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ARADSZKY LÁSZLÓ
Melós krapek voltam, a kőbányaiaktól
nem sokban különböztem
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VARNUS XAVÉR
Nyolc hónapon át tartó
orgonavesperás-sorozattal
várja a közönséget

KŐBÁNYAI HÍREK
A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja XXVII/10. szám 2017. október

Kelengye a kőbányai babáknak
A kerület nevében 100 ezer
forintot adott át a januárban
született Komaság hármas
ikrek szüleinek Kovács Róbert polgármester és Weeber Tibor alpolgármester.
Az anyagi segítség mellé
azonban különleges ajándék is járt: Patrik, Lóránt és
Bence egy-egy babakelengyét is kapott, ami az önkormányzat új juttatása. A 30
ezer forint értékű „Kőbányai
baba vagyok” csomag egy
pelenkázótáska, benne ruhákkal, használati tárgyakkal és egy mackóval. Ezt a
kelengyét a jövőben minden
2017. január 1-je után született kőbányai csecsemő
megkaphatja majd.


Bővebben a 7. oldalon

Rozsdaövezetből pezsgő
Nem kell tovább
ipari és művészeti központ parkolóhelyekre vadászni

Fontos fejlesztések indultak meg a városrészben szeptemberben: egymást érték az
ipari, szolgáltatói és művészeti beruházások. Ókovács Szilveszter lerakta az alapkövet
az Északi Járműjavítóban, a tervek szerint a „rozsdaövezetben” 2019-ben adják át az
Eiffel Műhelyházat, ami a Magyar Állami Operaház logisztikai központja lesz. A kerület
másik prominens vendége Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt, aki a Continental autóalkatrész-gyártó tanműhelyét adta át. Kovács Róbert pedig a Dacheng-központot avatta fel, ahol tradicionális kínai orvoslás folyik majd.

Az elmúlt két hónap tapasztalatai szerint megszűntek a parkolási problémák a kerület azon
pontjain, amelyeket a környező kerületek és az agglomeráció autósai szálltak meg. A problémát az okozta, hogy a belső kerületek újabb helyeken vetették ki a parkolási díjat, ami
miatt egyre több ingázó kezdte a X. kerületet ingyenes parkolónak használni. Válaszul Kőbánya kénytelen volt maga is bevezetni a parkolási díjat, de a helyi lakosok kedvezményt
élveznek: az iskoláknál a szülők ingyen állhatnak meg, míg a gyerekeket suliba viszik, illetve a családi autóra díjmentesség jár a lakóhely környékén.

Részletek a 2., 3. és 6. oldalon

Összeállításunk a 4–5. oldalon

Karády Katalin, a tragikus sorsú díva
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Testületi ülésen ünnepelték a Kőbánya SC sportolóit és vezetőit

Képviselők köszöntötték az úszókat
Különleges alkalom volt a képviselő-testület szeptemberi ülése, amit már az is mutatott, hogy a Köszi
Színháztermében került rá sor. A tágas helyiségre
szükség is volt, ugyanis a városatyák nemcsak a
napirendi pontok miatt érkeztek. A Kőbányai SC
úszóit, vezetőit is vendégül látták, hogy a városvezetés egy kis ünnepség keretében köszönje meg az
idei kemény és sikeres munkát.
A tájékoztatók tudomásul vétele és a szavazásokat követően Kovács Róbert polgármester távollétében Radványi
Gábor alpolgármesterre kellemes kötelezettség hárult. Ő
köszönthette a KSC úszóit és
vezetőit, akik idén is számos
elismerést vívtak ki. A társaság igencsak népes volt, hiszen 8 úszó – Késely Ajna, Telegdy Ádám, Sömenek Onon
Katalin, Pulai Bence, Berecz
Blanka, Tabi Zoltán, Rohács
Réka, Borsi Anett – mellett a
klub hat vezetője, köztük
György István elnök, Turi
György és Güttler Károly edzők
is jelen voltak.
Úszóink idei eredményeiről
egy szívmelengető kisfilmet is
lejátszottak, ahol kiemelkedő
tehetségeink győzelmeinek
legmeghatóbb pillanatait idézhettük vissza. Az összefoglaló
alatt a brit rockegyüttes, a
Queen Mi vagyunk a bajnokok
című száma ment, s a dalválasztás nem is lehetett volna
találóbb. A sportolókat üveg
emlékplakettel is kitüntető

Radványi Gábor ugyanis 46
olyan helyezéshez – köztük 26
aranyéremhez – gratulálhatott,
amelyet a fiatalok hazai és
nemzetközi versenyeken szereztek.
A leghangosabb taps természetesen a KSC legnagyobb reménységének, Késely Ajnának
szólt. A mindössze 16 éves ifi
sportoló ugyanis a nyári budapesti vizes vb-n a felnőttek között is helytállt – két 6., egy 8.
és egy 9. helyezést ért el –,
nem beszélve korosztályának
egy világbajnoki, hat Európabajnoki és 9 országos bajnoki
címéről!
– Köszönjük Kőbánya támogatását, úszóink eredménye is
mutatja, hogy ha összefogunk,
abból nagy dolgok születnek –
mondta az ünnepségen dr.
György István, a Kőbánya SC
elnöke. A Fővárosi Kormányhivatalt is vezető kormánymegbízott György István szerint a
kerületi klub sportolói eddig is
kimagasló eredményeket értek
el, s a jövőben szintén helyt
fognak állni a versenyeken.

Az úszók és a KSC vezetői is sikeres munkát végeztek
A DreherFeszten ezrek buliztak

Radványi Gábor Késely Ajnának húsz helyezéshez is gratulálhatott

A testület az ünneplést megelőzően határozott a napirenden lévő rendeletekről is. Így
felülvizsgálta a helyi esélyegyenlőségi programot, s a

képviselők egyhangúlag támogatták, hogy a jövőben is kiemelten kezeli a rászoruló tanulók támogatását – Kőbánya
számít Rád ösztöndíj –, vala-

Alapkőletétel a járműjavítóban
Újabb fordulóponthoz érkezett a „rozsdaövezet” megújulása: elkezdődött az építkezés a MÁV egykor szebb
napokat megélt Északi Járműjavítójában. Az ünnepélyes alapkőletétel immár garancia arra, hogy az ország
legnagyobb ipari csarnoka sokéves pusztulás után
Kőbánya egyik büszkesége legyen. 2019-től ugyanis itt
működik a Magyar Állami Operaház logisztikai központja. A rendezvény egyik díszvendége Kovács Róbert
kőbányai polgármester volt.
utáni időszakot Ókovács Szilveszter, az Opera főigazgatója.
– Valamint egy 400 fős alternatív bemutatóterem is megépül
a közönség számára.
Az építkezés 3 ütemben
történik. A 2018. június végéig
tartó szakaszban bontási
munkálatok, valamint a tető

Helló ősz!

Az alapkövet Ókovács
Szilveszter helyezte el

és az acélszerkezet megerősítése, javítása zajlik. Ezt követően 2018 végéig a szerkezetépítéssel, illetve a gépészeti, a villamossági és a

A főigazgató Kovács Róbert polgármesterrel is egyeztethetett

homlokzati munkálatokkal
végeznek. Az utóbbi feladatokkal párhuzamosan a közműellátás és a szennyvízelvezetés fejlesztésére és a közúti
infrastruktúra
bővítésére
kerül sor. Az átadás várha
tóan 2019 elején lesz.
Ókovács Szilveszter az
alapkőletétellel egy időben
megnyitotta az Opera 134.
évadát is. Elmondta: az Eiffel
Műhelyház építésével kapcsolatban az Operaház épületét
is felújítják. Ezért jelenleg
csak az Erkel Színház várja a
zenebarátokat, s így a művészek egy része a világot járja,
többek között a szomszédos
országok magyarok lakta városaiban lépnek fel a KárpátHaza OperaTúra keretében.

mint a szemléletformáló programok szervezését és a nyugdíjasok biztonságérzetének
növelését. Hasonló egyetértéssel döntöttek a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi
uszodájának a Belső-pesti
Tankerületi Központ részére
történő térítésmentes használatba adásáról is. A tanulóknak
heti egy tanóra keretében
szerveznek úszást, s az önkormányzat egy úszósáv ingyenes
használatát szavazta meg. Valamint a testület az önkormányzat saját halottjának nyilvánította az augusztus 21-én
elhunyt dr. Kaszás Csaba háziorvost: aki 35 éven át megszakítás nélkül gyógyította kőbányai betegeit.

Új szer miatt lettek
rosszul a Hős utcánál
Azonosították annak a biofűnek a hatóanyagát, amely
miatt augusztusban több tucat
fiatal lett rosszul a Hős utca,
illetve a Stadionok környékén.
Lapinformációk szerint a szer
neve CUMYL-PeGaCLONE, s
olyan mesterséges anyag,
aminek hatása hasonló a marihuánáéhoz. A vegyülettel
először év elején találkoztak a
hatóságok; használata és terjesztése a napokban került tiltólistára. Az anyagot főleg a
Hős utcában terjesztették,
ahol két háztömb is van, amelyekben sok problémás család
és illegális lakásfoglaló él,
akik a békés lakók életét is
megkeserítik. Ezért a Kőbányai Önkormányzat a BRFKval közösen lépett fel a rend
helyreállítása érdekében. A
rendőrök napokon át igazoltattak, míg az önkormányzat
az illegálisan kitett 5-600 köbméter hulladékot szállította
el, illetve a környék rendbetételét is megkezdte. A tapasztalatok szerint a szemét újra
elkezdett felhalmozódni. Minthogy a Hős utca nemcsak Kőbánya, hanem az egész főváros problémája is, ezért Kovács Róbert polgármester korábban jelezte, külső segítségre is szükség lesz, mert a
költségeket nem állhatják
csak a X. kerületiek. A véleményt a kormányzat is osztja:
a kabinet jelezte, hogy készek
segítséget nyújtani a problémák megoldásához.

A X. kerület kétségtelenül az
ország „sörfővárosa” lett szep
temberben, hiszen a városrész
két fesztiválnak is helyszínt
adott. Több mint 6 ezren látogatták meg a DreherFesztet,
ami a sörgyár falai között biztosított felejthetetlen élményt a
sör és a zene szerelmeseinek.
A látogatók ugyanis hatféle, kereskedelmi forgalomban nem
kapható sörkülönlegességet
kortyolgathattak. A legnagyobb
sikert a Dreher Mozaik Komlós
pasztőrözetlen tanksörváltozata
és a Csokis Dreher Bak aratta.
Az egész napos fesztiválon
délutántól ismert együttesek


A kicsik is vidáman táncoltak a szüreti fesztiválon

szórakoztatták a nagyérdeműt:
a Cloud 9+, az Intim Torna Illegál
és a Punnany Massif léptek fel.
Ám nemcsak a sörgyárban
folyt a malátalé, hanem egy
héttel később nem sokkal
messzebb, a Maglódi úti Főzdeparkban is. Itt a Kraft Sörfesztivált tartották meg immár harmadszor, s a szervezők elkényeztették a különlegességekre szomjazó ínyenceket a kézműves sörökkel. A rendezvényre Kovács Róbert is
kilátogatott, s a polgármester nem állhatta meg az igazi
kuriózumok láttán,
hogy maga csapoljon ki egy jó korsó
nedűt. Akiknek az
ízléséhez pedig a
bor állt közelebb,
azok a Testvérvárosok Szüreti Néptánc Fesztiválján
Kovács Róbert is csapolta a kézműves söröket mustot préselhet-

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!

Színes és gazdag programmal kezdődött az ősz Kőbányán. Szeptemberben a
sörről ismert kerületben nemcsak a habzó ital kapott főszerepet, hanem
a szüreti időszak miatt a bor is. Ám a vigasságok mellett bőven volt lehetőség
a mozgásra és az egészségmegőrzésre is.

