a címet hirdető porcelántáblát 
kapnak emlékbe, a virágos erkélyek, 
ablakok tulajdonosai pedig oklevéllel 
gazdagodnak. Akik nem először kap-
nak kitüntetést, azoknak megerősítő 
tanúsítvány jár, vagyis érdemes rend-
szeresen részt venni a pályázaton.

 Augusztus 11-én járt le a Tiszta udvar, rendes ház pályázat jelentkezési határideje, és ebben 
az évben sincs hiány a lakóhelyükre igényes kőbányaiakból. A családi házuk, társasházuk 
környezetét példás rendben tartó lakók, illetve a tisztaságra, rendezettségre különös figyel-
met fordító cégek táblát, oklevelet kapnak. 

Az ország „legautentikusabb kínai kony-
hájával” Kőbánya büszkélkedhet – hirdeti 
az egyik ismert szaklap is. A Jegenye 
utcai Spicy Fish szemet, szájat, de elneve-
zésükben fület is gyönyörködtető fogásai 
tökéletes ízelítőt adnak a kínai konyha 
sokszínűségéből. Az ételek ára az alap-
anyagtól és az elkészítés módjától függő-
en nagyon változatos, de nem csak árá-
ban, megjelenésében sem a szokványos 
kínai büfék világa. 

K ő b á -
nyai kör-
nyezetbe 
oltott mo-
dern kínai étterem 
képe fogadja a betérőket: 
egy nagy belmagasságú raktár-
épületet alakítottak ízléses étteremmé. 
Kétségtelenül a hely konyhájáért érkez-
tünk, ám az is feltett szándékunk, hogy 
megtudjuk, mit forralnak a „boszorkány-

konyhában”. Magát a tulajdonost sikerült 
szóra bírni – és a magyarázat a jó vendég-
látósoknak aligha lehet kínai.

„Olyan ételeket kínálunk, amelyeket a 
kínai emberek is a legjobbnak tartanak”, 

mondta David Zou, akinek a vá-
lasztásban félig-meddig 

könnyű dolga van. 
Zou úr ugyanis 
a budapesti 
mellett egy ba-

rátjával három másik 
Spicy Fisht is működtet a 25 

millió lakosú Sanghajban. S ha 
a kis lánc egy kitűnő, híres fogásról 

hall az óriási országban, úgy koránt-
sem az internetet böngészik a receptért: 
egy szakács repülőre pattan és helyben 
ízleli meg a különlegességet. Az új fogás 
pedig addig nem kerülhet az étlapra, 
amíg a szakácsok legalább olyan ízlete-
sen nem tudják elkészíteni, mint amilyen 
az eredeti.

S hogy miért Kőbányán nyílt a ház egyik 
specialitásáról elnevezett étterem? A kör-
nyéken sok kínai él és dolgozik, akik na-
gyon vágytak az igazi hazai ízekre. Az eg-
zotikum azonban kapós lett, s ma már a 
magyarok is megkedvelték az éttermet, 
mint ahogy Zou úr Magyarországot és 
Kőbányát. Bár a vállalkozó 25 éve ingázik 
Sanghaj és a magyar főváros között, egyre 
inkább az utóbbi mellett teszi le a voksot. 
Mint mondta: „itt vettem észre azt, hogy 
milyen kék az ég”, mert a kínai nagyváros 
felett szinte szürke az égbolt a légszeny-
nyezés miatt.

De az étterem próbája – akárcsak a 
pudingé – az evés, így magunk is igyek-

szünk meggyőződni, valóban olyan külön-
legesek-e az itteni ízek. És nem is csaló-
dunk a nagyevő tollforgatók ítéletében. Az 
étlapról még csak szóvirágnak tűnik a 
vaslapon sült marhaszeletek és a zeller-
saláta nevében a lágy, illetve az ízletes 
jelző – de pillanatok alatt meggyőződünk 
arról, hogy használatuk nem csak kedv-
csináló. A sült csirkefalatok ízvilága pedig 
utolérhetetlen, ami az ételek egy másik 
titkának köszönhető. A fűszerek és a leg-
több alapanyag ugyanis Kínából való, hi-
szen az ízek csak így lehetnek igazán 
eredetiek. De nem minden „made in 
China” a tányérokon. A hús – sertés, csir-
ke és persze főként a libamáj – magyar, 
árulta el a tulajdonos. Nem is csoda, hi-
szen a vendégnek mindenből a legjobbat 
kell kapnia! 

Három játszótér felújítása kezdő-
dött, illetve kezdődik meg: a Száva 
parkban, a Sportligetben, illetve a 
Dér utcában kerül sor a játszóterek 
modernizálására. Amint azt Bunkó-
czi Lászlónétól, a Kőkert munkatár-
sától megtudtuk, a Száva parkban 
már megkezdődtek a munkálatok, 
amelyek a tervek szerint még az 
idén be is fejeződnek. Több új esz-
közt is kihelyeznek a dühöngő, azaz 
a régi sportpálya területére. Az eu-
rópai szabványnak megfelelő játszó-
tér kerítést is kap, így a kicsik nem 
csatangolhatnak el, a talajra pedig 
műfüves borítás kerül. A mozgássé-
rült gyerekekről sem feledkeztek 
meg a tervezők: egy különleges hin-
tát szerelnek fel a térre, amelyet a 
mozgásukban korlátozott gyerekek 
is, természetesen felnőtt segítségé-
vel, biztonsággal használhatnak. 

A nagyobbak sem maradnak 
meglepetések nélkül: mászókötélen 
ügyeskedhetnek, vagy éppen a gye-

rekek által nagyon kedvelt piramis 
alakú mászókán tehetik próbára 
magukat. A mászókák alá, ez is elő-
írás, gumiszőnyeg kerül, amely bal-
eset esetén megvédheti a komo-
lyabb sérülésektől a gyerekeket. 

Bunkóczi Lászlóné hangsúlyozta, 
hogy a játszóterekre tilos a kutyák, 
macskák és egyéb házi kedvencek 
bevitele; ezzel is óvják a homokozók 
tisztaságát. A tervek szerint ivókuta-
kat is telepítenek a játszóterekre, és 
természetesen mindenhol lesz hul-
ladékgyűjtő. 

A Száva park mellett két további 
játszótér is megújul a jövőben. A 
Sportliget és a Dér utcai játszótér 
esetében a tervek már elkészültek, 
jelenleg a két legjobb munka kivá-
lasztása zajlik.

Őszi balkon és terasz

Elmúlt a nyár, szeptemberben viszont 
még bőven van részünk szép időben. Az 
éjszakák és reggelek már hűvösek, nap-
közben viszont melegen süt a nap. A kü-
lönböző edényekben tartott növényeink 
a nagy nyári melegek után most lesznek 
igazán szépek.

A nyári rendszeres és nagyadagú ön-
tözés hatására a tápanyagok gyorsan 
kimosódnak a földből. Így a rendszeres 
tápanyag-visszapótlás elengedhetetlen. 
Hetente egyszer mindenképpen kapja-
nak a növényeink tápoldatot az öntöző-
vízzel. Tisztítsuk le az elvirágzott töve-
ket, ha szükséges, kissé vágjuk is vissza 
azokat. A virágládák viszonylagosan 
kevés földet tartalmaznak, könnyebben 
kiszáradnak. Az őszi időszakban az ön-
tözés már könnyebb lesz, de figyeljünk 
a harmonikus vízellátásra. Amennyiben 
úgy ítéljük meg, hogy a ládáink díszítő-
értéke jelentősen lecsökkent, ültessünk 
új növényeket, az évszaknak megfelelő 
virágokkal. Nagyon szép egy frissen ül-
tetett árvácskaláda. Ez a növény kimon-
dottan kedveli a hűvöset, egészen a fa-
gyokig virágzik, sőt a fagyok elmúltával 
újra magához tér és már a tél végi fagy-
mentes napokon újra pompázik. Ültet-
hetünk még krizantémféléket is. A ker-
tészetekben nagy választékban jutha-
tunk hozzájuk, az egészen kistermetű 
növényektől a nagyméretű edényekben 
is jól mutató gömbfajtákig. 

Természetesen nemcsak virágokat, 
hanem cserjéket is tarthatunk a terasza-
inkon. Legtöbbször mediterrán cserjé-
ket ültetünk. A leander az egyik legelter-
jedtebb balkonnövényünk. Egész évben 
virágzik, Magyarországon az őszi virág-
zása a legszebb. Sokáig kint tarthatjuk a 
szabadban, hiszen az enyhe fagyok még 
nem károsítják. A murvafürt (Bougainvil-
lea) az elmúlt évek sikernövénye. Dél-
Amerikából származik, a mediterrán 
térségben az elmúlt évtizedekben vált 
divatossá. Hihetetlen színgazdagsággal 
virágzik folyamatosan. A növény tartása 
egyszerű, kevés vízzel is beéri, táp-
anyagigénye sem túlságosan magas. 
Eredeti származási helyén az „ültesd és 
felejtsd el” mondással telepítik. Ez ná-
lunk természetesen nem működik, mert 
a növény fagyérzékeny, így teleltetni 
kell. Javasolhatom még az őszi balkonra 
a bugás hortenziát, viszonylag nagyobb 
edényben. A szeptemberi virágzása le-
nyűgöző. A lényeg a megfelelő ültetőkö-
zeg, hiszen a savanyú földet kedveli. 
(A hortenziákról az augusztusi számunk-
ban bővebben írtam.)

