
NÓGRÁDI GYÖRGY
A schengeni határok 
védelme Európa elemi érdeke

Új játszóteret adtak át a kerület vezetői a Száva parkban. A 38 millió forintos 
beruházás jelentős részét a Metrodom cégcsoport biztosította, ugyanis az 
önkormányzat településrendezési szerződést kötött a céggel. Mintegy 2000 
négyzetméter terület újult meg: a 12 évnél fiatalabbakat 450 négyzetméte-
ren tíz játszóeszköz várja, míg a nagyobbak az 1200 négyzetméteres részen 
kötélpályán egyensúlyozhatnak, függeszkedhetnek vagy korlátokon, nyújtó-
kon tornázhatnak. A Száva téri park abból a szempontból is különleges, hogy 
a kerekesszékes fiatalokat speciális hintával is várja.

Írásunk a 2. oldalon 

Átadták a Száva park 
modern játszóterét

Milliárdos fejlesztések a Bajcsy kórházban 3.
oldal

Látványosan javult a közbiztonság: míg 2011-ben még több mint 5500 bűncselekmény vált is-
mertté Kőbányán, ez a szám tavalyra már 3000 alá csökkent. Az önkormányzat és a rendőrség 
együttműködése a bűnmegelőzés egyik záloga: a kerület nemcsak a testület működését támo-
gatja, de a rendőrök munkáját juttatásokkal is elismeri. Kőbánya a jövőben is a bűnmegelőzésre 
helyezi a hangsúlyt, újabb térfigyelő és lépcsőházi kamerák telepítésével, a rendőrség, a polgár-
őrség és a közterület-felügyelet munkájának segítésével, illetve összehangolásával. A karácsony 
előtti bevásárlási időszakban a lakosság ébersége is kulcsfontosságú, ezért összeállításunkban 
tanácsokkal is szolgálunk, hogy olvasóink kisebb eséllyel váljanak bűncselekmény áldozatává.

Összeállításunk a 4–5. oldalon

Kevesebb bűncselekmény, 
biztonságosabb kerület

6.
oldal

12.
oldal

HALÁSZ JUDIT 
A Kőrösiben mindig átéli 

a kezdeti évek élményét

KŐBÁNYAI HÍREK
Idősek hónapja Kőbányán

A Kőbányai Önkormányzat az 
idei Idősek Hónapján, vagyis 
októberben is bizonyította, 
mennyire fontosak a nyugdí-
jasok a kerületnek. A szépko-
rúak ünnepe idén különleges 
programmal kezdődött: ok-
tóber 1-én, vagyis az Idősek 
Világnapján az önkormányzat 
900 kerületi nyugdíjast látott 
vendégül a Budapesti Ope-
rettszínházban. A gálaesten 
Kovács Róbert polgármester 
és dr. György István, Buda-
pest Főváros kormánymegbí-
zottja is köszöntötte az időse-
ket. Nem ez volt az egyetlen 
alkalom, ami a szépkorúak-
ról szólt, a Kösziben zenés-
táncos délutánnal várták a 
nyugdíjasokat.

 Bővebben a 8. oldalon
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A testületi szokásos havi ülésén 
Kovács Róbert kénytelen volt a 
napirendi pontok előtt cáfolni 
olyan, a kerülettel kapcsolatos 
híreket, amelyek az országos 
médiában hangzottak el. Mint a 
polgármester elmondta: a hír-
adások arról szóltak a Hős utca 
kapcsán, hogy az önkormány-
zat önkényesen kerítést épít, 
falak közé akarja szorítani az 
ott élőket.

– Erről szó nincs – mondta 
Kovács Róbert. – Nem történik 
más, mint az ingatlan körbeha-
tárolása, társasházi közgyűlési 
döntés alapján. A lakók többek 
között azt szavazták meg: a 
társasház hozzájárul ahhoz, 
hogy az önkormányzat saját 
költségen az autópályákról is 
jól ismert, 70-80 centi magas 
betonelemekkel határolja körül 
az ingatlant. Vagyis a terület 
belátható lesz. Valamint helyre-
állítjuk az ingatlan egyik kapu-
ját is.

Az intézkedést egyébként a 
polgármester elmondása sze-
rint azért kezdeményezte az ön-
kormányzat, mert az ott élők 
nemcsak a saját háztartásaik-
ban képződő hulladékot halmoz-
zák fel az udvaron. Sokan a város 
más részeiben vállalnak például 
lomtalanítást, s az elhozott tár-
gyak értéktelen részét is ott he-
lyezik el. De az ingatlan körbe-
határolása a helybéli gyerekek 
érdekét is szolgálja. Sok gyerek 
szaladgál az udvaron, s eddig 
játék közben könnyedén kifut-
hattak az utcára – ám az elemek 
most már jobban védik őket a 
balesetektől. Kovács Róbert 
szerint az önkormányzat áldo-
zatvállalása persze a Hős utcai 
problémának nem megoldása, 
csak kezelése. Előbbi ugyanis – 
a tömbök szanálása – jóval bo-
nyolultabb, több időt igényel.

Az ülésen a testület elé került 
több tájékoztató, így a kerületi 
rendőrség iskolai bűnmegelő-

zési tevékenységéről, valamint a 
térfelügyeleti rendszer működé-
sének gyakorlati tapasztalatai-
ról is ismertetőt kaptak a képvi-
selők. Egyhangúlag elfogadták a 
Gyömrői út – Sibrik Miklós út – 
Vaspálya utca – Vasgyár utca 
által határolt terület kerületi 
építési szabályzatának módosí-
tásáról szóló javaslatot. Ennek 
célja, hogy biztosítsa a Kőbá-
nya–Kispest vasútállomás re-
konstrukciója részeként terve-
zett második gyalogos-felüljáró 
megépítésének lehetőségét. 
A  testület gyermekek számára 

fontos kérdést is tárgyalt. Arról 
döntött, hogy a jövőben a Má-
szóka Óvoda növendékei ingyen 
használhatják a Kocsis Sándor 
Sportközpont Ihász utcai torna-
termét.

A képviselőket két rendkívüli 
alkalommal is összehívta a pol-
gármester októberben. Egyik 
ülésén a Maglódi út – Szentim-
rey utca – Sörgyár utca – Lavotta 
utca által határolt területre vo-
natkozó kerületi építési szabály-
zatot hagyta jóvá. Ezzel az 
Egészségház Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház területére történő áthe-

lyezésének szabályozási kereteit 
teremtették meg. A hónap utol-
só napján pedig a testület arra 
hatalmazta fel a polgármestert, 
hogy a Mázsa térre tervezett 
multifunkcionális sportcsarnok 
és uszoda megépítéséhez aláír-
ja a kivitelezésről szóló megbí-
zási szerződést a Kőbányai Va-
gyonkezelő Zrt.-vel. A projektre 
a kormány eddig 2,5 milliárd fo-
rintot ítélt meg, a pénzből a be-
ruházás előkészítésének fel-
adatait végezheti el a kerület, 
míg az építkezéshez újabb köz-
ponti támogatásra lesz szükség.

A kerület fontos beruházásait segítő határozatokról 
döntött múlt hónapban a képviselő-testület. Így napi-
rendre került többek között a Kőbánya–Kispest vasút-
állomás gyalogos-felüljárójának megépítése és az 
Egészségház Bajcsy-Zsilinszky Kórház területére tör-
ténő áthelyezése. De az önkormányzat újabb lépése-
ket tett a Hős utcai áldatlan állapotok ellen is.

Új, modern, fejlett eszközpark-
kal rendelkező szakrendelő 
épül Kőbányán, a Bajcsy-Zsi-
linszky Kórház és Rendelőinté-
zet területén, amely kiváltja a 
jelenlegi, mára igen korszerűt-
lenné vált és gazdaságilag ren-
tábilisan nem felújítható egész-
ségházat. Emellett megújítják a 
kórház kardiológiai eszközpark-
ját, új orvosi műszereket sze-
reznek be, és informatikai fej-
lesztésekre is sor kerül. A meg-
lévő épületek energiahatékony-
ságának és komfortszintjének 
növelésére és további fejleszté-
sek tervezésére is jut abból az 
összesen hétmilliárd forintból, 
amelyet a kormány az Egészsé-
ges Budapest Program kereté-
ben fordít a Bajcsy kórház felújí-
tására – jelentette be dr. György 
István, a Fidesz kőbányai és 
kispesti választókerületi elnöke 
sajtótájékoztatóján, amelyen 
jelen volt dr. Ónodi-Szűcs Zoltán 
egészségügyi államtitkár .

A tervek szerint december-
ben indul, és a tervek szerint 
legkésőbb 2019 januárjára be-
fejeződik a majd 6 ezer négyzet-
méter alapterületű, négyszintes 
új szakorvosi rendelőintézet 
építése, amelyben 86 rendelő-
helyiség fogadja majd a betege-
ket. A parkolást 50 férőhelyes 
mélygarázs is segíti majd. 
A  közel négymilliárd forintból 
felépülő szakrendelő jelentősen 
javítja a kőbányai járóbeteg-el-
látást, hiszen 21. századi körül-
mények fogadják majd a kerü-
letben élőket – ismertette a ter-
veket dr. György István.

2002 és 2010 között mintegy 
600 milliárd forintot vontak ki az 
egészségügyből, amely elindí-
totta az ágazat leépülését; ilyen 
rombolást hosszú idő alatt lehet 
csak helyrehozni – hangsúlyoz-
ta a választókerületi el nök. 
Ugyanakkor az elmúlt években 
országszerte 77 kórház, 54 
szakrendelő és 97 mentőállo-
más újult meg, ezek mellé to-
vábbi 23 szakrendelő és 30 

mentőállomás épült. – Most jött 
el a pillanat Budapest történe-
tének legnagyobb egészségügyi 
fejlesztésére is, amelyet dön-
tően hazai forrásból valósít meg 
a kormány – fogalmazott dr. 
György István.

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
és Rendelőintézet a X. és a XVII. 
kerület, valamint Monor és 
Gyömrő lakosait látja el, évente 
kétmillió beteg fordul meg ott – 
ismertette a kórház feladatait a 
házigazda, Bodnár Attila főigaz-
gató. Az intézmény négy szak-
rendelőt üzemeltet és több 
szakmában a legmagasabb 
szintű ellátást nyújtja. A kórház-
nak óriási szerepe van a város-
rész és az agglomeráció bete-
geinek ellátásában. Felidézte, 
hogy az elmúlt öt évben közel 
1,2 milliárdot költött a kórház 
vezetése arra, hogy egyre minő-
ségibb szolgáltatást nyújtson: új 

128 szeletes CT beszerzésére 
került sor, megújult a kardio-
vaszkuláris és angiológiai köz-
pont, két éve teljesen lecserél-
ték a radiológiai műszerparkot 
az összes telephelyen, felújítot-
ták a patológiai osztályt, auto-
matizálták a betegek gyógysze-
relését, fejlesztették a központi 
műtőt és megújult a központi 
kápolna is a református egyház 
segítségével.

Dunai Mónika országgyűlési 
képviselő emlékeztetett, a kór-
házfejlesztések mellett az 
egészségügyi dolgozók bér-
emelésére is nagy hangsúlyt 
fordított a kormány az elmúlt 
években: a mentődolgozók és 
az ápolók bére több lépcsőben 
65-67 százalékkal nő 2019-ig, a 
szakorvosok és a szakgyógy-
szerészek bére pedig a tavalyi 
és az idei emeléssel 207 ezer 
forinttal nőtt.

Megújul a X. kerületi Bajcsy-Zsilinszky Kórház, ahol jövőre megépül az új ke-
rületi szakorvosi rendelő is, így jelentősen javul a kőbányai járóbeteg-ellátás 
minősége. Az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló össze-
sen hétmilliárd forintos beruházás részét képezi továbbá a kórház műszer-
parkjának modernizálása, valamint informatikai és energiahatékonysági fej-
lesztések is – mondta el dr. György István, a Fidesz választókerületi elnöke az 
intézményben tartott sajtótájékoztatón.

Javuló ellátás

Izgatott és lelkes gyerekek vár-
ták Kovács Róbert polgármes-
tert és dr. György István Fővá-
rosi Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízottat a Száva 
parki játszótér átadóján. A ki-
csiket láthatóan elbűvölte a 
napokban befejezett park szí-
nes és izgalmas berendezése, 
szinte látni lehetett, alig várják, 
hogy kipróbálják a játékokat az 
átadót követően. Ez nem is 
csoda, hiszen az új park már 
első ránézésre is szemet gyö-
nyörködtető látvány: biztonsá-
got nyújtó, rugalmas, zöld mű-
füves borításon sorakoznak a 
kicsiknek és nagyobbaknak 
szánt hinták, mászókák és 
egyéb eszközök.

