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Meghitt karácsonyi vára-
kozás jellemzi idén is az ad-
venti időszakot a kerület-
ben. December 3-án este 
gyúltak ki látványos fény-
játék keretében a város fé-

nyei, a Szent Lász-
ló téren ösz-

szegyűlt több száz érdek-
lődőt vidám adventi prog-
ramok is várták. Kőbánya 
három részén díszkivilá-
gítás teszi szebbé a helyi-
ek életét, a körforgalmak-
ban kialakított óriási ad-
venti koszorúk idézik a kö-
zelgő ünnep hangulatát, s 
idén is befogadó családok-
ra vár a központi betlehem 

kisdedje. A karácsonyváró 
időszak új eleme egy hatal-
mas, tűzifából épült kará-
csonyfa is, amelynek mint-
egy 40 tonna faanyagát a 
bontást követően rászo-
ruló családok kapják meg, 
hogy kiegészíthessék téli 
tüzelőkészletüket.

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja
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Klubhangulata miatt szeret a Kőrö-
siben fellépni Bereczki Zoltán, aki de-
cember 29-én invitálja családi hangu-
latú zenei utazásra a művközpontban a 
közönséget. Mint interjújában elmond-
ta, a kőbányai rajongókkal mindig na-
gyon hamar megtalálja a közös han-

got, a hallgatósággal már az első perc-
től szinte együtt alakítják a műsort. 

A népszerű zenész a mostani pop-
zenei estre elhozza magával a 
Sztárban sztár + egy kicsiből 
megismert partnerét is, Berki 
Artúrt, az Ének iskolája ko-
rábbi győztesét.

Kovács Róbert polgármester kezdeményezé-
sére emléktáblát avatott az önkormányzat Tyll 

Attila Kéknyelű utcai házának falán a színmű-
vész halálának 15. évfordulójára. A halk szavú, 

mindenki által kedvelt Jászai Mari-díjas színmű-
vész 37 esztendőn át élt Kőbányán.

Idén novemberben is kérdezhet-
ték a város vezetését a lakosok. 
A Kőrösiben megrendezett köz-
meghallgatáson mindenki választ 
kapott a felvetett panaszaira.
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Elgázolták a menekülő bankrablót
Fegyveres férfi rabolta ki a Kőrösi Csoma Sándor úti 
bankot november 23-án. A pár perc alatt a helyszínre 
érkező egyenruhások üldözőbe vették a menekülő tá-
madót, akit az egyik járdaszigetnél utol is értek. Az el-
keseredett rabló ekkor fegyvert fogott üldözőire, de 
közben az úttestre lépett, ahol elütötte egy kisteher-
autó, és könnyebb fejsérüléseket szenvedett. A fér-
fi korábban emberölés kísérlete miatt hat évet töl-
tött börtönben.

Új arculatot kapott 
a MONYO
Félreismerhetetlen és egységes arculatot kap-
nak a MONYO Brewing Co. termékei és maga a 
sörfőzde is. A Főzdeparkba elsők között tele-
pülő hazai kisipari sörfőzde az új logóval és a 
címkékkel a mai trendeknek megfelelő meg-
jelenést alakít ki. A címkéken fellelhető egye-
di lények, vicces utalások külön élményt 
nyújtanak a sör elfogyasztása mellett.

A fórum Kovács Róbert ap-
rólékos beszámolójával kez-
dődött. A polgármester hosz-
szan sorolta az idei kerületi 
fejlesztéseket, 2017 nagy si-
kerű eseményeit, program-
jait. Az 50 perces előadást 
követően a kérdéseké és a 
válaszoké volt a főszerep. 
A kőbányaiak elsőként a 
reptéri zajterhelés miatt pa-
naszkodtak. Az önkormány-
zat ellenintézkedéseit Sza-
bó Krisztián jegyző taglalta. 
Mint elmondta: a hivatal min-
den esetben felperesként 
vett részt a zaj- és környe-
zetvédelmi engedélyekkel 
kapcsolatos eljárásokban, 
míg a fővárosi kormányhi-
vatal képviselője elárulta: az 
állandó zajmonitoring ered-
ményeit 2018 első negyedé-
vében értékelik.

Többen kifogásolták, hogy 
a Sírkert utcában évi 200 ezer 
tonna vashulladék lerakására 
kapott engedélyt egy cég. Ám 
a hivatal és kormánymegbí-
zott képviselője szerint most 
van a hivatal előtt az enge-
délykérés, s a kerületi főépí-
tész hozzátette: új telephely 
létesítésére évek óta nem ad-
nak ki hozzájárulást – és ez 
most is így lesz. Észrevétel ér-
kezett a közbiztonsággal kap-
csolatban is. A rendőrség azt 
a megnyugtató választ adta, 
hogy több mint 30 kamerát 
helyeznek ki a kritikus terü-
letekre.

Felmerült a kérdés: a Baj-
csy Kórház átépítése után 
hol lesz fizetős, illetve ingye-
nes a parkolás, valamint az, 
hogy lesznek-e garázsudva-
rok. „Új fizetőövezetet nem 
tervez a kerület, a garázsud-
varok létesítését nem támo-
gatjuk” – közölte Kovács Ró-
bert polgármester, hozzáté-

ve, hogy a kórház- és egész-
ségház beruházással össze-
függésben mélygarázs és fel-
színi parkolók épülnek.

A három és fél 
órán át tartó köz-
meghallgatáson 

húsznál is több kérdésre igye-
kezett felelni az hivatal, a mun-
katársak több kisebb felvetés-
re írásbeli választ is ígértek.

– A közoktatásban végzett 
munka mit sem ér, ha nincs 
mögötte értő szülői támo-
gatás, ezért kezdeményez-
tük a tankerülethez tartozó 
iskolák SZMK-saival a meg-
be szélé st – hang súlyoz-
ta dr. Varjuné dr. Fekete Il-
dikó tankerületi igazgató. 
A szülők és a döntéshozók 
szorosabb és kötetlenebb 
egyeztetését Kovács Ró -
bert is fontosnak tartotta, 
aki maga is 17 éven át volt 
iskolaigazgató.

„Noha fájó szívvel vet-
tük tudomásul, de megér-
tettük azokat az indokokat, 
amik miatt az iskolák álla-
mi fenntartásba kerültek” 
– kezdte felszólalását Ko-
vács Róbert. A bölcsődék-
ben és óvodákban folyó fel-
adatellátás önkormányzati 
feladat, és – mint mondta – 

a kerület továbbra is támo-
gatja az oktatást-nevelést. 
Így például a Harmat utcai 
tornacsarnok felépítésével 
tovább folytatja a sportélet 
fejlesztését. De jelentős ösz-
szegekkel járul hozzá az is-
kolaépületek felújításához 
is: az értekezletnek otthont 
adó Kereszturi Dezső Álta-
lános Iskola 2019-ig tartó 
korszerűsítésére például 
300 millió forint jut. A Jó le-
gyen Kőbányán gyereknek 
lenni! célkitűzés jegyében 
pedig nemcsak a játszóte-
rek építése-felújítása élvez 
különleges figyelmet, ha-
nem a minőségi szabadidő 
eltöltését biztosító Újhegyi 
Sportliget tervezett felújí-
tása is, amire egymilliárd 
forint jut.

A délután másik részében 
a kőbányai ifjúságvédelmi 

felelős, Koós Judit rendőr 
őrnagy tájékoztatta a szü-
lőket a helyi bűnmegelőzési 
programról, valamint a fel-
szólaló szülök több problé-
mára is felhívták a vezetők 
figyelmét. Kérés volt, hogy 
a Kereszturi iskola kapja 
vissza udvarának azon ré-
szét, amelyet most parkoló-
nak használnak, és tegyék 
lehetővé, hogy másik kapun 
közlekedjenek az autók. 
A megoldás azonnal meg-
született: a javaslatot elfo-
gadták a vezetők. Felvetet-
ték a szülők, hogy a peda-
gógiai szakszolgálat új he-
lyén nem tudja már fogad-
ni a problémás, fogyatékos 
gyerekeket, noha több hete 
beköltöztek. A panasz miatt 
Kovács Róbert és a tankerü-
leti vezető is azonnali kivizs-
gálást ígért.

A képviselő-testület novem-
ber 23-i ülése ünnepi esemény-
nyel kezdődött. Kovács Róbert 
polgármester virágcsokorral 
gratulált Mihály Blankának, a 
BÁRKA Gyermekek Átmene-
ti Otthona vezetőjének, aki no-
vember 8-án miniszteri szin-
tű elismerésben részesült. De 
Preszl Évának, az Életreva-
ló Egyesület szakmai vezető-
jének is csokorral kedveske-
dett, mivel a szervezet alkotó-
műhelye III. helyezést ért el az 
Összetörve című kisjátékfilm-
mel a XXI. Faludi Nemzetközi 
Amatőrfilmszemlén. A város-
atyák tapssal fogadták az al-

kotást, ami a közösségi média 
veszélyeit taglalta. A történet 
szerint egy kamaszlányról en-
gedély nélkül posztolt képek a 
gyerek megalázásához, tragé-
diájához vezetnek.

Ezt követően a testület igen-
nel szavazott többek között a 
lépcsőházi kamerák beszerzé-
sére vonatkozó pályázat kiírá-
sáról. Az önkormányzat 2013 
óta 90 lakóközösséget támoga-
tott. Ezúttal a korábbi pályáza-
tokból fennmaradt 2,2 millió 
forint használható fel bizton-
ságfokozó eszköz beszerzésére.