Operás évadnyitó az újjáépülő Eiffel-csarnokban

Igazi történelmi pillanat volt
az újjáépülő Eiffel-csarnok
szep
tember eleji alapkőletétele. A hatalmas, 22 ezer
négyzetméteres csarnokot a
meghívott vendégek most láthatták utoljára egy légterű
épületként, mert a négy focipályányi belső térből sok kisebbet alakítanak ki. A műhelyház számos funkciót lát
majd el: ide költözik az Opera
9 gyártóműhelye, 8 raktárának összes, mintegy 400 ezer
jelmeze és kelléke, de lesz
benne az intézmény hatalmas
zenekara számára próbaszínpad is. Ám nemcsak az intézmény életét könnyíti majd
meg a közel 20 milliárd forintból megújuló létesítmény.
– Az Eiffel Műhelyházhoz 4
hektár szabad tér is tartozik
majd, a rendezett park a kőbányaiaknak igazi szabadidőközpont lehet – vázolta az átadás

Rengeteg program várta a kikapcsolódni vágyókat
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tek, táncolhattak vagy megismerhették az Óhegy bortörténelmét.
Ám a kőbányaiak bebizonyították, nem csak a sörpadok
mellett ücsörögnek szívesen.
Akkor is élen járnak, ha mozgásról van szó. Közel ezerötszázan vettek részt szeptember 16.
és 22. között az Európai Mobilitási Héten, amely rögtön egy
komoly erőpróbával kezdődött.
Több tucat bringás kerekezett el
a Szent László térről Mogyoródra. A biciklisek persze máskor is
kitettek magukért: a családi kerékpáros programon unokáktól
a nagyszülőkig számos família
tekert az Óhegy parkból a Bánya
utcai pincékig. A komótosabb
tempót választók a Fővárosi Vízművek Ihász utcai víztározójához sétálhattak el, megismerve
az 1869–70-ben megépített objektum történetét, míg az ovisok
és a diákok futóversenyen,
ügyességi versenyeken tehették
próbára magukat.

Mozgalmas szeptemberünk volt, olyan, amilyen egy fejlődő városrészhez méltó. Ez a
hónap is bebizonyította, hogy nemcsak
nekünk, kőbányaiaknak fontos a kerületünk. Országos jelentőségű, történelmi esemény volt, hogy Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója letette az Opera Műhelyház
alapkövét a volt MÁV Északi Járműjavító
területén lévő Eiffel csarnokban. Nagy büszkeség számunkra, hogy 2019-től Magyarország legnagyobb és egyik
legszebb ipari műemléke az Operaház logisztikai központja lesz.
Ezzel Kőbánya felkerül a magyar komolyzenei élet térképére is.
Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy kerületünk a magyar ipari termelés egyik jelentős központja. Ahhoz, hogy a 21.
században a főváros szívében ezt az identitásunkat is őrizni tudjuk, 21. századi iparra van szükség. Kőbányát ma már nem a
füstölgő gyárkémények, hanem a modern technológiák jellemzik. Az elmúlt két hónapban kétszer is avathattunk: augusztusban a Xellia Gyógyszervegyészeti Kft. új központi laboratóriumát,
mely 80 új kőbányai munkahelyet teremtett, szeptemberben
pedig a Continental Automotive Hungary Kft. új, 50 fős elektronikai technikus tanműhelyét, ahol a legjobb szakembereket képzik
majd. A dinamikusan fejlődő autóipar legújabb technológiáit tanulhatják itt a dolgozók és a diákok egyaránt. Az ilyen beruházások az egész ország jövője számára fontosak: nem véletlen, hogy
a Xellia beruházásának avatását Szijjártó Péter külgazdasági és
külügy miniszter, a Continental fejlesztésének átadóját Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter is megtisztelte jelenlétével.
De míg az ország a híradásokból ezen beruházásoknak köszönhetően hallhatott kerületünkről, a gazdaság szempontjából jelentős események mellett a kikapcsolódásra is volt lehetősége a kőbányaiaknak. Helyi közösségünk tagjai az elmúlt
hetekben két sörfesztiválon is koccinthattak, szüreti néptáncokat rophattak és együtt sportolhattak, mozoghattak az Európai
Mobilitási Hét eseményein.
Közös büszkeségünk a kőbányaiak sikere, volt alkalmunk
szeptemberben emlékezetes köszöntéseket is szervezni. Varsányi István karnagy urat köszöntöttük abból a rendkívüli alkalomból, hogy az idén 50 esztendeje vezeti a Szent László Kórust.
Köszöntöttük a Kőbánya SC vezetőit és fiatal úszóit is, hiszen a
2017. évi sportsikereikkel kerületünk jó hírét vitték.
Október első napján, az Idősek Világnapján kerületünk nyugdíjasait, szépkorúit ünnepeltük. A Budapesti Operettszínházban
köszöntöttük az ünnepelteket, ahol egy előadással ajándékoztuk meg mindazokat, akik elfogadták a meghívást. Engedjék
meg, hogy az Idősek Hónapja alkalmából ezúton is erőt, egészséget és boldogságot kívánjak Kőbánya idősebb polgárainak,
Isten éltesse valamennyiüket!
Végezetül meghívom Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére rendezendő megemlékezésre
október 23-án 16 órára a KÖSZI-be, majd a november 4-én 10
órakor tartandó koszorúzásra, az Éles saroknál állított emlékműhöz. Szeretettel várom Önöket, emlékezzünk együtt! hívok
mindenkit a kerület október 23-i ünnepségére.

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

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

Speciális oktatást kapnak a technikusok a kőbányai üzemben

Tanműhelyt nyitott a Continental
Új tanműhelyt nyitott a Continental Automotive Hungary Kft.
Kőbányán. Az ünnepségen részt
vett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is.
– Kőbányát már régen nem a
füstölgő gyárkémények jellemzik, hanem az innováció és a
magas hozzáadott érték, a fejlett technológiai eljárások, a
precizitás. Egymás után bővülnek és létesülnek a kutatóközpontok, gyárak, üzemcsarnokok, a gyógyszeripartól az autóalkatrész-gyártásig – mondta
Radványi Gábor alpolgármester
a Continental Automotive Hungary Kft. új tanműhelyének

megnyitóján, hozzátéve, hogy
ezt a fejlődést, modernizálódást
a most megnyitott 50 fős létesítmény is tükrözi. Az új elektronikaitechnikus-tanműhelyben a
gyártáshoz szükséges, gyorsan
fejlődő és speciális technológia
oktatása zajlik majd.
Az ilyen beruházásokra egyre
nagyobb szükség lesz az iparban. Mint Keszte Róbert, a cég
ügyvezető igazgatója elmondta:
a világ autóipari fejlődése miatt
a munkakörök szédületes tempóban alakulnak át, s a Continental számára kiemelten fontos, hogy technikusi szinten is a
legjobb, legképzettebb munka-

A tanműhelyt Radványi Gábor, Varga Mihály és Keszte Róbert adta át

erővel dolgozzon. Így a képzésen részt vevők – köztük középiskolások – különösen hasznos
tudást kapnak a tanműhelyben.
A 180 millió forintos beruházás-

hoz az állam 123 millió forint
támogatási keretet biztosított.
Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter szerint a kormánynak,
a vállalatoknak és a magyar em-

Ezüstérmes beszállító. A német
Continental a világ második
legnagyobb autóipari beszállítója, 55 országban több mint
220 ezer alkalmazottal. A cégcsoport Magyarországon csaknem 8 ezer főt foglalkoztat: Budapesten, Veszprémben, Szegeden, Makón, Vácon és Nyíregyházán van üzeme, míg Budaörsön gumiabroncs-kereskedelmi központot üzemeltet.
bereknek együtt kell szembenézniük az ipari termelés átalakulásából fakadó feladatokkal,
többek között a megfelelő szakképzettség megszerzésével.
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Elszoktak a kerületből azok a belvárosba tartó autósok, akik ingyen parkolónak használták Kőbányát

Már nem kell vadászni az üres helyekre
A Kőbányai Önkormányzat folyamatosan fejleszti és bővíti a kerületi parkolókat, és sike- hogy a tömegközlekedési csomópontok (Örs vezér tere, Üllői út) közelében élők nem tud- Minden lakos autójának jut hely
rült azt is elérni, hogy a más kerületből érkezők és a Budapest vonzáskörében lakók már ták a saját otthonuk közelében letenni az autóikat. A parkolási díj ellenére minden, állannem használják P+R parkolónak Kőbánya köztereit. Korábban rendszeresen előfordult, dó lakcímmel rendelkező kerületi polgár ingyenesen parkolhat a lakóhelyénél.

Kerületi érdek
az új struktúra

Intézkedni kellett az autóscunami miatt
Budapesten évről évre tovább bővülnek
a fizetős parkolási övezetek, és ezzel
párhuzamosan egyre kintebb szorulnak
azok, akik a főváros külső kerületeiből
vagy az agglomerációból autóval járnak
be dolgozni. A belvárosban ma már 440
forintba kerül egy óra várakozás, és ezt
napról napra nyilván senki sem szeretné kifizetni, így az autósok a fizetős határhoz legközelebb parkolják le a kocsijukat, és tömegközlekedéssel folytatják
útjukat. Ez azonban egyre nagyobb gondot okoz a környéken élőknek, így a
kőbányaiak egy jó részének is.
Ez történt az Örs vezér tere környékén, és néhány hónapja is, amikor a
szomszédos Ferencváros kiterjesztette
az Üllői útra a díjfizetési kötelezettséget: az autósok átmentek a X. kerületi
oldalra, kiszorítva a környéken élő járműtulajdonosokat. Számtalan esetben
a szabálytalanul várakozó gépkocsik
tönkretették a zöldfelületeket is. Hatalmas kátyúk keletkeztek, amelyeket
szinte lehetetlen volt már kerülgetni
mind gyalogosan, mind pedig gépkocsival. Nem beszélve a balesetveszélyről, a kellemetlenségekről és az állandó vitákról, veszekedésekről.
A Gyakorló utcában már bevált metódust követve Kőbánya vezetése úgy
döntött, az itt élő autótulajdonosok ingyenes parkolási lehetőségét meghagyva, fizetős zónát alakít ki az Üllői út
környékén. Erre közel 60 millió forintot
fordított. Júniusban kezdődtek a munkálatok és augusztus 1-jétől már mű-

ködnek is a díjfizetős parkolók. A telepített parkolóórához legfeljebb 150 métert kell gyalogolni az autósoknak, hogy
kifizethessék az igazán méltányosnak
tekinthető, 175 forintos óradíjat. Ez a
legkisebb összeg, amit a fővárosi rendelet lehetővé tesz, mert a parkolási díj
minimum a mindenkori BKV-menetjegy 50 százaléka.
A díjfizetés alól azok a helyi lakosok
kaphatnak felmentést, akik befizették
az évi 2540 forint regisztrációs díjat az
első autójuk után. Egy bejelentett lakáshoz két autó kaphat parkolási engedélyt. Az első ingyenes, de a második
gépjármű után a befizetendő díj már a
környezetvédelmi besorolástól függ; az
összeg éves szinten 18 ezer és 45 ezer
forint között mozog. Az elektromos
gépjárművek a törvény értelmében térítésmentesen parkolhatnak a kőbányai
zónákban is.

Az Üllői út – Száva utca – Fogadó
utca által határolt területen 1200
gépkocsinak jut hely. Az önkormányzat eddig 1000 engedélyt
adott ki az arra jogosultaknak.

Nyáron került sor a Somfa köz felújítására, a forgalmi sáv 4 méter, a
párhuzamos parkolásra kialakított
rész pedig 2 méter széles lett.

A Gyakorló utcai, már korábban
kiépített parkolót is felújította, kibővítette az önkormányzat. A munkálatoknak köszönhetően 1550
autónak jut hely, amelyre 1300 ingyenes parkolási engedélyt adtak
ki az állandó lakcímmel bíró gépkocsi-tulajdonosoknak.

Radványi Gábor

Meg is újultak a parkolók
Az elmúlt években a kerület út- és járdafelújítási programjának részeként az
önkormányzat sokat költött a parkolók felújítására, bővítésére az Üllői út melletti parkolási övezetben is. A Gyakorló utca környékén, illetve az Üllői út –
Száva utca – Fogadó utcai részen a férőhelyek nagy részére ingyenes parkolási
engedélyt adott ki az önkormányzat az ott lakóknak. Megújultak a Somfa köz
parkolóhelyei, 137 új, az utcaképet előnyösen befolyásoló, kulturált parkolóhely
jött létre. Ezzel itt 1200-ra emelkedett a férőhelyek száma. A Szárnyas utcai
belső parkolók felújítása is befejeződött: 54 parkolóhely szépült meg a bekötő
útszakaszokkal együtt, miközben a Zágrábi utca felőli rész mintegy 650 négyzetméteres felületen kockakő burkolatot kapott.