A nyári kánikulát átvészelt egynyá-
riak, álló- és futómuskátlik, a frissen 
telepített őszi virágzó növényeink, vala-
mint cserjéink társaságában eltöltött 
őszi reggel vagy kora délután a teraszon 
igazi felüdülést hoz és megidézi az el-
múlt nyarat.

Hajnal Sándor,
a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola 

igazgatója

KERT ÉS BALKON

Kóstolta már a híres kőbányai specialitást, a rizsborban párolt an-
golnát? Netán a kacsavérből és pacalból készült Maoxue Wangot? 
Vagy maradjunk csak a házi csirkepörköltnél – persze kínai módra, 
egy kis fűszeres fafülgomba-salátával? Rosszul hiszi, aki szerint 
ezeknek az étkeknek nem sok közük van a kerülethez! 
Egyre több étteremkritikus nyilatkozik úgy: aki igazi 
kínai ízekre vágyik, annak Kőbányán a helye!

Több mint 200 kőbányai és kispesti gyer-
mek nyaralását támogatta dr. György 
István. A kormánymegbízott és Póka 
Egon basszusgitáros közös jótékonysági 
koncertje 3 millió forintos bevételét aján-
lotta fel. A családok a Kőbányai Szociális 
Védegylet által kiírt pályázaton jelentkez-
hettek az egyenenként 15 ezer forintos 
támogatásra. A pályázók közül sokan a 
kőbányai Fekete István Általános Iskola 
kalandtáborában tölthették az időt, ahol 

a kicsik vidám programokon, kirándulá-
sokon vehettek részt, de kézügyességü-
ket is bizonyíthatták, például papírsár-
kányt készíthettek. Az immár hagyomá-
nyos, „Adjunk a húroknak… és a rászoru-
lóknak is” címet viselő jótékonysági kon-
certet idén is december elején rendezik 
meg a Kösziben. Dr. György István és 
Póka Egon összesen immár 15 millió 
forinttal támogatta a rászorulókat az el-
múlt hat évben befolyt adományokból.

Koncertbevételből nyaraltak

Európai szabvány szerint kezdődnek meg a kőbányai játszó-
terek építései, illetve felújításai. A kivénhedt lánchintákat, 
régi mászókákat hiába keresik majd a látogatók. Helyettük 
modern, biztonságos játékok várják a gyerekeket – köztük a 
mozgássérülteket is. A fő szempont ugyanis a tisztaság és a 
veszélytelen játéklehetőség biztosítása.

Az éttermet egy tágas 
raktárépületből alakították ki

Gazdag az étel- és italválaszték

A rendben tartott házak tulajdonosai elismerésben részesülnek

A Száva parkban már folynak a munkálatok

A gyerekeknek vidám 
programokat is szerveztek

JÁTÉKOS NEMZETISÉGI NAP. Félszáz gyereknek kedveskedett játékos 
programokkal a Kőbányai Roma Önkormányzat az Ihász utcai nemzetiségi 
házban. A rendszeresen megrendezett roma napon a drogprevenciós elő-
adás mellett a szórakozásé volt a főszerep: ugrálóvár, csúszda, vattacukros 
és lángossütő is várta a többnyire alsó tagozatos gyerekeket. A kisebbségi 
önkormányzat elnöke, Gergely Károlyné különleges meglepetéssel is ké-
szült: hatalmas fazék töltött káposztával várta a meghívottakat. Radványi 
Gábor alpolgármester köszöntőjében elmondta: Kőbányának kiemelten fon-
tos a hátrányos helyzetűek támogatása, ezért az önkormányzat ingyenes 
étkezést biztosít minden gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem éri el a 112 ezer forintot. Emellett 5000 forintos iskola-
kezdési támogatással segíti a tanévkezdést, a Kőbánya Számít Rád program-
ban pedig havi 5-10 ezer forintos pénzügyi segítséget is nyújt a rászoruló, de 
jó tanuló általános, illetve középiskolás fiataloknak.
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A magyar szaktudás és Kőbá-
nya mellett tette le a voksot a 
Xellia az új laboratóriumi szol-
gáltatásokat végző, 3 ezer négy-
zetméteres egység megépíté-
sével – jelentette ki Carl-Aake 
Carlsson, a dán cég elnöke a 
Szállás utcai új tesztlaboratóri-
um avató ünnepségén. A vezető 
köszönetet mondott Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügy-
miniszternek és Kovács Róbert 
polgármesternek is üdvözlő be-
szédében.

„Tavaly tavasszal, amikor le-
tettük az alapkövet, arról beszél-
gettünk Carlsson elnök úrral, 
hogy egy-egy ilyen hatalmas fej-
lesztés hosszú évtizedekig, akár 
évszázadokig szolgálja a közös-
séget. Ezért minden alkalom-
mal, amikor itt, Kőbányán lerak-
juk egy új vállalkozás alapkövét, 
vagy amikor kibővítünk egy meg-
lévő üzemet, akkor az a jövőbe 
vetett hitet bizonyítja. Azt, hogy 
akarattal, elkötelezettséggel és 
kemény munkával együtt vált-
hatjuk valóra a közös álmokat” – 
méltatta a beruházás jelentősé-
gét Kovács Róbert. A  polgár-
mester szerint a Xellia új gyár-

egysége az egész városrész di-
namikus fejlődését is szimboli-
zálja. A kerület évszázados ipari 
tradíciói révén továbbra is vonzza 
a termelő vállalatokat, és kifeje-
zetten a 21. század sikerágazatai 
honosodnak meg a kerületben. 
A  környezetet terhelő tevékeny-
ségeket, az alacsonyabb szakké-
pesítést igénylő munkahelyeket 
egyre inkább felváltják a modern 
iparágak. Ezzel Kőbánya mind 
több olyan magasan kvalifikált 
magyar dolgozónak ad munka-
helyet, akik a nemzetközi ver-
senyben is megállják a helyüket 

– mondta beszédében a polgár-
mester. 

A 3,5 milliárd forintos fejlesz-
tés horderejét Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter is 

hangsúlyozta, mondván: a dán 
cég egyes termékei a világon 
50–90 százalékos részesedéssel 
rendelkeznek. A Xelliánál előállí-
tott gyógyszerek pótolhatatlanok, 

akárcsak a magyar dolgozók 
munkája, az új mikrobiológiai és 
kémiai elemző központban 
ugyanis a világon előállított ösz-
szes Xellia gyógyszer végső el-
lenőrzését és tesztelését végzik 
majd. Vagyis termékek piacra ke-
rülésére a végső igent magyar 
mérnökök, gyógyszerészek és 
mikrobiológusok mondják ki.

Az üzem új részlege 80 ember-
nek ad majd munkát, a csapat 
felét már foglalkoztatja is a cég. 
A  többi dolgozót 2019-ig veszik 
fel, s akkorra már közel 300 
főnek biztosít megélhetést a gyár.

KŐBÁNYAI PIHENŐKŐBÁNYAI PIHENŐ

Idősek Ot thona
SZIVÁRVÁNY

Közhasznúsági jelentés
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

1108 Budapest, Sütöde u. 4. (Cégjegyzék szám: 01-09-921653)

 2016. évi tevékenységéről

A Társaság által nyújtott szociális szolgáltatások:
Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona,

Szociális étkeztetés, nappali ellátás (Idősek Klubja)
Tel./Fax: 264-3621, Tel: 434-2150

A tétel megnevezése Előző év (e Ft) Tárgyév (e Ft)

A.  Befektetett eszközök 104 051 107 838
B.  Forgóeszközök 121 320 178 2019
C.  Aktív időbeli elhatárolások 218 221
Eszközök (aktívák) összesen 225 589 286 278
D.  Saját tőke 67 917 72 044
E.  Céltartalékok 46 471 46 471
F.  Kötelezettségek 4 550 41 963
G.  Passzív időbeli elhatárolások 86 651 125 800

Források (passzívák) összesen 225 589 286 278

Közhasznú tevékenység
összes bevétele 356 849 383 559

Közhasznú tevékenység
összes ráfordítás 329 221 360 771

Közhasznú tevékenység
eredménye 7 946 4 127

A Xellia frissen megnyílt egysége a multinacionális cég lelke lesz

Kőbánya mellett döntött a gyógyszeripar
Átadták a Xellia Pharmaceuticals tesztlaboratóriumát a Szállás utcai telephe-
lyen. A dán gyógyszercég mintegy 3,5 milliárd forint befektetéssel 80, magas 
képzettséget igénylő munkahelyet hoz létre. Ez jól mutatja, hogy Kőbánya év-
százados ipari tradíciói továbbra is vonzzák a termelő vállalatokat, s a siker-
ágazatok egyre több képviselője lát fantáziát a városrészben.

Kétszáz bringás állt rajthoz a föld alatti versenyen

Kerékpárbaj a pincerendszerben

90 éves sportoló kápráztatta el a nézőket

Senior atléták versenyeztek

Az egyik legkülönlegesebb 
hazai kerékpárversenynek 
minden évben kerületünk ad 
otthont. A kőbányai pince-
rendszerben és környékén 
megrendezett MOFÉM Un-
derworld Kupa évről évre 
több versenyzőt és szurkolót 
vonz – már külföldről is. 