Eg yhang úlag döntöttek a 
képviselők a Bursa Hungarica 

felsőoktatási ösztöndíjpályá-
zat elbírálásáról. A támogatás 
célja a szociálisan rászo-
ruló fia talok támogatása 
diplomáik megszerzés-
ében. Tavaly 64 fiatalt 
segített havi ötezer fo-
rinttal a kerület. Idén 
közel 3,3 millió forin-
tot szán a költségvetés 
e célra.

Elfogadták továb-
bá azt a rendeletmó-
dosítást, mely szerint a 
következő adóévben az 
építményadó szintje Kő-
bányán nem változik. Ugyan-
akkor az építményadó-alanyok 
közé vonják az óriásplakátok és 
Citylight-hirdetések haszon-
élvezőit. Jelenleg 939 óriás- és 
392 Citylight-plakát találha-
tó a kerületben. Az adó mér-
téke négyzetméterenként évi 

12 ezer forint lesz, vagyis több 
mint 130 millió forint éves be-
vételt várnak egy olyan jól jöve-
delmező gazdasági tevékeny-
ségből, amelyből eddig a kerü-

letnek nem származott hasz-
na. Ezzel együtt – mint azt 

Kovács Róberttől megtud-
tuk – lebontatják az enge-

dély nélkül kihelyezett 
óriás plakátokat.

A pol gá r me s t er i 
tar talék terhére 15 
millió forintos tá-
mogatást kap a Mer-
kapt Maraton Team 

Spor teg yesü let is. 
Erre azért volt szük-

ség, mert az ország-
gyűlés az idei év elejével 

megszüntette a sportegye-
sületek adómentességét. En-

nek következménye alól men-
tesíti az önkormányzat a Mer-
kaptot, s közszolgáltatási szer-
ződést kötött a kerület az egye-
sülethez kötődő Nagy Sportág-
választó, BBU Sportrendezvény 
Szervező Irodával.

Gyásznapi 
emlékezés 
az Éles saroknál

Kőbánya továbbra is támogatja a közoktatást

Közös tervezés 
a szülőkkel

Nem nő az építményadó, de az óriáspalátosok is fizetik jövőre

Támogatások a testülettől

Stabil gazdálkodás, sokszínű és tartalmas 
közélet – ez jellemezte a kerület idei évét, de-
rült ki a Kőrösiben november 23-án megtar-
tott közmeghallgatáson.

Kedves Kőbányaiak!
Közeledve az év végéhez mindenki egy ki-

csit számadást készít a lassan búcsúzó 
esztendőről. Jómagam is megtettem ezt, 
amikor november közepén a közmeg-
hallgatáson havi lajstromba szedtem, 

milyen fejlesztések zajlottak, vagy éppen 
indultak, indulnak kerületünkben, milyen 

népszerű közösségi programok erősítik a lo-
kálpatriotizmus érzését. Mozgalmas esztendő 

végéhez érkezünk, az idén is számos eredményt könyvelhettünk el, 
Kőbánya 2017-ben is tovább fejlődött.

Új beruházások indultak és indulhatnak nemsokára Kőbányán 
– többek között a Bajcsy Kórház új szakrendelőjének, az Opera 
Műhelyháznak és a Harmat Általános Iskolában létesülő új ko-
sárlabdacsarnoknak az építése. Rendezvényeink közül több már 
kerület-, akár városhatáron kívüli közönséget is Kőbányára vonz: 
a Halmajális, a Szent László Napok, a Blues Fesztivál, a Rendvé-
delmi Nap mind egyre népszerűbbek és látogatottabbak. Jó érzés 
összegezni az év, az elvégzett munka eredményeit, amelyek azt az 
ősi igazságot erősítik bennem, hogy a sikerek nem jönnek parancs-
szóra. Elhivatottság, pontos tervezés és mindenekelőtt az össze-
fogás, együttműködés az alapja mindnek. Köszönöm az egész éves 
támogatásukat!

A dolgos hétköznapokat napról napra áthatja a legmeghittebb, 
legbensőségesebb időszak hangulata. Közeleg a szeretet ünnepe, 
a karácsony. Adventre ünnepi díszbe öltöztettük otthonunkat, Kő-
bányát. Kigyúltak a karácsonyi fények, felállítottuk a Szent László 
téren az életnagyságú betlehemi jászolt, az Újhegyi-tavat óriásfe-
nyővel, a körforgalmakat adventi koszorúval díszítettük. A gyer-
mekeknek, családoknak két helyszínen is ingyenesen használha-
tó szabadtéri korcsolyapályával kedveskedünk a városközpontban, 
valamint az újhegyi városrészben, emellett színes programokra 
várunk mindenkit az adventi időszakban.

A karácsonyi készülődés során sem feledkezhetünk meg a leg-
fontosabbról, a gondoskodásról. Mindent megteszünk annak ér-
dekében, hogy szebbé tegyük a kőbányaiak karácsonyát, szeret-
nénk segítséget nyújtani a közelgő ünnepekhez.

Kőbánya karácsonyfáját az idén a Szent László téren állítottuk 
fel advent első vasárnapjára. A 16 méter magas, 40 tonna tűzifából 
felépített fa a Hello Wood alkotása. Az installáció az összefogást 
szimbolizálja, és felhívja a figyelmet arra, hogy van, ahol gondot 
okoz az otthon melegének megteremtése. A tűzifából készült ka-
rácsonyfa január 6. napjáig díszíti otthonunk központját, a Szent 
László teret. A bontás után a felhasznált tűzifát rászoruló kerületi 
családok otthonába juttatjuk. Ott varázsol majd meleget, ahol arra 
a legnagyobb szükség van.

Önkormányzatunk képviselőinek, felnőtt- és gyermek-
háziorvosainak, valamint a szociális és oktatási intézmé-
nyek munkatársainak javaslata alapján mintegy 1600 kő-
bányai személynek, családnak adunk át egy-egy élelmisze-
reket tartalmazó karácsonyi ajándékcsomagot. Emellett az 
év minden napján, a Baptista Szeretetszolgálattal együtt-
működésben működtetett kőbányai népkonyhán a rászoru-
lókat ünnepibb ételekkel várjuk karácsonykor. Kérem Önö-
ket is, hogy figyeljenek a környezetükben élő, rászoruló em-
bertársaikra, mindazokra, akiknek nehezebb az ünnep.

Kedves Kőbányaiak!  Áldott adventet, meghitt kará-
csonyt és békés, örömökben, eredményekben gazdag, bol-
dog új esztendőt kívánok!

A POLGÁRMESTER LEVELE

Polgármesteri gratulációk, ösztöndíjak, támogatá-
sok és adóváltozás, ami a kerület lakosait nem érin-
ti negatívan. Ezek voltak a novemberi képviselő-tes-
tületi ülés főbb témái.

Rendhagyó, de a jövő-
ben rendszeresnek 
szánt találkozásra ke-
rült sor november 14-
én a Kelet-pesti Tanke-
rületi Központ vezetői, 
Kovács Róbert polgár-
mester és kőbányai is-
kolák Szülői Munkakö-
zösségeinek (SZMK) 
képviselői között.

Bontás a Liget téren

Közmeghallgatás 
Kőbányán

Segítség fogyatékos 
gyerekeknek
Jótékonysági koncertből és közadakozásból ösz-
szegyűlt pénzből, 100 ezer forint értékben hasz-
nos ajándékokkal lepte meg a Kőbányai Komplex 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola 
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény tanulóit dr. György István kormánymeg-
bízott, akit az átadóra elkísért Kovács Róbert pol-

gármester is. Az intézménybe 164 különböző 
fokú testi és szellemi fogyatékkal élő fővárosi 
és Pest megyei gyerek jár, akikkel 76 gyógy-
pedagógus foglalkozik.

A december 3-i fogyatékossági világnap 
közelébe időzített eseményre az iskola tor-
natermében került sor, ahol a gyerekek Szent 
László király korát idéző jelmezekben várták 
a vendégeket és hatalmas lelkesedéssel cso-
magolták ki a kapott fejlesztő játékokat, CD-
lejátszót és hangszórókat. Az adományt Né-
meth né Varga Ibolya igazgatónő mellett egy 
tanulókból alakult zenekar xilofonokon elő-
adott karácsonyi dalokkal köszönte meg.

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

Zöldfelületet alakít ki az önkor-
mányzat a Liget téri szolgálta-
tóház helyén, az épület bontá-
sa november 20-án kezdődött. 
A bontás várhatóan egy hóna-
pos időtartamára ideiglenesen 
megváltozott a forgalmi rend. 
A gyalogosok a Kőrösi Csoma 
Sándor úton a korábban a for-
galomtól elzárt területen, míg 
a Kápolna utcán csak az épü-
lettel szemközti oldalon köz-
lekedhetnek.

A szolgáltatóház bizo-
nyos részei csak oly mó-
don bonthatóak, hogy az 
úttest egy részét is igény-
be kell venni. Ilyen ese-
tekre az épület mellett a 
kerékpársávokat mindkét 
út felől lezárják. A Kőrö-
si Csoma Sándor úti ke-
rékpársávon a gyalogosok 
közlekedését biztosítják, a 
Kápolna utca felől viszont a 
szélső forgalmi sávot is igény-
be veszik a munkálatok miatt. 
Ám ez utóbbi korlátozások csak 
hétvégenként állnak fenn.