A helyszínen várakozó óvo-
dásokkal Kovács Róbert azon-
nal megtalálta a közös nevezőt: 
a játékokról kezdte kérdezni a 
kicsiket, akik természetesen 
egymást túlkiabálva ecsetel-
ték, legszívesebben melyik já-
tékot próbálnák ki azonnal.

– És azt tudjátok, miért olyan 
nagy az a hinta? – kérdezte a 
polgármester az egyik játékra 
mutatva, ám a hat év körüli 
csöppségeket nem tudta meg-
fogni. A csoport egyik harsány 
tagja könnyedén bökte ki: az 
olyan gyerekeknek van, akik nem 
tudnak járni. A játszótér egyik 
különlegessége ugyanis az, hogy 
kerekesszékes fiatalok számára 
speciális eszközt is telepítettek 
az összesen 2000 négyzetméter-
nyi megújított területre. Sőt az 
önkormányzat a jövőben minden 
játszótér felújítása, megépítése 
esetén különös figyelmet fordít a 
mozgáskorlátozottakra, így nem 
ez lesz az egyetlen hely Kőbá-

nyán, ahol tolószékes fiatalok is 
önfeledten játszhatnak majd.

A Száva tér egyébként nem 
véletlen lehet a kerület egyik 

büszkesége. A 12 évnél fiata-
labbakat 450 négyzetméteren 
tíz játszóeszköz, köztük má-
szóvár, fészekhinta és egyen-

súlyozóval kombinált mászó-
cső várja. A nagyobbak a ho-
mokkal és ütéscsillapító bur-
kolattal ellátott 1200 négyzet-
méteren pedig kötélpályán 
egyensúlyozhatnak, függesz-
kedhetnek, vagy korlátokon, 
nyújtókon tornázhatnak. A be-
ruházás 38 millió forintos költ-
ségéből egyébként 25 milliót a 
Metrodom cégcsoport biztosí-
tott, az önkormányzat ugyanis 
településrendezési szerződést 
kötött a kerületben lakóparkot 
építő vállalkozással. A környék 
rendbetételére az önkormány-
zat külön is figyelmet fordított: 
új térburkolattal egészítette ki 
a meglévő járdaszakaszokat, 
20 fát és 1500 évelő növényt 
ültetett, ivókutat, kerékpártá-
rolókat helyezett el.

Az átadóra a közeli Kőbányai 
Gézengúz Óvoda két csoportja 
rövid műsorral is készült. Ezt 
követően pedig Kovács Róbert, 
dr. György István, Radványi Gábor 
és Weeber Tibor alpolgármeste-
rek Kiss Gáborral, a Metrodom 
ügyvezető igazgatójával és 
Marksteinné Molnár Julianna 
önkormányzati képviselővel át-
adták a játszóteret.

Sajnos mivel az eső csöpögni 
kezdett, így a kicsik nem próbál-
hatták ki azonnal a játékokat. De 
a téravatók az átvágott nemzeti-
színű szalagot kisebb darabokra 
vagdalták, s a kis vendégeknek 
ajándékozták, akik nagy öröm-
mel fogadták a neves esemény 
alkalmából kapott emlékeket.

Új játszótér a Száva parkban
Mintegy 38 millió forint-
ból alakított ki a Kőbá-
nyai Önkormányzat új, 
műfüves burkolatú ját-
szóteret a Száva park-
ban. A kerület a Metro-
dom cégcsoporttal tele-
pülésrendezési szer-
ződést kötött, így a költ-
ségek nagyobb részét a 
cég állta.

Zöld út a fejlesztéseknek

Regionális szakmai napot tar-
tott október 12-én a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék a Ma-
gyar Bölcsődék Egyesületével 
karöltve. Az egynapos össz-
budapesti rendezvényre a fő-
városi intézményvezetőkön 
kívül hivatalosak voltak pest 
megyei bölcsődék vezetői és 
munkatársai is, akik megis-
merkedtek a bölcsődéket 
érintő új jogszabályi változá-
sokkal. „Ezek lehetővé teszik, 
hogy 2018-tól az egyes intéz-

mények mozgástere nőjön, és 
az intézmények az új, feladat-
alapú finanszírozás révén 
még körültekintőbben végez-
zék nevelő munkájukat” – 
mondta a módszertani nap 
főszervezője, Göncziné Sárvá-
ri Gabriella, a Kőbányai Egye-
sített Bölcsődék vezetője.

Szintén a bölcsődéket érin-
tő hír, hogy a Gyermeksziget 
Bölcsőde 2,5 millió forintból 
két új fejlesztőszobát kapott: 
a nagyobb területű egyéni, 

páros vagy csoportos foglal-
kozásokra, a kisebb helyiség 
egyéni foglalkozások céljára 
készült. A fejlesztés a Hunga-
roControl Magyar Légiforgal-
mi Szolgálat Zrt. pályázatán 
nyert támogatásból valósult 
meg. A Kőbányai Önkormány-
zat a megvalósult beruházás 
mellé plusz egy gyógypedagó-
gusi álláshelyet biztosított, 
melynek köszönhetően több 
szakember foglalkozhat a 
gyerekekkel.

Módszertani napot tartottak Kőbányán 

Több pénzhez juthatnak a bölcsődék

Kedves Kőbányaiak! 
 

Az elmúlt évek bizonyítják a legjobban, 
hogy a társadalom kisebb és nagyobb 

közösségeinek összetartása, egymásra 
való figyelme mekkora biztonságot ad 
az embereknek. Nincs ez másképpen 
Kőbányán sem, ahol az egész éves fo-
lyamatos törődés mellett ősszel kicsit 

még több figyelmet fordítunk az idősek-
re. Ez nemcsak azért van, mert október az 

Idősek Hónapja, hanem azért is, mert szá-
munkra fontos, hogy a korban előttünk járók példamutató 
aktivitására, mindennapjaira tisztelettel gondoljunk és szá-
mon tartsuk azt. Önkormányzatunk ezért is tekinti 
szívügyének, hogy lehetőségei szerint mindent megtegyen a 
kerületben élő idősek hétköznapjainak segítése, támogatá-
sa érdekében. Megbecsülésünk kifejezéseként október 
1-jén, az Idősek Világnapja alkalmából 900 kerületi nyugdí-
jast hívtunk meg a Budapesti Operettszínházba, ahol csak 
nekik játszották el Kálmán Imre egyik legkedveltebb darab-
ját, a Marica grófnőt. Mielőtt a függöny felgördült, vendége-
inket dr. György István kormánymegbízott úrral köszöntöt-
tük, aki egy kedves történet kapcsán azt hangsúlyozta: 
akármennyit változott is a világ, abban minden kornak ha-
sonlítania kell, hogy a társadalom megbecsülje az időseket. 
Az ünnepnapokon túl a hétköznapokban is figyelemmel va-
gyunk arra, hogy ezt a törődést kifejezésre juttathassuk. 
Önkormányzatunk a közterület-felügyelettel, a rendőrség-
gel, a polgárőrséggel és a Kőbánya Közbiztonságáért Köz-
alapítvánnyal együttműködésben sokat tesz azért, hogy ke-
rületünkben a bűnözés visszaszoruljon, a közbiztonság, 
ezáltal az élet minősége is érzékelhetően javuljon. Az ered-
mények azt mutatják, hogy kerületünkben évről évre javul a 
közbiztonság. Jó érzés azt is látni, amikor a fiatalok vállal-
nak felelős szerepet abban, hogy figyeljenek a körülöttük 
lévőkre, és ha kell, megelőzzék a bajt. Ennek egyik biztató 
példája volt a közelmúltban a kerületünkben megrendezett 
országos bűnmegelőzési vetélkedő.

A javuló életminőség egy másik fontos pillére az egész-
ségmegőrzés, amiben szintén nagy lépést tehetünk hama-
rosan előre, hiszen a tervek szerint a jelenlegi egészség-
ház helyett új, minden tekintetben 21. századi szakrendelő 
épül a Bajcsy kórház területén, mintegy 3,8 milliárd forin-
tos beruházás keretében.

Ám nemcsak az egészségmegőrzés jövőjét érezhetjük 
biztos kezekben. Elérkezett az idő, hogy az utánpótlás-ne-
velésben élen járó kőbányai kosárlabdasport immár or-
szágos versenyek rendezésére is alkalmas, újabb 
sportközponttal legyen gazdagabb. Ebben a hónapban 
került a helyére a régóta tervezett kosárlabda csarnok 
alapköve a Harmat Általános Iskolában, amelyet a Kőbá-
nyai Darazsakkal együttműködésben, mintegy 600 millió 
forintos beruházás keretében valósítunk meg. Az alapkő-
letétel mellett avattunk is, a Száva parkban adtunk át egy 
új játszóteret, amit immár birtokba is vehettek a gyerekek. 
Október fontos hónap volt a kőbányai református gyülekezet 
számára is, hiszen emlékmű állítással tette emlékezetes-
sé a reformáció 500. évfordulóját. Újabb példája ez annak, 
hogy a gyülekezet – ahogy 132 éves történelme során min-
dig is tette - az egész kerületet gazdagítja és szolgálja, jó 
példát mutatva mindannyiunknak.

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kovács Róbert 
Kőbánya polgármestere

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

2000 négyzetméteren 15 eszköz várja a kicsiket és nagyobbakat

Háromszor ülésezett októberben a képviselő-testület Hétmilliárd forint jut a Bajcsy kórház fejlesztésére

A Hős utcában nemhogy falat nem épít az önkormányzat, 
hanem a lepusztult tömb egyik kapuját is helyreállítja

A kerületi önkormányzat és a Metrodom közös munkájának eredménye az átadott játszótér

Modern játékok és biztonságos tér várja a gyerekeket

Három centrumkórház épül a fővárosban

Óriási egészségügyi fejlesztést indít el a kormány Budapesten 
és Pest megyében az Egészséges Budapest Program kereté-
ben, amely eredményeként összesen 700 milliárd forintból 
három centrum kórház jön létre a fővárosban, ezenkívül to-
vábbi 25 budapesti és Pest megyei kórházban és hét rendelő-
intézetben indulnak fejlesztési beruházások – jelentette be dr. 
Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár az Egyesített Szent István és 
Szent László Kórházban tartott sajtótájékoztatón. Ez a kórház 
látja majd el a Dél-pesti központi kórház szerepét, amelyre a 
program 2025-ig tartó befejezéséig mintegy 188 milliárd fo-
rintot biztosít a kormány – tette hozzá.

György István: A Bajcsy kórház új szakrendelőjében 
a gyógyítás 2018. decembertől kezdődhet meg

 A Gyermeksziget Bölcsődében  
 új fejlesztőszobákat adtak át 



Évről évre javul Kőbánya közbiztonsága
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13+1 TIPP 
a nyugodt hétköznapokért

Folyamatosan javul a kőbányaiak biztonságérzete, 
és ezt a statisztikák is alátámasztják. Kovács Ró-
bert polgármester néhány hónapja arról beszélt, 
hogy tíz éve még a kőbányaiak legégetőbb problé-
mája a közrend és a közbiztonság hiánya volt. Azóta 
nagyot fordult a világ: a felmérések szerint ez a 
kérdés már csak a hetedik legfontosabb a lakos-
ságnak. A rendőrségi beszámolók szerint míg 
2011-ben még 5581 ismertté vált bűncselekmény 
történt, addig a tavalyi évben már csak 2951, vagyis 
öt év alatt 47 százalékos volt a csökkenés. 

A 2015-öshöz képest az idei évben is jelentősen 
javult a közbiztonság: közel 14 százalékkal kevesebb 
bűncselekmény miatt kellett a rendőröknek intéz-
kedniük. Az egyes bűncselekmények fajtáit nézve 
azonban már nagyobb a szórás. Az összes lopást 
tekintve 12,3 százalékos a csökkenés, míg kocsilo-
pásokban 36, a rongálásoknál 5,8 százalékos (137-
ről 129-re). Sajnos nem minden esetben volt pozitív 
a változás. Így garázdaságból 130 helyett tavaly 167 
történt, míg a zsarolások száma 5-ről 16-ra nőtt.

A rendőrök azonban kétségkívül jobban teljesí-
tettek. Míg 2015-ben az összes regisztrált bűn-
cselekmény 41,9 százalékánál volt eredményes a 
nyomozás, ez a mutató tavaly már 44,3 százalékra 
emelkedett.

Minden évben jelentős összegekkel támogatja 
a Kőbányai Önkormányzat a rendőrség mun-
káját. Az elmúlt hat évben mintegy negyedmil-
liárd forintot szánt a kerület erre a célra. A 
felelősségteljes munkát még a kormányhiva-
tal is elismerte: a Főváros Védelméért Díjjal 
tüntették ki Kovács Róbert polgármestert a 
közbiztonság javításáért tett erőfeszítéseiért.