Ingyenes megállás két helyi iskola előtt

Felújítás saját pénzből a Kökinél

Tárcsa kell a várakozáshoz

Rendet tett
a kerület

A Kőbányai Önkormányzat határozott
arról, hogy az Üllői közben, a Janikovszky Éva Általános Iskola, valamint a Gém utcai iskola előtt segíti a
gépkocsival az iskolához érkező, gyerekeiket szállító szülőket. Az Üllői
közben az iskola előtt, az utca mindkét oldalán 30-30 méteres részen
reggel 7 és 9 óra, valamint 15 és 18
óra között 15 percet várakozhatnak a
gépjárművel érkezők. A Gém utcában
100 méter hosszban, 8 és 18 óra között szintén 15 perc az ingyenes várakozási idő.
A napokban már kikerültek a táblák erre vonatkozóan, de az illetékesek felhívják a figyelmet arra, hogy a
várakozó gépkocsiba, jól látható helyre egy úgynevezett „tárcsát” kell kitenni, amelyen jelölni kell az érkezés
időpontját az autósoknak. A táblácskákat a kerületi Parkolás Üzemeltető
Iroda adja ki, rendszámra és a tanév
egész idejére. Csak az kaphat „tárcsát”, aki kerületi lakos és igazolni
tudja, hogy a gyermeke a fent említett
iskola tanulója.

A Kőbánya–Kispest határán elterülő úgynevezett Köki-terminál X. kerületre eső
részét a Kőbányai Önkormányzat, a fővárosi beruházás elhúzódása miatt és a kőbányaiak érdekében, saját finanszírozással
rendbe hozta. A korábbi földes parkolóban
kátyúzási munkálatokat végeztek, majd a
területre több rétegben mart aszfalt került. Ennek köszönhetően megszűntek a
vízátfolyások, a tócsák, ma már száraz
lábbal is át lehet kelni a területen. A munkának köszönhetően a parkolófelület rendezett képet mutat.
A vagyonkezelő munkatársai a Sibrikfelüljáró környékén is hasonló munkát végeztek. A felüljáró alatt megszüntették a
kitaposott, sáros, lyukakkal teli területet,
ide is mart aszfalt került, ami a kulturált
gyalogos közlekedést segíti elő.
A Téglavető út és a Maglódi út kereszteződésében, a parkoló területén is munkálatok folytak. Ennek eredményeként megszűntek a mély gödrök, már nem áll a víz a
parkolóban, biztonságosabban lehet ki- és
behajtani a területre.

A gyermeküket iskolába vivő szülők
negyedórára ingyen állhatnak meg

Szilárd burkolat, rendezett zöldfelület, új világítás

Megújul az Örs vezér
terén a P+R parkoló
Hamarosan az Örs vezér terénél is
könnyebb lesz parkolni

A főváros beruházásában a már
meglévő parkoló átépítésével elkezdődött a Fehér út mellett található
autóbusz-végállomás mögötti P+R
parkoló felújítása és bővítése. A fejlesztés eredményeként a jelenlegi
104-ről 265-re nő a parkolóhelyek

száma az Örs vezér tere mellett.
A várakozóhelyen belül, a metróvégállomáshoz a lehető legközelebb
elhelyezve, 40 férőhelyes, fedett B+R
(kerékpár) parkolót is létrehoznak.
A munkálatok során a parkoló szilárd burkolatot kap, ahol megújul a

Két hónap telt el a fizetős parkolási
zónák bevezetése óta, amelyet az önkormányzat részéről komoly tervezés
és a szükséges beruházások elvégzése előzött meg. Az eddigi tapasztalatokról Radványi Gábort, Kőbánya alpolgármesterét kérdeztük.

közvilágítás, valamint a zöldfelületek is. A P+R parkolót reggel 6 és
este 22 óra között alkalmanként egy
vonaljegy áráért, 350 forintért lehet
majd igénybe venni. 22 és 6 óra között pedig megkezdett óránként 105
forintot kell majd fizetni.

– Miért volt szükség a fizetős parkolók bevezetésére?
– Mindig szem előtt tartottuk a helyi lakosok érdekeit, hiszen nekünk a kőbányaiak a
legfontosabbak. Kerületünkben a parkolás
szinte megoldhatatlan volt már, hiszen az
autósok a külső kerületekből és Budapest
szomszédságából is nálunk kerestek ingyenes parkolási lehetőséget, mert a főváros
több részén is, és már nem csak a belvárosban, súlyos forintokat kell fizetni a várakozásért. Ezzel viszont a kőbányai lakosoknak
okoztak gondot, nekik nem jutott hely a parkolókban. A problémát meg kellett oldanunk,
és az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján
kijelenthetem, sikerült orvosolni a bajt. A más
kerületből vagy Budapest környékéről érkező
autósok el is szoktak a kőbányai fizetős helyekről, máshol próbálják egész napra letenni
a gépkocsikat.
– Hogyan fogadták a kerületiek az önkormányzat döntését?
– Tudtuk, hogy a díjfizetés némi feszültséget okoz majd, de a visszajelzések ismereté
ben megállapítható, hogy döntésünk helyes
volt. Az állandó lakosok már kényelmesen
parkolhatnak lakóhelyük közelében, megszűnt a tumultus a parkolókban, már nem
kell kirakni a megtelt táblát. Úgy érzem, a
kőbányaiak megértették, hogy értük születtek az intézkedések, épültek és újultak meg
a parkolók. Ugyan a fizetős parkolók nem
rentábilisak a kerületnek, de az önkormányzat a kőbányaiakat szolgálva döntött a létesítésük mellett. Kiemelném, hogy az elvégzett
munkálatok teljes összege az egyik legnagyobb önkormányzati beruházás az idei
évben, összértéke 250 millió forint.
– Milyen a parkolók kihasználtsága?
– A Gyakorló utcában napközben körülbelül 60 százalékos, az Üllői úti új övezetben
pedig 75-80 százalékos. Este 6 óra után más
a helyzet, mivel nem kell fizetni a várakozásért, de így is jut mindenkinek hely a parkolókban. A tervezésnél és a munkák során is
nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a legjobban kihasználjuk a területeket, s így a lehető legtöbb parkoló létesülhessen.
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A MI KŐBÁNYÁNK

Ingyen vagy kedvezményesen jár a vakcina

Érdemes kérni az oltást

A MI KŐBÁNYÁNK

Takarítottak a diákok

100 ezer forint a trikreknek
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Különleges figyelmet fordít a Kőbányai Önkormányzat a fiatalokat fenyegető betegségek elleni, de nem kötelező védőoltásokra.
Ezért a kerület továbbra is kedvezményesen, illetve ingyenesen
teszi lehetővé fiataljaink számára a HPV és a gennyes agyhártyagyulladás (meningococcus) elleni oltóanyagot.

Kicsiknek és kamaszoknak
is jár kedvezményes oltás

Az állam 2014 óta minden 12. évét betöltött, 7. osztályos lánynak ingyen adja
a Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni
védőoltást. A vírus nemi úton terjed, s a
nőknél akár méhnyakrákot is okozhat,
de a férfiaknál is kialakulhatnak miatta
szemölcsök a nemi szerven, illetve akár
bizonyos daganatos elváltozások is.
Ezért az önkormányzat a 13 éves fiúknak is biztosítja kedvezményesen – 90
ezer forint helyett 5 ezer forintért –, rászorultság esetén pedig ingyen a védőoltást, ha azt a szülők kérik.
Szintén a zsebébe nyúl a kerület, ha a
gennyes agyhártyagyulladás elleni küzdelemről van szó. Az állam ez évtől már
ingyen oltja a kisgyermekeket a betegség C típusa ellen. Kőbánya viszont a 10
évesek esetén is ingyen biztosítja a vak-

cinát, s nem is csak egy, hanem a betegség öt típusa közül négy ellen.
– A magyar életkorhoz kötött védőoltási rendszer az egyik legjobb, ha nem a
legjobb a világon az Egészségügyi Világszervezet szerint – mondta Szentes
Tamás, az országos tiszti főorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár.
– De természetesen az önkormányzatok
részéről jó döntés, ha védőoltásokat
vásárolnak polgáraiknak.
Szentes Tamás szerint ugyanis a két
betegség komoly egészségügyi kockázatot jelent. A HPV-fertőzésen a nők 80
százaléka esik át élete során, még ha az
nem is okoz intenzív tüneteket. Éppen
ezért fontos, hogy a serdülők a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a
védőoltást. A meningococcus ugyan
ritka fertőző betegség, de nagyon súlyos
lefolyású: az esetek ötödében halálos
lehet a kimenetele. A védőoltások azonban szinte teljes garanciát jelentenek az
egészségre.
– Az önkormányzat által vásárolt oltóanyagok hatékonyak és biztonságosak, így a védőoltásban részesültek biztonságban érezhetik magukat – magyarázta Szentes Tamás. – Ugyanakkor ez
csak az adott kórokozóra van hatással,
és nem vonatkozik olyan más kórokozókra, amelyek hasonló módon terjedhetnek.

KEDVEZMÉNYES
VÉDŐOLTÁS

A fiatalok a lehullott lombot is összeszedték

Kilenc iskola rendezett tisztasági akciót a CIKK Egyesület, a Kőkert és a Kőbányai
Diáktanács szervezésében. A fiatalok több tucat köbméter lombot és ágat gyűjtöttek iskolájuk környékén. Négynapos papírgyűjtő verseny is indult, a papírt 22 forint/
kg áron vették át az intézményektől, s a tanulók átlagában legtöbbet gyűjtő három
iskola pénzjutalomban – 120, 80 és 40 ezer forint – is részesült. A győztes a Kertvárosi Általános Iskola lett közel 8 tonna, fejenként átlag 30,5 kiló papírral.

Távol-keleti orvoslás a Dacheng-központban

Kínai gyógyítók Kőbányán
Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuját a Dacheng Magyar–Kínai Orvos Központ a Szállás utcában. Alig fél év alatt épült
fel, és már várja a betegeket, a gyógyulni vágyókat. A megnyitó
ünnepségen részt vett Kovács Róbert polgármester és Radványi
Gábor alpolgármester.
Zhang Qing Bin, a Dacheng Magyar–Kínai
Orvos Központ tulajdonos-elnöke híres
kínai orvoscsaládba született, Budapesten 1991-ben telepedett le. Zhang doktor
ma már a Hagyományos Kínai Orvoslás
Magyarországi Egyesületének elnöke.
Zhang doktor elmondta, számukra igen
fontos a magyar páciensekkel is megismertetni a távol-keleti gyógyítást.
Kovács Róbert polgármester elmondta, hogy Zhang professzort közel 20 éve
ismerte meg, amikor az orvos és felesége megalapították a kínai kolónia első

hétvégi iskoláját a Bem József Általános
Iskolában, ahol ő akkor igazgató volt. Az
orvosi központ megalapításával Zhang
doktor ismét bizonyította Kőbányához
való ragaszkodását.
A Szállás utcai intézményben a kínai
egyetemeken végzett, Magyarországon
élő szakorvosok várják a betegeket, akik
a hagyományos kínai orvostudomány
alkalmazásával – és természetes alapanyagú készítmények segítségével – az
egész
ségügyi problémák megoldásán
dolgoznak.