Augusztus 12-én rendezték meg a 
8. MOFÉM Underworld Kupát, 
amelyen a Merkapt Maraton Sport-
központból indulva, a Maglódi úti 
parkolókon keresztül egyenesen a 
föld alá vezetett az út. Egy 8 méte-
res rámpán át hajthattak a ver-
senyzők a híres kőbányai pince-
rendszerbe, ahol a hirtelen félho-
mály volt a legkisebb gondjuk. 
A  mészkőfalak ugyanis akár 1,5 
méterre is összeszűkültek, s egy 80 
centis vasajtón is át kellett robogni, 
vigyázva az olykor csúszós talajon. 
A sejtelmes fények és éles kanya-
rok között a girbe-gurba utakon így 
teljesen úgy hatott, mintha 600 mé-
teren keresztül az elvarázsolt kas-
télyban keresték volna a kijáratot a 
bringások. A vakító fényre kikere-
kezve egy rövid szakasz után a 
szomszédos ipari park egyik épülő 
csarnoka várta a versenyzőket, akik 
az oszlopok között szlalomozva ro-
boghattak a cél felé, ám az oda ve-

zető utat még egy kis erdei ösvény 
és egy emelkedő is tarkította.

A több mint 200 nevező 5 futam-
ban, összesen 9, nem és életkor 
szerint meghatározott kategóriá-
ban mérhette össze tudását, ügyes-
ségét, és meghatározott idő alatt 
kellett minél több kört megtenniük. 

A felnőtt férfiak között született a 
legjobb teljesítmény: Palumby 
Zsombor 16 teljes kört tett meg 70 
perc alatt, vagyis közel 28 kilomé-
tert tekert.

Fülöp Miklós szervezőtől meg-
tudtuk, hogy az először 7 éve meg-
rendezett verseny egyre nagyobb 
hírnévnek örvend már nemzetközi-
leg is. „Idén már három francia 
versenyző is rajthoz állt, akik közül 
az egyik a 30–39 éves férfiak között 
győzedelmeskedett is” – mesélte 
Fülöp Miklós. A szervezőknek külön 
öröm, hogy pár horzsoláson kívül 
komolyabb sérülés nem történt.

Korosztálya esélyese volt Speczi-
ár Viktor, a Kőbányai Torna Club SE 
edzőjének a köridőket nézve a do-
bogón lett volna a helye, de techni-
kai probléma miatt három körre 
kiállni kényszerült, bár így is a kö-
zépmezőnyben végzett. „A pince-
rendszerbe hajtva az első körben 
megcsavarodott a váltóm” – me-
sélte Specziár Viktor, hozzátéve, 
hogy a félhomályban balesetveszé-
lyes lett volna azonnal megállni és 
kijavítani, így mire kiért, már na-
gyobb szerelésre volt szükség: hat 
szemet kellett kiszedni a láncból, 
ami sok időbe telt. „Tavaly hasonló 
problémám akadt, de mivel nagyon 
jó a pálya és technikás a verseny, 
ezért jövőre újra nekivágok” – ígér-
te a kőbányai kerékpáros. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, 
Carl-Aake Carlsson, a dán cég elnöke és Kovács 

Róbert polgármester az ünnepélyes átadáson

A veterán atléták igazi seregszemléje 
lett az Ikarus Sporttelepen megren-
dezett 26. Fortuna Senior Atlétika Pá-
lyaverseny. Közel száz sportoló indult 
az augusztus 5-i tornán, de mivel 
egyik-másik versenyző több – nem 
ritkán 5-6 – számban állt rajthoz, ko-
moly versengés zajlott.

A sportolók futásban – a leghosszabb 
táv 3000 méter volt –, gyaloglásban, va-
lamint a klasszikus dobó- és ugrószá-
mokban mérhették össze erejüket. A 
programot színesítette, hogy nehéz-ka-
lapácsvetésben is indulni lehetett. Ez a 
sportszer hasonló a megszokott kala-
pácshoz, csak több mint tíz kilós súlya 
miatt jóval nehezebb, míg a huzala rövi-
debb. Így kezelése még nagyobb testi 
erőt és ügyességet igényel.

A versenyen nem osztottak helye-
zéseket, minden sportoló érmet ka-

pott. Ennek ellenére óriási küzdőszel-
lemről tettek bizonyságot a veterán 
atléták. A mostani versenyen újra 
szurkolhattak a versenytársak és a 
nézők a 90 éves, a senior versenyeket 

rendszeresen látogató gyulai Kovács 
Istvánnak. Az agg atléta most 14 és fél 
méterre dobta az egykilós diszkoszt, 
amivel a fiatalabb seniorok elismeré-
sét is kivívta.

Mit gyártanak a Xelliánál?
A cég súlyos és életveszélyes fertőzések kezelését 
szolgáló szerek gyártására szakosodott. Ezen gyógy-
szerek közül sok olyan antibiotikum, melyet azon bete-
gek kezelésére használnak, akiknél már minden más 
kezelési mód kudarcot vallott. A dán cég 1992 óta mű-
ködik Kőbányán.

Tabuk nélkül 
a nagydolgokról 
Egyre több beteg jelentkezik a rendelőben a 
székrekedés okozta panaszokkal: a székürí-
tések száma heti háromnál kevesebb, vagy 
két székürítés közt 48 óránál hosszabb idő 
telik el. Nyugat-Európában a 60 év feletti 
lakosság 30 százaléka érintett. A nők köré-
ben gyakoribb.

Tünetei közé tartozik a rossz közérzet, a 
széklet kemény és sötét színű, sokszor bo-
gyós, darabos, s a bélflóra által termelt 
gázok útját is elzárja. Étvágytalanság, hány-
inger, öklendezés, ingerlékenység, alvásza-
var, kimerültség, erőtlenség, akár fejfájás is 
jelentkezhet. A bőr sápadt, gyakran sárgás 
árnyalatú, petyhüdt és rugalmatlan.

Mik lehetnek az okok? A rohanó, stresszes 
életmód, amikor nem fordít elég időt a széke-
lésre (késői felkelés, reggeli rohanás). A rend-
szeres időközönkénti székletürítés elmulasz-
tása, kevés folyadék fogyasztása, mozgássze-
gény életmód (fekvőbetegek), a hasizmok 
gyengülése, helytelen táplálkozás. A vastag-
bél az évek során kitágul, érelmeszesedés 
miatt vérellátása romlik, gyulladásos jelensé-
gek miatt működése károsodik. A perisztalti-
kus bélmozgások renyhébbé válnak, a széklet 
továbbítása zavart szenved. Az emésztőned-
vek kiválasztása is renyhébb, a bélflóra össze-
tétele változik. Várandós nőknél a baba aka-
dályozhatja a bélmozgásokat. Gyógyszerek 
(fájdalomcsillapítók, altatók, nyugtatók, víz-
hajtók) mellékhatásaként is jelentkezhet. Le-
hetnek hormonális okok is a háttérben.

A kezeléskor a kiváltó okot felismerve a 
panaszok okát kell megszüntetni. Hasznos 
lehet a zaklatott életmód megváltoztatása. 
Fontos kialakítani a vécézési rutint: naponta 
azonos időben megkísérelt székletürítés, 
korai kelés. Segít a megfelelő mozgásforma 
bevezetése, rendszeres sport, természetjá-
rás. Folyadékban, rostokban gazdag étrend – 
gyümölcsök, zöldségek, borsó, bab, lencse, 
barna kenyér, teljes kiőrlésű lisztből készült 
péktermékek –, amely a bélmozgást serkenti. 
Napi ötszöri, de egyszerre kis mennyiségű 
étkezések fokozatos bevezetése. Sok esetben 
a lelki okok kezelése a megoldás. Hashajtóhoz 
csak végső esetben nyúljanak, mert huzamo-
sabb használata rontja a helyzetet.

Érdemes természetes gyógymódokat 
előnyben részesíteni. A tiszta olívaolaj segít a 
szoruláson, leghatásosabb éhgyomorra, 1 
evőkanállal egy kis citromlével keverve. 
A  citrom stimulálóan hat az emésztőrend-
szerre, reggel egy nagy pohár langyos citro-
mos víz szintén segíthet. Az egyszerűbb házi 
gyógymódok közé tartozik még a reggeli 
kávé, lenmag, aloe, szódabikarbóna, szilva, 
pitypang-, csalán-, szennatea, glaubersós 
gyógyvíz (Hunyadi János). Az élőflórás, pro-
bio tikus joghurtok és a savanyú káposzta is jó 
hatással lehetnek.

A székrekedés általában nem veszélyes, az 
étrend módosítása, testmozgás (vastagbél-
masszázs, hasdomborítás, izometrikus has-
prés, térdemelés ülve vagy fekve) megoldja a 
panaszokat. Orvoshoz kell fordulni, ha mindez 
nem segít, a panaszok egy hétig elhúzódnak, 
vagy hasi fájdalom, véres széklet jelentkezik.