2011 óta a kerület számtalan akciót, projek-
tet indított vagy támogatott. Hogy az egyik 
legutóbbi és legnépszerűbb eseményt említ-
sük: szeptember elején immár tizedszer tar-
tották meg a Rendvédelmi Napokat, amelyet az 
önkormányzat szervezett. De rengeteg kevésbé 
látványos kezdeményezés mellé is odaáll Kő-
bánya. Így több mint 150 millió forint támoga-
tást fizetett ki polgárőrségeknek, a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítványnak, de első-
sorban a BRFK-nak. Utóbbi ugyanis 112 millió 
forinthoz jutott így – ide sorolhatjuk többek 
között a térfigyelő kamerák üzemeltetéséhez 
megszavazott forrásokat is, ami tízmilliós 

nagyságrendű összeg erre az évre is. Valamint 
a rendfenntartók rendszeresen kapnak új au-
tókat is, az önkormányzat legutóbb májusban 
vett három kocsit a rendőröknek, míg a közte-
resek, az útellenőrök és a mezőőrök egy-egy 
járművel gazdagodtak.

Minden évben számíthatnak a kerületre a 
kőbányai rendőrök is. A fiatal egyenruhások 
albérleti hozzájárulása 2011 óta több mint 52 
millió forint volt. De a kerületi kapitányság 
épületének modernizációjából sem maradhat 
ki az önkormányzat: az öltözőszekrények cse-
réjére eddig már 4,5 millió forintot fordított. 
Valamint a jó szándékú civil kezdeményezése-
ket is felkarolja a kerület. A polgárőrségek 
munkáját nemcsak közvetlen támogatással 
segíti az önkormányzat, hanem évek óta bér-
letidíj-kedvezményekkel is. Így az Óhegy, a 
WOLF és az ALFA polgárőrségek önkormány-
zati ingatlanokat használnak, s piaci áron több 
mint 32 millió forintot spóroltak ezzel közel 
hat év alatt.

Amióta dr. Gyetvai Tibor vezeti a 
X. Kerületi Rendőrkapitányságot, 
jelentősen javult a közbiztonság. 
A  rendőrkapitány egy Nagykáta 
melletti kis településen nőtt fel, 
pályáját is Pest megyében kezdte 
járőrként. A főiskola és az egye-
tem elvégzése közben folyamato-
san haladt előre a ranglétrán: 
Nagykátára, majd Gödöllőre ke-
rült, mígnem 2008 szeptemberé-
ben lett kapitány – Hatvanban. A 
hevesi városból érkezett Buda-
pestre 2011-re. 

– Milyen érzés volt Kőbányára kerülni?
– Elképesztően más világot ismertem 
meg. Elég, ha azt mondom: a munkába 
állásom utáni két hétben már annyi ki-
emelt erőszakos bűncselekmény történt 
a kerületben, hogy az nagyon meglepett 
és azonnal intézkedni kellett.

– Kőbánya lakossága bő háromszorosa 
Hatvanénak. Ez volt szokatlan?

– Inkább a sokszínűség. Itt van az or-
szág legnagyobb sírkertje, három bünte-
tés-végrehajtási intézet. Az ország talán 
legnagyobb bevásárlóközpontja, a fővá-
ros legnagyobb zöld felülete, a Népliget. 
Gyárak, a Köki, és még sorolhatnám. 
Ezek mind különböző módszereket, stra-
tégiát igényelnek. Így például a pláza 
igazgatóságával leültünk beszélgetni, 
hogy milyen problémákat látunk, milyen 
segítséget kérünk, illetve tudunk nyújta-
ni. És szerencsére partnerekre találtunk 
mindenhol.

– Igazából mi a biztonság, a rend garan-
ciája?

– Nem tudok egyetlen elemet kiemel-
ni. Fontos a bűnmegelőzés, például a 
nyugdíjasokkal sokat beszélgetünk, hogy 
a trükkös csalókra felhívjuk a figyelmet. 
A polgárőrség újjáalakult, velük is folya-
matos az egyeztetés. Iskolai bűnmegelő-
zési tanácsadási program indult: két is-
kolában is kiemelten kezeljük az alkohol, 
a dohányzás, a drog vagy a családon be-
lüli erőszak kérdését. De említhetem a 
technikai lehetőségek alkalmazását is: a 
térfigyelő kamerák telepítését.

– És az állomány?

– Fontos, hogy milyen; és ezen belül az 
ambíciót, az elhivatottságot nagyon fon-
tosnak tartom, de nem mehetünk el a 
szakmai felkészültség mellett sem. 
Nekem ezért olyan munkatársak kellet-
tek, akik tenni akarták a dolgukat. Éppen 
az elhivatottságnak, a lelkesedésnek kö-
szönhető például egy komoly bűncselek-
mény felderítése a közelmúltban. Egy 
késes rabló garázdálkodott Kőbányán, 
akiről a sértettek elmondták: furcsa te-
toválás van az egyik kezén. Az ilyen in-
formációt minden kerületi rendőrrel 
megosztjuk. Az egyik igazoltatáskor a 
járőrök észrevettek egy furcsa tetoválást 
az egyik férfi kezén, s ez buktatta le az 
elkövetőt.

– Az önkormányzattal milyen az együtt-
működés?

– A rendőrök rendszeresen kapnak 
elismeréseket, ami segíti, hogy Kőbá-
nyán tartsuk őket. Mert egy kőbányai 
rendőr, aki évek óta itt szolgál és ismeri 
a bűnelkövetői köröket, értelemszerűen 
eredményesebben dolgozik, mint aki 
most kerül ide. De az önkormányzat 
segít a fejlesztésekben is, legyen az autó 
vagy bármilyen infrastrukturális beruhá-
zás, esetleg albérleti támogatás.

– Az elvándorlást sikerült csökken teni?
– Sikerült. Persze mindig vannak távo-

zók és érkezők. De van egy keménymag, 
amelyik amióta itt vagyok, itt dolgozik.

– Az emberek tudatossága változott a 
bűnmegelőzés terén? Óvatosabbak, ébe-
rebbek?

– Igen, és a tájékoztató kampányok is 
hatásosak. A lakossággal való együttmű-
ködéstől is függ a közbiztonság, azért min-
denkinek tennie kell. Vigyáznunk kell ma-
gunkra, egymásra és az értékeinkre is.

Mindenkinek tenni kell a biztonságért

A statisztikák szerint 2011 óta közel felére csökkent az ismertté vált bűncselek-
mények száma Kőbányán. A javulás az egyenruhások áldozatos munkájának, a 
technikai fejlődésnek, valamint az önkormányzat és a rendőrség együttműködé-
sének köszönhető. Az önkormányzat nemcsak az eszközök megújítását, a fejlesz-

tést támogatja, hanem a rendőröket is segíti. Az albérleti támogatás és a különfé-
le elismerések hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyenruhások Kőbányán maradja-
nak, hiszen aki évek óta itt szolgál, eredményesebben dolgozik, mint aki újonnan 
kerül ide. 

Szoros az önkormányzat és a kerületi rendőrség együttműködése

Ajándék 
a testületi ülésen
Dr. Gyetvai Tibor is hivatalos volt a képvi-
selő-testület október 19-i ülésére, de a 
rendőrkapitánynak nem beszámolnia kel-
lett az elvégzett munkáról. Ennél sokkal 
kellemesebb feladat hárult rá: a kerület 
által felajánlott eszközöket vehette át.

Kőbánya alkoholszondákkal, nagy tel-
jesítményű elemlámpákkal járult hozzá a 
rendőrök munkájához, de volt jóval érté-
kesebb tárgy is a pakkokban: digitális 
fényképezőgép. A csomag értéke mint-
egy 800 ezer forint volt. Ám a rendőrök 
más támogatást is kaptak, folytatódott 
öltözőszekrényeik lecserélése: 21 új ilyen 
bútordarabot kaptak.

„Mindig nagy öröm, ha támogatással is 
elismerik a munkánkat. Meggyőződé-
sem, hogy ezekkel az eszközökkel haté-
konyan javítani tudjuk Kőbánya biztonsá-
gát” – köszönte meg a segítséget dr. 
Gyetvai Tibor, aki elmondta: más fontos 
beruházás vár a kapitányság épületére. 
Sikeresen pályáztak energetikai fejlesz-
tésre, és az épület korszerűbb szigetelé-
sével tovább sikerül majd javítani a rend-
őrök munkakörülményein.

A legutóbb megkapott eszközök is jó 
szolgálatot tesznek majd.

Százmilliókkal segít 
az önkormányzat

Dr. Gyetvai Tibor 

Legutóbb hat új autót kaptak 
a rendfenntartók az önkormányzattól 

Régi mondás: alkalom szüli a tolvajt – ezért a törvénytisztelő 
polgároknak is résen kell lenniük, hogy ne váljanak áldozat-
tá. Gyanakodni nem szégyen, egy talpraesett kőbányai nagy-
mama például ennek köszönheti, hogy október közepén le-
buktatott egy megrögzött „unokás” csalót. A férfi azt hazudta 
a hölgynek, hogy az asszony unokája bajba került, pénzre van 
szüksége. A megbeszélt találkozóra azonban már a rendőrök 
is elmentek… Tippjeinket megfogadva olvasóink is nagyobb 
eséllyel kerülhetik el a kellemetlen helyzeteket.

1.  Bankszámlaszámot, PIN-kódot soha ne adjunk meg ide-
gennek. A bankkártya PIN-kódját jegyezzük meg, ne 
írjuk a kártyára vagy a kártyatartóra.

2.  A mobiltelefon soha ne látszódjon ki a farzsebből.

3.  Aki nagyobb összegű készpénzt tart otthon, az ne egy 
helyre tegye, így ha valakinek fizetni kell, az nem figyel-
heti ki, hol van a rejtekhely.

4.  A nyaklánckitépések ellen jó stratégia, ha az ékszert 
elrejtjük a ruha alá, illetve egy vékony sálat tekerünk a 
nyakunk köré.

5.  Bevásárláskor soha ne tegyük a pénztárcát a teli kosár 
vagy a szatyor tetejére.

6.  A fény sosem a rosszat vonzza. Ezért, ha lehet, az autóval 
a köztéri lámpához közel parkoljunk éjszakára. Hazafelé 
ne vágjunk át a kivilágítatlan tereken, inkább kerüljünk.

7.  Ha a táskát a vállon hordjuk, úgy a pánt a fal, kerítés 
vagy a kirakat felőli vállon nyugodjon. Így a tolvaj nehe-
zebben tudja megragadni azt.

8.  Szereljünk fel biztonsági kamerát, az ajtóra pedig plusz-
zárat. Ezek látványa önmagában is elrettenti a tolvajokat.

9.  Ha hosszabb útra, vakációra utazik a család, mindig le-
gyen valaki – szomszéd, közelben lakó rokon –, aki üríti 
a postaládát. A tömött levélszekrény árulkodó.

10.  Mindig csak azokat az iratokat tartsuk magunknál, ame-
lyekre éppen szükségünk lehet. Ha ugyanis a dokumen-
tumok elvesznek vagy ellopják azokat, úgy pótlásuk nem 
csak egyszerűbb, de olcsóbb is.

11.  Nyaraláskor a közösségi portálokon ne osszuk meg, 
hogy hová, kivel és mennyi időre mentünk – vagyis med-
dig nem leszünk otthon.

12.  A laptopra, mobiltelefonra telepítsünk GPS-t, hogy lopás 
esetén könnyű legyen megtalálni a tolvajt.

13.  A pénztárcát ne a lelógatott kéz magasságába, így nad-
rágzsebbe, övtáskába tegyük. Pont ez az a rész, ahol a 
zsebesek feltűnés nélkül dolgozhatnak.

+1   Bármikor hívjunk rendőrt, ha azt hisszük, veszélyben 
vagyunk!

Egyes Bűncselekmények számának változása 2015-ről 2016-ra

Bűncselekmények 
száma/esetszám

2015
2016

Közterületen  
elkövetett  

bűncselekmények 
száma:

937
 866

Lakásbetörés:

134
 118

Lopás:

1601
1404 

Gépjármű 
feltörés:

183
154 

Személy-
gépkocsi 

lopás:

75
48

7,6%
csökkenés

12,3 %
csökkenés

36%
csökkenés

15,8%
csökkenés  11,9%

csökkenés
2011 5581

2012 5470

2013 4771

2014 3313

2015 3458

2016 2951
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A kőbányai őslakosok közül még 
sokan tudják, hogy van egy aluljáró 
a Liget téren, (régen Zalka Máté 
térnek hívták) Kőbánya Alsó vasút-
állomásnál, ami a 70-es években 
készült tervek szerint a 2-es metró 
egyik, a Kőbányai Vásárvárost érin-
tő szárnyvonalának végállomása 
lett volna.  A metróvonalat végül 
idáig nem építették ki, ám a hozzá-
tartozó komoly aluljárórendszer 
megvalósult, benne boltokkal, fod-
rászüzlettel és eszpresszóval.  Az 
aluljáró és a fölé épített szolgálta-
tóház már kilenc éve funkcióját 
vesztette, az egész pusztulni kez-
dett, így az aluljárót befedték.