„November 4-ével – a Magyarország elleni 
szovjet invázió kezdetével – a sztálinizmus-
sal látszólag szakító Szovjetunió ismét bar-
bár állammá vált a világ szemében. Ekkor 
nyugaton is szertefoszlott az illúzió, hogy lé-
tezhet emberarcú szocializmus – mondotta 
ünnepi beszédében Kovács Róbert polgár-
mester azon a megemlékezésen, amelyet 
november 4-én tartottak az Éles sarkon 
egy éve átadott emlékpontnál. – Minden-
ki számára nyilvánvaló lett, hogy a csat-
lós országok nem önként, hanem csak a 
rájuk nehezedő nyomás miatt követik a 
szovjet modellt.”

Kőbánya szabadságharcosai, a kádá-
ri megtorlás során kivégzett fiatal hon-
véd, Silye Sámuel és bajtársai emlékére 
állított kőtömbnél koszorút és virágokat 
helyeztek el a kerület elöljárói, dr. György 
István kormánymegbízott, több párt és a 
nemzetiségi önkormányzatok képviselői, 
illetve magánszemélyek. A megemlékezés 
méltó hangulati hátterét a Pódium Színház 
két fiatal művésze, Ternai Krisztina és Balá-
zsik Péter előadása adta. Ők Márai Sándor, Job-
bágy Károly és Németh József egy-egy versét, va-
lamint az 56 csepp vér című musical Hűségdalát ad-
ták elő az emlékező gyülekezetnek.

130
millió ft

Támogatás

Bevétel

+

3,3
millió ft

15
millió ft

2,2
millió ft

lépcsőházi
kamerák

Merkapt 
Maraton 

Team

Bursa
Hungarica

Citylight-plakátok

Fejlesztés

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

A dr. György 
Istvántól ka-
pott ajándé-
kokat zenés 
műsorral kö-
szönték meg 
a gyereket
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Idén nyolcadik alkalommal állított 
ember nagyságú figurákból betle-
hemet a Kőbányai Önkormányzat 
támogatásával a Nagycsaládosok 
Kőbányai Szent László Egyesüle-
te a Szent László téren. Lapunk az 
előkészületek hajrájában kereste 
fel a szervezőket, akik közül a fér-
fiak a jászol farészeinek újrafesté-
sén fáradoztak, az installáció hibá-
it javították. Ezalatt az asszonyok 

a figurákon és azok ruháin esett 
sérüléseket orvosolták.

Idén is folytatódik az a 
szívmelengető hagyomány 

is, hogy a családok minden éj-
jel hazavihetik és vendégül 

láthatják a kis Jézust – de 
csak előzetes jelentke-
zést és jóváhagyást kö-
vetően. Tavaly megtör-

tént, hogy meggondolatlan embe-
rek engedély nélkül elvitték – bár 
másnap reggelre visszavitték – a 
kisdedet. Mivel ezzel a jelentkező 
lelkes gyerekeknek okoztak ke-
serű csalódást a szabálytalanko-

dók, ezért idén Himbergerné Ka-
szap Katalin, az egyesület vezető-
je mindenkitől a szabályok betar-
tását kéri. A kisded hazaviteléhez 
a kobanyabetlehem@gmail.com 
címen kell jelentkezni.

Az ünnep kellemes meghittsé-
gében és bőségében kötelessé-
günk gondolni azokra, akik még 
karácsonykor is nélkülözni kény-
telenek, akiknek talán még az év 
ezen napján is csak álom a meg-
rakott asztal. A Kőbányai Önkor-
mányzat idén is erkölcsi köteles-
ségének érezte, hogy szebbé tegye 
a nehéz anyagi helyzetben lévő 
családok ünnepét, s az önkor-
mányzati képviselők, háziorvo-
sok, védőnők, pedagógusok jelzé-

sei alapján karácsonyi csomagot 
állított össze számukra. Össze-
sen 1600 darab, ötezer forint ér-
tékű ajándékcsomagot osztott ki 
advent első napjaiban az önkor-
mányzat a rászorulóknak. A ke-
rület azonban másképp is segí-
tett: a Baptista Szeretetszolgálat-
nak évek óta nyújt támogatást, s 
a kiemelkedő anyagi segítségnek 
hála, a népkonyhán étkezők asz-
talára is ünnepibb ételek kerül-
hetnek az adventi időszakban.

Bárki vendégül láthatja a kisdedet

Idén is otthonra vár 
a kőbányai kis Jézus

Igazgatási 
szünet

Az ünnepi asztal legyen valóban ünnepi!

Segítség 
a rászorulóknak 

Meglepetések sorozata fogadta a 
kőbányaiakat december 3-án, ad-
vent első vasárnapján. A Kőrö-
si Kulturális Központ előtti szín-
pompás nyitányon több százan 
várták izgatottan, hogy kigyúlja-
nak a város fényei. Délután fél öt-
kor az ünnepet köszöntő kerü-

let díszkivilágításba öltözött, és 
a polgármesteri hivatal új sarok-
épületén, valamint a Szent Lász-
ló-templom falán fényjáték vette 
kezdetét. A városrészt Kovács Ró-
bert polgármester és dr. György 
István kormánymegbízott egy óri-
ási kapcsolóval borította fényárba. 

Idén ugyanis már a Kőrösi sétány 
és az Újhegyi sétány mellett a Kőér 
utca Óhegy park menti szakasza is 
fényruhát kapott, ünnepi hangula-
tot varázsolva az ott élőknek.

A meleg fényekbe burkoló-
zó kulturális központ előtti té-
ren mézeskalács, krampampu-

li és forralt bor illata idézte meg 
az igazi karácsonyok hangula-
tát, koncert és látványos tűzs-
zsonglőrshow keretében. A kéz-
művesfoglalkozások pultjai mel-
lett lehetőség nyílt arra, hogy a 
végtelen rétest falatozó résztve-
vők a karácsonyi italaikhoz ka-

pott bögrékért cserébe adomá-
nyokkal támogassanak több ke-
rületi civil szervezetet. A jó pél-
dával dr. György István járt elöl, 
aki 100 ezer forintot ajánlott fel 
a  Bárka Kőbányai Humánszol-
gáltató Központ gondozásában 
álló gyerekeknek. Ám a kőbá-

nyaiak sem maradtak el mögöt-
te: már az első napon 126 ezer 
forint folyt be tőlük is, ami felül-
múlta a várakozásokat. A pénz a 
Down Alapítványban, a Hallás-
sérültek Egyesületében, illetve 
Gyermekek Átmeneti Otthoná-
ban folyó lelkiismeretes mun-
kát segíti majd. Az ízlésesen fel-
díszített városba a Mikulás is 
megjött: december 5-én a nagy-
szakállú a Kőrösi sétányon aján-
dékozta meg a gyerekeket. 

Aki elmulasztotta 
az izgalmas ünnep-
köszöntőt, annak sem 
kell bánkódnia. A tűz-
zsonglőrök, a kézműve-
sek – gyertyaöntők, porce-
lánfestők, díszkészítők – a két kö-
vetkező, vagyis december 10-ei és 
17-ei vasárnap is visszatérnek a 
Szent László térre, s a programo-
kat a látványos fényjáték mellett 
a Tutta Forza Zenekar rezesei is 
színesítik.

Szemkápráztató fényjáték, díszkivi-
lágítás és a Mély-tónál ragyogó kará-
csonyfa – mindez csak aprócska része 
mindannak, amivel az adventi hetek-
ben lépten-nyomon találkozhatnak a 
kőbányaiak. A december 3-án kezdő-
dött, misztikus karácsonyváró időszak 
az eddigi évekhez képest még színe-
sebb, izgalmasabb és karitatívabb lesz. 
Semmit nem veszítünk az elmúlt esz-
tendők hagyományaiból. A központi 
betlehem kisdedjét idén is örökbe fo-
gadhatják a családok, színes progra-
mok és ingyenes korcsolyapályák vár-
ják szerte a városban a kőbányaiakat, 
a dekoráció pedig rohanó hétköznap-
jainkon is egyértelműen emlékeztet 
minket arra: igazi csoda vár ránk az év 
vége felé. A kerület egyik új látványos-
sága pedig a tűzifából készült kará-
csonyfa, amelynek üzenete is van. A fa 
anyagát bontás után a rászorulók kap-
ják, ami abból a szempontból is szim-
bolikus, hogy egyre személytelenebb 
világunkban sokkal többet kell törőd-
nünk egymással, nélkülöző embertár-
sainkkal.

HIRDETÉS

Adventi koszorúk 
a körforgalmakban

Az adventi koszorú hagyományát 
eleveníti fel a városrész négy kör-
forgalmában elhelyezett hatal-
mas térforma, amely igyekszik 
még idillibbé tenni a közelgő ün-
nepet. A Tavas utcához, a Somfa 
utcához, valamint az Óhegyi-Kőér 
úthoz és a Mádi utcához kihelye-
zett, lángot imitáló utcai díszeket 
idén gyöngyökkel díszítette fel 
a Kőkert Kft. Az óriás adventi al-
kotásokat a karácsonyi ünnepek 
után, vízkeresztkor szedik le.

A Szent László téren novem-

ber végén nem a megszokott 

módon történő karácsony-

fa-állítással vette kezdetét az 

ünnepi készülődés: a Kőrösi 

előtti téren a fenyőfát szimbo-

lizáló, 16 méter magas kúp fa-

rönkökből készült. A hat és fél 

méter átmérőjű óriásgúla fel-

építéséhez 40 tonna rönkfát 

használtak fel a Hello Wood 

Stúdió építői, akik két évvel 

ezelőtt a belvárost ékesítet-

ték ilyen karácsonyi világító 

csodával. Nem mellesleg ez-

zel az újragondolt karácsony-

fával Kőbánya bevonult azon 

európai nagyvárosok sorába, 

ahol az ünnep után elbontott 

karácsonyfa anyaga haszno-

sul, valamilyen formában tá-

mogatássá alakul át.