Dr. Mrowca Helga
háziorvos

A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA
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Tóth Evelin Eszter a világ egyik legjobb egyetemén tanulhat

– Hogy került Ázsiába?
– Elnyertem egy amerikai alapítvány 
ösztöndíját, ezzel egy egyéves nemzet-
közi utat tervezhettem magamnak 
olyan kutatási területen, ami a legin-
kább közel áll hozzám. Mivel környe-
zetvédelmi politika szakon végeztem, 
ezért Nepálban tanulmányozom a klí-
maváltozást egy környezetvédelmi 
szervezetnél. A Himalája a világon a 
klímaváltozás szempontjából az egyik 
legérzékenyebb régió. De a program 
keretében megjártam már Srí Lankát, 
míg a következő állomásaim Bhután, 
Tajvan, Új-Zéland, Chile és a Galápa-
gos-szigetek lesznek. Különböző szer-
vezetekkel, minisztériumokkal és a 
helyi emberekkel készítek interjúkat. 
Ezt követően, 2018 őszén kezdem a 
Yale-en a kétéves mesterképzést kör-
nyezetgazdálkodási szakon.

– Az amerikai egyetemeken borsos a 
tandíj.

– Igen, évi 65 ezer dollár (17 millió 
forint) lenne a tandíj. De a magánegye-
temek sokszor karolnak fel jó képes-
ségű diákokat, s egy amerikai mecé-
nás üzletember, Shelby Davis alapítvá-
nya teljes ösztöndíjjá egészítette ki az 
ottani támogatásomat. 

– Hogyan került a külföldi iskolákba?
– Még a Szent László gimiben lát-

tam egy nemzetközi középiskolai ta-
nulmányi programról szóló felhívást. 
Az országos válogatás után kerültem 
17 évesen ösztöndíjjal Szingapúrba, s a 
gimnázium maradék két évét már ott 
jártam. Ezt követően jelentkeztem a 
Middlebury College-be, amelynek egy 

félévét Párizsban végezhettem. Persze 
gyakran hiányzott az otthonom, a hús-
leves, a barátok, de szerencsém volt. 
Mindig olyan sokszínű, ösztönző kör-
nyezetbe kerültem, ahol nem bizonyta-
lanodtam el, tudtam, jó helyen vagyok.

– Akkor a kezdet mégis a Szent Lász-
lóhoz köti. Mit köszönhet a kőbányai 
gimnáziumnak?

– Míg az általános iskolában az 
angol nyelvvel, a gimnáziumban az 
olasszal gazdagodtam. A Szent László 
diákcsereprogramjaival betekintést 
nyerhettem az olasz kultúrába, és ez 
nagyon ösztönzött arra, hogy a későb-
biekben még többet fedezzek fel a vi-
lágból. De ez a három év nem csak 
emiatt volt igazán meghatározó. Em-
lékszem a közös programokra, osz-
tálytáncok szervezésére, amelyek na-
gyon összehozták a közösséget. És 
persze a Lászlóban sok olyan tanárom 
volt, akik elismertek és biztattak. De a 
legfontosabb talán, hogy az itthoni iga-
zán fontos baráti kötelékeim szinte 
mind a gimnáziumból valók, s nem-
csak a pályám előkészítéséért, hanem 
ezért is nagyon hálás vagyok az isko-
lának.

2019-ben vehetik birtokba a zenészek az Eiffel Műhelyházat

Járműjavítóból operaközpont

– Miért van szüksége az Operaháznak 
külön kiszolgálóbázisra?

– Kevesen tudják, de két nagy szín-
házával a Magyar Állami Operaház 
egyike a világ legnagyobb opera-
intézményei nek. 2016-ban a mi szín-
padainkon ment a világ legtöbb ope-
ra-előadása egy londoni szaklap sze-
rint. Ugyanakkor eddig sosem adatott 
meg az, ami a többieknek: saját tulaj-
donú raktárak, gyártóműhelyek, pró-
baszínpadok, stúdió. Az egész hát-
téréletünket alkalmatlan bérlemé-
nyekben éljük, mára ez a megcélzott 
európai élvonal egyik infrastrukturális 
akadályává vált.

– Miért éppen Kőbányára, az Eiffel-
csarnokra esett a választás?

– Öt kilométeres körzetben, a fővá-
ros pesti oldalán kerestünk olyan épü-
leteket, amelyeket birtokba vehetnénk. 
Külön raktárban, műhelyközpontban 
és próbacentrumban gondolkodtunk, 
de amikor a légvonalban 4,7 kilomé-
terre lévő Északi Járműjavítóba kici-
pelt a vasútbolond sógorom, döbben-
ten láttam, hogy itt – rá adásul kifeje-
zetten közel az Erkel Színházhoz is – 
minden elférne, egyetlen gyönyörű te-
tőzet alatt.

– Mennyiben változik meg az Eiffel-
csarnok a beruházást követően? Milyen 
elemek maradnak meg?

– Az Eiffel Műhelyház próbacent-
rum, műhelyközpont és raktárrend-
szer lesz egyben, plusz sokoldalú 
képzőhely. Itt próbál majd a tripla 
méretű – 210 fős – zenekarunk egyik 
része, két operaházi méretazonos 
színpadon párhuzamosan két színpadi 
produkciónk próbálhat, és az egyik 
ezek közül méretazonos zenekari 
árokkal és mobil nézőtérrel ellátott 
lesz, így hétvégenként barokk, 20. 
századi vagy kortárs operák, kamara-

balettek, kísérleti produkciók láthatók 
majd a Bánffy Teremben. A szünetet 
az aulában álló vonatszerelvénynél 
töltheti a közönség: egy legendás ma-
gyar gőzös, a 327-es megmaradt pél-
dánya, a szeneskocsija és egy mögé 
csatolt étkezőkocsi lesz ott. A moz-
donyt már a csarnokba vontattuk, de a 
hangár valódi tervezőjéről, Fekete-
házy Jánosról elnevezett termet is 
létesítünk, ahol az Északi Járműja-
vító 120 éves történetét dolgozzuk 
fel – ugyanakkor a parkban is lesz 
egy kis kézi hajtánypálya a gyerekek-
nek.

– Milyen olyan infrastrukturális be-
ruházások valósulnak meg, amelyekből 
a kőbányaiak is profitálnak mindennap-
jaikban?

– Úgy saccoljuk, egy normál hétköz-
napon 200-300 kollégánk dolgozik vagy 
fordul meg az Eiffelben, hétvégén 
ez a szám 700-ra is fel-
kúszhat a Bánffy 
Terem 400-as né-
zőtere miatt. Így 
a Magyar Nem-
zeti Vagyonke-
zelő (MNV) Zrt. 
a projekt kere-
tében körfor-
galmi csomó-
pontot épít, 
kanyarodósá-

vot létesít a belváros irányába. Ez a 
munka csaknem kétmilliárdos, igaz, jó 
pár épület bontása is benne van, hisz 

csak a nívós két oldalcsarnokot, a nagy 
kéményt és a hátsó vasútállomást tart-
juk meg; Radnai Állomásnak hívjuk 
majd, ott lesz a képzőközpont.

– A beruházás végeztével Kőbánya az 
intézmény szerves része lesz művésze-
ti szempontból is?

– Tény, hogy amije minden nagy 
intézménynek volt külön-külön, az 
nekünk most egyben lesz, tehát na-
gyon komoly operaigazgatói turiz-
musra számítok! Említettem, hogy 
hétvégén lesznek előadások, és itt az 
alternatív opera- és balettrajongó érzi 
majd jól magát. És kiöltözni sem kell 
– a lényegről lesz itt szó olyan köntös-
ben, ahogy az Operaházban vagy az 
Erkel Színházban talán nem is tehet-
nénk.

– A beruházás helyszíne már 2014-
ben ismert volt, mi okozta a késleke-
dést?

– Az Eiffel Műhelyház nagyon ko-
moly beruházás. Először az MNV-

nek át kellett vennie a MÁV-tól, 
lehatárolni a közműveket, kiha-
sítani nekünk a hatalmas, 20 

hektáros telek közepét, ren-
dezési és fejlesztési tervek-

kel összehangolni – és még 
hosszan sorolhatnám. Mit 

mondjak? Most már dolgoz-
nak a Strabag gépei, munkatár-

sai, de mire átadjuk, éppen 5 éve 
lesz annak, hogy egy januári 
napon lábszárig álltunk a latya-

kos hóban. Azonban én nem erre 
gondolok majd, hanem mara-

déktalanul boldog le-
szek.

Mint egy mesében, úgy indult a Szent László Gimnázium egyik 
volt diákjának, Tóth Evelin Eszternek a története. A magyar lány 
17 évesen vágott neki a világnak, s az elmúlt tanévben az egyik 
jónevű amerikai egyetemen, a Middlebury College-ben 552 diák 
közül évfolyamelső lett. Ezzel megkapta a lehetőséget arra, hogy 
a világ legjobb egyetemei között számon tartott Yale hallgatója 
legyen. Evelint éppen Nepálban értük utol.