Az önkormányzat nemrég meg-
vásárolta a Liget téri volt szolgálta-
tóház magántulajdonban álló ré-

szét, így gyorsítva fel terület rende-
zését.  A kihasználatlan épület bon-
tását még novemberben megkezdi 
egy cég a vagyonkezelő megbízásá-
ból - kaptunk tájékoztatást a Kőbá-
nyai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazga-
tó-helyettesétől, Deézsi Tibortól, 
aki azt is megígérte: a szokásos 
porral és zajjal járó munkákról elő-
zetesen tájékoztatni fogják a kör-
nyéken lakókat.

„A beruházással érintett terüle-
ten jelentős a gyalogos-, továbbá a 
két határoló közúton a gépjármű-
forgalom. Mivel munkák idejére a 
közel 1500 négyzetméteres terüle-
tet elkerítik, a közlekedés itt a be-
ruházás idejére megváltozik. Az 
ideiglenes forgalom biztosítására 
terv készül, amelynek betartását 

szigorúan ellenőrizzük – közölte a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. illeté-
kese. 

A 42 millió Ft-ba kerülő bontás 
után kiépítik szükséges közműve-
ket, majd feltöltik a területet, amely 
így egy ideig még kisebb dombot 
képez. Erre azért van szükség, hogy 
az utolsó ütem, az építés megkez-
déséig a terület tovább tömörödjön. 
A bontás helyén létesülő zöldfelület 
kialakítására tavasszal kerül sor.

– A tervek véglegesítése előtt egy 
kérdőívvel keressük meg a lakos-
ságot, hogy mondja el a véleményét 
– mondta a vezérigazgató helyet-
tes. – Az eddig elkészült vázlatterv 
szerint az út mellett húzódó járdát 
akadálymentesen vezetjük át a par-
kon, amelynek közepén térplaszti-
kás csobogót helyeznénk el. Ezen 
kívül a területen megállítójáték, 
ülőbútorok, sok zöldfelület, egy-
nyári virágok, fák, bokrok telepíté-
sét tervezzük – tette hozzá Deézsi 
Tibor.

Az ólomvirág
A nyári dél-európai nyaralások során gyakran 
találkozunk olyan növényekkel, amelyek meg-
tetszenek nekünk és szívesen ültetnénk a saját 
kertünkbe is. Legtöbbször a megvásárolt és ha-
zahozott növények kiültetés után valahogy nem 
olyanok, mint ahogyan a mediterrán térségben, 
és az is meglepő, hogy a következő tavasszal 
már nem is hajtanak ki.

Ilyen az ólomvirág (Plumbago auriculata) is. 
A növény Dél-Afrikából származik, onnan került 
a dél-európai térségbe, és jól alkalmazkodott az 
ottani viszonyokhoz. Nagyon szép kék virága van, 
(ritkán fehér is lehet). Nevét onnan kapta, hogy 
régen gyógynövényként is használták, ólommér-
gezés kezelésére. Örökzöld, gyorsan fejlődő, 
sokáig virágzó növény. Viszonylag apró virágai 
tartósak. Június elejétől egészen októberig vi-
rágzik, több hullámban. Metszéssel gazdag vi-
rágzásra bírhatjuk az ólomvirágot. Tarthatjuk 
cserépben, dézsában, illetve ki is ültethetjük 
szabad földbe. A kék és fehér színben virágzó 
cserjékkel nagyon szép színhatást érhetünk el a 
kertben, teraszon, vagy akár egy balkonládában 
is jól mutat. Alkalmazhatjuk önállóan, de nö-
vény-összeültetésekben is. Gyors növekedése 
miatt támasztékot igényel, ugyanakkor  másfél-
két méter magasra is felfuttathatjuk.

Talajigénye a közömbös vagy enyhén savanyú 
föld. A tápanyagban gazdag, jó vízáteresztésű 
ültetőközegeket kedveli. Teljes napra ültessük, 
vagyis nagyon fényigényes. Amennyiben félár-
nyékba vagy árnyékba kerül a növény, nem fejlő-
dik kielégítően, kevesebbet virágzik, és a virágok 
színe sem lesz élénk. Az ültetési hely megvá-
lasztása tehát döntő a növény további életével 
kapcsolatban. Az igény: sok nap, sok víz, de a 
pangó vizet nem szereti. Öntözésnél a virágot ne 
érje víz, mert a virág jelentősen veszít a díszítő 
értékéből. Miután a növény gyors növekedésű, 
törékenyek az új hajtások, ezért lehetőleg szél-
védett helyre kerüljön. A vegetációs időben he-
tente tápoldatozzuk, ezt bőséges virágzással 
hálálja meg. A növény jól szaporítható dugványo-
zással. Könnyen és hamar gyökeresedik, de a kis 
növényeket fokozott figyelemmel ápoljuk. Az 
eddig leírtak alapján láthatjuk, hogy nem külö-
nösebben nehéz szép Plumbagót nevelnünk. 
A növény téli gondozása már nehezebb. Szárma-
zását tekintve teleltetni kell, nagyon fagyérzé-
keny. Az első fagyok előtt vigyük a növényt védett 
helyre. A teleltetőhely megválasztása nem túl 
egyszerű. A lehető legtöbb fényt kell, hogy kapja. 
Ez a téli, fényszegény időszakban nehezen meg-
oldható. Hőmérsékletigénye 8-10 fok. A telelte-
tésre felkészített növényeket félig-egyharmadig 
vágjuk vissza. Az öntözést mérsékeljük, a lehető 
legkevesebbet öntözzük, de vigyázzunk arra, 
hogy ki ne száradjon a növény. Semmilyen tápol-
datot ne adjunk a téli időszakban a teleltetett 
növényeknek. Egészen addig itt kell tartanunk 
őket, ameddig biztosan nem süllyed a hőmérő 
higanyszála fagypont alá és tartósan nem marad 
5-10 fok a hőmérséklet. Figyeljünk arra, hogy a 
talaj hőmérséklete tavasszal lassabban meleg-
szik fel, mint a levegő.

Az ólomvirágot ma már megtaláljuk a hazai 
kertészeti árudákban is. Hosszú virágzási ideje 
népszerűvé teheti ezt a még nálunk kevésbé el-
terjedt örökzöld cserjét. Kísérletezzünk bátran, 
és ha a Plumbago igényeit kielégítjük, biztosan 
sikeres lesz a tartása és sok szép pillanatot hoz 
számunkra ez a mediterrán növény.

Hajnal Sándor,
a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola 

igazgatója

KERT ÉS BALKON

Több százan voltak kíváncsiak 
Nógrádi György előadására a 
Kőrösiben, a professzor egy 
évvel korábban járt kerületünk-
ben. A mostani, nemzetbizton-
sági kérdéseket feszegető la-
kossági fórumra dr. György Ist-
ván Fővárosi Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott hívta 
meg a Corvinus Egyetem taná-
rát. György István rövid köszön-
tője után át is adta Nógrádi 
Györgynek a szót, aki rögtön 
megalapozta az előadás köny-
nyed hangvételét. „Engedjék 
meg, hogy levegyem a zakómat. 
Cserébe megígérem, hogy nem 
vetkőzöm tovább”, viccelődött a 
tőle megszokott stílusban a 
Tanár úr.

Nógrádi György első körben 
felelevenítette, mi történt a vi-
lágban azóta, hogy a legutóbbi 
előadását megtartotta nálunk. 
A britek kilépése körül tovább-
ra is teljes a tanácstalanság, az 
Egyesült Államokban pedig Do-
nald Trumpot választották el-
nöknek. Végóráit éli az Iszlám 
Állam is, de – mint a szakértő 
mondta – ez nem jelent a terro-
risták felett győzelmet. Harco-

saik fele valószínűleg élve meg-
ússza a bombázásokat, szét-
széled a világban. Így csak idő 
kérdése, hogy terrorközpont 
jöjjön létre például valahol 
Észak-Afrikában.

A migrációs helyzet sem 
sokat javult, Európán még min-
dig jelentős a nyomás, miköz-
ben Amerika csak évi 50 ezer 
migránst – főleg latin-ameri-
kaiakat – fogadna, az irániak 
legfeljebb csak vendégmun-
kásként látnák őket, míg a tá-
voli Ausztráliába be sem tehe-
tik a menekültek a lábukat. 
A  szomszédos Ausztriában is 
változik a helyzet: a várható új 
kormány is inkább a magyar 
álláspontot osztja a menekült-
kérdésben. Vagyis míg Buda-
pest a bevándorlást korábban 
egyedüliként utasította el, idő-
vel a visegrádi országok, most 
pedig várhatóan Bécs is mel-
lénk áll. Ez pedig külföldön is a 
kormány pozícióit erősíti, így 
most alapvető nemzeti érdek, 
hogy a magyar kabinet prog-
ramja folytatódjon és a migrán-
sok ne jöjjenek be, vélekedett 
Nógrádi György.

Védeni kell a határokat
Nógrádi György a Kőrösiben a világ helyzetéről és a migrációról Elbontják a szolgáltatóházat

A schengeni határok védelme Európa elemi érdeke, 
és Magyarország a déli határkerítés megépítésével 
eleget tett a kötelezettségeinek. Az idő pedig ha-
zánkat igazolja, a magyar politika egyre több támo-
gatóra lel az Európai Unióban is.

Nógrádi György szerint a magyar kormánynak 
külföldön egyre több a támogatója

 A szolgáltatóház rég nem illik már a városképbe

Kizöldül a Liget tér

A televízióból ismert „Beugró” 
játékszabályainak megfelelően 
a hétköznapi életből vett hely-
zetgyakorlatok, szituációs játé-
kok adták a keretét a „Ki mit 
tud?” országos bűnmegelőzési 
vetélkedőnek, amelyet idén is a 
Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzési Osztá-
lyának (PMRFK) felhívására 
rendeztek meg.

Az idei versenyre már széle-
sebb körben, országos szinten 
lehetett nevezni, így 12 külön-
böző megyéből érkezett, egyen-
ként háromfős középiskolás 
csapat mérhette össze bűn-
megelőzéssel kapcsolatos tu-
dását. Az október 18-i vetélke-
dőnek a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet adott ott-
hont. „A középiskolások köré-
ben igen kedvelt verseny – 
amelyet immár hetedik alka-
lommal rendezett meg a 
PMRFK – a tervek szerint jövőre 
már teljesen országossá bővül, 
mind a 19 megyéből érkeznek 
majd középiskolás csapatok” – 
árulta el a Kőbányai Híreknek a 
verseny egyik lelkes szervezője, 
Tóth Béla ny. r. ezredes, a Kő-
bánya Közbiztonságáért Köz-
alapítvány elnöke.

Az interaktív vetélkedő házi-
gazdája és moderátora a ko-
rábbi éveknek megfelelően 
Novák Péter színész, énekes, 
zeneszerző volt. A szakmai és 

művészeti zsűriben mások 
mellett helyet foglaltak a Ma-
dách Színház művészei, Gallusz 
Nikolett énekesnő és Kiss Ernő 
Zsolt színművész, valamint a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Ta-
nács elnöke, dr. Hatala József 
ny. r. altábornagy is. A tematika 
többek között olyan, a fiatalokat 
érintő mindennapi helyzeteket 
érintett, mint a „gólyatábori 
zaklatás” vagy a digitális világ-
ban rendszeresen előkerülő 
„szelfizés”. A vidám hangulatú 
eseményen a csapatok ügyesen 
improvizáltak, a helyzetgyakor-

latokat kitűnően oldották meg. 
A dobogó legfelső fokára a Haj-
dú-Bihar megyei, debreceni Ady 

Endre Gimnázium csapata lép-
hetett, a 2. helyen a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei, miskolci 

Zrínyi Ilona Gimnázium diákjai 
végeztek, harmadik lett a Nóg-
rád megyei Komédiák Színpad 
Társulatának csapata. A Nemze-
ti Bűnmegelőzési Tanács külön-
díját Pataki Ákos, a pécsi Árpád 
Fejedelem Gimnázium diákja 
kapta, míg a zsűri különdíjasa 
Nagy Rita, a Szolnoki Műszaki 
Szakgimnázium tanulója lett.

A diákok teljesítményét a 
művészek mellett Tóth Béla ny. 
r. ezredes, a Kőbánya Közbiz-
tonságáért Közalapítvány elnö-
ke, továbbá Meláth Attila bap-
tista lelkész értékelték.