Ugyanis vízkereszt heté-

ben, amikor a családoknál 

a hagyományokat őrizve le-

szedik a karácsonyfát, a ke-

rület is elbontja a monumen-

tális alkotást. A megmaradó 

mintegy 400 mázsa tűzifát 

családok kapják meg, vagy-

is az önkormányzat ezzel ki-

egészíti rászorulók tüzelő-

tartalékát.

Egy lenyűgöző látványos-

ság és egyben egy gesz-

tus a rászorulók számá-

ra: ez fémjelezte a 2017-

es karácsonyi készülődés 

egyik legnagyobb attrak-

cióját Kőbányán.

Tájékoztatjuk tisztelt ügy-
feleinket, hogy a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatalban 
az ünnepek miatt december 
27-én igazgatási szünet kez-
dődik, s az december 29-ig 
tart. Mivel ezt követően hét-
vége, illetve újév napja lesz, 
az első munkanap 2018. ja-
nuár 2-a, kedd.

A jelzett időszakban a Ha-
tósági Főosztály illetékes 
anyakönyvi szervezeti egy-
sége sem tart ügyeletet!

Rászorulók kapják a megmaradó faanyagot

Adventi fényárban Kőbánya
Színes programokkal, karácsonyi díszekkel, ingyenes korcsolyapályával várjuk az ünnepet

Tűzifából épült 
az óriás fenyő
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Karácsonyhoz közeledve meg-
szokott, hogy egyházi szemé-
lyek szót emelnek az ünnep 
fényét elhomályosító vásárlá-
si téboly ellen, de aztán nem 
történik semmi változás, min-
den ugyanúgy folytatódik, az 
emberek erejükön felüli köl-
tekezésbe kezdenek. Nem érzi 
pusztába kiáltott szónak az in-
telmeket? – kérdeztük Benkó-
czy Péter kőbányai evangéli-
kus lelkészt.

– A kérdésében a „puszta” na-
gyon is kifejezi azt, ami lelki ér-
telemben körbefog bennünket. 
Afféle sivárság, tárgyi valóság. 
A karácsony ezzel ellentétben 
lelki jellegű ünnep, a barátsá-
gosság, a meghittség örömnap-
jai. A reformáció ötszáz éve a 
keresztény egyház megújulá-
sát, az eredeti hitvalláshoz való 
visszatérést kívánta elérni. Ez 
szükségképpen az akkor fenn-
álló egyházi gyakorlattal szem-
beni bírálatot is jelentette.

– Korunk karácsonyértel-
mezésében is időszerű az épí-
tő kritika?

– A reformáció üzenetének 
létjogosultsága van akkor is, 
amikor megfogalmazzuk, hogy 
mit is jelent a karácsony: Jézus 
Krisztus születésének, az Isten 
testet öltött szeretetének az ün-
nepe. Egyúttal persze a család 
ünnepe is. A szent család pél-
dakép is lehet számunkra. Az ő 
kapcsolatuk határozott üzene-
tet hordoz: az apai és anyai tö-

rődés, valamint a gyer-
meki ráhagyatkozás 
példáját. A család va-
lódi szeretetkötelék.

– Ehhez képest be-
jön ugyebár a kará-
csonyi Mikulás a ké-
ményen keresztül, ami 
végképp összezavarja 
az embereket.

– Sok olyan idegen 
ünnep vagy népszokás 
furakodik a naptárba, 
amelytől azt várják má-
sok, hogy beépüljön az 
életünkbe, ilyen az októ-
ber végi halloween vagy 
a februári Valentin-nap 
is. De említsük meg a 
már november elején el-
kezdődő karácsonyi ké-
szülődést is, ami a bol-
tok polcairól, a kirakatból 
túl korán üdvözöl minket. 
Rettenetesen kiégető do-
log heteken keresztül ka-
rácsonyi dallamok és dí-
szek között lenni, dolgoz-

ni! Az ünnep lelki tartalma így 
teljesen elvész. Pedig micsoda 
lehetőség adventben, az Eljö-
vetel ünnepének heteiben való 
csendes felkészülés!

– Hát csend, az nincs. Nehéz 
ez ellen védekezni, zaj vesz 
minket körül.

– Ráadásul valódi probléma 
a háziasszonyokra váró teher-
tétel is. Igyekeznek, hogy min-
den meglegyen: ünnepi dísz, 
terített asztal, finomságok. Fe-
szülten, fáradtan odazuhannak 
a terített asztalhoz, vagy éppen 
a karácsonyfa alá. El kell tud-
ni engedni dolgokat. Egyálta-
lán nem baj, ha nem tökéletes 
minden!

– Pedig sokaknak az teszi 
fel a koronát az ünnepe, hogy 
minden a legjobban sike-
rült. Miben kellene változni a 
szemléletnek?

– Az ünnep az örömről, Isten 
szeretetéről és az emberi kap-
csolatainkról szóljon, ne a töké-
letessé varázsolt külsőségekről, 
vagy a „túléljük ezt valahogy” 
életérzésről! A hitvesünkre fi-
gyeljünk, a családunknak örül-
jünk, mert a tárgyak, a hibátla-
nul ragyogó lakás nem hoznak 
valódi boldogságot. A szeretet-
teljes, meghitt családi légkör az, 
ami igazán fontos. Kívánom, le-
gyen boldog a karácsony a Kőbá-
nyai Hírek minden olvasójának!
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Szenteste elmaradt a bombázás, 
ami az év folyamán amúgy rend-
szeres volt. A sziréna hallatán 
mindenki a pincékbe menekült 
a Pongráctelepen is, ahol a la-
kók egymás hegyén-hátán pró-
bálták átvészelni a légiveszélyt. 
A környéken két házat is lerom-
boltak a bombák, de Törpényiék 
négyemeletes tömbje megúsz-
ta. Csak a 18-as villamos közeli 
töltéséből harapott ki egy jóko-
rát az „égi áldás”, a sínek felfelé 
meredeztek a bombatölcsér szé-
lén. A környéken szegény embe-
rek éltek. Többségük a felszá-
molt Auguszta-nyomortelepről 
került az 1939-ben épült szociá-
lis lakásokba. Egyszerű mun-
kásemberek voltak és nagyon 
összetartók – emlékszik vissza 
Lajos bácsi. A háború és főként 
az ostrom alatt az itt élők legin-
kább étellel segítettek egymá-
son, ki mit tudott szerezni. 1944 
karácsonyára készülve az embe-
rek nemcsak a lakásaikban állí-
tottak fát, de egy közöset a pin-
cében is, ha ott kellene ünnepel-

niük. Nem volt könnyű ételhez 
jutni, de nem is volt lehetetlen. 
Minden gyereknek jutott egy-
egy labda, könyv, cukorka vagy 
csokoládé, és bármilyen megle-
pő, előfordult narancs és banán 
is – meséli Lajos bácsi.

Az ellenség kegyes volt, ’44. 
december 24-én nem támadott. 
Az akkor 10 éves Lajoska nagy-
apjával és édesanyjával a laká-
sukban ünnepelt. Édesanyja 
pogácsát sütött, azzal kínálta a 
környékbelieket, akikkel együtt 
vonultak éjféli misére. Az itte-

ni emberek szerették egymást, 
mindenki ott támogatta a mási-
kat, ahol csak tudta. Ezek voltak 
a vihar előtti utolsó csendes és 
emelkedett pillanatok.

Aztán hamar felpörgött az 
orosz hadigépezet, és a kőbá-
nyaiak ismét a pincékbe szorul-
tak. A zsúfolt helyiségbe csak a 
csatazaj hangja jutott le, vala-
mint az az orosz, aki berontott, 
a mennyezetbe eresztett egy so-
rozatot, elvette a karórákat és 
ékszereket, majd távozott. Ami-
kor a front végül áthaladt felet-

tük, a család felmerészkedett. 
Halott magyar, német és szovjet 
katonák fagyott teste hevert az 
utcákon, a gyerekek mellettük 
szánkóztak le a töltésről. Ab-
szurd jelenet lehetett, de a há-
borús nemzedék hozzászokott. 
A háromnapos szabad rablás 
után már főbelövés járt annak 
az orosz katonának, akit bűncse-
lekményen értek. Az akkor kis-
kamasz Lajos bácsi egy ilyen je-
lenetnek is fültanúja volt, szem-
tanúja csak azért nem, mert 
anyukája eltakarta a szemét.

Az asszonyok közös kondér-
ban főzték a zabkását, és kenye-
ret sütöttek a közösségi mosó-
konyhában. Már azt hitték, el-
múlt a veszély, amikor Lajos-
ka a nagyapjával belesodródott 
egy civilekből álló fogolycso-
portba, akiket „málenkij robot-
ra” hurcoltak.

– Szerencsénkre nagyapa túl 
öregnek, én pedig túl fiatalnak 
minősültem, így azt mondták 
nekünk: „pasli damoj” (men-
jetek haza). Az utcán találom-
ra összefogdosott szerencsét-
len emberek közül évek múltán 
csak kevesen tértek vissza. De 
mi megúsztuk ép bőrrel ’44 ka-
rácsonyát, úgyhogy ez volt a leg-
nagyobb ajándék a jóistentől a 
számunkra.