Megkezdődött az egyik legna-
gyobb kőbányai beruházás, az 
Északi Járműjavító felújítása a 
Magyar Állami Operaház szá-
mára. Az Erkel Színházat is 
magába foglaló intézménynek 
az Eiffel-csarnokból közel 20 
milliárd forintból varázsolnak 
világszínvonalú épületet, 6,5 
hektáros parkkal, míg az Opera 
belvárosi épülete, az Ybl-palota 
mintegy 30 milliárdból újulhat 
meg – mindkettő 1,5 éven belül. 
Magyarország leghatalmasabb 
ipari műemlék csarnoka évek 
óta pusztul, s a 22 ezer négy-
zetméteres alapterületű csar-
nok állagmegóvására is milli-
árdokat kellene költeni, így a 
felújítás nemcsak kapóra jön, 
hanem Kőbánya fontos komoly-
zenei helyszín is lesz. A Magyar 
Állami Operaház főigazgatóját, 
Ókovács Szilvesztert kérdeztük 
a részletekről.

A lényegről lesz itt szó olyan 
köntösben, ahogy 
az Operaházban vagy az Erkel 
Színházban nem lehet

A Lászlóban sok 
olyan tanárom volt, 
akik elismertek  
és biztattak

A dámenpromenád, ahogy manapság 
Hölgy utcának nevezzük, a Ligettelek 
talán legkülönösebb helye. Büszke lehet, 
aki lakja, hiszen különleges házak simul-
nak egymás mellett. Némelyik megfris-
sült homlokzatával szinte tündököl, 
mások azonban megszürkült, megfakult 
vakolatukkal, megkopott homlokzati dí-
szeikkel, tégláig kopott lábazatukkal – 
mint megvénült emberek kilyukadt lábbe-
lijükkel –, diszkréten várják a jobb időket. 
De a járókelő így is felfigyelhet a szecesz-
szió csodáira, ami annyira jellemzi a Hölgy 
utcát. Vessenek egy pillantást a több mint 
százéves 18-as számú házra! Spalettás 
ablakai, homlokzatán a gazdag szecesszi-
ós ornamentika különös eleganciát, igé-
nyességet sugároz. Aki lakta, igazán 
nagyszívű jóakarója volt Kőbányának: 
Szekrényessy Károly (1867–1938) sertés-
kereskedő.

Fiatalemberként Kőbánya egyik ser-
tésszállásának – innen a Szállás utca 
neve – hivatalnoka volt, akkortájt, amikor 
Kőbányát Európa sertéskereskedelmi 
központjaként tartották számon. Később 
a sertéskolera, amely végzetes volt a helyi 

vállalatok és sajnos Kőbánya számára is, 
ő felvásárolt és sikeresen fenntartott egy 
jelentős sertésforgalmi telepet, amely a 
Mázsa tér–Horog utca területet ölelte fel. 
Jól tette. Igen tekintélyesen felfejlesztette, 
korszerűsítette. Vagyona is jelentősen 
gyarapodott, s szinte minden befolyó 

hasznát visszaforgatta vállalkozásába. 
A Kőbányai Iparvasutat, amelyet tulajdon-
képpen a sertésszállások között építettek 
fel a bonyolult logisztikai és transzferálási 
rendszer megkönnyítésére, az 1890-es 
években meghosszabbíttatta a Mázsa 
térig, hiszen csak az Üllői úttól a Horog 

utcáig húzódott a keresztutcák összekap-
csolásával. Valószínűleg ma már senki 
nem sejti – a 3-as CAF villamosokon utaz-
va –, hogy valaha ez volt a sertéskereske-
delem vaspályája.

De térjünk visssza Hölgy utcai géniu-
szunkhoz, mert az ő születésnapját ünne-
peljük rövidesen. Szekrényessy Károly a 
Hölgy utcai – vagy ha tetszik, Mázsa téri 
– mágnás, aki a századforduló egyik leg-
vagyonosabb kőbányai polgára volt. Jel-
lemző volt a századforduló mentalitására 
a jótékonyság, így Szekrényessy is alapve-
tően a kultúra, az iskolák mecénása volt. 
A református templom megépítését, ké-
sőbb annak orgonáját finanszírozta. Az 
első világháború idején a Mázsa téren 
saját költségén szükségkórházat rende-
zett be és tartott fenn, fedezve annak 
minden költségét.

A két világégés között Mázsa téri tele-
pein sikeres tenyészállat-kereskedelmet 
folytatott, így talán ő volt az utolsó jelentős 
kőbányai sertéskereskedő. 1938-ban 
hunyt el Kőbányán. Hölgy utcai házát 
Schöntheil Richárd, a kőbányai szecesz-
szió mestere építette.

Szemezgetések Buzás Kálmán Kőbánya oda és vissza című könyvéből

150 éve született a nagy mecénás

Kőbányáról a Yale-re

Szekrényessy Károly háza a Hölgy utcában

Megkezdődött a munka, a felújítás 2019 januárjában fejeződhet be

A csarnok megőrzi ipari jellegét, az aulában vonatszerelvény áll majd

Tóth Evelin 
évfolyamelsőként végzett

Fotó: EMMER LÁSZLÓ

Fotó: Berecz Valter
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Moldova György: Rossz könyvem van, de hazug, tisztességtelen nincsen

Nyomortelepről jött a legolvasottabb írónk

– Fél évet tölthettünk ott, majd mivel zsidó származá-
súak voltunk, következett a sárga csillag és a Klauzál 
utca, a gettó – emlékezett a ma 84. életévét taposó író. 
– 

‚
45-ben, a háború végeztével visszatérhettünk az 

 Augusztába, de a lepusztult négy koszos falon kívül 
semmink sem maradt a „lakásban”. Hogy miként köl-
töztünk később vissza a Pongrác telepre, közelebbről az 
1-es épületbe, arra nem is emlékszem már. Arra vi-
szont igen, hogy onnan jártam a Szent László iskolába.

– Milyen volt az akkori Szent László? 
– Az iskola biztosan jó volt, csak én nem szerettem 

oda járni. Jó tanuló voltam, csak – és ezt csendben 
mondom, pedig igaz – a tanárokkal akadt problémám, 
illetve nekik velem, tudja, a származásom miatt. Má-
sodik gimnazistaként át is iratkoztam a rabbiképző 
gimnáziumba, mert úgy gondoltam, jó lesz az nekem. 
Hát, csalódnom kellett, mert rájöttem, túl okos nem 
lehetek, hiszen ott mindenki tudott minden olyat, ami-
ről magam azt hittem, csak én vagyok azokkal tisztá-
ban. Vissza is somfordáltam a Szent Lászlóba, ahol 
’53-ban éretté váltam. 

– Milyenek voltak az osztálytársai?
– A 4.b osztályban huszonnyolcan voltunk, minden-

féle származású gyerek, és abból huszonheten egye-
temre kerültünk. Barátom azonban egy sem akadt. 
Magamnak való gyerek voltam mindig, ma is az va-
gyok. Az élet hamar megtanított arra, hogy csak ma-
gamra számíthatok, ha valamit el akarok érni. Illetve 
egyvalakiben bízhattam mindig, az édesanyámban, aki 
a lehetőségeihez mérten mind a négy gyerekét meg-
próbálta tisztességre nevelni. Szerintem sikerült is 
neki, hiszen valamennyien diplomát szereztünk.

– Mindig író akart lenni?
– Egy frászt, azt sem tudtam, hogy mi fán terem a 

könyvírás. A fizikai munka, nos, az közel állt hozzám, 
soha nem voltam rest megfogni az „eke szarvát”. Dol-

goztam bányában, kazánszerelőként is, de kubikoltam 
a nagy szocialista építkezéseken, Sztálinvárosban, 
Inotán meg más helyeken is. 

– Mégis, hogyan került közelebbi kapcsolatba az iro-
dalommal?

– Már mondtam, hogy önfejű, öntörvényű ember 
vagyok. Kerestem a lehetőséget, hogy továbbtanul-
hassak. Már a gettóban is volt alkalmam olvasni, egy 
olyan családhoz zsuppoltak be bennünket, ahol ren-
geteg könyv volt a polcokon. Forgattam ezt is meg azt 
is, szépirodalmat és verseket, regényt és mindent, 
ami a kezem közé került. Talán akkor döntöttem el, 
hogy könyvtáros leszek vagy régész. Mondtam is 
édesanyámnak, hogy miben töröm a fejem, ő pedig 
csak hümmögött, majd mondta, ahogy gondolod. Így 
aztán jelentkeztem a Színház- és Filmművészeti Fő-
iskolára – monda nevetve. – Dramaturg szakra. A  je-
lentkezéskor egy írást is be kellett adnom, emlék-
szem, valamilyen Jókai-elemzést nyújtottam be. 
Aztán hazamentem Kőbányára, majd leruccantam 
Berentére földet ásni. Ez azért elég közel volt a régé-
szethez, nem igaz? Már majdnem beletörődtem 
abba, hogy ennyi volt a főiskolás karrierem, amikor 
három-négy hét elteltével kaptam egy levelet a ma-
mámtól, hogy felvettek.

– Emlékei szerint hányan kaptak lehetőséget a szín-
művészetin?

– Száz diákot vettek fel összesen. Ebben benne vol-
tak a színészek, a rendezők, a dramaturgok, az opera-
tőrök meg mindenki. Magam jó kis osztályba kerül-
tem. Például Csurka István és Galgóczi Erzsébet is 
osztálytársam volt. Elmondhatom, hogy életem leg-
jobb időszaka volt a főiskolai évek, és ne felejtsük el, 
akkor jelent meg a Csillag című folyóiratban az első 
novellám, amiért ezer kemény forintot fizettek.