FIÚGYERMEKEKNEK

A Kőbányai Önkormányzat 2017-ben is nagy
kedvezménnyel biztosítja a fiúgyermekek számára
a humán papillomavírus (HPV) által okozott
méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltást.
A kedvezményes vakcinát azok a fiúgyermekek vehetik igénybe, akik
2004-ben születtek, kőbányai (állandó) lakóhellyel rendelkeznek és
életvitelszerűen is itt tartózkodnak. A méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök
elleni, három oltásból álló védőoltás-sorozat 5000 forint szülői önrész
fizetése mellett igényelhető. A fennmaradó 85 ezer forintot az önkormányzat
fizeti. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 2004-ben
született fiúgyermekek ingyenesen kaphatják meg a védőoltást.
A védőoltás igénylése iránti kérelmet szeptember 1-től október 15-éig
ügyfélfogadási időben folyamatosan lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, Állomás u. 26. és 1108 Budapest, Újhegyi
sétány 16.) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálynak címezve (1102 Budapest,
Szent László tér 29.). A kérelemhez mellékelni kell az önrész befizetését igazoló
postai csekk vagy az átutalási megbízást igazoló irat másolatát.
Bővebb információ:
Barta Erika egészségügyi referens
+36 1 4338 332

A központot Kovács Róbert nyitotta meg

Az őszi rózsa

Patrik, Lóránt és Bence (balról jobbra) ritka jókedvű gyerekek

Elsők között kapta meg a kerület babakelengyéjét a há
rom csöppség.
Nem mindennapi bébicsőszöket kaptak a januárban született kőbányai
hármas ikrek (trikrek). Komaság Patrikhoz, Lóránthoz és Bencéhez ugyanis Kovács Róbert polgármester és
Weeber Tibor alpolgármester toppantak be egy délután. A városvezetők
ajándékot is hoztak: a kerület nevéA kelengyéket és a 100 ezer forintot
ben 100 ezer forintot adtak át, vala- Kovács Róbert és Weeber Tibor adták át
mint Kőbánya új babacsomagjának
három darabját.
Mintha csak számított volna a Komaság család három csecsemője az
Ritka a három csemete
Kinek jár a kelengye?
illusztris vendégekre: a kisfiúk sem
A jövőben minden 2017. január
Kőbányán néhány évvel a Komanyűgösek, sem álmosak nem voltak,
1-jén, illetve azt követően szüleság fivérek érkezése előtt születamikor Kovács Róbert és Weeber
tett pici után igényelhető a csomag
tek utoljára hármas ikrek. Az
Tibor megérkeztek. Érdeklődően csillogott a szemük, amikor a híres csaaz önkormányzatnál a születést
ilyen családi áldás ugyanis ritka
ládot a városvezetők köszöntötték.
követő egy évben. A feltétel, hogy
természetes fogantatás esetén.
a gyermeknek lakóhellyel kell
Minden körülbelül 80. születésre
– Kőbánya elismeréssel adózik a
rendelkeznie a kerületben, valajut egy egészséges ikerszülés.
gyermeket nevelők kitartása és áldozatvállalása előtt. Büszkeség a városmint a családi pótlékra jogosult
A hármas ikrek aránya pedig az
nak, ha egy baba megszületik, ám
törvényes képviselőnek a születés
ikrek között hasonló. Vagyis mintés a kérelem benyújtásakor szinegy nyolcvanszor nyolcvan szülenemcsak az örömben, hanem az anyagi terhekben is osztozni szeretnénk a
tén kőbányai lakóhelye kellett letés esetén, tehát 6000-ből egygyen, illetve életvitelszerűen is a
szer jön három egészséges baba
jövőben – mondta a polgármester,
X. kerületben szükséges élnie.
a világra.
amint átadta a kerület ajándékait.
A kicsik a kerület új babaköszöntő csomagjának
Mi van
három darabját kapták
unokákkal töltse. A feszített tempó miatt azonmeg. A 30 ezer forint éra pelenkázótáskában?
tékű, „Kőbányai baba vaban alig tudja a család
gyok” logóval díszített
kifújni magát, ezért a
pelenkázótáska, benne
két városvezető is „be lett
Mackó
ruhákkal, használati tárfogva”. Játszani kellett a
gyakkal és egy mackóval,
kicsikkel,
dajkálni
a jövőben minden kerüleőket,
és
óhatatlanul
Cumisüvegti újszülötthöz eljut. A kea pelenkázás ideje
Partedli
hőtartó
rület új büszkeségeinek
is eljött. Utóbbiban
gondtalanabb cseperedéWeeber Tibor bisét azonban egyéb módon
zonyult felülmúlhatatlannak. Ez
is biztosítani akarÉtkészlet
ta az önkormánynem is csoda, hizat: a városvezetők
szen az alpolgármester hét vér szerinti és
100 ezer forintos
három családjába fogadott
utalványt is átadPléd
tak, ami nagyon jól
gyermeket nevel, illetve nevelt fel!
jött a másfél szobás lakásban élő
– A terhesség hetedik
Kifogó
családnak.
hetében derült ki, hogy
– Rengeteget
rögtön háromszorosan is
kell költeni a három kicsire, gyakorapa leszek – emlékezett vissza
latilag nincs az a pénz, ami elegendő
Komaság György. – Bevallom, kellett
lenne – mondta vidáman az édes- fantasztikus érzés három ilyen picit hozzá egy-két hónap, mire felfogtam,
anya, Komaság-Horváth Hen
rietta. nevelni, nincs az a pénz, amit ne ér- ez mit jelent. De nemcsak nekem volt
– A 100 ezer forint nagy része való- nének meg.
hihetetlen az orvos bejelentése.
színűleg pelenkára megy el, mert
A családnak másfajta segítség is Édesanyámnak tíz percig könyörögabból mostanában egy hónap alatt elkél, mert „három gyerekhez hat kéz tem, higgye el, egyből három unokája
700 darabra is szükségünk van, ami kell”. Nagy szerencse, hogy a nagyma- is lesz. A kollégáim is ledöbbentek.
30-40 ezer forint. És akkor még a mi – Henrietta édesanyja – szinte min- Ők máig azzal zárják le tréfásan a
különböző kenőcsökről nem is be- den nap a fiatalok segítségére siet, és vitás beszélgetéseket, hogy „de legszéltünk, s arról sem, hogy minden boldogan utazik egy órát Csepelről, alább hármas ikreket nem kívánok
felszerelésből hármat kell venni. De hogy a délelőttöt és a kora délutánt az neked”.

Ezekben a hetekben virágzik az őszi rózsa
(Aster), kis számú őszi virágaink egyike.
Nagyjából kétszáz fajt sorolunk a nemzetségbe. Nagyságuk és színük igen változatos,
kedvelt őszi virágaink közé tartoznak. Az alacsony fajtákat sziklakertekbe vagy szegélynövénynek ültethetjük. A közepes magasságúakat vágott virágként is használhatjuk, míg
a magas növésűek esetleg térelválasztásra is
alkalmasak. Az egész világon elterjedt, Európától Ázsiáig, Észak- és Dél-Amerikáig mindenhol találhatunk őshonos fajt. Újabban vita
tárgya, hogy a valódi Asterek csak Európában
és Ázsiában őshonosak, az amerikai fajok
pedig más nemzetségbe tartoznak.
A növény életmódját tekintve évelő. Az első
fagyok után a növény föld feletti része elfagy,
nem fejlődik tovább. A föld alatti része telel át
és hajt ki tavasszal. Magasságuk igen változatos, 15-20 cm-től akár 100-150 cm magasra is
fejlődnek. Viszonylag kevés idő áll a rendelkezésére a virágzás kezdetétől a mag beéréséig,
így tömegesen virágzik és érlel magot. A növény díszítőértéke magas, rendkívül alkalmas
az őszi időszakban arra, hogy színessé tegyük
a kertjeinket. Előszeretettel alkalmazzák
akár falusi, akár városi kertekben is. Az Asterek nem tartoznak a nagyon igényes növényeink közé. Viszonylag jól tűrik a szárazságot, a
kitett körülményeket. Napra ültessük, a virág
színek így mutatkoznak a legjobban.
Szaporítása sem nehéz, viszonylag lassan
terjedő évelő növény. Nagy telepeket hoz
létre az évek alatt, ezeket időnként tőosztással szedjük szét. A tőosztás ideje tavasszal, a
vegetáció kezdete után van. Szaporíthatjuk
magvetéssel is. Az őszi rózsa magja apró,
ezért a magvetéskor érdemes homokkal keverni, hogy jobban lássuk a magvetés sűrűségét. Ne vessük túl mélyre, mert az apró
magoknak a csírázáshoz fényre van szükségük. A magvetést is a tavaszi időszakban
célszerű elvégezni. Viszonylag hamar megerősödik, de az első évben fokozottan figyeljük a kis növények fejlődését.
Az őszi rózsának kevés betegsége van.
Csapadékos időjárásban a lisztharmat támadja. Általában nincs szükség védekezésre, de amennyiben nagy a fertőzés, akkor
kéntartalmú vagy kénpótló szerekkel tudunk
permetezni. Az állati kártevők nem nagyon
bántják. Ritkán találunk rajtuk levéltetűt, de
ezek a kártevők általában nem lépik át azt a
küszöbértéket, hogy védekezni kelljen ellenük. A meztelencsigák egyes Aster-fajokat
kedvelnek, ezért figyeljünk oda rájuk. A meztelencsigák ellen csapdázással védekezzünk
vagy szedjük össze őket. Házi kertben soha
nem javasolok kémiai védelmet a csigák
ellen, mert a csigacsalétkek veszélyesek a
háziállatainkra, illetve a madarakra is.
Az Asterek az őszi kertek egyik legszebb
virágzó növényei. A virágszínek változatossága egészen a fagyokig megállás nélkül díszíti a kertet. A virágzási erélyük vetekszik a
krizantémfélékkel. Kék, sárga, bordó, fehér
színű virágaik hol aprók, hol nagyobbak, fajtától függően. A virágzó növényekben szegény szeptember-október hónapok igazi sikernövénye az évelő őszi rózsa.
Hajnal Sándor,
a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola
igazgatója

8

KŐBÁNYAI PIHENŐ

KŐBÁNYAI PIHENŐ

Közeleg a Mindenszentek és a halottak napja

Hosszabb nyitva tartás a temetőkben
Csúcsforgalomra számíthatunk a hónap végén a
főváros legnagyobb temetőjében, a kőbányai Új
Köztemetőben is. Mindenszentek és halottak napja
alkalmából a Budapesti Temetkezési Intézet (BTI)
meghosszabbított nyitva tartással készül, hogy a
hozzátartozók a várható hatalmas tömeg ellenére is
zavartalanul emlékezhessenek.
Az Új Köztemető október 28tól november 2-ig reggel 7 órától este 8-ig tart nyitva. A temető irodáiban ugyanezen napokon reggel 8-tól este 6-ig
várják a hivatalos ügyeket intéző ügyfeleket. A meghosszabbított nyitvatartási idővel szeretnék segíteni a gördülékenyebb ügyintézést a jeles
napok alatt is, hiszen sokan
ilyenkor váltják újra elhunyt
szerettük sírhelyét vagy tájékozódnak a sírhelyek állapotáról,
azokkal kapcsolatos további
teendőkről – tudtuk meg a BTI
Szolgáltatási Igazgatóságán.
Pénzes Kristóf marketingmenedzser elmondta: az intézet
minden évben kiemelten kezeli az Új Köztemetőt halottak
napja környékén, hiszen ekkor
fordulnak meg a legtöbben a
temetőben. – Fontos kiemelni,
hogy a legforgalmasabb napokon több kisbusz is közlekedik
a temetőben, hogy a nehezen
közlekedő, idős látogatók is
könnyebben megközelíthessék
szeretteik sírhelyét.

Fónay Jenő öröksége
Kőbánya történelme is

Térzene, lovas bemutató színesítette a programot

Az idei az első alkalom, hogy az 1956-os forradalom
és szabadságharc megemlékezésén nem lesz jelen
Fónay Jenő. A Politikai Foglyok Szövetségének ala‚
pító elnöke 2017. június 16-án elhunyt. Az 56-os
halálraítélt szabadságharcos a rákoskeresztúri Új
Köztemető 300-as parcellájában nyugszik.

Már tízedik alkalommal
rendezte meg az önkormányzat a Kőbányai Rendvédelmi Napokat az Óhegy
parkban szeptember első
hétvégéjén. A rendezvényen a látogatók testközelben ismerkedhettek meg a
rendőrség, a tűzoltóság, a
katasztrófavédelem, a polgárőrség, a katonaság és
más rendvédelmi feladatokat ellátó szervezetek
munkájával.