Benkóczy Péter: a szeretetteljes légkör a fontos, nem a külsőségek

Egy edénybe ki kell mérni 
az összes szárazanyagot, 
jó alaposan össze kell ke-
verni, majd hozzá kell adni 
a vajat, és összekeverni ezt 
a szárazanyaggal (a fűsze-
rezést ízlés szerint lehet 
változtatni.

A masszához hozzáadjuk 
a mézet és a tojássárgát, 
majd összedolgozzuk egy-
nemű tésztává. Ha ez meg-
van, fóliába csomagoljuk, 
és fél órára hűtőbe tesszük.

A lehűlt tésztát kevés lisz-
ten 3-4 mm vastagra nyújt-
juk, majd kiszúrjuk vagy ki-
vágjuk a kívánt formákat. 
Lekenjük vékonyan egész 

tojással,  majd sütőben 
megsütjük, 10-12 percig 

180 Celsius-fokon, de 
légkeverés nélkül!

Miután a sütőből ki-
vettük, de még forrón, 

a m é ze s ka l á c s o kat l e 
kell ecsetelni tojásfehér-
jével (ez adja meg a szép 
fényét). Ha szükséges, az 
ecsetelést meg lehet is-
mételni az első réteg szá-
radása után azonnal.

Amint kihűltek, kedvünk 
szerint lehet dekorálni a 
mézeskalács figurákat. Eh-
hez a tojásfehérjét a por-
cukorral és a citromlé-
vel simára összeke-
verjük, és habzsák-
kal (papírzsákkal) 
fel lehet rajzolni 
a mintákat a ka-
lácskákra.

Ha a deko-
ráció is meg-
száradt, a fi-
gurákat egy 
j ó l  z á rh ató 
edénybe kell 
helyezni (leg-
j o b b a fé m -
doboz), ebben 
kellően vissza-
puhulnak majd, 
és sokáig meg -
tartják ízüket, illa-
tukat.

Elkészítési idő: kb. 
egy óra.

Hozzávalók:
A tésztához:
● 17 dkg liszt (BL-55)
● 6 dkg vaj
● 9-10 dkg méz
● 1 tojássárgája
● 1 tk fahéj (őrölt)
●  1 tk gyömbér (őrölt)
●  egy kevés só (csipetnyi)
●  1/4 tk szódabikarbóna
Kenéshez:
● egy egész tojás
● tojásfehérje
Dekoráláshoz:
● 1 tojásfehérje
● 1 tk citromlé
● 10-12 dkg porcukor
● Tetszés szerint színes szalag, 

ha díszként is szeretnénk hasz-

nálni a mézeskalács figurákat!

Koncert szenvedélybeteg lányokért
Igehirdetéssel egybekötött jótékonysági koncertet szer-vezett a Mindenki Templo-mában Bereczki Sándor lel-kész és felesége, valamint az Emberbarát Alapítvány. A világhírű Stuller vonós-négyes adott elő Bachtól és a kevésbé ismert Ottorino Respighitől darabokat, illetve Liszt-átiratokat.

Bereczki Sándorné elmondta: az alapítvány megvásárolta a templom melletti épületet, hogy ott gyermek és ifjúsági addik-tológiai rehabilitációs intézetet hozzon létre lánybetegek ré-szére, mert a dizájnerdrogok megjelenése óta a fiatalokat érin-tő szenvedélybetegség kerületünket egyre nagyobb mérték-ben érinti. Jelenleg 10 fő részére (fiúknak és lányoknak) tud-nak ellátást biztosítani, de ha terveik megvalósulnának, 30-ra növelhetnék a létszámot. Nagy segítség volt, hogy a homlok-zat felújítására az önkormányzattól 2,5 millió forintot kaptak, de ennél jóval több pénzre lesz szükség a bentlakásos ellátás „felfuttatásához”.

Ne feledjük, mit ünneplünk!

A lelőtt katonaló húsa barnára színezte a levest, 
de a fasírt igen jó volt belőle – emlékszik vissza a 
82 éves Törpényi Lajos nyugalmazott nyomdász 
és könyvrestaurátor élete legdrámaibb karácso-
nyára, az 1944-esre. A Pongráctelep légópincéi-
ből előmerészkedők félve ugyan, mégis áhí-
tattal énekelték a Mennyből az angyalt a 
Szent László-templomban.

Ostrom-szenteste 
a Pongráctelepen

Törpényi Lajos-
nak élete legne-
hezebb karácso-
nya is igazi aján-
dék volt

1. Forraljunk 1 csésze vizet. 
Közben negyed csésze lisz-

tet keverjünk össze 1 csésze hi-
deg vízzel és másfél evőka-
nál cukorral. A masszát óvato-
san keverjük a forró vízbe, majd 
újra forraljuk fel, végül hűtsük 
langyosra.

2. A fonalat villa foka alatt, 
a csirizen húzzuk át. Tipp: 

a gombolyagot tegyük pohár-

ba, hogy ne guruljon el, miköz-
ben a fonal lefut róla.

3. Fújjunk fel egy kis méretű 
lufit (ún. vízibombát) 5-6 

centiméter átmérőjűre, a száját 
kössük el. A luftballonra kezd-
jük el feltekerni a csirizen áthú-
zott fonalat.

4. Sűrűn tekerjük körbe a lu-
fit a fonállal, de a tetején 

hagyjunk egy centi átmérőjű 
rést. Szobahőmérsékleten egy 

napig, radiátoron 3-4 óráig szá-
rítsuk. Sürgős esetben használ-
hatunk hajszárítót!

5. Szúrjuk ki a lufit, és csipesz-
szel óvatosan szedjük ki a 

gumit a szabadon hagyott ré-
sen át.

6. A megszáradt gömbre 
masnit és akasztót ragasz-

tunk. Néhány helyen vékonyan 
bekenhetjük ragasztóval, és csil-
lámport szórhatunk rá.

Fonalból készült gömbök kerülhetnek a fára

Az adventi készülődés egyik vi-
dám programja a karácsonyfa-
díszek készítése családi körben. 
A szülők és a gyerekek, illetve a 

nagyszülők és az unokák mun-
kálkodása nemcsak a pénz-
tárcát kíméli, de hosszú évek-
re szóló élményeket is ad a kö-

zös foglalkozás. Lapunk Laka-
tos Judit kismesterség-oktató, a 
Bokréta Lakásotthoni és Gyer-
mekotthoni Központ gyermek- 

és ifjúságvédelmi ügyintézőjé-
nek segítségét kérte a fonallal 
készült karácsonyfadísz elké-
szítéséhez.

Ezt a különleges mézeskalácsreceptet  Kőbánya egyik 

legkedveltebb cukrászdája, a GelatoArt cukrászat adta 

közre. A boltot internetes szavazás során tavaly bevá-

lasztották Budapest 10 legjobb fagyizója közé.

Saját díszt karácsonyra!

Halászlé 
elvitelre
Az ünnepi étrend elválasztha-
tatlan része a halászlé, de mit 
tehet, aki nem akar az ünne-
pi hajtásban pikkelyezni, főzni, 
passzírozni? Szerencsére a kő-
bányai éttermek elvitelre is el-
készítik a tradicionális fogást!

A Torockó Vendéglőből még 
december 24-én is el lehet 
vinni előzetes rendelés után 
a halászlevet 1590 forintos 
áron. A Zila Vendégló ponty-
ból (1600 forint) és harcsából 
(1800 forint) is elkészíti a fo-
gást. Itt azonban december 
24-én már csak a megrende-
léseket teljesítik, helyben fo-
gyasztásra aznap nincs lehe-
tőség. A Csősztorony Bisztró 
gyufatésztás pontyhalászle-
ve adagonként 1590 forintba 
kerül, ám azt legkésőbb 23-án 
haza kell vinni, másnap az ét-
terem ugyanis nem nyit ki.

Egy finom, otthon is 
elkészíthető mézeskalács

HIRDETÉS
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Mihály Blanka: sokak előtt csak rossz példák vannak

Örökzöld gondolatok
KERT ÉS BALKON

Százak kaptak elismerést
Minden évben nagy érdeklődés övezi a kerületi „Tiszta 
udvar, rendes ház” pályázatot: a mozgalom százakat 
mozgat meg. November 6-án a Kőrösiben kis műsor 
és Kovács Róbert polgármester gratulációja után 
a helyi képviselők 220 kerületi polgárnak adtak 
át Tiszta udvar, rendes ház táblát vagy oklevelet, 
7 intézmény – köztük a tűzoltóság – a Tiszta, ren-
dezett Kőbányáért elismerést kapta, 11 kerttula-
jdonos pedig a Legszebb konyhakert cím bir-
tokosa lett.

A kormány 50 millió forintot különített 
el a Tudományos Ismeretterjesztő Tár-
sulat által működtetett Budapesti Pla-
netárium felújításának előkészítésére, 
amit 2018. augusztus 31-ig kell megva-
lósítani.

A népligeti intézmény idén ünnepelte 
megnyitásának negyvenedik évét, ám az 
állaga az évtizedek alatt leromlott. 2016-
ban a lezúdult rengeteg eső miatt any-
nyira beázott, hogy biztonsági okokból 
be kellett zárni, s csak három hónappal 

később nyílt meg újra. A „ráncfelvarrás” 
csak ideig-óráig mentette meg az épü-
letet, ami 2017. június 18-án végleg be-
csukta kapuit. A kabinet júniusban már 
biztosított 86 millió forintot az épület 
életveszélyes állapotának elhárítására.