– Hogy emlékszik vissza 1956-ra?

– Október 24-én hárman fegyvertelenül gyalogol-
tunk a Múzeum körúton, amikor egy szovjet tankból 
ránk lőttek. Szerencsénkre nem találtak el, és be tud-
tunk iszkolni egy építkezésre, ahol a földön hevert 
néhány géppisztoly, puska. Magamhoz vettem egyet, 
és csak, amikor győztek az oroszok, november nyolca-

dikán vagy kilencedikén dobtam el Óbudán, a Régi 
Sipos környékén.

– Nem lett baj belőle?
– Bevittek engem is, a Pongrác telepre jöttek 

értem a bőrkabátosok. Na, gondoltam, ennyi volt, 
Moldova elvtárs. Jöhet a dutyi meg a helyben járás. 

De szerencsém volt, köszönet a futballszeretetem-
nek. Ugyanis a főkapitányságon a kihallgató tiszt is-
merős volt, együtt szurkoltunk a Vasas-meccseken. 
Kifaggatott, megpróbált rávenni arra, hogy bemósze-
roljak valakiket, aztán, mert semmit sem mondtam, 
egyszer csak hazaengedtek. Nekem ennyi volt a 
fegyveres harc ’56-ban.

– A főiskolára visszavették?
– Vissza, le is tettem minden vizsgámat, mégsem 

kaptam meg a diplomámat, ugyanis a diplomamunká-
mat a Rajk-perről fogalmaztam meg. Mondták, írjak 
valami mást. Mondtam: nem. Azért annyit sikerült el-
érnem, hogy az utolsó havi ösztöndíjamat megkap-
tam, a diplomám pedig ott ragadt. Most már elmond-
hatom, azóta sem kérték sehol.

– Akkortájt lett kazánszerelő?
– Igen. De mivel az életben semmi sem történik 

véletlenül, a főnököm kiküldött a filmgyárba, mert egy 
érettségihez kötött munkát kellett elvégezni. Le kellett 
vernem a rozsdát a kazánokról. Azt hiszem, akkor 
szerettem bele a filmezésbe, a forgatókönyvírásba. 
Megírtam a Szerelemcsütörtök című novellámat, amit 
meg is filmesítettek. Kaptam egy kis pénzt is érte, de 
tudtam, ezután én írni akarok. És azóta is írok, szeren-
csére könnyen megy még.

– Mikor járt utoljára Kőbányán?
– Sok évvel ezelőtt, amikor egy könyvemhez gyűjtöt-

tem anyagot. Sajnos nem lett belőle semmi, mert a 
szívem akkoriban rendetlenkedett, és a megrendelő 
megsértődött, mert nem szállítottam időre a művet. 

– Sajnálja?
– Nem, mert motoszkál bennem a gondolat, hogy a 

Pongrác telepről írjak. Mégiscsak ott nevelkedtem, 
onnan lettem Reifből Moldova.

Moldova György a Kőbányai út 42. számú földszintes házban született. Ugyanott, 
ahol édesanyja is meglátta a napvilágot 1912-ben. Ahogy mondta, cseppet sem 
volt irigylésre méltó a környék. Akkor nem gondolta, hogy lesz még kegyetlenebb 
is, hiszen a Pongrác úti lakótelepről átköltöztek a közeli nyomortelepre, a híres-
hírhedt Auguszta-telepre.

A fizikai munka közel 
állt hozzám, soha nem 
voltam rest megfogni  
az eke szarvát.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kőrösi

Szeptember 16.  10.00 Társasjáték-fejlesztők Napja

Szeptember 20.   15.00 Nyugdíjasok Akadémiája 
18.00 KKIE 10. Biennále (Kőrösi Galéria)

Szeptember 30.  19.00 Vujicsics 40 – koncert

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. – Köszi

Szeptember 17.   10.30 Óz, a nagy varázsló – a Pódium Színház zenés mesejátéka

Szeptember 24. 10.30 Lúdas Matyi – a Pódium Színház zenés mesejátéka

Szeptember 30.  19.00 „Elégedetten az élettel – Vágyak, célok, küzdelmek” 
– Pál Feri (Feri atya) előadása

Kő-Café

Szeptember 24. 17.00 Ötórai tea Vörös Istvánnal

Szeptember 26.  17.00 A Magyar Hadtudományi Társaság bemutatása – Magyaror-
szág biztonságpolitikai helyzete – előadás

Szeptember 28.   17.00 Református templomunk – amit a református közös-
ségnek köszönhetünk – helytörténeti séta

PROGRAMAJÁNLÓ

Több mint száz könyv szerzője
Moldova György, a Kossuth-díjas író Kőbányán született 1934. március 12-én. Eredeti neve Reif 
György.  A „Moldova” nevet 1955-ben választotta magának, mikor első írása nyomtatásban megje-
lent. Írásaira jellemző a mindennapi élet központi problémáinak, kérdéseinek felvetése, cselekmé-
nyesség, magányos, mindennapi hősök szerepeltetése. Fontos szerepe volt a világháború utáni 
magyar szociográfia megteremtésében. Több mint száz könyvet publikált, néhány hete jelent meg 
legújabb alkotása, A kegyelemkenyér trilógia harmadik része, amelyben a nyugdíjasokról ír.

– A Kolozsvári utcában nevelkedett, álta-
lános iskolába a Patakiba járt. Már akkor, 
nyolcadikosként is pengetett, sőt a Kőbá-
nyán, az Úttörőházban rendezett Ki mit 
tud?-selejtezőn győzött a gitáros-énekes 
kategóriában. Innen már egyenes út veze-
tett a zene felé?

– Közben akadtak kátyúk is. A szüleim 
Esztergomba írattak be, bánya- és vegy-
iparigép-technikusnak tanultam három 
évig. Szerencsémre a kollégiumban mű-
ködött egy zenekar, ahová gitárost ke-
restek. A  meghallgatáson bedobtam 
magam, úgyhogy enyém lett a megüre-
sedett hely.

– Hol itt a buktató?
– Harmadik évfolyamban levittek ben-

nünket a bányába. Percekig lifteztünk 
lefelé a sötétben, aztán egy tárnába vit-
tek bennünket, ahol egyetlen égő világí-
tott, meleg volt, iszonyatosan párás le-
vegő, fuldokoltam, és bevallom, féltem 
is. Amikor végre feljöttünk, azonnal be-
mentem az igazgatóhoz, és bejelentet-
tem: befejeztem a tanulmányaimat Esz-
tergomban.

– Mit szóltak a szülei?
– Elfogadták a döntésemet, de kikötöt-

ték: tanulnom kell továbbra is. Mivel a 
Kolozsvári utca csak egy ugrásra van a 
Pongrác teleptől, ahol a híradástechnikai 
suli volt (ma Pataky István Híradásipari 
és Informatikai Szakgimnázium – a 
szerk.), oda jelentkeztem és ott is érett-
ségiztem. Imádtam a Pongrác telepet, 
pedig nem volt egy nyugis környék. Ki-
sebb balhék, néha verekedések is színez-
ték a programot, mert a telepiek beván-
dorlónak tekintettek minket. 
Óvták a csajokat tőlünk, igaz, 
volt is miért. Pár hete láttam az 
interneten egy kisfilmet, Arnold 
Schwarzenegger és Silvester 
Stallone feküdt egymás mellett 
a kórházban, alaposan össze-
verve. Rambo azt mondta: ugye, 
megmondtam, kár kikezdeni a 
kőbányaiakkal! 

– A gitárja pihent a középiskola 
alatt?

– Szó sincs róla! Csabai Tibor ba-
rátommal alakítottunk egy bandát a 

Halom utcában, egy lakásban próbál-
tunk. Négy tagból állt a zenekar, profi 
szerelésünk volt, a lapgitáromat például 
vécédeszkából vágtam ki. De ez nem 
akadályozott bennünket abban, hogy 
Black Sabbathot és Uriah Heepet játsz-
szunk.

– Ez kemény rock, mégis egy lágyabb 
zenét játszó együttes tagja lett 1970-ben.

– Szép éveket töltöttem el a Corviná-
ban, igaz, más stílust képviseltünk, de 
azért néhány számunkba belecsem-
pésztem egy kis rockos hangzást is. A 
banda felbomlása után vendéglátóztam, 
majd következett a Karthago, amellyel 
már 38 éve, változatlan felállásban mu-
zsikálunk. Mondhatom, a Karthago tart 
fiatalon, a koncertjeinken ugyanolyan 
hévvel zenélünk, mint a kezdet kezde-
tén. Szeretnek bennünket, és mi min-
dent megteszünk annak érdekében, 
hogy ez így is maradjon. 

– Mikor játszottak Kőbányán?
– Tavaly léptünk fel, a Szent László 

Napokon. Kicsit meg is hatódtam, ren-
geteg emlék jött elő. Mondtam is a srá-
coknak, hogy büszke vagyok a kőbányai 
g y ö - kereimre, hiszen bárhová is 

sodort az élet, soha 
nem felejtettem el, 
honnan indultam. 
Alig várom, hogy 
újra Kőbányán 
lépjünk fel!