Készül a BKK is
A BKK halottak napja előtt
teszi közzé, hogy a temető
környékén mely járatokat
sűrítik. Ezt a Budapesti
Temetkezési Intézet is
megosztja, ezért érdemes
figyelemmel kísérni a BTI
honlapját (www.btirt.hu) a
legfrissebb információkért. A legnagyobb forgalom várhatóan a halottak
napja előtti hétvégén, október 28–29-én lesz.
A BTI idén is megrendezi a
halottak napi megemlékezést.
A hivatalos megemlékezést október 31-én, 17.30-kor a temető szóróparcellájában tartják,
ott emlékeznek meg azokról,
akik már nem lehetnek velünk.
– A temető bejáratát a tavalyi
évhez hasonlóan, most is kegyeletteljes motívumokkal,
fényfestéssel világítjuk meg –
tette hozzá Pénzes Kristóf –,

A siralomház eredeti berendezése a zord körülményeket tükrözi
Az Új Köztemető reggel 7-től este 8-ig lesz nyitva

illetve halk klasszikus zene segíti a meghitt pillanatokat.
Az Új Köztemetőre halottak
napja környékén nem vonatkoznak azok a korlátozások,
mint a többi budapesti köztemetőre, hiszen ide mindennap
be lehet hajtani autóval is, ráadásul október 28. és november 2. között mindezt ingyenesen lehet megtenni. Azonban
érdemes számolni a ki- és

behajtásnál torlódásra. A temető teljes területén a KRESZ
szabályai érvényesek. A rendőrség a forgalom irányításában is tevékenyen részt vesz.
Aki teheti, annak a legegyszerűbb és talán leggyorsabb is,
ha tömegközlekedéssel közelíti meg a temetőt.
A nagy tömeg miatt a látogatóknak fokozottan kell figyelniük értékeikre is, hívta fel a fi-

gyelmet a BTI. – Sajnos a temetőbe látogatókat nem tudjuk
megszűrni – jelentette ki Pénzes Kristóf. – Természetesen
társaságunk megerősített létszámú biztonsági őrökkel igyekszik szolgálni a látogatók nyugalmát. Ezenkívül a rendőrség
és a polgárőrség is jelentős létszámmal jelen lesz, ezzel is
biztosítva a békés, nyugalmas
megemlékezést.

Veterán ’48-asok emléke
A kerület lakosai évről évre az Új Köztemetőben hajthatnak fejet az aradi
vértanúk és a mártírhalált halt miniszterelnök, Batthyány Lajos emléke előtt
október 6-án. Arról azonban még nem
tudunk mindent, kik is fekszenek az
1848–49-es sírokban.
Az Új Köztemető 1886-ban nyílt meg,
oda a szabadságharc leverését követő
megtorlásban kivégzett mártírokat
ezért aligha temethették, tudtuk meg
Verbai Lajostól, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjétől. Mégis lelhettek végső nyugalmat a parcellákban hősi halált halt katonák. 1849 áprilisa után ugyanis a mai főváros területe
is csatatér lett, Kőbánya fontos szerepet kapott. Itt kellett egy kisebb csapatnak lekötnie az osztrák főerőket,
hogy addig a magyar derékhad bevegye

Vácot. A csatákban Kőbányán is estek
el katonák. Ők olyan temetőkbe is kerültek, amelyeket később felszámoltak. Ezekről a nyughelyekről is kerülhettek az Új Köztemetőbe honvédek,
de az elhunytak nagyobbik része nem a
csaták áldozata lett.
A temető megnyitásakor díszsírhelyeket hoztak létre a szabadságharc
veteránjainak, arra számítva, hogy
sokan majd egykori bajtársaik mellett
akarnak nyugodni. 1988-ban állapotfelmérés készült a sírhelyekről. A legrégebbi temetői iratok nem kerültek
elő, de 87 nevet sikerült azonosítani.
Köztük több néhai tisztét, de a hősök
között ismerünk a kiegyezés utáni képviselőházi alelnöki titkárt, és itt nyugszik Nemes János honvéd százados,
illetve Takaró Mihály ezredes is.

Fónay Jenő 1956. október 23-án
a Bem téri és a Szabadság téri
tüntetéseken is az első sorokban menetelt, majd csatlakozott
a Széna téri ellenállókhoz. Elhivatottságának és bátorságának
köszönhetően helyettes parancsnoknak választották a
fegyvertársak. 1957. október
11-én letartóztatták és halálra
ítélték. Több mint négy hónapot
töltött a hírhedt Kisfogház halálraítélt-cellájában és 21 napon
keresztül várta a véget a siralomházban. Fónay jogerős halálos ítéletét később életfogytiglanra változtatták. 1963-ban, az
amnesztia idején szabadult.
Fónay Jenő ugyan nem a tizedik kerületben lakott, de
sorsa, élete, munkássága szorosan kapcsolódott Kőbányához. Nem felejtette el, miként
raboskodott a kommunista diktatúra hírhedt börtönében, a
Kisfogházban, ahol sorstársaival embertelen körülmények
között várta a halált. A forradalmár Fónay 1988 tavaszán a
Történelmi Igazságtétel Bizottság egyik alapítója lett. A TIBnek alapvető szerepe volt
abban, hogy 1989. június 16-án

végül sor kerülhetett Nagy Imre
és mártírtársai újratemetésére.
A kőbányai Kisfogházban az
1956-os forradalmat követő
megtorlás során 229 politikai
foglyot végeztek ki, köztük
Nagy Imre miniszterelnököt. A
Kisfogház Emlékhely 2001-ben
Fónay Jenő kezdeményezésére jött létre. A hely ma is olyan,
mint hat évtizeddel ezelőtt.
Fónay ugyanis nem engedte,
hogy megsemmisítsék a siralomház berendezését, a bitófákat, még a kötelek is eredetiek.
A kőbányai Kisfogház udvarán
emlékfalat is állítottak, amelyre a mártírok neveit vésték.
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Fesztivál a rend érdekében

Szombaton reggel az Újhegyi
sétány és a Kőrösi sétány közelében élők térzenére ébredhettek a Készenléti Rendőrség, valamint a katasztrófavédelem
zenekarainak jóvoltából. Az
Óhegy parki látogatók sem maradtak le a zenéről, mert a
rendőrzenekar ott is megcsillogtatta tudását.
A bemutatótéren már délelőtt tíz órakor nagy volt a sürgés-forgás. A Készenléti Rendőrség készülődött, a kiképzett
kutyák és gazdáik tartottak látványos bemutatót. A nézők szájtátva figyelték az okos ebek produkcióit, egy-egy feladat sikeres
teljesítése után nem maradt el
a taps és az ováció. A program
végén a kutyák türelmesen tűrték a gyerekek simogatását, bizonyítva, ők is szeretik a babusgatást.

Bárki közelebbről is megismerhette a speciális járműveket is

A gyerekek tűzoltásban is jeleskedhettek

Közben a nagyszínpadon is
pergett a műsor, gyerekkoncertet adott a BuBorka együttes,
majd később, már délután Csalóka Péter a Nevesincs Színház
tolmácsolásában szórakoztatta
a nagyérdemű és igen hálás
közönséget.
Vasárnap Kovács Róbert polgármester és dr. György István
kormánymegbízott köszöntötték a nagyszínpadról az egybe-

gyűlteket, majd következtek a
műsorok és előadások a „sátorvárosban” és a szabadtéren.
Együtt tornázhattak a vállalkozó
szelleműek a katonákkal, figyelhették a közelharc- és az
önvédelmi bemutatót. Hatalmas sikert aratott a készenlétiek lovas produkciója, de talán a
helikopteres mentés, valamint a
tűzoltóság parádés bemutatója
aratta a legnagyobb sikert.

A kutyás bemutató mindenki tetszését elnyerte
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Motoros rendőrök kísérték a Varázskaravánt az állatkertig

Varsányi István 50 éve vezeti a Szent László-templom kórusát

Játszva tanultak a kisdiákok

A pápa is köszöntötte a karnagyot

Hatodik alkalommal lepte meg a gyerekeket dr. György István
fővárosi kormánymegbízott. Ezúttal a Szent László Általános Iskola 38 negyedik osztályos tanulója látogathatott el a Fővárosi
Állat- és Növénykertbe, ahol a kis vendégeket Kovács Róbert
polgármesterrel együtt fogadta a Varázskaraván megálmodója.

1967. szeptember 1-je nem csak
a mára már meglett korú egykori iskolásoknak volt izgalommal
teli nap. Varsányi István aznap
mutatkozott be a Szent Lászlótemplom kórusa előtt.

A séta végeztével a vendéglátó, György István uzsonnával is megvendégelte a gyerekeket
A karavánt motoros rendőr kísérte Kőbányáról a Városligetbe

Már az indulás is izgalmas volt, hiszen
az iskolától elektromos sétaautókon, illetve azokhoz kapcsolt kocsikon utazhattak a gyerkőcök az állatkert bejáratáig. Ráadásul a vidám csapatot villogó
lámpás rendőrmotorosok kísérték egészen a bejáratig. Kovács Róbert polgármester el is mondta, hogy ilyen gyorsan
még sohasem jutottak el Kőbányáról a
Városligetbe. Az izgatott nebulókat
György István köszöntötte, majd indult is
a karaván. A gyerekek hol gyalogszerrel,
hol pedig a környezetbarát szerelvényeken érkeztek a kiválasztott helyszínekre,
ahol az állatkert munkatársai mutatták
be az Ázsiában, Afrikában vagy éppen
Ausztráliában őshonos állatokat.

Nehéz volt eldönteni, mi tetszett a legjobban a gyerekeknek. Az elefánt, a tigris,
a teknőcök? Netalán a halakra vadászó
jegesmedvék, esetleg a kedves, vidám,
ügyes fókák? A rövid közvélemény-kutatás eredménye alapján a fókák nyertek,
mivel a tengeri emlősök bámulatos bemutatóval köszöntötték a gyerekeket.
A kirándulásból nem maradt ki az állatsimogatás sem, a kicsik előbb kissé félénken, majd egyre felbátorodva közelítettek
a szelíd, mindig éhes kisállatokhoz. Végül
persze a park lakói és vendégei gyorsan
összebarátkoztak, amikor az állatok számára előkerült némi eleség is.
A vendéglátó György István természetesen végigkísérte a kiránduláson a Va-

A kicsik egyik kedvence a medencéjében
úszkáló jegesmedve volt

rázskaraván vendégeit, akiket a séta
végeztével egy kis uzsonnára is megvendégelt: a gyerekek szendvicset és
üdítőt kaptak.

– Hat évvel ezelőtt gondoltuk ki és
valósítottuk meg a Varázskaravánt,
amellyel Kőbánya és Kispest iskolásainak szerettünk volna kedveskedni –
mondta György István. – A jótékonysági
kezdeményezéshez örömmel csatlakozott Nagy Zoltán, a kisbuszok tulajdonosa, aki vállalta a gyerekek biztonságos
szállítását. Külön köszönet a fővárosi
állatkert igazgatójának, dr. Persányi
Miklósnak és munkatársainak a lehetőségért, hogy a gyerekek játszva tanulhassanak, ismerkedhessenek az eddig
talán csak a televízióban látott állatokkal. A hat esztendő alatt több mint 300
kisdiák kirándult velünk, bízom benne,
hogy valamennyien szép emlékekkel
tértek haza és lelkesen meséltek szüleiknek a Varázskaravánról.