A konzultáció a demokrácia eszköze
Mindenkinek joga van elmondani a véleményét a saját, de Magyarország jövőjével kapcsolatban 
is, különösen, ha sorskérdésekről van szó – mondta lapunknak dr. György István. Erről szól a 
nemzeti konzultáció hét pontja is – tette hozzá –, amely azokra a kérdésekre keresi a választ, 
hogy a magyar emberek kikkel szeretnének együtt élni a saját hazájukban. A Brüsszelben is át-
vett tervek szerint évente egymillió afrikai és közel-keleti bevándorlót telepítenének Európába, 
akik két év alatt fejenként mintegy 9 millió forintnak megfelelő támogatást kapnának. Azokat az 
országokat pedig, amelyek más véleményt fogalmaznak meg, kemény büntetéssel fenyegetik.

– Arra biztatok minden magyar embert, akinek fontos hazánk szuverenitása, függetlensége, 
biztonsága és jövője, hogy töltse ki a nemzeti konzultációs kérdőívet, ezzel is támogatva a kor-
mányt, hogy kiálljon Magyarország és a magyar emberek érdekeinek védelméért – hangsúlyoz-
ta dr. György István.

Közösen a drog ellen
Kábítószer-ellenes együttműködési megállapodást kötött a 
Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Ferencvárosi 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A két szervezet egyeztetett 
munkaterv alapján dolgozik, illetve összehangolva közös 
programokat és képzéseket szerveznek. A kábítószerügyi 
egyeztető fórumok fontosabb feladatai: a lakosság, az érin-
tettek, a családok tájékoztatása, az ifjúság védelme, preven-
ció megvalósítása, gyermek-tinédzser ellátás biztosítása.

Börtönbe költözött a Beugró

Elismerés az egyenruhásoknak

Ki mit tud? – Bűnmegelőzés felsőfokon

Köszönetet a kerülettől a rendvédelmi napok közreműködőinek

A versenyzők teljesen beleélték 
magukat a helyzetgyakorlatba

Kovács Róbert polgármester és Rad-
ványi Gábor alpolgármester valamint 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közala-
pítvány elnöke, Tóth Béla nyugalma-
zott rendőr ezredes közösen értékel-
ték a X. Kőbányai Rendvédelmi 
Napok eredményeit, és elismerése-
ket adtak át a közreműködőknek.

Az MH Vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrség Dandár pa-
rancsnoka, Baráth Ernő dandártá-
bornok megköszönve a képviselő-
testület támogatását Szurmay 
Sán dor Emlékérmet adott át Ko-
vács Róbert polgármesternek. Az 
emlékplakett különös jelentőségét 
az adja, hogy tulajdonosának nevét, 
tevékenységét az átadással egy 
időben feljegyzik a Történeti Levél-
tárban, így a tettei az utókor szá-
mára is fennmaradnak.

Az önkormányzat támogatásával 
megvalósult Kőbányai Rendvédel-
mi Napokat tizedszerre – idén 

szeptember 2-án és 3-án - rendez-
te meg a kerület az Óhegy parkban. 
Az ország legnagyobb rendészeti 
nyílt napján több mint ötven rend- 
és honvédelmi szervezet képvisel-
tette magát. Játékos vetélkedők, 

koncertek, gyerekelőadások, tánc-
bemutatók, főzőverseny, kutyás be-
mutatók várták az érdeklődőket, 
valamint számos testület zenekara 
folyamatos térzenével szórakoztat-
ta a látogatókat.

Kovács Róbert, Radványi Gábor és Tóth 
Béla köszönték meg a közreműködést

Egy Kőbányát régóta csúfító épület eltüntetésébe fog no-
vemberben az önkormányzat: a Liget téren gazdátlanul álló 
szolgáltatóház elbontásával és az alatta levő rész betemeté-
sével alakít ki zöldfelületet.
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Aki rendszeresen jár a Nagy-
mező utcában, az október 
első napján láthatta: nem át-
lagos vasárnapi előadás ké-
szülődik a Budapesti Operett-
színházban. A több száz jól 
öltözött vendég látványa meg-
szokott, de aznap a vendégse-

reg sokkal izgatottabb volt a 
műsor előtt. A kőbányai szép-
korúak – elmondásuk szerint 
– már nagyon várták az elő-
adást. A színház előtt várako-
zó, vidáman fotózkodó tömeg-
ből egyre-másra hallatszott ki 
az elégedettség, hogy még 

sikerült megcsípni az ajándék 
jegyeket. Azokat ugyanis az 
önkormányzat adta a készlet 
erejéig, de mindenkinek ma-
gának kellett lakcímkártya el-
lenében felvenni a Kőrösiben.

A program annyira meg-
nyerte a meghívottak tetszé-

sét, hogy a becsengetést kö-
vetően a nézőtéren szinte egy 
gombostűt sem lehetett leej-
teni. Kovács Róbert polgár-
mester így a közel 900 férőhe-
lyes teremben telt ház előtt 
üdvözölhette a vendégeket.

– Az Idősek Világnapja az év 
egyik legszebb ünnepe. Az in-
vitálással a megbecsülésün-
ket szeretnénk kifejezni, ezért 
a taps ma önöknek jár – 
mondta Kovács Róbert, majd 
átadta a szót dr. György István 
Fővárosi Kormányhivatalt ve-
zető kormánymegbízottnak, 
aki egy vicces történetet me-
sélt. Eszerint az unoka a 
nagyapót az életkoráról fag-
gatta. Ám a nagypapa azt nem 
árulta el, csak mesélt arról a 
korról, amikor még nem volt 
számítógép, bankautomata, 
szárítógép, ember sem járt 
még a Holdon, s ha egy idős 
ember felszállt a buszra, min-
denki igyekezett átadni neki a 
helyet. Végül ezen a világon 
alaposan elámul a gyerkőc, 
aki szerint ez a korszak vagy 
kétszáz éve kellett legyen! 
Bár a sztori jól mutatta, meny-
nyit változott a világ, a kor-
mánymegbízott szerint ab ban 
minden kornak hasonlítania 
kell, hogy a társadalom be-
csülje a családokat és az idő-
seket.

A köszöntőket követően a 
közönség önfeledten kacag-
hatott Marica és az elszegé-
nyedett Tasziló gróf, illetve 
Liza és a hirtelenjében kuruc 
földbirtokosnak kinevezett 
Kálmán kalandjain. Valamint 
együtt énekelhette a Szép 
város Kolozsvár, a Hej, cigány 
vagy a Ringó vállú csengeri 
violám című betétdalokat.

Az igazi meglepetés azon-
ban a második felvonásra ma-
radt: a szereposztás szerint 
Tasziló nagynénjének szerep-
ében Lehoczky Zsuzsának 
kellett feltűnnie. Ez pedig ki-
tűnő beszédtémát adott a 
szünetben a nagy időket meg-
élt rajongóknak. Miközben a 
felszolgált pezsgőt és pogá-
csát fogyasztották, szívesen 
emlékeztek azokra az előadá-
sokra, amelyekben a művész-
nő olyan színészekkel játszott 
együtt, mint Feleki Kamill 
vagy Rátonyi Róbert. Nem vé-
letlen, hogy már a „nagynéni” 
színre lépését is dörgedelmes 
taps fogadta.

Az előadást követően igen-
csak rózsás kedvvel indulhat-
tak haza a szépkorú kőbányai-
ak. Egyikük-másikuk ha nem is 
operett, de egy másik színpadi 
mű címét szabadon idézve ta-
lálgatta a következő évi prog-
ramot: jövőre veletek ugyanitt?

Viktória az utóbbi három esz-
tendőben minden edzésével a 
2017-es 24 órás világbajnok-
ságra készült, mivel az elmúlt 
évi eredménye alapján – mint 
a legjobb magyar női verseny-
ző – hívták meg az embert 
próbáló versenyre, de még-
sem vállalta az indulást.

– Valami megváltozott ben-
nem – mondta. – A versenyek-
kel és az eredményekkel kap-
csolatos elvárásaim megvál-
toztatták a futáshoz való viszo-
nyomat, ami kicsit minden 
másra is kihatott. Egyre inkább 
nem voltak kívánatosak a ver-
senyek, elhatároztam, már 
csak a magam szórakoztatásá-
ért futok ezután. Az életben vi-
szont nincsenek véletlenek, 
megkeresett egy kollégám mint 
keresztény ultrafutót, hogy 
nincs e kedvem elfutni 30 nap 
alatt Mariazelltől Csíksomlyóig.

A kétgyermekes anyuka 
először nemet mondott, hi-
szen a családot egy hónapra 
magára hagyni elképzelhetet-
len volt számára.

– Persze a „bolha” már a 
fülemben volt, sokat beszél-

tünk, milyen módon tudnánk 
bevállalni a futást, illetve, ha a 
család elkísérhetne, akkor 
állok, illetve állunk elébe, de 
csak váltóban. A szervezők-
nek, vagyis a Mária Út Egye-
sületnek tetszett az ötlet, és 
minden segítséget megadtak, 
hogy ott lehessünk a futó-
zarándoklaton. Később derült 
csak ki, hogy egyéni nevező a 
Mária Maratonra nem is volt.

Úgy tervezték, hogy egy 
napot a férj fut, egyet pedig 
Viktória. Igaz, titokban mind-
ketten a teljes táv teljesítésé-
re gondoltak. Gyönyörű, so-
sem látott tájakon, hegyek 
közt, kristálytiszta vizű pata-
kok partján rótták a kilométe-
reket, közben azzal viccelőd-
tek, hogy olyan az egész, mint 
egy második nászútjuk, csak 
egy bringás kísérővel.

– Mivel Ausztriában a szint-
különbség is jelentős, eldön-
töttük, hogy váltózva futunk. 
Például egy 50 km-es napon a 
férjem is 35 km-t futott, a ma-
radék rám várt, igaz, meg-
esett, hogy Laci velem futott 
tovább. A második hét eltelté-

vel azt tapasztaltuk, hogy nem 
elfáradtunk, hanem megerő-
södtünk, ezért egyre több ki-
lométert vállaltunk. Annyi nap 
és annyi kilométer volt előt-
tünk és mögöttünk, hogy sok-
szor azt sem tudtuk, hol va-
gyunk és milyen nap van. Él-
ményekben is volt részünk, 

Csetényben például hölgykó-
rus fogadott bennünket, Cell-
dömölkön harangot húztak 
nekünk.

A gyerekekre közben Viktó-
ria édesanyja és unokabátyja 
felügyelt, de akadtak napok, 
amikor biciklizve csatlakoztak 
hozzájuk. Viktória elmondta, 

hogy közismert emberek is 
részt vettek a futáson, például 
Kovács Koko István olimpiai 
bajnok ökölvívó, Bérczes Edit 
Euró pa- és világbajnok ultra-
maratoni futó, Lendvai Zoltán 
atya, a gördeszkás pap és 
Maráz Zsuzsi, a 2016. év ultra-
futója.

KŐBÁNYAI PIHENŐKŐBÁNYAI PIHENŐ

Szépkorúaknak járt a taps Mariazelltől Csíksomlyóig 
Operett előadással ünnepelte az időseket az önkormányzat

Az önkormányzat is meglepte a 90 éves asszonyt Továbbadni az emlékeket az unokáknak

Egy kőbányai házaspár is lefutotta a Mária Maratont

Eddig már 15 millió forintot sikerült gyűjteni

A Kőbányai Önkormány-
zat minden évben emlé-
kezetessé teszi az Idő-
sek Hónapját a kerület-
ben élő nyugdíjasok szá-
mára. Október 1-én, az 
Idősek Világnapján az 
Operettszínházban 900 
kőbányai szépkorú előtt 
játszották a Marica gróf-
nőt. Kovács Róbert pol-
gármester szerint az ön-
kormányzat ezzel a gá-
laesttel is kifejezi meg-
becsülését az idősek 
iránt. 

Idén második alkalommal rendezték meg Mariazell-
től Csíksomlyóig a Mária Maratont. Harminc nap 
alatt 1420 kilométert teljesítettek a futók, közöttük 
egy kőbányai házaspár, Makai Viktória és férje, 
László.

Megtelt a Budapesti Operettszínház

Az előadásra érkező vendégek vidáman fotózkodtak a színház előtt

Dr. György István és Kovács Róbert köszöntötte a meghívottakat

Kivételes meglepetésben volt 
része a kerület egyik szép kort 
megélt lakójának. Az önkor-
mányzat rendszeresen köszönti 
90., 95., illetve a 100. születés-
napjukon a kőbányaiakat, s az 
idei Idősek Hónapján éppen sor 
került egy tiszteletre méltó jubi-
leumra: Bacsó Lászlóné Rózsi-
ka néni töltötte be a 90. életévét.

Az idős asszony mit sem sej-
tett arról, hogy a születésnapja 
nagyon különleges lesz. Először 
is azért volt rendkívüli a nagy 
nap, mert családtagjai vendég-
lőbe vitték a dédnagymamát a 
jeles nap alkalmából. A szívme-
lengető találkozót az sem tudta 
beárnyékolni, hogy Rózsika néni 
szülinapi tortáját sajnos az étte-
rem felé menet elejtették, hi-
szen az ünnepelt csak egy jót 
derült a kínos eseten. Neki így 
is hatalmas ajándék volt, hogy 
tízen ülhették körül az asztalt, s 
lánya, két unokája és három 
dédunokája is köszönthette.