„A szívem visszahúz, ez a Kőbánya-blues” – énekelte 
ezres rajongótábora előtt Deák Bill Gyulával a Kőbá-
nyai Blues Fesztiválon. És most már bizonyos: nem-
csak a szívük húzza haza az örökzöld sláger szerint a 
kőbányaiakat, hanem az Óhegy park is évről évre: hi-
szen a már tradícióvá lett zenei fesztivált ötödször 
rendezte meg a kerület, s minden eddiginél többen 
látogatták. Külön csemege, hogy a volt polgármester, 
dr. György István „meglepetésvendégként” gitárjáté-
kával színesítette a programot.

Az augusztus 19-i fesztivál szombatra esett, így 
az egész hétvége ünnepi hangulatban telt. Már dél-

után háromra fantasztikus hangulatot teremtett a 
The Pontiac és a Zsuzsi Mosolyog, őket pedig a 
MégEgyKör követte a színpadon. Az önfeledt szóra-
kozás már akkor igazolta Kovács Róbert polgár-
mestert, aki szerint Kőbánya két védjegye a blues és 
a sör. Ám csak ezután következett az, ami szintén 
különlegessé teszi a kerületet: a családias hangu-
lat. A rendezvényen ugyanis Kovács Róbert megható 
szavakkal köszöntött két születésnapost, a Kőrösi 
igazgatóját, Győrffy Lászlót, valamint a legendás 
zenész Póka Egont, akik mindketten augusztus 
19-én születtek.

Végül jöhetett az igazi nagyüzem! A Póka Expe-
rience- szel – Póka Egonnal, Tátrai Tiborral és Földes 
László Hobóval – óriási lelkesedéssel énekelte együtt 
a slágereket a közönség. Hobót ismerve, nem marad-
hatott ki a műsorból a Hetedik című József Attila-vers 
feldolgozása, és persze Jimi Hendrix Hey, Joe! című 
száma. De utóbbinál már ott állt a színpadon Deák Bill 
Gyula, hogy a híres számot a két blueslegenda együtt 
énekelje. S a hangulatot még ezt követően is tudta Bill 
Kapitány és fokozni, mert a Deák Bill Blues Banddel 
az igazi kőbányai blues még hátra volt. A felejthetetlen 
estét tűzijáték zárta.

Szeptemberre is értékes programokat tartogat a 2017-
re meghirdetett Szent László-év. A zeneszerető közön-
ség a Szent Efrém Férfikar nagykoncertjét hallgathatja 
meg szeptember 20-án, szerdán a Szent László-temp-
lomban 19 órától. A Tisztelet Szent Lászlónak és Ár-
pád-házi Szent Piroskának című hangverseny kereté-
ben többek között Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Bartók 
Béla és Ligeti György művei is felcsendülnek. A 2002-
ben alakult kar fő célja a bizánci rítu-
sú keresztény vokális örökség kutatá-
sa és a zene szépségének és miszté-
riumának megismertetése elsősor-
ban a magyar, valamint az európai 
közönséggel.

A gyerekeknek játékos délelőtti 
tanulást és szórakozást ígér a Kőbá-
nyai Könyvtár botanikai előadása 
szeptember 30-án délelőtt, várható-
an 10.30-tól – a pontos időpontról az 
intézmény honlapja ad később tájé-
koztatást. Az ismeretterjesztő műsor 
középpontjában a Szent László-tár-
nics (Szent László király füve) áll, 
amelyhez romantikus monda is kötődik; az uralkodó 
a kun betöréskor isteni sugallatra ebből a növényből 
készült balzsammal tudta gyógyítani a kórt. 

A látogatók ezen felül az elterjedtebb, itthon fel-
lelhető gyógynövényeket és azok kedvező hatásait is 
megismerhetik, de meg is kóstolhatják az egészség 
megőrzését segítő füveket, virágokat. 

A könyvtár rendszeresen szervez Szent Lászlóhoz 
köthető programokat. Korábban a kisebbek már a 
királyhoz kapcsolódó legendákat is eljátszhatták, 
valamint Szent László-énekeket tanulhattak.

Rekordérdeklődés a kerület zenei fesztiválján

Ötödször szólt a Kőbányai Blues

Így biztos a siker: Tátrai Tibor, Hobó, Deák Bill Gyula és Póka Egon együtt

A könyvtár a király életét is bemutatja

Ismeretterjesztő előadás és koncert az uralkodó tiszteletére

Programok a Szent László-évre

Bárhová sodorja az élet, 
mindig kőbányai marad 
Évtizedek óta meghatározó alakja a magyar rocknak Szigeti Ferenc, 
aki immár 38 esztendeje a Karthago rockbandát erősíti. Menedzser, 
zeneszerző, szövegíró – és ma is kőbányainak vallja magát.

Szigeti Ferenc alig várja, hogy újra nálunk lépjen fel 

Kőbánya 
gondosan 

ápolja 
a szent 

király 
emlékét

Moldova György nem írónak készült, 
a fizikai munka vonzotta



14 FÓKUSZ 15GYEREKSAROK

Kőbánya új lakói
Várjuk a kobanyaihirek.szerk@gmail.com címre a kerületi babák-
ról 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.

Egyszer régen, nagyon régen, 
zúgó erdő közelében, 
három nyulak összegyűltek, 
selyemfűre települtek, ottan se ültek 
sokáig, 
talán csak egy fél óráig, 
amikor felkerekedtek, 
hogy már végre hazamennek, 
egy szarka felettük szállott 
s felkiáltott: -Mit csináltok? 
Mit csináltok, három nyulak? 
Úgy ültök ott, mint az urak –

– Úgy, úgy bizony, mint az urak! – 
felelték a három nyulak. – 
Ezután már urak leszünk, 
ebédre rókahúst eszünk! 
Nem fogjuk az időt lopni, 
most indulunk rókafogni! –

Csacsi szarka, nem elhitte? 
Repült is már, a hírt vitte, 
s buta róka is elhitte. 
De hát hogyne hitte volna, 
akármilyen ravasz róka, 
mert a szarka így kiáltott:

– Egy jegenye fölött szállok, 
mikor lenézek a földre, 
három nyulak ülnek körbe. 
Összebújva tanácskoznak – 
Jaj, mekkora nyulak voltak! 
Jaj, mekkora fejük, szájuk, 

a medve egér hozzájuk! 
Hát még miről beszélgettek? 
Hogy eztán csak rókát esznek –

Ennek a fele se móka! 
Szedte is lábát a róka. 
Futott ki az erdőszélre, 
csak mielőbb odaérne!
Hát amint ott futott, szaladt, 
szembe vele farkas haladt: 
– Szaladj te is, komám, farkas, 
jaj, mit láttam, ide hallgass! 
Az erdő közepén jártam, 
most is borsódzik a hátam, 
sosem láttam ilyen szörnyet, 
ottan ültek három szörnyek! 
Három nyúl volt, és akkora, 
fél méter is volt egy foga! 
Hát még miről beszélgettek? 
Hogy eztán csak farkast esznek –

No hiszen egyéb se kellett, 
a farkas is futni kezdett, 
a rókával versenyt futott, 
majdnem az orrára bukott! 
Addig futott, amíg szembe 
nem jött vele egy nagy medve: 
a medve így szólongatta: 
– Hova szaladsz, farkas koma? –

– Medve komám, ne is kérdjed, 
szaladj, ha kedves az élted! 
Erdő közepiben jártam, 

jaj, mit láttam, 
jaj, mit láttam! 
Három nyulak ottan ültek, 
éppen ebédre készültek. 
Akkora volt foguk, szájuk, 
kisegérke vagy hozzájuk! 
Hát még miről beszélgettek? 
Hogy eztán csak medvét esznek! –

Egyébre se volt már kedve, 
szaladni kezdett a medve. 
Elöl róka, hátul medve, 
közben a farkas lihegve. 
Így szaladtak erdőszélre, 
szomszéd erdő közepébe. 
Szaporán szedték a lábuk, 
szellő se érjen utánuk –
Amíg futottak lihegve, 
egy vadász jött velük szembe. 
Nézi is őket nevetve: 

együtt szalad róka, medve –
No hiszen, csak ne nevessél, 
vigyázz, nehogy bajba essél! 
Szaladj inkább te is erre! – 
kiáltott rája a medve. –
Az erdőben három szörnyek, 
puska sem öli meg őket. 
Három nyulak, de akkorák, 
nem láttam még ilyen csodát! –

Szedte lábát a vadász is, 
eldobta a puskáját is. 
Ijedtében megfogadta, 
most az egyszer érjen haza, 
csak ne falják föl a szörnyek, 
sohase vadászik többet –
Ezalatt a nyusziházban, 
fűszálakból vetett ágyban 
három nyuszi aludt szépen, 
összebújva békességben.

Felelős kiadó: Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkor-
mányzat, Kovács Róbert polgármester  1102 Budapest, Szent 
László tér 29. 1475 Budapest, Pf. 35.  Szerkeszti: Wise Adviso-
ry Group Kft.  Elérhetőség: kobanyaihirek.szerk@gmail.com  
Lapigazgató: Elkán Péter  Főszerkesztő: Nagy Szilvia  Újság-
író: Gergely Gábor  Fotó: Kovács Bence, Sopronyi Gyula, Shut-
terstock  Grafika: EMU Stúdió
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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. Ebben a hónapban a Kőbányai 
Gépmadár Óvoda küldte el nekünk a kicsik kedvenc meséjét, ame-
lyet a Napraforgó csoportos Kurucz Hanna illusztrált. 