Megmenekül a Planetárium épülete
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Van okunk a virágos kedvre

Szellemes futás 
a pincékben
A  K ő b á n y a i 
H í r e k  t u d ó -
sítója is rajt-
hoz állt az or-
szág egyik leg-
különlegesebb 
futóversenyén, 
a  B B U  H a l l o -
we e n  Ru n o n . 
Munkatársunk 
4, 7, illetve 21 ki-
lométeres távok 
m inte gy 1 500 
nevezőjével 
együtt élhette 
át a kerület alat-
ti pincerendszer 
tartogatta kalan-
dokat.

A KÖSZI elől in-
duló mezőny ön-
magában hátbor-
zongató volt: a 
boszorkánynak, zombinak, kísértet-
nek maszkírozott futók látványa egy 
élőholtakból álló sereget idézett. A fő 
attrakció a pincét átszelő 2,4 kilomé-
teres szakasz volt. A sötétben a ka-
nyaroknál gyertyákkal előbukkanó 
ijesztő szervezők sarkallták szapo-
rább tempóra a futókat, akik a falak-
ra kivetített képek miatt úgy érezhet-
ték: hol egy fáraó sírkamráján, hol egy 
kriptán vágnak át.

A nagy kör megtétele után a szerve-
zők érmekkel várták a beérkezőket, 
akik közül még a zombik is úgy fogal-
maztak: a futás után új életre keltek.

Senki sem úgy 
születik, hogy 
dacolni akar 
a normákkal

Révész Máriusz kormánybiztos 
a fiával és feleségével, Adéllal 
futotta le a 7 kilométeres távot. 
A politikus kitűnő ideje (33:59) 
ellenére a családi versenyben 
alulmaradt: Hunor másfél per-
cet vert rá.

A Bárka Salgótarjáni úti gyerekintézmé-
nyében találkoztunk Mihály Blankával, 
akiről percek alatt két fontos dolog de-
rült ki. Az egyik, hogy él-hal a munká-
jáért. A másik, hogy egy mélységesen 
együtt érző hölgy.

– Ide a legkülönfélébb okokból kerül-
nek 3–18 év közötti gyerekek – mesél-
te. – Van olyan család, amelyik átmeneti 
lakhatási problémával küzd, és előfordul, 
hogy az elvált szülő időlegesen nem tudja 
a munkájával összeegyeztetni a gyermek 

ellátását. Volt olyan eset, 
hogy együtt élt a család 
egy pszichésen beteg ro-
konnal, aki veszélyeztet-
te a gyermeket, ezért 
hirtelen biztonságos 
helyet kellett találni 
neki. Az ilyen a köny-
nyebbik eset, de sok 
magatartás- és visel-
kedészavaros kamasz 
gyerek is itt köt ki, aki-
vel a szülei se bírnak, 
aki kerüli az iskolát, 
bandázik, sőt olcsó dizájnerdrogokkal 
él, vagyis nagy iramban halad a lecsú-
szás felé. Ők jelentik a komoly kihívást.

A gyerekek, akikről néhány hónapig 
az otthonban gondoskodnak, legtöbb-
ször maguk is sérültek lelkileg, sőt szü-

leik is segítségre, például élet-
vezetési, gyereknevelési ta-
nácsra szorulnak. Néhány hó-
nap alatt nem születnek cso-
dák, de nagyon sok problémás 

gyereket – és szülőt – a 
terápiás beszélgetése-

ken sikerül eljuttatni 
annak a belátásá-

hoz, hogy változ-
tatniuk kell addi-

gi hibás életfelfo-
gásukon. Van-
n a k ,  a k i k r e 

ész érvek hat-
nak, de sokak-

ra csak a helyze-
tükkel való ri deg 

szembesítés: „vagy bejársz az iskolába 
és tanulsz, vagy állami gondozásba ke-
rülsz, te döntesz!”

– Hiszek abban, hogy senki sem úgy 
születik, hogy dacolni akar a társadal-
mi normákkal – mondta a szakember. 
– De sokak előtt csak rossz példák van-
nak, vagy egyáltalán nincsenek példák. 
Ők nemigen tudják, mi is lenne a helyes, 
merre vezet a boldog és tartalmas élet-
hez vezető út. Volt olyan „elvadult” gye-
rekünk, akire a sikerélmény hatott leg-
inkább: rájött, hogy ő is jó valamiben, és 
akár sokra viheti az életben, ez csak rajta 
áll. Ő gyökeresen megváltozott, a sikere 
a mi sikerélményünk, ez ösztönöz min-
ket, az otthon dolgozóit – árulta el Mi-
hály Blanka.Miniszteri szintű elismerés-

ben részesült a Bárka Gyer-
mekek Átmeneti Otthonának 
vezetője, Mihály Blanka, aki 17 
éve dolgozik ezen a poszton.

HIRDETÉS

Kitüntették 
a gyerekek 
segítőjét

December hónapban az adventi vá-
rakozás napjaiban újra és újra felme-
rül a kérdés: vajon idén milyen kará-
csonyfánk legyen? Legyen vágott fa 
lucfenyőből, esetleg nordmann fe-
nyőből vagy ezüstfenyőből? Az egyik 
potyog, a másiknak nincs illata, a har-
madik szúr, a többi meg nem tetszik. 
Meg különben is, szegény fenyők, ki-
irtjuk az erdőket. Akkor legyen in-
kább földlabdás fánk! Igaz, tavaly se maradt meg, pedig úgy 
szerettük volna…

Néhány gondolattal megpróbálok segíteni a karácsonyfa-
vásárlásban. Először is néhány tévhitet szeretnék eloszlatni. 
A karácsonyfának termelt fenyőket nem az erdőkből vágják 
ki! Az országban néhány száz család abból él, hogy fenyőül-
tetvényeket telepít. Ezek a leendő karácsonyfák 6–10 év alatt 
nőnek meg, a kivágások után pedig újra és újra telepítik a fe-
nyőket. Általában az ország azon részein ültetik a fenyőfélé-

ket, ahol ehhez megfelelő a csapadék éves mennyisége és 
az átlaghőmérséklet is alacsonyabb, mint az ország töb-

bi részén (Zala, Somogy, Vas megyék). Ráadásul ezeken 
a területeken más növényeket legtöbbször nem is na-

gyon tudnának termeszteni. A hazai fákat november 
utolsó napjaiban kezdik kivágni, míg az importfákat 
már október hónapban. Ha valaki hazai fenyő mel-
lett dönt, akkor nemcsak magyar termelőt támogat, 
de frissebb a fa és az ár is kedvezőbb lehet. A vágott 
fenyőt vásárlás után tartsuk hideg helyen. Ha olyan 
a talpunk, hogy vizet is lehet bele tenni, akkor állítás 
előtt vágjunk le az aljából néhány centimétert, így 
friss metszlapot készítünk. Ezen keresztül tud a fa 
vízhez jutni és kevésbé potyog. (Mintha egy szál vi-
rág lenne vázában.)

Amennyiben földlabdás fenyőt választunk, el-
sőként arról győződjünk meg, hogy a földlabda 
nincs-e szétesve. Ez a legfontosabb szempontok 
egyike. A kertészeti módszerrel földlabdázott fe-

nyőket jutazsákba vagy egyéb természetes anyagba cso-
magolják. Előfordul az is, hogy műanyag cserépben, más-
néven konténerben is kaphatók az élő fák. Az ideális föld-
labdás fenyőméret az egy és két méter közötti. Várhatóan 
ezek a fák még megerednek, amennyiben időben, szak-
szerűen ültetjük ki azokat. Szenteste előtt 4-6 nappal vi-
gyük ezeket a fákat hűvös, de fagymentes, 6-8 Celsius-fo-
kos helyre, így kezdjük a szoktatást a melegebb szobai hő-
mérséklethez. Már itt elkezdjük az öntözést: ez idő alatt leg-
alább kétszer kapjanak vizet. Amikor bekerülnek a szobá-
ba, úgy alakítsuk ki a helyüket és a díszítést, hogy minden 
nap meg tudjuk öntözni. Ne tartsuk hetekig a szobában a fe-
nyőt, 10-14 nap után vigyük vissza a hűvös tárolóba, és fog-
juk vissza az öntözést heti egy alkalomra. Amint az idő en-
gedi, vagyis a tartós fagyok elmúltával azonnal ültessük ki a 
kertbe a növényt. Egész évben fokozott figyelemmel öntöz-
zük, de még így is nagyon rövid hajtásokat fog hozni a fa, in-
kább a gyökér újrafejlesztésével foglalkozik. A második év-
től megfelelő ápolás mellett látványos növekedésbe kezd, 
és néhány év múlva kertünk egyik díszévé válhat, amelyre 
büszkén mondhatjuk mindenkinek, hogy ez a fenyő néhány 
éve a karácsonyfánk volt!

Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium 
és Szakközépiskola igazgatója

– Bá rhova is me-
gyek, például az iker 
unokáim ért az is-
kolába, jógával kez-
dem a napot. Tes-
tünk egészsége és a 
környezet harmó-
niája egy tőről fakad 
– kezdi mondandó-
ját Anna, mielőtt ar-
ról kérdezhetném, 
mennyire kell su-
per ma nnek lenni 
ahhoz, hogy valaki 
ne fogadja el, ha sze-
metes az utca, sárgulnak a nö-
vények, vagy ha eldobált csik-
keket talál.