A meglepetés második részé-
re másnap került sor. Az önkor-
mányzat ugyanis – persze csak 
egyeztetés után – az ilyen ju bi-
leu mi szülinapok alkalmával 
külön felkeresi a koros polgáro-
kat. Csakhogy erről Rózsika néni 
nem tudott, mert lánya, Szilvia 
„összeszövetkezett” Weeber 
Tibor alpolgármesterrel, hogy 
titokban tartják az érkezést. 
Nagy meglepetésként is érte az 

asszonyt, amikor az alpolgár-
mester betoppant az előszobá-
ba, kezében az ajándékokkal.

Az ünnepelt emléklapot, virá-
got, desszertet és rengeteg kő-
bányai vonatkozású olvasnivalót 
kapott. Szilvia ugyanis elárulta, 
hogy Rózsika néninek gyakran 
olvasással telnek a napjai. 
Emellett azonban az asszony 
szívesen tévézik is, és gyakran 
lejár a kertbe, hogy elbeszélges-
sen a szomszédokkal. Így nem 
is csoda, hogy szívesen vette az 
illusztris vendég érkezését, s 
hosszan trécseltek Weeber Ti-
borral a régi időkről. Az idős 
asszony élete egyébként kész 
regény: szövőnőként kezdett 
dolgozni, de volt kereskedő, mű-
anyaghegesztő és üzletvezető. 
Korához képest pedig rendkívül 
energikus, s szülőfalujától, 
Lócstól sem szakadt el, hiszen 
még az utóbbi esztendőben is a 
Vas megyei kis faluban, a család 
régi házában töltötte az év felét.

Nemcsak operett előadásban 
lehetett része a kőbányai szép-
korúaknak, hiszen megünneplé-
sük a kerületben nem egyetlen 
napra korlátozódik. Október az 
Idősek Hónapja. A Bárka Kőbá-
nyai Humánszolgáltató Központ 
is szervezett programot a Köszi-
ben. A szórakozni vágyó szépko-
rúakat Weeber Tibor alpolgár-
mester köszöntötte, aki saját 
példával illusztrálta, miért külö-
nösen fontosak Kőbányának az 
idősek.

Az alpolgármester a nagyszü-
leivel nőhetett fel, ami nagyon 
sokat jelentett a számára. 
A  mesék és a sztorik mellett 

ugyanis a való élet történeteiről 
is rengeteget hallhatott Weeber 
Tibor a nagymamától és a nagy-
papától. Így a második világhá-
ború vagy 1956 eseményeivel 
olyanok elbeszélésein keresztül 
ismerkedhetett meg, akik át is 
élték mindazt, ami másoknak 
csak történelem. Éppen ezért az 
alpolgármester arra kérte a 
nagyszülőket, hogy igyekezze-
nek a múlt minél több részletét 
megosztani az unokákkal, emlé-
keiket örökítsék tovább a követ-
kező generációknak is.

Az összegyűlt vendégek együtt 
költhették el az ebédet, majd a 
parketten rophatták a táncot.

Hetedik alkalommal tartja meg az „Ad-
junk a húroknak… és a rászorulóknak 
is!” elnevezésű karácsonyi jótékonysá-
gi koncertjét dr. György István, Buda-
pest kormánymegbízottja és a Póka 
Egon Experience december 1-jén, este 
7 órától a Kösziben (1101 Budapest, 
Előd u. 1.). Az est bevételéből az elmúlt 
két évhez hasonlóan most is kőbányai 
és kispesti gyerekek nyári táborozását 
támogatják.

– Megannyi családnak tudunk segí-
teni azzal, hogy támogatjuk a gyerekek 
nyári táborozását. Nagyon sok csillogó 
szempárt láttam az elmúlt két évben a 
támogatás átadásakor, ezért úgy dön-

töttünk, maradunk ennél a célkitűzés-
nél – mondta lapunknak dr. György 
István.

Az eddigi hat koncerten összesen 15 
millió forintot gyűjtöttek össze a nagy-
lelkű felajánlásokból. Volt, hogy az ösz-
szejött pénzből a Minden Gyerek Lakjon 
Jól és a Down Alapítványt támogatták, 
máskor kőbányai és kispesti Gyerme-
kek Átmeneti Otthonainak lakóit lepték 
meg számítógépekkel és fitneszeszkö-
zökkel. De a nyugdíjasokra is gondol-
tak: Kőbányán és Kispesten működő 
idősotthonok számára szereztek be 
gyógyászati segédeszközöket, háztartá-
si gépeket és masszázsfoteleket.

Dr. György István újra 
jótékonysági koncertet ad

December 1-jén a Kösziben koncerteznek a gyermekekért

Viktória 1141 kilométert teljesített Mariazelltől Csíksomlyóig, férje, László 900 kilométert futott

Rózsika néni szülinapja Zene és tánc a Kösziben

Rózsika néninek Weeber Tibor 
alpolgármester vitte el 
az emléklapot és az ajándékokat

A meghívottak 
jól szórakoztak
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– Október 23. legerősebb üze-
nete sohasem változik: mi, 
magyarok a szabadság népe 
vagyunk; azok voltunk 1848-
ban és 1956-ban is. Akkor is 
és most is megküzdünk ha-
zánkért, az igazunkért – 
mondta dr. György István.

A kormánymegbízott szerint a 
jelen kor politikai viszonyai és 
a 61 évvel ezelőtti korszak kö-
zött hasonlóságot lehet felfe-
dezni. Akkor is és most is 
idegen hatalmi akarat alapján 
próbálták ugyanis kijelölni, 

hogy ki és hogyan vezesse 
Magyarországot; hogy mi, ma-
gyarok hogyan és kikkel él-
jünk együtt hazánkban. Éppen 
ezért ismét nemzeti identitá-
sunk, 1000 éves magyar és 
európai kultúránk, keresztény 
gyökereink és hitünk megvé-
désére van szükség, s az ’56-
os hősök példája kötelez min-
ket arra, hogy Magyarorszá-
gért, szuverenitásunkért min-
dent megtegyünk.

Ezt követően az ünneplők a 
Kösziből átvonultak az 1956-

os forradalom és szabadság-
harc emlékére állított kopja-
fához, a Kőrösi Csoma sé-

tányhoz. Itt Kovács Róbert 
polgármester Pap Sándor, 
Radványi Gábor és Weeber 

Tibor alpolgármesterek tár-
saságában megkoszorúzta az 
emlékművet.

Mindenszentek és halottak napja al-
kalmából elhunyt szeretteinkre emlé-
keztünk, és emiatt gyakorlatilag az 
egész ország útra kelt. Budapest egyik 
legnagyobb sírkertje, a Kőbányán levő 
Új köztemető október 28-tól november 
2-ig meghosszabbított nyitva tartással 
és számtalan pluszszolgáltatással biz-
tosította a nyugodt emlékezést, így a 
kegyelet napjai különösebb fennaka-
dás nélkül zajlottak le.

Sokan igénybe vették a Budapesti 
Temetkezési Intézet (BTI) által, a leg-
forgalmasabb napokon szolgálatba 
állított kisbuszokat, így a nehezen 
közlekedő, idősebb látogatók zavarta-

lanul eljuthattak a hozzátartozóik sír-
helyéhez. Ehhez csatlakozott a Kőbá-
nyai Önkormányzat is, amely már az 
emlékezés hétvégéje előtt, október 
13. és 20. között, munkanapokon in-
gyenes kisbuszt biztosított, hogy a 
kőbányai lakcímmel rendelkező nyug-
díjasok zökkenő nélkül eljuthassanak 
szeretteik sírhelyéhez és vissza. 
A Bárka Humán Szolgáltató Központ-
tól kapott információ szerint a szol-
gáltatást főként az utolsó nap vették 
nagy örömmel igénybe a kerület szép-
korú lakosai, akik úgy vélték, erre a jó 
kezdeményezésre többször is szük-
ség lenne.

Új szoborral emlékezett meg a reformá-
ció 500. évfordulójáról Kőbánya. A Mózes 
kőtábláit formáló alkotást a református 
templom kertjében állították fel.

Istentisztelettel és szoborállítással ün-
nepelte Kőbánya, hogy 1517. október 
31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét 
a wittenbergi vártemplom kapujára, s 
éppen félezer éve elkezdődött a reformá-
ció. A református templom kertjében fel-
állított alkotás Mózes két kőtábláját, s 
rajtuk a tízparancsolatot ábrázolja. A szo-
borállítást döntő részben – egymillió fo-
rinttal – az önkormányzat támogatta.

– Ez az alkotás az összetartó kőbá-
nyai közösség újabb jelképe. Mert aho-
gyan a mózesi kőtáblák is csak együtt 
értelmezhetőek, úgy kerületünk is csak 
a református gyülekezettel együtt lehet 
igazán erős – mondta a kőtáblák lelep-

lezése alkalmából Kovács Róbert pol-
gármester, aki a Kőbányai Református 
Egyházközösség lelkipásztorával, Szilá-
gyi-Sándor Andrással avatta fel az em-
lékművet.

A polgármester a gyülekezet előtt em-
lékeztetett arra, hogy a reformáció nélkül 
sem Európa, sem Magyarország, de még 
Kőbánya sem lenne olyan, mint amilyen-
nek ma ismerjük. A mozgalom ugyanis 
hatással volt a kultúrára, a filozófiára, az 
oktatásra, a politikai életre, de még a gaz-
daságra is. A 132 éves kőbányai gyüleke-
zet pedig történelme során az egész ke-
rületet gazdagította és szolgálta, így örök-
ségét nemcsak megóvni kötelességünk, 
hanem gyarapítani is kell.

Az istentiszteleten Varnus Xaver orgo-
naművész orgonajátékát hallgathatta az 
ünneplő gyülekezet.

Megvédeni nemzeti identitásunkat
A jelen kor kihívása 1956-éhoz hasonlatos 

Kőbánya csak a református gyülekezettel lehet igazán erős

A Kösziben és a Kőrösi Csoma sétány kopjafájánál 
emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hőseire és mártírjaira a kerület október 23-án. 
Dr.  György István Fővárosi Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott beszédében párhuzamot vont 1956 
és napjaink politikai viszonyai között.

Emlékezés a temetőkben
Reformációs 
emlékművet avattak

A kőtáblákat ábrázoló emlékművet Kovács Róbert és Szilágyi-Sándor András leplezték le

Tisztelgés a vértanúk előtt
Az Új köztemetőben az 1848–49-es síroknál emlékezett meg a Kőbányai Önkormányzat az 
aradi vértanúkról. A honvédek nyughelyénél dr. György István budapesti kormánymegbí-
zott, Kovács Róbert polgármester, Radványi Gábor és dr. Pap Sándor alpolgármesterek, 
illetve az emlékező polgárok elhelyezték koszorúikat és virágaikat, leróva tiszteletüket a 
hősök előtt. Dr. György István beszédében emlékeztetett arra, hogy az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc a magyar nemzet egységes kiállása volt Magyarország jövőjéért, 
szuverenitásáért, nemzeti önrendelkezéséért és minden már megszületett és még meg 
nem született magyarért, ezért pedig hálával és tisztelettel kell emlékeznünk rájuk. Nem-
zetünk fiai – mint mondta – felismerték akkor azt a történelmi felelősséget, hogy ilyen 
nemzeti sorskérdésben kompromisszumok és megalkuvás nélküli cselekvésre van szük-
ség, hogy biztosíthassák a jövőt gyermekeik, unokáik számára.Dr. György István koszorúval 

tisztelgett a hősök emléke előtt

Kovács Róbert polgármester Pap Sándor, Radványi Gábor 
és Weeber Tibor alpolgármesterekkel koszorúzott
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KŐRÖSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

November 11., szombat 19.00  
Szemfényvesztők – Bűvészshow

November 12., vasárnap 19.00  
Pánik a fedélzeten – Zenés vígjáték

November 15., szerda 15.00  
Nyugdíjasok Akadémiája: Svindlerek hálójában, 
avagy időskorú áldozatok

November 18., szombat 17.00  
„A zene mindenkié” Egyesület jubileumi koncertje

November 23., csütörtök 17.00  
Szent László országa egy régész szemével –  
előadó: dr. Bakay Kornél

November 26., vasárnap 14.00, 16.00 és 18.00  
Diótörő – Marika álma a Tutta Forza Zenekar  
előadásában

November 29., szerda 15.00  
Nyugdíjasok Akadémiája: Memóriajátékok  
és memóriatréningek időskorban

KÖSZI

November 10., péntek 16.00 Márton-napi játszóház
November 19., vasárnap 15.00  

Holle Anyó – népzenés mesejáték

KŐ-CAFE

November 18., szombat 20.00  
Group Caribbean – latin gitárest

November 26., vasárnap 17.00 Ötórai tea Vörös Istvánnal

ÚJHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

November 21., kedd 10.00  
Kuglóf király udvarában – a Szeleburdi Meseszínház 
mesejátéka

PROGRAMAJÁNLÓ

– A digitális világ beköszönte hozott-e változást 
a koncertek közönségében?