PÁRKERESŐ. 

Keresd meg, 
melyik 
állatkából 
van két 
azonos 
a képen.

ÁRNYÉKKERESŐ. Mennyi idő alatt találod meg a 
kutyus árnyékát?

Kobányai ovisok kedvenc meséi

SZUDOKU. Töltsd ki a megfelelő ábrát úgy, hogy 
az összes sorban és oszlopban is csak egyszer 
szerepeljenek 1–9-ig a számok. Jó munkát! 

Rejtvényünk fősora az egyik legnagyobb magyar költő lírai versének aktuális idézete.

„Tóth Heléna augusztus 4-én, 
8 óra 28 perckor érkezett kö-

zénk. Egyelőre a szundizás 
és a szopizás teszik ki nap-
jai nagy részét, de nagyon 
mozgékony és érdeklődő 
(éjszaka is :-)), ha ébren 
van” – írta lapunknak Me-
linda, az édesanyja.

„Szabó Richárd Gábor 
május 31-én született, 
31. hétre, de semmi jele 
annak, hogy ez problé-
mát jelentene, férfi mód-
jára mohón eszik és jókat 
alszik” – fogalmazott az 
édesanyja, Farkas Orsolya.

ZELK ZOLTÁN: A HÁROM NYÚL
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Azért mert valaki nem 
egy kőbányai klubban 
sportol, lehet a kerüle-
tünk büszkesége. És 
igen, mi felettébb büsz-
kék vagyunk hazánk 
egyik legjobb öttusázó-
jára, a Kőbányán élő 
Kasza Róbertre. Az idei 
öttusa Európa-bajnok-
ság után most a kairói 
világbajnokságon is 
ezüstérmet nyert, ezzel 
bizonyította, helye van a 
világ legjobbjainak tábo-
rában, a magyar váloga-
tottról nem is beszélve.

A kontinensbajnoksá-
gon elért eredménye a 
hozzáértők szerint még 
kisebb meglepetés volt. 
Nos, Kasza Róbert egy-
értelművé tette, sem 
most, sem akkor nem le-
hetett szó „meglepetés-
ről”. A legnehezebb, az 
úgynevezett hagyomá-
nyos verseny döntője 
után állhatott fel a dobo-
gó második fokára Kai-
róban. Róbert a verseny 
után elmondta, mozgal-
mas és megterhelő 
héten van túl. Ráadásul 
keveset is aludt az el-
múlt napokban.

– Az elutazás előtti éj-
szakán fél egykor szüle-
tett meg a második 
gyermekem, majd más-
nap hajnali háromkor 
indultunk ki a világbaj-
nokságra – mondta. – 
Mivel a mama és a baba 
is jól van, nyugodtan, 
igaz, kissé meggyötör-
ten repültem Egyiptom-
ba. És végül megcsinál-
tam azt, amire képes 
vagyok. Semmi különle-
gesség nem történt. 
Szerintem, legalábbis 
én úgy érzem, jól verse-
nyeztem. Ezüstöt nyer-
tem az Európa-bajnok-
ságon és most a világ-
bajnokságon is, elége-
dett vagyok, eddig ez 
pályafutásom csúcsa.

Aranyos Ajna
Ajna Indianapolisban, az ifjúsági 

úszó-világbajnokságon esélyesként 
szállt vízbe, a verseny lapzártánkkor 
ért véget. A Kőbánya SC versenyzője 

ezúttal sem okozott csalódást: 
800 és 1500 gyorson 

lett második, 400-on viszont 
rajt-cél győzelmet aratott.  

– Nagyon örülök az aranynak, és 
köszönöm mindenkinek, aki a hazai 

világbajnokság után az elmúlt 
hetekben mellettem volt, mert 

hullámvölgyben voltam – nyilatkozta 
a győzelmet követően. – Nagy 

nyomás volt rajtam, mivel sokan 
várták tőlem a legfényesebb érmet. 
Most végre megvan, boldog vagyok.

Az új Egerszegi Krisztinát látják benne

2017. október 4-én ismét Mozdulj Kőbánya
program a nyugdíjasok számára!
A Kőbányai Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezi a kőbányai idősek 
sportvetélkedőjét.  A 2017. évi Senior Tízkarikás Játékok versenyszámai a korábbi évek népszerű 
elemeinek megtartása mellett Szent Lászlóra, a lovagkirályra emlékezve, és a középkori lovagi 
tornák elemei alapján kerültek összeállításra. A Kőbányai Senior Tízkarikás Játékokon kőbányai 
lakcímmel rendelkező, 50. életévüket betöltött amatőr sportolók vehetnek részt. 

A versenykiírás és nevezési lapok az Önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu) letölthetők, 
illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, Állomás utca 26.
és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) szerezhetők be.

Nevezési határidő:

2017. szeptember 25., 16:00 óra
(Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.)

További információ a Kőbányai Önkormányzat honlapján: www.kobanya.hu

KŐBÁNYAI SENIOR
TÍZKARIKÁS JÁTÉKOK

2017

– Mikor kezdtél úszni?
– Apukám ötéves koromban vitt le először az 
Újhegyi uszodába, a Stílus SE edzésére. 
Nekem azonnal megtetszett minden, persze 
akkor még nem gondoltam, hogy később a 
fél életemet a medencében fogom majd töl-
teni. Pontosan emlékszem, 11 éves voltam, 
amikor Turi György kezei közé kerültem. Va-
lamit láthatott bennem, mert alig néhány hét 
múlva elvitt magával egy háromhetes thaiföl-
di edzőtáborba. Óriási élmény volt, soha nem 
felejtem el.

– Akkor már tudtad, hogy ki is Egerszegi 
Krisztina?

– Persze! Már kicsi koromban is ő volt a 
példaképem. Nagy boldogság, hogy megis-
merkedhettem vele. Büszke vagyok arra, 
hogy a barátjának tekint. Nagyon jó volt, 
hogy a világbajnokságon tudtam és éreztem, 
ott van a lelátón és valamennyi úszásomat 
figyeli. 

– Tanácsokat is ad a versenyek előtt?
– Nem szól bele Gyuri bácsi munkájába. 

Csak biztat, és ezzel erőt ad nekem.
– Szemtelenül fiatalon kerültél a felnőttek 

közé. 
– A riói olimpián nagyon kicsinek éreztem 

magam. Ma már kezdem megszokni, hogy 
egyre jobban közéjük tartozom. Remélem, a 
legnagyobbak sem tekintenek már kicsinek.

– Aki egy felnőtt-világbajnokságon döntőbe 
kerül, azt ellenfélnek és nem egy kedves apró-
ságnak tekintik a versenyzők. Te két számban is 
döntős voltál a Duna Arénában…

– Leírhatatlan érzés volt a világbajnoksá-
gon úszni! A magyar szurkolók olyan hangula-
tot varázsoltak, hogy azt szavakkal nem lehet 
elmondani! Imádok sok ember előtt verse-
nyezni, de bevallom, egy kicsit féltem is, mi-
lyen lesz több ezer néző biztatása közepette a 
vízbe ugranom. Szerencsére rám jó hatással 
volt minden, pluszmotivációt éreztem, amikor 

a nevem hallatán „felrobbant” a nézőtér. Jó 
lenne, ha sok ilyen hazai rendezésű versenyen 
úszhatnék még!

– A vébén milyen tanáccsal engedett utadra 
Turi György?

– Nem pakolt rám terhet. Csak annyit mon-
dott, próbáljam meg kiélvezni a világbajnok-
ság minden pillanatát. Úgy érzem sikerült 
betartanom a tanácsát, elégedett vagyok ma-
gammal. Ráadásul talán még meg is leptem 
egy kicsit az eredményeimmel.

– Sokáig nem ülhettél a babérjaidon. Edzést, 
edzés követ. Hogy bírod?

– Csak pár nap pihenőt kaptam a világbaj-
nokság után, a rövid idő alatt nehéz volt feldol-
goznom azt a rengeteg szép élményt, amit a 
vébé nyújtott. Kicsit nyűgös is voltam, amikor 
az első tréningre lementem, de Gyuri bácsi 
hamar helyre tett. Tudatosította bennem, az 
idény egyik legfontosabb versenyére készülök. 
Indianapolisban nem lesz senki tekintettel 
arra, hogy Budapesten miként szerepeltem. 
Arra kért, dolgozzak úgy, hogy az ifivébén, 
minden versenyszám után tiszta lelkiismeret-
tel jöhessek ki a medencéből, mert megtet-
tem minden tőlem telhetőt a jó eredményért.

Óriási siker a vb-nKésely Ajna: Leírhatatlan érzés volt a budapesti világbajnokságon versenyezni 

Kasza Róbert 
ezüstérmes

Kasza Róbert immár 
világbajnoki ezüstérmes is

A Kőbánya SC 15 éves versenyzője, Késely Ajna a hat aranyával a nyári junior 
Eb szupersztárja volt, de a budapesti vizes vb-n két számban, 400 és 1500 gyor-
son szintén döntőbe került. A szakma az új Egerszegi Krisztinát látja benne.

Késely Ajna (középen) a nyári netanjai junior Eb-n hat aranyat szerzett