– Látja, felírtam a gondolatai-
mat, szeretek összeszedetten 
beszélni – mondja, s körbeve-
zet a kis zsebkendőnyi kertben. 
– Ide gyűjtjük az esővizet, ami-
vel locsolok – mutat a verandán 
álló fahordóra az asszony, aki 
egy vidéki kertes házból költö-
zött férjével Kőbányára, és kez-
dettől fogva nagy gondot fordí-
tott a környezete szépítésére.

– A jó kertet meg kell tervez-
ni, és ehhez nem szégyelltünk 
szakembert fogadni, aki ügye-
sen kialakította a kis „oázisun-
kat”, amit azóta mi ápolgatunk 
– mutat körbe a fedett teraszról 
birodalmán Anna, fejből sorolva 
a félkör alakú kert általa ültetett 
őszi ékességeit, a hamiscipruso-

kat, babérmeggyet, az évelőket, 
a páfrányt, egészen a fehérso-
mig bezárólag. – Tavasszal ide 
előre színt adó, korai tulipáno-
kat, íriszeket teszek – avat be 
Anna, aki nemcsak a saját háza 
táján tart rendet, de igyekszik a 
másik három tulajdonossal is 
szót érteni.

– Ha kell, levelet, 
locsolási rendet írok 
nekik, hogy ne felejt-
sék el teendőiket – 
meséli. Szóba kerül 
az is, hogy a szom-
széd ingatlan tulaj-
donosával kisebb vi-
tában állnak, mert 
nem hajlandó par-
kosítani. – Bár itt mi 

vagyunk a férjemmel, Jenővel a 
legidősebbek és a legrégebbi la-
kók, mégis igyekszünk minél 
többet tenni azért, hogy mindig 
öröm legyen hazatérni – mond-
ja búcsúzóul, és nem hagy üres 
kézzel elmenni: egy csokor „hal-
hatatlanságnövénnyel” bocsát 
utamra.

Nem csak saját telkét tartja rendben 
a lelkes kerületszépítő

„Ha kell, locsolási rendet 
írok, hogy tulajdonostársaim el ne 
felejtsék a teendőiket” – így próbál a 
másik három tulajdonossal is szót ér-
teni Rákóczi Anna, aki másodszorra is 
a Tiszta udvar, rendes ház cím tulajdo-
nosa lett.

Idén sem volt hiány olyan fiatalokban, akik önként vállalták, hogy 
idős emberek kertjeit gondozzák. Így sok tucat porta pompázhatott 

országszerte, miközben koros tulajdonosaik már nem bírták erővel a 
munkát.
A jószándékú ifjaknak idén is a kőbányai Magyar Gyula Kertészeti Szak-

gimnázium és Szakközépiskolában köszönték meg az erőfeszítést. Maga a 
földművelésügyi miniszter, dr. Fazekas Sándor adta át a Ments meg egy ker-

tet mozgalom ajándékait: kertészeti eszközöket, vetőmagcsomagokat. A 
miniszter arra bíztatta az ifjúságot, hogy ezt a kertészkedést tekintsék szak-
mai gyakorlatnak. Mivel az ország mind a 62 mezőgazdasági szakiskolájából 
akadtak fiatalok, így több száz 
diák volt érintett a munkában.

– A mozgalom elve az önkén-
tesség, fő célja a korosztályok 
egymásra találása – mond-

ta Hajnal Sándor igazgató, la-
punk szerzője. Kovács Szil-

via, a mozgalom elindító-
ja szerint az idős emberek 

és a fiatalok közötti kap-
csolat egyre szorosab-

bá válik.

           Díjazott 
kertmentők

Idén is országos szin-
tű elismeréssel gaz-
dagodott környe-
zetszépítő munkájá-
ért Kőbánya.

A zsűri azt ismerte 
el, hogy Kőbánya a bu-
dapesti kerületek kö-

zött kiemelten sokat 
tesz a kulturá lt és 

vonzó városkép ki-
alakításáért, a ter-
mészeti és az épí-

tészeti örökség meg-
őrzéséért és gyarapí-
tásáért, valamint a la-

kosok összefogásának 
ösztönzéséért. A két 
évtizedes múltra vissza-
tekintő versenyen a kerü-
let 2015-ben is nagyszerű-
en szerepelt, akkor első dí-
jat nyert, megelőzve a többi 
budapesti városrészt.

Zöldellő oázis 
a hátsó
kertből

A MI KŐBÁNYÁNKA MI KŐBÁNYÁNK
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Tyll Attila nemcsak emlékeze-
tes szerepeiben alakított úri-
embert, az életben is gentleman 
volt. Gerinces férfi, aki a színé-
szetnek és a családjának élt.

– Édesapa nem volt a mai ér-
telemben vett celeb a sajtó szá-
mára, mert sose keveredett bot-
rányba – meséli Katalin. – Egy 
pletyka jutott el hozzánk, mi-
szerint farönk bútorok vannak 
a lakásban, aminek annyi alapja 
volt, hogy imádott barkácsolni. 
Józan életet élt, nem járt el elő-
adások után „kiengedni a gőzt”.

Nem járt nagy nyilvános ösz-
szejövetelekre. Kőbányán aki 
ismerte, kedvelte, ellensége, 
irigye nem volt, bővíti a jellem-
rajzot a színész másik lánya. 
Munkájában magasra emelte a 
mércét, tapintatosan, szigorú-
an négyszemközt dorgálta meg 
azt, aki rászolgált. Társai adtak 
is a véleményére – nem véletlen 
kapta az Apó becenevet.

Hogy mennyire szerették őt 
lányai és felesége, Anni néni 

(Anyó), azt mi sem igazol-
ja jobban: máig ott a kis-
szobában a műhely, falán 
a kéziszerszámok érin-
tetlenül sorakoznak. A la-
kásban Tyll Attila szín-
házi portréi mellett ott a 
kedvenc színmű plakátja 
(Illyés Gyula: Kiegyezés) 
és a szerelmes hangvételű 
vers, amelyet feleségéhez írt az 
aranylakodalmukra.

A színész pályája kezdetén 
vidéki színházakban játszott, 
mígnem Major Tamás és Vár-
konyi Mátyás, a Nemzeti Szín-
ház akkori vezetői leutaztak 
Szolnokra. Egy ígéretes szí-
nészt akartak megnézni, de az 
előadást látva a beajánlott mű-
vész már nem érdekelte őket, 
inkább Tyll Attilát szerződtet-
ték. Ám a fővárosban a már ak-
kor öttagú család lakáshelyzete 
– az ígéretek ellenére – nehezen 
rendeződött.

– Édesapától idegen volt, hogy 
kérjen, kilincseljen – állítja Ka-

talin. – Ez játszott szerepet 
ideg-összeroppanásában. Gyó-
gyulása után kaptuk meg a kő-
bányai lakást, amit palotának 
láttunk akkor.

A pesti színházakban és a 
filmszerepekben kicsit beska-

tulyázták őt a tekintélyes fi-
gurák szerepkörébe, de a vidéki 
színpadokon változatosabb ar-
cát mutathatta: szerepelt tán-
cos vígjátékokban, amelyekre 
ugyanolyan lelkesedéssel ké-
szült. Otthon gyermekzsivaj 
közepette tanulta a szerepe-
ket, Anni néni pedig végszava-
zott vele.

– A szereptanuláson kívül 
sose hozta haza a munkát, nem 
az a típus volt, aki otthon tovább 
játssza a karaktert. Az, hogy is-
mert volt, a kapcsolatunkban 
nem számított. Nekünk ő az 
Apó volt, egyszerűen mint apát 
imádtuk – emlékeznek vissza 
csillogó szemekkel lányai.

A Nemzeti Színház művésze haláláig, 37 éven át élt Kőbányán

A Jászai Mari-díjas Tyll Attila özvegye, Anni 
néni stroke-ja miatt nehezen tud kommunikál-
ni, újra kell tanulnia beszélni. A színművész ha-
lálának 15. évfordulójára rendezett emléktáb-
la-avató után két lánya, Anna és Katalin (saj-
nos testvérük, Margit már nincs köztünk) tár-
saságában kedvesen fogadott bennünket ott-
honában. Megható, sírig tartó szerelem volt az 
övé és férjéé.

Sokarcú 
színész

Tyll Attila és Anni néni  
a gyerekekkel

Sírig tartó
szerelem

Nagyjából három tucat 
gyerek gyártott liba-hű-
tőmágnest és virágcse-

répbe szúrható libadíszt Márton-napon a KÖSZI-ben. 
Az ingyenes program egyaránt megnyerte kicsik és 
nagyok tetszését. Az anyukáktól megtudtuk, futó-
tűzként terjedt a program híre, így zsúfolásig telt az 
intézmény kreatív terme nagycsoportosokkal és is-
kolásokkal.

Kamilla és Andrea, a két barátnő kreatívan köze-
lítette meg a libakészítés problematikáját. „Egyér-
telmű, hogy nem gúnár az illető”, mondták a szok-
nyás jószágokra. Andrea nyá-
ron is volt a KÖSZI al-
kotótáborában, a 
mostani alkal-
m a t  e g y f a j t a 
folytatásnak te-

kintette. Orsolya büsz-
kén mutatta virág-
dísz-libáját, s kedve-
sen magyarázta, 
hogy az övé mű-
anyagból készült, 
így vízálló. Ő az anyukájá-
nak szánta a libust, a vele szem-
ben elmélyülten dolgozó Böbe 
viszont még nem tudta, ki kap-
ja a családból.

Gréta és Petra libája tökéle-
tesre sikeredett, jogos tehát a 
büszkeségük. Gréta már tud-
ta, a testvére lesz a boldog li-
batulajdonos, Petra pedig a 
nagymamáját lepi meg.