– Nem érzem, hogy a közönségem megvál-
tozott, ugyanolyan érdeklődő, zsivajgó világba 
csöppenek minden előadásomon, mint az in-
duláskor. Az első szentendrei fellépést kísérő 
kezdeti lámpalázat felváltotta az a jóérzés, 
hogy a gyerek- és a felnőttközönség is partne-
reim. Persze ennek is megvan a maga kis 
története. Nem tudom, mennyire 
köztudomású, de nekem már két 
zenés lemezem is elkészült, 
mikor egyszer a vígszínházi öltö-
zőmbe betoppant a Bojtorján 
együttes, hogy ők tudják minden 
dalomat és szeretnének velem 
koncertezni. Nagyon hezitáltam, 
kis gondolkodási időt kértem, ami le is járt, 
ekkor újra megjelentek a fiúk és azt mondták: 
ők már meg is szervezték az egészet. A szent-
endrei koncertet úgy kezdtük, mint egy szabá-
lyos színházi előadást, sötét nézőtér, kivilágí-
tott színpad. Mi elkezdtünk játszani, a nézőté-
ren viszont a hatalmas hangzavar nem akart 
csitulni. Gondoltam egyet és felkapcsoltattam 
a nézőtéri világítást, hogy megismerkedhes-
sek a nézőimmel, lássam, kiknek is játszunk. 
A világos nézőtéren rögtön kiderült, hogy nem 
ricsaj az, hanem éneklés, amit hallok, és amit 

a színpadi hangosítás zsivajjá torzított! Egy-
másra találtunk és azóta sem tudtam szaba-
dulni a gyerekközönség élményétől.

– Mi az, ami szinte menetrendszerűen Kőbá-
nyára hozza?

– Nagyjából évente találkozom az itteni 
közönséggel, akik érdeklődőek és figyelme-
sek, jól ismerik a dalaimat. Ez az érdeklődés 
hozhatja, hogy a Kőrösiben olykor színtiszta 

gyerekközönség jön az előadásaimra, és én 
újra átélhetem a kezdeti évek közösségi él-
ményét. Évek óta ugyanis nemcsak a gyere-
kekhez, hanem a családokhoz is szólnak a 
koncertjeim.

– Hogyan állítja össze a műsorát, mást sze-
retnek a mostani gyerekek?

– A mesevilág továbbra is a gyerekek biro-
dalma. A jó történet még mindig el tudja vará-
zsolni őket, a magyar költők megzenésített 
versei pedig megfelelő válogatással továbbra 
is a műsorom gerincét képezik. A versek per-

sze hatalmas változáson mentek keresztül. 
A kortársak sokszor érdekesebbek, szelleme-
sebbek a korábbiaknál. Számtalan kedven-
cem van a kortárs szerzők írásai között is. 
Tóth Krisztina, Szabó T. Anna vagy akár Fecs-
ke Csaba megzenésített verseit örömmel 
adom elő, és láthatóan a gyerekek is élvezik. 
Mostani koncertjeimen az újabb dalok keret-
ként körülölelik a „klasszikus”, vagy mai kife-
jezéssel retró Halász Judit-dalokat, mert sze-
retném, hogy a családi koncertjeimre elláto-
gató nagyszülők, szülők egyaránt jól érezzék 
magukat.

– Bár már nem az UNICEF gyerekjószolgálati 
nagykövete, művészként és nagymamaként 

sokat van gyerekek között. Mit 
tenne, milyen intézkedéseket sür-
getne, ha még mindig ezt a posztot 
töltené be?

– Jószolgálati nagykövetként 
ilyesmit nem kérdeznének tőlem. 
Az UNICEF elsősorban a legelma-
radottabb országok legkiszolgál-

tatottabb gyerekeinek életben maradását pró-
bálja megoldani. Nálunk a legfontosabb az 
lenne, hogy hagyjuk a gyerekeket eleget ját-
szani! És – ezt szülőknek mondom – próbáljuk 
keretek közé szorítani az őket behálózó digi-
tális világot. Sajnos túlságosan is beszippan-
totta a „kütyüzés” a srácokat. Persze nehéz 
ma meglenni okostelefon nélkül, de használói 
sokszor nem tudnak szabadulni az általa kí-
nált játékoktól. Keveset tudnak a szabadban 
eltöltött, friss levegőn együtt játszható játékok 
közösséget teremtő öröméről.

Hatalmas megapolisz várta az Újhegyi 
Közösségi Házban megrendezett legó-
kiállítás látogatóit, ahol az is kiderült: 
egyedi tervek alapján már javában ké-
szül a Szent László-templom ma-
kettje.

Aki jelen volt, egy életre 
szóló élményt szerzett, 
aki kihagyta, az már 
számolgatja a na-
pokat, mikor lesz 
a következő. A fő-
város talán legki-
sebb, de minden 
korosztályt meg-

mozgató eseménye volt a LEGO Börze és 
Kiállítás az Újhegyi Közösségi Házban. 
A kétnapos kavalkád fő attrakció ja a kb. 

15 méteres, nagyjából nyolc hatalmas 
asztalt beterítő legóváros volt. 

Részleteit nem a boltokban 
megtalálható elemekből 

készítette a kiállítást 
szervező ötfős csoport, 

hanem egyedi terve-
zést követően, a 
valóságban létező 

épületek, terep-
tárgyak megfor-
málásával he-

lyezték a terepasztalra. A programra el-
látogató családok szinte minden tagja 
„szakértő” szemmel nézte végig a gyűjtők 
igazi Mekkáját.

A  rendezők a gyerekek építőszenve-
délyére is gondoltak, bár a közel 20 
ezer legódarabos játszósarok a felnőt-
tek fantáziáját is megmozgatta, volt, 
aki 4-5 órát is eltöltött egy-egy komo-
lyabb darab építésével.

Ahogy már az lenni szokott, az 
ilyen kiállítás nem maradhat vá-
sártér nélkül sem. Az idesereglett 
gyűjtők egy-egy kisszériás vagy 
egyedi darabért kisebb va-

gyonokat voltak képesek kifizetni. Emel-
lett az eddig csak közösségi oldalakon 
kapcsolatot tartó fejlesztők is alkalmat 
találtak arra, hogy személyesen megis-

merjék egymást.
A két napon mintegy félezer láto-

gatót vonzó seregszemlén azt is 
megtudtuk, hogy a szervezők 
egyik, kőbányai kötődéssel ren-

delkező tagja már az utolsó si-
mításokat végzi a kerületi Szent 
László-templom legómakettjén, 
amelyet remélhetőleg a jövő 
évben egy hasonló rendezvé-

nyen mutatnak be.

Halász Judit: Alkotótársként 
tekintek a közönségemre

Legóváros az Újhegyi Közösségi Házban 

Nagyon hiányoznak a játékos évek a mai gyerekek életéből

Halász Judit amellett, hogy esténként felnőtteknek játszik a Vígszínházban, 
évtizedek óta fáradhatatlanul járja az országot koncertjeivel. Generációk ne-
velődtek a magyar költők megzenésített dalain, és rajongói most már szülő-
ként viszik csemetéiket zenés előadásaira.

Ahogy a hangszerek megszó-
laltak és a külföldi és magyar 
számokból álló válogatást elő-
adó másodéves hallgatók el-
kezdtek játszani, már a máso-
dik nóta után szinte az egész 
közönség a sodró lendületű 
koncert hatása alá került.

„Ezek a hallgatók az elő-
adásukban már hozzátették 
azt a pluszt, amire azt mond-
juk, hogy ez egy jó csapat, 
mert meg tudták teremteni a 
hallgatósággal a közös at-
moszférát” – értékelte a fellé-
pést, a 2.A osztályt és egyben 

a zenekart az előadás után 
Csiszár Péter, a stúdió taná-
ra, aki maga is gyakorló ze-
nész, Charlie-val és a Tátrai 
Banddel turnézik.

„Fontos, hogy ne csak a pró-
baterem kicsit laboratóriu mi 
közegében, hanem nyílt fellé-
péseken, ismeretlen közönség 
előtt is fellépjenek a srácok, 
kicsit szagolják a puskaport, 
mert így tudnak igazán a vá-
ratlan helyzetekre felkészülni 
és összecsiszolódni” – tette 
hozzá a zenész-tanár, aki a 
szaxofonjával több számban is 

együtt lépett fel velük az est 
folyamán. Mint mondta, ezzel 
is célja volt: tanárként együtt 
tud lélegezni a zenekarral, 
ugyanakkor ottléte további tel-
jesítményekre sarkallja a pro-
dukcióban részt vevőket. „És 
ez most be is jött, új színekkel 
gazdagodott az előadás” – 
mondta elégedetten.

Az adrenalinlöket nem hi-
ányzott az első évesek pop- és 
rockválogatásából sem. 
A  leg meglepőbb az volt, hogy 
a zenekarból hiányzó vokál 
helyére a legnagyobb termé-
szetességgel ugrottak be fel-
sőbb évesek, így az est végére 
hatalmas örömzenéléssel zá-
rult a fellépés.

Ha nem is Kőbányán élt, mégis igazi kőbá-
nyait veszítettünk el a múlt hónapban 
Aradszky László halálával. A táncdaléne-
kes lapunknak adta élete valószínűleg 
utolsó interjúját, a tragikus hír azt követő-
en érte a Kőbányai Hírek szerkesztőségét, 
miután a múlt havi újságot már kinyom-
tattuk. Így a vele készült beszélgetés vál-
toztatás nélkül jelent meg.

Aradszky László november 10-én adott 
volna a Kőbányai Kulturális Központban 
koncertet. Hatalmas lelkesedéssel be-
szélt a tervezett fellépésről. Mint elmond-
ta, mindig nagyon nagy örömmel jött a X. 
kerületbe, a kőbányaiak ugyanis rendkívül 
közvetlenek voltak vele. „Melós krapek 
voltam, korábban a Töltőtoll Javítónál 
dolgoztam. Vagyis a kőbányaiaktól nem 
sokban különböztem, hacsak annyiban 
nem, hogy én két kerülettel arrébb húz-
tam az igát” – árulta el, miért érezte 
magát lélekben kőbányainak.

Gyakorlati fellépésből 
örömzenélés

Búcsú Aradszky Lászlótól
A táncdalénekes lélekben igazi kőbányai volt

 A zenekarok a közönséggel együtt „repültek”

Zenekari gyakorlatnak indult, fergeteges jamme-
léssel végződött a Kőbányai Zenei Stúdió növendé-
keinek októberi önálló estje.

A Kőrösiben a gyerekközönségemmel 
újra átélhetem 
a kezdeti évek közösségi élményét

A Kőbányai Zenei Stúdió növendékeinek koncertje a Kő-Caféban

Már építik a Szent László-templom makettjét is
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Szervusztok! Panni vagyok, középső 
csoportba járok. Van egy aranyos test-
vérem, őt Petinek hívják. Most jár kis-
csoportba.

És hogy ki Cukorka? Cukorka a mi 
hófehér szőrű kicsi kutyánk.

Róla szeretnék mesélni. Hát nagyon 
régóta szerettünk volna kiskutyát. Min-
den környékbeli kutyust név szerint is-
merünk. Apát és Anyát kértük, de ők ezt 
ismételgették: „majd, ha tudtok rá vi-
gyázni és gondozni is megtanuljátok, 
akkor jöhet kutya a házhoz”.

Kicsit szomorúak voltunk. Petivel el-
határoztuk, hogy Anyával a könyvtárból 
hozatunk ki olyan könyveket, amik a 
kutyák gondozásáról és neveléséről 
szólnak. Minden este Anya ezekből a 
könyvekből olvasott fel, mivel még nem 
tudunk olvasni.

Sok mindent megtanultunk a kutyák 
felelősségteljes tartásáról. Mit esznek, 
mit isznak, mit kell tenni, hogy egész-
ségesek és okosak legyenek.

Ti tudtátok, hogy a kutyáknak is van 
iskolájuk? Ott tanulják meg, hogy mi-
ként kell minket megvédeniük, szót fo-
gadni, engedelmeskedni a gazdának. 
Nagyon izgalmas volt, amikor a rendőr-
kutyáról olvasott Anya.

Már nagyon sok ismeretet össze-
szedtünk, amikor Apu az egyik reggel 
így szólt:

– Gyerekek, gyertek öltözködni, ma 
meglepetés vár rátok!