Támogatás az iskolásoknak
Újra odaítélte az önkormányzat a Kőbánya számít Rád ösztöndíjakat
és emléklapokat. Kőbánya évi két alkalommal külön is támogatja
azon kerületi általános és középiskolás diákokat, akik nehéz szociális körülmények között élnek és jól tanulnak. A Kösziben rendezett
találkozón 46-an vehették át az emléklapokat és az ösztöndíjakat.
– Évente kétszer köszöntjük azokat a
kőbányai fiatalokat, akik elnyerik az
ösztöndíjat, és az őszi találkozóra
meghívjuk azon pedagógus munkatársakat is, akik díszdiplomát kapnak –
mondta köszöntőjében Radványi Gábor.
– Idén 15 díszdiplomás pedagógust
köszönthetünk, akik itt dolgoztak a
kerületünkben és évtizedeken át hozzájárultak Kőbánya magas színvonalú
oktatási rendszeréhez.
A mostani, immár 13. ösztöndíjpályázaton 31 általános iskolás nyert
ösztöndíjat, ők 2017. szeptember és

2018. január között, öt hónapon át havi
5 ezer forintot kapnak az önkormányzattól. A 15 középiskolás díjazott ez idő
alatt havi 10 ezer forint támogatásban
részesül.
Az önkormányzat 2011 szeptembere
óta ítéli oda a Kőbánya számít Rád
ösztöndíjakat. A 2016/2017. tanév vé
gén a pályázó általános iskolások átlagosan 4,7-es, középiskolás társaik
4,4-es tanulmányi eredményt értek el.
Kőbánya ebben az évben összesen 4,5
millió forintot különített el az ösztöndíjakra.
Radványi Gábor 46 tanulónak
adhatta át az emléklapokat

– Hogyan került Kőbányára, a Szent László-templomhoz?
– Kőbányai vagyok, hiszen kisgyermekként a frissen vett biciklimet még a
kőbányai elöljáróságra jöttem bejelenteni. A kerület azon részén laktam, amelyik ma már Józsefvároshoz tartozik.
Közben elkalandoztam, voltam Debrecenben is, de végül 1967-ben visszakerültem Kőbányára. A helyi plébános, dr.
Szepesdi Sándor hívott át Rákosfalváról.
– A '60-as évek nem arról volt híres,
hogy kedvezett volna az egyházi törekvéseknek.
– Az akkori körülményeket a próbatermünk állapota hűen tükrözte. A kórus
egy 9-10 méter belmagasságú teremben
próbálhatott, aminek a három rózsaablakát csak abban az évben üvegezték be
újra. Minden próba előtt seprűvel kellett
elhessegetnem a galambokat a helyiségből. Magunk barkácsoltunk fóliából
tetőt, hogy megfelezzük a belmagasságot az akusztika kedvéért. Eleinte beesett az eső és a hó, a hideg ellen mi
szereztünk be olajkályhát.
– A hatalommal nem gyűlt meg a bajuk?
– Kaptam komoly figyelmeztetést is. A
’70-es években a későbbi bíboros, Paskai
László, a központi szeminárium akkori

Vezetők gratuláltak
az ünnepeltnek

rektora meghívott minket a belvárosi
Egyetemi templomba. Mozart Requiemjét adtuk elő. Ezt követően behívattak az
államegyházi hivatalba, ahol felelősségre
vontak. Azt mondták, 5–15 év börtönt is
kaphatok, ha a kórus még egyszer a
templom falain kívül lép fel.
– És ez családapaként hogyhogy nem
rettentette el?
– A kórus nagyon különleges közösség
volt, sokan rendszeresen együtt nyaraltunk. Turistaként utaztunk Jugoszláviába,
Erdélybe, Lengyelországba, s olyankor
léptünk fel titokban. Igaz, tiltást máskor is
kaptunk. 1974-ben megnyertük a Sacra
Song Fesztivált Lengyelországban, ahová
a következő évben is meghívtak minket.
Csakhogy ez kiderült, mert lehallgatták a
telefonomat, és az államegyházi hivatal
nyomására Lékai László bíboros megtiltotta az utazást. Végül kiutaztunk, de nem

Az önkormányzat is támogatta az emlékszobrot

Kőtáblák a reformáció ünnepére

Kamasz Krisztiánnak 360 betűt kell felvésnie a két kőtáblára

Újabb szoborral gazdagodik Kőbánya a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Október 22-én vasárnap avatják fel a két méter
magas, Mózes kőtábláit formáló alkotást a Gergely és Ihász utca
sarkán, a református templom kertjében.
Félezer éve annak, hogy 1517. október
31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét
a wittenbergi vártemplom kapujára, s
kezdetét vette a reformáció. A nevezetes
jubileum előtt a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség köztéri szobor
állításával tiszteleg. Az alkotás költségeinek nagy részét – 1 millió forintot – az
önkormányzat állta, a fennmaradó, közel
400 ezer forintot a hívek és az egyházközösség közadakozásból teremtették elő.
A szobor Mózes kőtábláit és az azokra
vésett tízparancsolatot ábrázolja majd, a
táblák tetején pedig egy zászlót tartó bárány látható. A bárány a keresztény vallásban Krisztus megszemélyesítése, hiszen a
Megváltóról Keresztelő Szent János
mondta: ő az „Isten báránya, aki hordozza

a világ bűnét”. Lapunk beleshetett az alkotást készítő szobrász műhelyébe is.
– A táblákat 2 méter magas, 80 centi
széles és 10 centiméter vastag tardosi
mészkőből faragom ki, amelyek egyenként úgy 4 mázsát nyomnak. A tömbökre
összesen 360 betűt kell felvésni, s a bal
oldali lapon négy, a jobb oldalin hat parancsolat olvasható – mondta Kamasz
Krisztián szobrász. – A bárány alapanyaga
horvát kanfanar mészkő. Sajnos a tardosi
mészkőben kisebb repedés volt, amit
késve vettünk észre, így azt vissza kellett
küldeni a kereskedésbe. Az eladó azonban nagyon tisztességes volt, és kicserélte a lapokat. A kis csúszás ellenére azonban az alkotás időre el fog készülni – ígérte a szobrászművész.

énekeltünk. A drukk a ’80-as években is
bennem maradt. Amikor először jutottunk
ki Nyugatra, a határ után, annyira felkavarodott a gyomrom, hogy Nickelsdorfnál
félre kellett állnia a buszsofőrnek…
– Azért akadnak félszáz év alatt szép emlékek is. Mire emlékszik a legszívesebben?
– 1978-ban Csensztohovában léptünk
fel, Lengyelországban. Megnyertük az
egyházi kórusok első díját, amit a krakkói
érsektől vehettem át Miksó Sándor kőbányai plébánossal. Az érsek nagyon örült a
magyaroknak, barátságosan átölelt minket. Őt Karol Wojtylának hívták; két héttel
később II. János Pál néven pápa lett.
1988-ban a Vatikánban énekeltünk a
pápai fogadáson. A titkára elmondta neki,
hogy tíz évvel korábban velünk találkozott. A szentatyának erre felderült az arca
és vidáman integetett nekünk – nem felejtett el bennünket.

Különleges ünnepséggel lepte
meg a jeles jubileum alkalmával
Varsányi Istvánt a kórus és az
önkormányzat. A Szent Lászlótemplomban tartott előadás után
a karnagy urat az énekesek a
szomszédos Kőrösibe csalták,
ahol már várta őt dr. György István Fővárosi Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott, Kovács Róbert polgármester, Weeber Tibor alpolgármester és több
tucat régi barát. „Nincs szebb,
mint amikor valakit a saját közössége köszönt” – mondta Kovács Róbert az ünnepeltnek, aki
emléklapot, jóféle vörösbort és a
Szent László-templomot ábrázoló emléktárgyat is kapott.
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Kerületi támogatás a Cziffra-ösztöndíjnak Aradszky László a Kőrösiben ad életműkoncertet

Példaképének emlékét
ápolja Balázs János
A Kőbányai Önkormányzat idén is támogatja a Liszt
Ferenc-díjas magyar zongoraművész, Cziffra György
nevét viselő ösztöndíjat. A kerület tavaly bruttó egymillió forinttal járult hozzá az egyik kitüntetett életműdíjához, s ebben az évben is hasonló összeggel
igyekszik elismerni a komolyzene tehetségeit. Az
1956-ban Magyarországot elhagyni kényszerült világhírű előadóművész életének és munkásságának
hazai megismertetésére Balázs János zongoraművész megalapította a Cziffra György Fesztivált is,
amelyet jövő februárban immár harmadszor tartanak meg a MOM Kulturális Központban, a Zeneakadémián és a Művészetek Palotájában.
– Neves zongoraművészként
mindent megtesz Cziffra
György emlékének ápolásáért.
Miért volt ilyen nagy hatással
önre a zongoraművész?
– Gyermekkorom óta példaképem a mester, hiszen az
ő hanglemezeit hallgatva varázsolt el először a komolyzene, és ezért választottam a
zongorát. Zeneisége, technikai tökéletessége és emberi
kvalitásai mind példaérté
kűek, és nélkülözhetetlennek
tartottam, hogy hazánkban
méltó emlékápolása legyen
ennek a hagyatéknak.
– Mi a célja a Cziffra György
Fesztiválok megrendezésének?
– Első és legfontosabb
célom az volt, hogy a mester
nevét széles körben megismerjék és mindenkihez jusson
el művészi hitvallása. Ezt koncertsorozatokkal, mesterkurzusokkal, zenei versenyekkel
és edukációs tevékenységekkel valósítottam meg, amiket
olyan művészek és tanárok
együttműködésével tudtam
véghez vinni, akik Cziffra
György személyes jó barátai
vagy tanítványai voltak.
– Több önkormányzat, így a
X. kerület támogatásával elindult a Cziffra György ösztöndíj.
Mi ennek a célja?
– Ahogy névadónknak, így
nekünk is fontos, hogy a fiatal
generációt segítsük. Rendkívül hálás vagyok az önkormányzatoknak, hogy önzetlenül a Cziffra Fesztivál mellé
álltak és ezáltal a grémium
által kiválasztott tehetségek
anyagi és erkölcsi elismerésben részesülnek, ezzel is elősegítve szakmai fejlődésüket.
– Sokat jelent-e a hátrányos
helyzetű gyermekek számára
az ilyen ösztöndíj? Motiválja-e
őket a tanulásban?

Balázs János is segíteni szeretné
az arra érdemes fiatalokat

– Igen, jelentős mértékben.
A fesztivál és névadónk neve
önmagában rang, és mind a
közönség, mind a szakma
odafigyel a történésekre. Egy
ilyen elismeréssel reményeim
szerint sokkal jobban fognak
tudni boldogulni az életben.
– Már nagyon fiatalon, 14
évesen a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályára
nyert felvételt. Megtapasztalta-e a saját bőrén, hogy a tehetséges fiataloknak milyen
sokat számít a tanulásban a
Cziffra György-ösztöndíjhoz
hasonló támogatás?
– Nagymértékben tapasztaltam, hogy milyen segítséget és erőt tud jelenteni egy jó
tanár, egy ösztöndíj vagy egy
koncertfelkérés. Hozzám kegyes volt a sors és megfogadtam, hogy ha már megtehetem, én is segítem az arra
érdemeseket.

PROGRAMAJÁNLÓ
KŐRÖSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Október 7., szombat 11.00 Alma együttes koncertje
Október 8., vasárnap 10.00 Egy nap az egészségért
Október 14., szombat 11.00 Kőbányai Társasjáték Klub
Október 20., péntek 19.00
Kalandozás az operett és opera világában
Október 22., vasárnap 15.00
Az ördög nem alszik – zenés vígjáték

Évekig kutatta földije életét a kőbányai irodalmár

Én már hazajárok Kőbányára
Újra fellép a Kőbányai Kulturális Központban Aradszky László, a táncdalok fénykorának egyik legnagyobb sztárja. A fáradhatatlan művész
több mint ötven esztendő slágereiből 90 perces műsorral szórakoztatja fiatal és korosabb rajongóit november 10-én. A mintegy két
tucat örökzöld sláger és száznál is több ismerten csengő dal előadója most is különleges bulit ígér.
– Aligha lesz szokatlan a Kőrösi színpadja. Évtizedek
óta gyakori vendége a központnak.
– Igen, már tucatnyi alkalommal voltam a Kőrösiben, nagyon szeretem a Kőbányai Kulturális Központot, és a kőbányai közönség is rendkívül közel áll
a szívemhez. 82 éves múltam, ám máig is heti 2-3
alkalommal lépek fel szerte az országban, illetve
Erdélyben és a Felvidéken. De nyugodtan mondhatom, a megismert ezernyi helyszín közül a X. kerület
az egyik kedvencem, én már hazajárok Kőbányára.
– Honnan ez a közvetlenség? Miért érzi ennyire
itthon magát?
– Már a kezdetek kezdetén, a hatvanas években
rendszeresen volt ott szilveszteri műsorom. A közönség mindig szeretett, és ezt nem csak Szenes
Iván vagy S. Nagy István slágereinek köszönhettem.
Melós krapek voltam, korábban a Töltőtoll Javítónál
dolgoztam. Vagyis a kőbányaiaktól nem sokban különböztem – hacsak annyiban nem, hogy én két kerülettel arrébb húztam az igát. Talán ezért is érezték
mindig rajtam, hogy egy vagyok közülük. Ez abban is
megmutatkozott, hogy nagyon közvetlenek voltak
velem, a színpad mögött is azonnal megtaláltuk a
közös hangot, pillanatok alatt Művész úr helyett Lacikám lettem szinte mindenkinek.
– Barátságok is szövődtek?
– Hogyne, rengeteg. Rendszeresen kijárok a haverokhoz a szabadidőmben is. De még a számítógépes tanfolyamot is a kerületben végeztem. Amikor
mindennapos lett a komputer használata, úgy dön-

töttem, hogy magam is kitanulom
a működését. Kinéztem egy tanfolyamot – éppen Kőbányán volt. Persze lett volna közelebb is lehetőség,
de úgy voltam vele, csak néhány plusz
buszmegálló, és lesz indok még
több kőbányai kiruccanásra.
– Ilyen múlttal akkor
még a Kőrösivel kapcsolatban is kell legyen egy emlékezetes sztori.
– Az egyik legnagyobb sikeremet is a művközpontban
arattam. Én
nem nagyon
kalandozom
a ma-

gyar nóta világába, de egyszer
elvállaltam, hogy eléneklem
ott az Az én jó apám című
dalt. Szalai Antal és zenekara kísért, de még a tévéfelvétel ellenére is csak
húsz percünk volt összejátszani. A fellépés
azonban olyan nagyszerűen sikerült, hogy a
Dankó Rádióban máig az
akkori hangfelvételt ismétlik időről időre.

Nyolc hónapos vasárnapi koncertsorozat a református templomban

Orgonavesperás
Varnus Xavérral

Varnus Xavért háromszor is
hallhatja a közönség

kolában tanult, s az orgonával éppen az
Ihász utcai református templomban ismerkedett meg tüzetesen.
Az orgona sípjai összesen 34 alkalommal szólalnak meg a koncertsorozat
keretében. Három alkalommal Varnus
Xavér orgonajátékát is hallhatják a rajongók: a virtuóz művész november 12én, december 24-én és április 29-én is
szórakoztatja a közönséget.

KÖSZI

TÖREKVÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Október 8., vasárnap 15.00 Vasárnapi táncparti
Október 15., vasárnap 10.30
Piroska és a farkas – mesemusical
Október 29., vasárnap 10.30
Hupikék Törpikék – zenés mesejáték

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

KŐ-CAFE
Október 11., szerda 18.00 Arató Eszter festőművész
kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 6-ig
Október 29., vasárnap 17.00 Ötórai tea Vörös Istvánnal

Sakk-kör
Minden héten kedd, csütörtök 16.00
Irodalmi Színikör, Főnix Társulat
Hétfő, kedd, szerda 18.00–21.15
Internet- és számítástechnikai képzés
Könyvtári nyitvatartási időben (10.00–17.00)
Goldance Zumba-edzés
Hétfő: 17.00–18.00, kedd: 18.00–19.00,
szerda: 18.00–20.00, csütörtök: 18.00–19.00

Titkok
Karády Katalin
életéből

A kőbányaiaktól nem sokban
különböztem – hacsak annyiban
nem, hogy én két kerülettel
A ’30-as és ’40-es évek legkedveltebb magyar filmarrébb húztam az igát
színésznőjének viszontagságairól és szerelméről
oszt meg kevésbé ismert tényeket és új információ– Elmúlt 82 éves, de heti 2-3 koncertet ad. Honnan kat a közelmúltban megjelent könyv, a Karády Kaez a vitalitás?
talin és Kőbánya. Az ország egykori első számú
– Az én néhai drága barátom, Kibédi Ervin
sztárjának életét a Táncsics-érmes, Kláris-díjas író
mondta mindig: „mindenből a legjobbat”. Én is ezt
vallom, és úgy gondolom, a közönségnek is azt kell és költő, a szintén kőbányai Pintér Sándor kutatta.
adnom. Éppen ezért 43 éve egy szál cigit sem szívtam el. Ahogy mondani szoktam, már megittam a
kenyerem javát, de nyolc éve egy korty alkoholt
sem ittam – hogy a legjobb formámat hozzam.
Rendszeresen használom a szobabiciklit, és
most rendeltem meg a gyaloglógépet is.
– Pedig olvasni lehetett gyógyíthatatlannak
mondott betegségről
is. Magas vérnyomás,
érszűkület…
– A vérnyomással már minden
rendben, naponta
mérem és fel is jegyzem az értékeket. Az
érszűkület viszont
butaság. Egy újságíró írta le tévesen
érelmeszesedés
helyett. Ugyan, ha
évekkel ezelőtt érszűkületem
lett
volna, most itt lennék?
Vagy rendszeresen ki
tudnék állni a színpadra?

Megnyílt az X. Biennále Utak és Terek kiállítása

Iparművészek munkái a Kőrösiben

Fantasztikus program várja nyolc hónapon keresztül a református
templomban a zeneszerető közönséget. Október 1-jével orgonavesperás-sorozat indult, minden héten vasárnap 17 órától a magyar orgonaművészet kiválóságai játszanak, közöttük sok fiatal, kimagasló tehetség. Az – istentisztelet lévén – ingyenesen látogatható előadások művészeti vezetője Varnus Xavér, fővédnök Kovács Róbert polgármester.
Varnus Xavér kerületünk lokálpatrióta
szülötte, aki tavaly is jótékonysági hangversennyel járult hozzá az Ihász utcai
templom orgonájának felújítására indult
akcióhoz. A több mint százéves, 1911ben készült hangszer állapota ugyanis
leromlott, de a világhírű magyar orgonaművész nemcsak az orgona sorsát viseli a szívén. Büszkén vallja magát kőbányainak, zongorázni a Kőbányai Zeneis-
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A tárlaton 19 művész 45 alkotása látható

Kerületi alkotók munkáival ismerkedhet
meg a nagyközönség a Kőbányai Képzőés Iparművészek Egyesületének Biennáléján. A Kőbányai Kőrösi Kulturális Központban 19 művész 45 művét mutatja be
a tizedik alkalommal megrendezett tárlat, amelyek között gobelinszövés, textilkollázs, tollrajz, rézkarc, akrilfestés,
olajkép, mozaik, pasztellrajz, bronzszobor, égetettagyag-munkák találhatóak.
„Kőbánya nagyon gazdag kulturális értékekkel bír”, mondta köszöntőjében Weeber Tibor alpolgármester. A biennále állandóságot képvisel Kőbánya kulturális
életében a maga sokszínűségével, hiszen
a művészeknek ezúttal is sok olyan alkotása van, amelyek kapcsán jelenségekre
tudják felhívni a nézők figyelmét.
A csoportos kiállítás az „Utak és Terek”
címet viseli, és e gondolat köré fűződnek
az alkotók művei is. Az úton levés egyfajta
szimbolikus értelmezését adták az alkotók, mint például a nagydíjat is kiérdemlő

Jajesnica Róbert Vége című alkotása,
vagy Csomós Zoltán szintén nagydíjat kiérdemlő Nyugati tér című műve. Zsemlye
Ildikó Bronzvidék szoborcsoportja pedig
egy különös, mesés, ugyanakkor végtelenül mai térplasztikai elemzését adja világunknak. Krausz Margit, Kőhegyi Gyula,
Kiss István munkái, E. Szabó Margit textiltervei, H. Szántay Marianna grafikái is ezt
a gondolatvilágot járják körül.
A hagyomány szerint díjazásképp a
Kőrösi mindig felajánlja egy általa kiválasztott művésznek az önálló kiállítás
lehetőségét. Ezúttal két művész számára
biztosít közös megjelenést. Gál Magdolna ígéretes és igen dinamikus nőalak
festménye kapcsán kapta meg a lehetőséget, míg Tényi Katalin elbűvölő finomságú textilmunkáit, szövéseit láthatja
majd a közönség.
A tárlat október 15-ig tart nyitva. Keddtől péntekig 14 és 19 óra között, míg
szombaton 10–14 óráig látogatható.

– 6-8 éve kezdtem tanulmányozni Karády Katalin életét –
mesélte Pintér Sándor író a
kezdetekről. – A tévében beszélgettek a színésznőről, és
két megszólaló homlokegyenest mást mondott a születési
helyéről. Utánanéztem, melyik a helyes, és láttam, hogy a
Kerepesi út 15. alatt, egy szegénytelepen született, ami
akkor még Kőbányához tartozott. Nagyon büszke voltam,
hogy a díva a földim.
Pintér Sándor könyvtárakba és levéltárakba iratkozott
be. Kutatásai alatt kirajzolódott, hogy a nehézségek már
gyermekként sem kerülték el
a hétgyermekes család sarját.
A díva Kanczler Katalin néven,
koraszülötten látta meg a
napvilágot. Beteges volt, cipészmester apja pedig brutálisan bánt a családdal, lóversenyen szórta el a pénzt. Így
felüdülés volt a hétéves gyermeknek, hogy öt évre – mint
több tízezer társa akkoriban
– holland és svájci nevelőszülőkhöz került a háborús nehézségek miatt.
Sok életrajz azt említi, Karády még kiskorúként kötött
szerelem nélküli házasságot.
Tény, hogy Varga András
Rezső adótiszthez apja 1930as halála után – a család
anyagi ellehetetlenülése miatt
– ment hozzá, de akkor már
20 is elmúlt: a születési dátumát korábban ugyanis 1910
helyett kettő, illetve négy évvel

Előadás a díváról
A szerző október 26-án
(csütörtök) tart előadást
a mindössze
100 példányban,
a barátoknak,
ismerősöknek készült
műről a Kő-Caféban
17 órától.
A belépés díjtalan.

is későbbre tették. A válást
három évre rá a feleség költekezése okozta: száz pár cipőt,
rengeteg kalapot és harisnyát
halmozott fel. Pintér Sándor
érdekes magánéleti titokra is
bukkant.
– Karády nagy szerelme Újszászy István tábornok volt,
de kapcsolatuk tragikusan
alakult – mesélte a szerző. –
A német megszállás után a
lengyel zsidókat is bújtató Karádyt a Gestapo bebörtönözte.
Haját kitépték, fogait kiverték,
s meg is erőszakolhatták,
mert két német katona egyszer azzal dicsekedett: az
egyik este „jól elszórakoztak a
kicsikével”. A világégést követően a tábornok pedig szovjet
fogságba esett. Egyes feljegyzések szerint többé nem látták egymást, de Újszászy
1948-ban hazatért, s a férfi
Ilka utcai lakásán találkoztak.
Ám csak pár hónap adatott
nekik, mert Újszászy később
eltűnt, amiben az állambiztonság keze lehetett.
A kommunista rezsimnek a
színésznő túl polgári volt, így
csillaga végképp leáldozott.
Külföldre szökött, Brazília
után New Yorkban élt, fehérnemű-kereskedést igazgatott. Mint Pintér Sándor megtudta: lett volna esély az egykori dívát még a ’70-es években is hazacsábítani.
– New Yorkban a magyar
kormány felvette Karádyval a
kapcsolatot, aki három feltételt szabott hazatelepüléséért
– derítette ki a szerző. – Bántatlanságot kér, három egykori lakásának visszaadását
és egy színházi szerződést.
De végül válaszra sem méltatták.
Karády életútja még sok
pontosítást követel. De a
nemzetbiztonsági szolgálatok
levéltárához a kutató nem
férhetett hozzá – erre 2020
után nyílik lehetőség –, és
ezek a titkok szolgálhatnak új
részletekkel.

14

FÓKUSZ

GYEREKSAROK

15

Kobányai ovisok kedvenc meséi
Szeptember 30. a magyar népmese napja. Ebből az alkalomból a
kőbányai Gézengúz Óvoda gyermekeinek kedvenc népmeséjét közöljük, amelyet a 6 éves Bárdos Anna illusztrált.

Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
király, annak a királynak volt három
igen szép leánya. Elindult egyszer országot járni, tudni akarta, elégedettek-e a népek. Álruhát öltött magára,
de mielőtt elindult volna, azt mondja a
lányainak:
– Na, lányaim, mit hozzak nektek
ilyen hosszú útról?
Szép öltözéket kért a legidősebb.
Gyöngyöt, fülbevalót, nyakláncot, karperecet, mindenféle ékszert kívánt a
középső.
– Hát neked mit hozzak, legkisebb
leányom?
– Hozza el nekem, édesapám, a
megszólaló szőlőt, a mosolygó almát
meg a csengő barackot!
Elindult a király, bejárt országot-világot. Összevásárolt a legidősebb lányának különbnél különb öltözéket,
selymet, bíbort, bársonyt. A középsőnek csillogó drágaköveket, ékszereket
vásárolt. De a legkisebbiknek nem talált se megszólaló szőlőt, se mosolygó
almát, se csengő barackot. Hát, ahogy
jött hazafelé, úgy belerekedt a hintója a
sárba, hogy meg sem lehetett mozdítani. Mérgelődött a király a kocsisával,
miközben mérgelődnek, egy hatalmas
fehér disznó ugrik ki az erdőségből, s
azt mondja a királynak:
– Mit adsz nekem, felséges királyom, ha kihúzom a hintódat a sárból?
A fősorok az 1956. október–novemberi harcok egyik X. kerületi helyszínét és a forradalom leverése után kivégzett egyik kőbányai szabadságharcos nevét rejtik.