Petivel azon tanakodtunk, hogy hova 
és miért megyünk. Mi lesz a meglepi?

Faggattuk Apát, de ő nem mondott 
semmit, csak huncutul összemosoly-
gott Anyával.

Gyalog mentünk a közeli állatmen-
helyre. Mikor odaértünk a kapuba, 
akkor értettük meg, hogy szüleink meg-
lepetése nem más, mint egy kiskutya.

Fürgén szedtük a lábainkat. Mikor 
beléptünk, azt láttuk, hogy mindenféle 
kennelek vannak, amikben fiatal, idős, 
nagy, alacsony, magas, rövid-, hosz-
szúszőrű, fehér, fekete, barna, fekete 
foltos kutyusok várták, hogy gazdára 
találjanak.

Izgatottan figyeltük Petivel, hol mi-
lyen kutyus az, amelyik tetszik nekünk. 
Az egyik kennelnél megtorpantunk. Egy 
szomorú szemű, fehér kiskutya figyelt 
minket. Szinte rabul ejtett a tekintete. 
Petivel egyszerre kiáltottunk fel: Ő az, 
őt vigyük haza.

A kiskutya izgatottan hegyezte a fülét. 
Apu elárulta, hogy még bizalmatlan.

– Próbáljuk kitalálni a nevét! – mond-
tam.

– Látod, Panni, ez jó ötlet! – kiáltott Anya.
Petivel felváltva soroltuk az általunk 

ismert kutyaneveket: Bodri, Betyár, Hó-
golyó, Hópehely, Fehérke… és csak so-

roltuk, míg a végén már nem jutott 
semmi az eszünkbe.

Közben a kiskutya hol Petire, hol rám 
nézett.

Már majdnem feladtuk, amikor Peti 
megszólalt: – Cukorka! – mondta hal-
kan, majd mikor a fehér kutyusunk fel-
állt és a farkát csóválta, hangosan 
megismételte: – Cukorka!

Ekkor már a kennel rácsainál volt a 
kis fehér kutya. Izgatottan ugrált és 
ugatott. A tekintetén az öröm látszott, 
hogy végre ő is családra találhat.

Apa nevetve figyelte a fiatal kiskutya 
önfeledt örömét. 

– Látjátok, mekkora boldogságot sze-
reztetek neki? Most ő választhatott gaz-
dát és nevet is. Gyertek, szóljunk az irodá-
ban, hogy Cukorkát mint új családtagot 
hazavinnénk magunkkal. Ekkor már jött 
is az egyik gondozó, kezében pórázzal.

– Választottak?
– Igen! Őt! – mutattunk a kiskutya felé.
– Vinnénk haza! – szólt Peti.
– Nagyon örülök, hogy végre ő is csa-

ládra talál – mondta a gondozó.
Közben kinyílt a kennel ajtaja. Cukor-

ka lobogó füllel, erős farkcsóválással 
szaladt hozzánk. Azt se tudta, mit csi-
náljon örömében. Nyalogatta a kezün-
ket, ugrált ránk – majd amikor apa ölbe 
vette, végignyalogatta az arcát.

Együtt nevettünk és mindannyiunk 
szívét valami megmagyarázhatatlan 
boldogság és szeretet öntötte el.

Cukorka addig mit csinált?
Velünk örült, majd a lábunk elé ült, 

hogy a pórázt rácsatolhassuk és indul-
junk az új otthona felé.

Az új családtag, reméljük, sok bol-
dogságot, vidámságot fog hozni az éle-
tünkbe.
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KÜLÖNBSÉG 
A két kép 

között 
12 eltérés 
található. 

Mérd 
az idődet.

KERESGÉLÉS. Mennyi idő alatt találod meg az összes egeret?
Hány darabot is találtál?

Rejtvényünk fősora arról árulkodik, hol található pontosan Budapest mértani középpontja.

Cukorka otthonra talál

Apróhirdetés

KANÁLKAVALKÁD. Két egyforma kanalat 
rejtettünk el. Melyek ezek?

Töltse ki 
az ábrákat 

1-től 9-ig 
terjedő

egész 
számokkal 

úgy, hogy 
az összes 

sorban, 
oszlopban 

minden szám 
csak egyszer 
szerepeljen. 
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Neves nemzetközi eseménynek adott ott-
hont a Kada utcai Zsíros Tibor Kosárlab-
dacsarnok. Az arénában zajlottak ugyanis 
az European Youth Basketball League 
(EYBL) U14 B csoportjának küzdelmei.

Az október 20–22. között lezajlott ta-
lálkozón a Kőbányai Zsíros Akadémia 
fiataljai mellett a finn Kotka, a szlovák 
BK Junior Levice és Inter Bratislava, a 
cseh USK Prague, a német TS Jahn 
München, a lengyel Hensfort Przemysl, 
a szerb KK Flash Beograd és a román 
C.S. U-BT Cluj Napoca voltak a résztve-
vők. A 2004-ben születettek csoportjá-
nak minden csapata nagy harci elszánt-
sággal igyekezett maga mögé utasítani 
a riválisait.

A vendéglátók jól szerepeltek az erős 
és kiegyenlített mezőnyben. 83-59-re 
verték a belgrádiakat, s bár 92-64-re 
alulmaradtak a pozsonyiakkal szemben, 
a zárónap két mérkőzését hozták: 76-

61-re nyertek a finnek, 105-56-ra pedig 
a lévaiak ellen. A pozsonyiak és a prágai-
ak mind a négy mérkőzésüket megnyer-
ték, de a harmadik helyet a Zsíros Aka-
démia szerezte meg a három győzelem-
mel és az egy vereséggel.

A pontszerző versenyben jól fordult a 
Zsíros Akadémia, így bízhatnak abban, 
hogy a második fordulóban, amelyet a 
lengyelországi Przemyslben jövő év feb-
ruárjában rendeznek, az élbolyban vé-
gezhetnek. A versenyre nominált többi 
csapat, szám szerint 18 még két cso-
portban szintén előtte van a második 
forduló mérkőzéseinek. A csoportokból 
továbbjutók pedig a 2018. április 30. és 
május 3. közötti szuperdöntőn mérhetik 
össze erejüket Lengyelországban, a 
 chluchow-i kosárlabda-arénában. Bí-
zunk abban, hogy a tavaszi nemzetközi 
viadalon ott láthatjuk a Zsíros Akadémia 
növendékeit is.

Az impozáns fedett csarnok 600 négyzet-
méteres küzdőterét iskolaidőben az osz-
tályok használják majd, szorgalmi időn 
kívül viszont a kőbányai Darazsak edze-
nek és a városrész kosárlabda-akadémiá-
jának versenyei, rendezvényei zajlanak 
benne. A tervek szerint a következő isko-
laévben már a testnevelésórák keretében 
emelt szinten foglalkoznak az utánpótlás-
neveléssel, később pedig várhatóan ko-
sárlabdás osztályok is indulhatnak.

A csarnokban a kosárlabdapálya mére-
tű küzdőtér mellett helyet kap négy, 
egyenként húszfős öltöző, két, két-két fő 
számára elegendő mozgássérült-öltöző, 
két edzői öltöző, továbbá egy szertár, egy 
orvosi szoba, valamint egy közösségi 
szoba, ahol akár tanulhatnak, leckét is 
írhatnak a gyerekek. A beruházás értéke 
610 millió forint, az összeg önrészét, mint-

egy 200 millió forintot a Kőbányai Önkor-
mányzat állja, a fejlesztés 70 százalékát 
pedig tao-támogatásból fedezik.

Az alapkövet Kovács Róbert polgármes-
ter, dr. György István Budapest Főváros 
kormánymegbízottja, Radványi Gábor al-
polgármester Valkony Máriával, a Harmat 
Általános Iskola igazgatónőjével és Hajdu 
Péterrel, a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadé-
mia elnökével tette le. Mint a kormánymeg-
bízott elmondta: a ’70-es évek nagy lakóte-
lep-építési programja óta nem volt ilyen 
kedvező helyzetben a kerület.

Az elkövetkező években ugyanis 80 mil-
liárd forint értékű beruházás valósul meg 
kormányzati támogatással: épül a Fradi-
város és a Magyar Állami Operaház lo-
gisztikai központja az Északi Járműjavító-
ban, valamint többek között megújul a 
Népliget és a Hungexpo is.

Darázsfészek épül Helytálltak a serdülők

Seniorok versenyeztek

Az időjárás igazán kegyes volt a sporto-
lókhoz az október első hetében meg-
rendezett sportnapon. Verőfényes nap-
sütés várta a senior versenyzőket, akik 
szép számmal érkeztek is a Kocsis 
Sándor Sportközpontba. Összesen 129-
en neveztek 10+1 versenyszámban, s 
nagy részük több sportágban is kipró-
bálta magát.

– A hétvégén a szellemnek adtunk az 
Operettben, most a testnek fogunk – 
mondta köszöntőjében Kovács Róbert 
polgármester, aki emlékeztetett arra, 
hogy az Idősek Világnapja alkalmából 
közel 900 szépkorút hívott meg az ön-
kormányzat a Marica grófnő című elő-
adásra az Operettszínházba. Az akkori 
vidám hangulatot Kovács Róbert pilla-
natok alatt megidézte, ugyanis beszédé-
ben Monspart Sarolta tájfutó-világbaj-
nokot idézte.

– „60 éves kortól már csak kistányér 
legyen otthon. Napi kettős stratégia ér-
vényes a futóra: betegre nevetni és 
egészségesre futni magát. Azért van a 
szemünk, hogy csillogjon! Legalább a 

célban” – tolmácsolta az intelmeket és 
jó tanácsokat a polgármester, aki nem-
csak az idézeteket, de a kerület sport-
beruházásait is hosszan sorolta, így 
megemlítette a Kada utcai sportcsar-
nok, a Sportliget vagy az Óhegy park 
fejlesztését. – Aki akar, az ma tud mo-
zogni Kőbányán – mondta.

A közös bemelegítést követően a ver-
senyzők első körben a célzóképességüket 
tehették próbára: dartsszal dobhattak, il-
letve szivacslabdákkal kellett konzervdo-
bozokat eltalálniuk. Eközben, akik a tes-
tük helyett inkább az agyukat tornáztat-
ták, azok szellemi totót tölthettek ki – ter-
mészetesen sportkérdésekre kellett vá-
laszt adni. A tornatermen kívül közben 
megkezdődött többek között a hordógör-
getés, a petang és az asztalitenisz.

Két érdekes versenyszám is szerepelt 
a torna programján: a versenycsúzli és 
a dárdavetés. Az előbbiben festékpatro-
nokkal kellett céltáblára lőni, a dárdave-
tés lényege pedig az volt, hogy 5, 10 és 
15 méterről földre fektetett, egyméteres 

átmérőjű karikákba kellett találni. Ezek 
esetében különleges attrakcióra is sor 
került: Kovács Róbert és a vele érkező 
Radványi Gábor alpolgármester is pró-
bára tették ügyességüket. Radványi 
Gábor igazi őstehetségnek bizonyult: a 
gerellyel öt és tíz méterről célba talált, 
míg Kovács Róbertnek a csúzli állt job-
ban kézre.

A délelőtti versenyszámok között az 
éppen pihenő versenyzők szűrővizsgá-
latokon is részt vehettek, végül a tenisz-
sátorban elköltött közös ebéd után jött 
az eredményhirdetés, ahol kiderült: 
ismét kitűnő teljesítmények születtek. 
A  két legeredményesebb hölgy 2-2 
arany- és ezüstérmet szerzett, míg a 
legjobb férfi versenyző 5 érmet – 2 arany 
és 3 bronz – vihetett haza.

Célba dobás, dárdavetés, hor-
dógurítás és még számos em-
bert próbáló, de vidám sportág 
várta a Senior Tízkarikás Játé-
kok versenyzőit. Az 50. életévü-
ket betöltött kőbányai sporto-
lók alaposan kitettek magu-
kért: több mint százan álltak 
rajthoz.

Hatalmas lökést kap a kőbányai kosárlabdasport, mert a Kada utcai 
Zsíros Tibor Kosárlabda Aréna után a Harmat utcai iskola területén 
kap helyet a sportág újabb szentélye. A Darázsfészek Kosárlabda 
Csarnok alapkövét október 27-én tették le, a létesítmény a tervek 
szerint jövő őszre épül fel.

10+1 versenyszámban próbálhatták ki magukat a korosabb atléták

A Zsíros Akadémia fiataljai négyből három mérkőzést hoztakJövőre készül el az új kosárlabdacsarnok

A verseny közös bemelegítéssel kezdődött

Elszánt küzdelem folyt a pontokért

Radványi Gábor a dárdavetésben remekelt

Kovács Róbert versenycsúzliban szerepelt jól

Helyére került az alapkő, 
jövőre készül el a csarnok