– Mit adjak én neked, te disznó?
– A legkisebb lányodat!
Úgysem mondja komolyan, gondolta a király.
– Isten neki! Itt a kezem, nem disznóláb!
Erre a disznó odament a hintóhoz,
és az orrával kiemelte a sárból. Hazaért a király, odaadta az ajándékot a
nagyobbik meg a középső lánynak, s
azt mondja a legkisebbnek:
– Látod, édes szép leányom, miért
kívántál olyat, amit nem tudtam teljesíteni!
De ahogy ezt mondja, egyszer csak
röf-röf-röf, jön a disznó. És még egy
taligát is hozott magával. Kinéz a király, s elszörnyülködik.
– Mi baja van, édesapám? Miért borult úgy el az arca? – kérdezi a legkisebbik királykisasszony.
– Jaj, édes-kedves leányom, nézd,
hogy jártam! Jön érted a disznó, de
nem engedem, hogy elvigyen feleségül.
Hamar felöltöztettek egy szolgálót,
s odavitték a disznónak. De az kiborította a talicskából, s tovább röfögött
az ajtónál.
Sírt a királykisasszony, még földhöz
is verte magát bánatában.
– Öltözz szegényes gúnyába, akkor
biztos nem tetszel neki – mondta a király.
Feladtak rá mindenféle rongyot, s
leküldték az udvarra, erre megörven-

dett a disznó, röfögött örömében,
hamar felültette a taligára, gyorsan
tolta, vitte az erdőbe. Nemsokára egy
fából épült disznóólhoz értek. Letette
a lányt a piszkos szalmára, szénára.
Sírt a királykisasszony. Addig sírt,
amíg el nem aludt. Mikor felébredt,
hát uram-teremtőm, olyan gyönyörű
szép palotában találta magát, hogy azt
elmondani nem lehet. Gyémánt volt
annak minden szeglete, még a lépcsője is drágakövekkel volt kirakva.
A disznó meg eltűnt. Hanem helyette
egy szépséges királyfi sétált föl s le.
Odament a királykisasszonyhoz, megfogta a kezét, s azt mondta:
– Tudd meg, engem egy tündér elvarázsolt, hogy addig disznó képében

legyek, míg egy királylány nem lesz a
feleségem.
Karon fogta, elvezette a palota kertjébe, tele volt az mindenféle gyümölc�csel. Odamentek a szőlőhöz, amelyik
megszólalt, mentek tovább, ahol mosolygott az alma, csengett a barack.
– Erre vágytál – mondta a királyfi. –
És azt is mondta a tündér, hogy addig
legyek disznó képében, amíg egy királylány ezekre nem vágyik. Te vágytál
rá, s most mondd meg tiszta szívedből, akarsz-e a feleségem lenni?
Nyakába ugrott a királykisasszony,
összecsókolta. Aztán hintóba ültek,
elmentek a királyhoz, nagy lakodalmat csaptak. Még ma is élnek, ha
meg nem haltak.

KÜLÖNBSÉG
A két kép között
12 eltérés
található. Mennyi
idő alatt találod
meg őket?
ÁRNYÉKKERESŐ
Keresd meg a
sünink árnyékát
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alapkereset plusz útiköltség térítés, plusz
egyéb juttatások! Könnyen betanulható
egyműszakos szendvicskészítői munkakör
Budaörsön.
Várjuk jelentkezéseiket
a 06-20-510-7686-os telefonszámon
hétköznap 10–14 óra között, illetve
az info@khellfood.hu címen.
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A kerületben nyílik a főváros egyetlen 50 méteres fedett lőcsarnoka

Megújult a Fehér úti lőtér
Befejeződött a Fehér úti nemzeti lőtér felújítása és bővítése,
a sportágfejlesztési támogatásból és a Nemzeti Sportközpontok saját költségvetéséből
összesen 700 millió forintot
fordítottak a beruházásra. Az
építkezés magában foglalta a
meglévő 25 méteres, szabadtéri lőtér felújítását, illetve a
minden igényt kielégítő 50 méteres fedett lőtér megépítését
és az úgynevezett döntőlőteret,
ahol a versenyek fináléját
rendezik.
Aki manapság kilátogat az 1989es, budapesti öttusa-világbajnokságra megépített lőtérre, bizony
csak kapkodja a fejét az ámulattól.
A régi, mi tagadás, lepusztult létesítményre rá sem lehet ismerni, talán
csak az ütött-kopott szomszédos víztorony emlékezteti a látogatót, hogy jó
helyen jár, ez bizony az a lőtér, ahol a
legendás magyar öttusa-válogatott –
Mizsér Attila, Fábián László és Martinek
János – fellőtte magát a világbajnoki
dobogó legfelső fokára.
– A munkálatok már befejeződtek,
remélhetőleg még ebben az esztendőben sor kerülhet a megnyitóra, már
csak a pecsétek hiányoznak a működési
engedélyről – mondta Győrik Attila létesítményvezető. Ám a lőtér ma is fogadja
a versenyzőket, mivel a szabadtéri 25
méteres versenyekre alkalmas régi he-

A minden igényt kielégítő lőtér felújítására
és bővítésére 700 millió forintot fordítottak

lyen gyakorolhatnak a sportolók. A
napokban az országos
bajnokságot rendezték meg a Fehér úti
pályán.
– Az új, minden igényt kielégítő, a
nemzetközi elvárásoknak is megfelelő,
a 21. század követelményeit is kielégítő
fedett lőterünkre már nagyon vágynak a
sportolók – folytatta a létesítmény vezetője. – A fővárosban ez az egyetlen 50
méteres fedett csarnok, ahol gyakorolhatnak, versenyezhetnek majd a lövők.
A sportág valamennyi szakágát ki tudja
szolgálni a létesítmény.
Az újonnan épített fedett lőtéren 50,
25 és 10 méteres versenyeket is lehet

rendezni. A tervezőknek és a kivitelezőknek köszönhetően egyszerű, gyors
átalakítással valamennyi versenyszámra alkalmas az épület. És még valami,
amely a sportolókat szolgálja, a fedett
lőtér padlófűtést kapott.
– Már alig várjuk, hogy teljes kapacitással működhessünk, hiszen a lőtér alkalmas arra, hogy az olimpiai versenyszámokra itt készülhessenek a sportolóink. De nem csak a profikat várjuk, mindenkit szeretettel fogadunk, akinek
megvan az engedélye arra, hogy ezt a
szép, de veszélyes sportot űzze. Valamint
teret adunk a fegyveres testületek tagjainak is, akik nálunk teljesíthetik a jogszabályok által előírt vizsgáikat.

Bajnokok segítettek
sportágat választani
Idén már 115 sportág mutatkozott
be a XXI. Budapesti Nagy Sportágválasztón. A mozogni vágyók a kőbányai Merkapt Sportközpontban
ismerkedhettek meg az olimpiai és
nem ötkarikás, verseny- vagy szabadidős sportként űzhető sportágakkal. A rendezvényen olimpikonokkal, világbajnokokkal is találkozhatott a nagyközönség, a vízilabdát például Benedek Tibor, a
kajak-kenut Storcz Botond olimpiai
bajnokok népszerűsítették.
– Az idei rendezvény a sport
megszerettetése mellett a sportágak kiválasztásban is segítséget
nyújtott a gyerekeknek és a felnőtteknek – nyilatkozta Kiss Gergely
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a rendezvény szóvivője. –
Arra törekedtünk, hogy a látogatók
ne csak nézzék az egyes sportbemutatókat, hanem aktív részesei
legyenek maguk is az eseménynek.
Nos, a kisebbek és a nagyobbak,
a fiatalabbak és az idősebbek is
éltek a lehetőséggel. Szakavatott
edzők segítették az érdeklődőket,
mutatták a helyes mozdulatokat,
játékos gyakorlatok segítségével
próbálták egy-egy sportág felé
„csábítani” a még bizonytalankodó
jelentkezőket.
– A sportágválasztó nem csak a
gyereket célozta meg – folytatta az
olimpiai bajnok. – A tinédzserek,
felnőttek, sőt a nyugdíjasok is megpróbálkozhattak a különböző sportágakkal, hiszen a mozgást nem
lehet túl korán és túl későn sem
elkezdeni.

Birkózó- és szumógála a Kocsis Sándor Sportközpontban Kőbányán is bemutatkozik a népszerű frizbis játék

Sárkány Vivien megvédte
országos bajnoki címét
A Kőbánya SC birkózó- és szumógálát rendezett a Kocsis Sándor
Sportközpontban. A két sportág 142 versenyzője lépett szőnyegre, a
szumóverseny egyben az U12 és U21 korosztályok országos bajnoksága, valamint válogatója volt a közeledő Eb-re.

A gálán 142 szumós és birkózó lépett szőnyegre

Radványi Gábor, Kőbánya alpolgármestere köszöntötte a gála résztvevőit, valamint a meghívott vendégeket, többek
között a világbajnok Sastin Mariannt és
Kiss Balázst. A szumózók küzdelmei
közül kiemelkedett a KSC sportolójának, Sárkány Viviennek a teljesítménye,
aki látványos küzdelemben védte meg
országos bajnoki címét. A kőbányai versenyzők is kitettek magukért: többen is
megszerezték a kvalifikációt a varsói
kontinensbajnokságra.
Péteri András, a KSC birkózószakosztályának vezetője elmondta, szép reményekkel várják a korosztályos Eb-t, hi-

szen tavaly a kőbányai szumózók 2
arany- és 2 bronzérmet nyertek, és a
klub minden versenyzője pontszerző lett.
Dr. György István, a Kőbánya SC elnöke lapunknak azt mondta, büszke a kőbányai klub versenyzőire. – A korábbi és
a mostani eredményeik ismeretében a
varsói viadalon nagyon szurkolhatunk
majd Berregi Balázsnak, Paunok Péternek, Borsos Viktóriának, Takács Alexandrának, Popelka Lilinek, Berregi
Bernadettnek, Máté Bencének, Pintér
Zoltánnak és Borsos Leventének, akiknek ezúton is szívből gratulálok – mondta dr. György István.

Golfozók szállták meg a Sportligetet
Arisztokratikus sportot próbálhatnak ki
szórakoztató formában a Sportligetben
sétálók október végéig szombatonként.
A magyar disc golfozók a parkot választották tízhetes versenyük helyszínéül, és
az érdeklődőket is bevezetik a sportág
rejtelmeibe. A disc golf a golf egyik formája, de a versenyzőknek nem ütővel
kell bizonyítani ügyességüket. Frizbit kell
változó távolságról behajítani minél kevesebb próbálkozással egy embermagasságban lévő kosárba.
– A játék a ’70-es években Amerikából
indult, mára a világon 100 ezren űzik –

magyarázta Kiss Péter, a verseny egyik
szervezője. – A disc golfban 18 pályán
kell betalálniuk a játékosoknak a célterületre. A Sportligetben pályától függően
50–200 méterről kell kezdeni a dobást,
majd a versenyzők onnan próbálkozhatnak újra, ahol a korong földet ért.
A különböző pályák másfajta frizbiket
igényelnek, hiszen egy több tíz méteres
dobást nagyban befolyásol a szél erőssége. A sportágban ma már nemzetközi
mérkőzéseket rendeznek, a világversenyeken akár 5-10 ezer dollár (1,3–2,6
millió forint) is lehet a fődíj.

Szellemes futóverseny
Újra nevezhetnek a mozgás szerelmesei az ősz egyik legizgalmasabb versenyére,
a BBU Halloween Run elnevezésű föld alatti élményfutásra. November 5-én, vasárnap a kőbányai pincerendszerben a szervezők ovis, sulis és családi futamokat
is rendeznek. 4 km-es Halloween-kör, 7 és 21 km futó- és váltóverseny, 21 km-es
váltóverseny várja az indulókat, illetve, aki csak sétálna egy nagyot, az a vezetett
túrára jelentkezhet. Természetesen egy Halloween-futás nem lehet teljes a különböző látvány- és hangulatelemek nélkül. Így valóban különleges erőpróbára
készülhetnek a résztvevők, akiknek a szervezők extra élményekkel dúsítva kívánják bemutatni a Kőbánya alatt húzódó föld alatti labirintust. Az érdeklődők a
Rottenbiller parkból (Előd u. 1.) vághatnak neki a nem mindennapi kalandnak.