Emléktábla a Kéknyelű utcában
Az önkormányzat Kovács Róbert kezdeményezésére 
állított emléktáblát a 2002-ben elhunyt híres színész 
Kéknyelű utcai otthonának falán. „Nagyon büszkék va-
gyunk, hogy 1965-től haláláig itt élt közöttünk Tyll Attila” 
– méltatta a művészt a polgármester, aki még akkor tett 
ígéretet Anni néninek az emléktábla felállítására, amikor 
az özvegyet két éve, a kilencvenedik születésnapján kö-
szöntötte.

Libát minden 
hűtőre!

Sok idős ember vég-
letesen hiszékeny, 
ezt használják ki a 
csalók. A Kőbányai 
Nyugdíjas Akadé-
mia egyik előadá-
sán éppen a trük-
kös csalások volt 
a téma, s a szer-
vezők szép sum-

mát húzhattak volna ki a hallgató-
ság zsebéből – ha a furfang nem az 
oktatás része lett volna!

Amint átlépték a Kőrösi küszö-
bét, a nyugdíjasoknak két papírt 
kellett aláírniuk a szervező Se-
bők Zoltánné (képünkön) kéré-
sére. Senki nem akadt fenn ezen, 
hogy az ingyenes előadáson mi 
szükség van erre, míg a szervezők 
meg nem mutatták: minden aláíró 
vállalta, hogy 50 ezer forintot fizet 
a részvételért…

E frappáns felütéssel kezdte előadá-
sát Kovács György, idősképzéssel fog-
lalkozó szakember, aki szerint a leg-
hatásosabb önvédelem a bizalmatlan-
ság. Mielőtt aláírunk bármit, konzul-
táljunk fiatal családtagjainkkal, ha pe-
dig hívatlan szerelő érkezik, szólítsuk 
fel, hogy fényképes okmánnyal igazol-
ja magát. Hiszen mindannyian isme-
rünk történeteket tolvaj álszerelőről, 
a lakást kicsalni próbáló hízelgőről, il-
letve felesleges termékeket sok százezer 
forintért vesztegető kereskedőről.

Sebők Zoltánné lapunknak elmond-
ta, a nyugdíjas nemzedék azért is van 
nagyobb veszélybe, mert élt olyan világ-
ban, amelyben az adott szónak még hin-
ni lehetett.

Oktatáson is sikerült átverni az időseket

Hiszékenyek 
veszélyben

Jó emberként jó színész

KŐBÁNYAI PIHENŐ
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PROGRAMAJÁNLÓ
ZENÉS PROGRAMOK

KŐBÁNYA BLUES KLUB

December 14-én 

(csütörtök) 19 órától 

a Kő-Caféban

CSILLAGSZÓRÓ

Adventi készülődés a 

dalok szárnyán decem-

ber 16-án 15 órától a 

Kőrösiben

KARÁCSONYI 

MUSICALPLUSZ

Fellép: Balogh Anna, Egy-

házi Géza, Nagy Sán-

dor, Kocsis Dénes, Pos-

ta Victor, Peller Károly és 

Dezsényi Zsófi december 

17-én (vasárnap) 14 órától 

a Kőrösiben

HANGULATBAN

Dixie Kings of Hun-

gary (Ex Benkó Dixie-

land Band) december 27-

én (szerda) 19 órától a 

Kőrösiben

HOBOKARÁCSONY

Fellép: Hobo, Póka Egon, 

ifj. Tornóczky Ferenc, Sza-

kadáti Mátyás december 

26-án (kedd) 18 órától a 

Kőrösiben

ÓÉVI NAGY HEPAJ

Vörös István zenekaros 

koncertje december 28-

án (csütörtök) 19 órától a 

KÖSZI-ben

RETRO 

SZILVESZTERI 

PARTY
Szilveszteri buli a 

80-as 90-es évek 

slágereivel decem-

ber 31-én (vasárnap) 

19.30-tól a KÖSZI-ben

ÚJÉVI KONCERT 

A TUTTA FORZA 

ZENEKARRAL

2018. január 6-án 

(szombat) 18 órától 

a Kőrösiben

KARÁCSONYI 

JÁTSZÓHÁZ

December 15-én (péntek) 

16 órától a Kösziben

LIZI KARÁCSONYA

Meseoperett a Pódium 

Színház előadásában

December 17-én (vasár-

nap) 10.30-tól a Kösziben

BORIBON CICÁJA

Marék Veronika – Erdélyi 

Erika zenés bábelőadása

December 23-án (szom-

bat) 10 órától a Kőrösiben

SZILVESZTERI 

JÁTSZÓHÁZ

December 29-én (péntek) 

10 órától a Kőrösiben

GYEREKPROGRAMOK

HIRDETÉS

Nemzetiségi színészek a színpadon

Csárdáskirálynő 
a Kőrösiben

A 13 hazai 
nemzetiség 
alkotta tár-
sulat tagja 
a kőbányai 
gyökerek-
kel bíró Kol-
latos Fotios 
(alul)  is

„Színház az egész vi-
lág. És színész benne 

minden férfi és nő” – 
ez lehetne a mottója 

a december 16-án 
fellépő Magyar-
országi Nemze-
tiségek Színhá-
zi Társulatnak, 

amely a Csárdás-
királynő – Éljen a 

szerelem című dara-
bot játssza a Kőrösi Mű-

velődési Központban. A da-
rab sajátossága – és itt nyer ér-
telmet az előbbi idézet –, hogy 
szereplői reprezentálják a Ma-
gyarországon bejegyzett ösz-
szes – szám szerint 13 – nemze-
tiséget, viszont az előadás nyel-
ve magyar. Elhangzanak majd 
ismert operettslágerek, ám az 
előadás erős színészi karakte-
reivel a mához is szól.

Edvin herceg szerepét a kő-
bányai gyökerekkel bíró görög 
Kollatos Fotios alakítja, akit 
arról kérdeztünk, hogyan ke-
rült a darabba.

– A szaloniki színiegyetemet 
musical szakon végeztem, és 
számtalan darabban játszot-
tam már Görögország-szerte, 
amikor megkeresett a társulat, 
hogy számítanának rám. Én 
örömmel ráálltam, mert amúgy 
is terveztem, hogy Magyaror-
szágon folytatom a pályámat – 
mondta a már harmadik gene-
rációs görögként Kőbá-

nyán élő huszonéves fiatalem-
ber. – Sok szállal kötődöm ide: 
itt végeztem az általános és kö-
zépiskoláimat, szüleim már itt 
születtek. Amennyire kedve-
lem, annyira nagy kihívást is 
jelent számomra a Csárdáski-
rálynő. Nehéz uralkodnom a 
széles gesztikulációimon, va-
lamint meg kellett tanulnom 
a Görögországban kevésbé ho-
nos magyar operett- és operai 
színjátszás fogásait – mesélte 
arról, milyen új feladatot adott 
neki a színdarab.

– A színműben átélhetem azt 
is, hogy milyen sokat jelent ne-
künk, akiknek két hazánk van, 
hogy mindegyik helyen ottho-
nosan érezhetjük magunkat, 
miközben a lelkünk mélyén 
szinte folyamatosan hazavá-
gyunk – fogalmazta meg végül 
a darab számára fontos mon-
danivalóját a művész.

– Miben különbözik az óévbú-
csúztató előadás egy nagy-
színházi produkciótól?

– A közösségi házaknak, így 
a Kőrösinek is van egy klubo-
sabb hangulata, ezért szere-
tek idejárni. Nagyon hamar ki-
alakul a kapcsolatom a közön-
séggel, itt sokkal jobban rá tu-
dok hagyatkozni a zenei meg-
érzéseimre. A hallgatóság 
már az első percekben reagál 
a zenémre, szinte együtt ala-
kítjuk ki a végső repertoárt. 
December 29-én a Kőrösi Mű-
velődési Központban három-
fős kis csapatunk egy nagyjá-
ból háromórás zenei anyaggal 
készül, és a Bereczki-dalok 
fix pontjai köré játékos sza-
badsággal fűzöm a közönség 

hangulatának 
megfelelő szá-
mokat. Alapve-
tően egy csen-
desebb hangu-
l a t ú  ko n c e r t r e 
készülök, elvi-
szem magammal a Sztár-
ban sztár + egy kicsiből meg-
ismert partneremet, Berki Ar-
túrt is. Így együtt egy zenei 
utazásra invitáljuk a nézőin-
ket. Szerencsés a helyzetem 
azért is, mert bár Angyalföld-
höz köt a gyerekkorom, jól is-
merem a hasonló pesti kerü-
letek közönségének rezdü-
léseit. Ugyanakkor nekem a 
zene egyre inkább a hobbim. 
Egy-egy koncert, ha a körül-
mények is megfelelőek, mint 

egy szellő, kiviszi belőlem a 
mindennapok hordalékát.
– Hat évvel ezelőtt kilépett a 
zenés színész skatulyából, ön-
álló produkciós céget hozott 
létre. Emellett popslágerei-
vel járja az országot. Hogyan 

egyeztethető össze ez a 
kettős élet, illetve az, 

hogy a színdarab-
jaiban a művészi 
megformálás mel-
lett társproduceri 
feladatokat is el-

lát?
– A Lepkegyűjtő 

Produkcióban sze -
rencsére kiválóan felké-

szült munkatársaim vannak, 
így most már nem szükséges 
a mindennapos jelenlétem a 
cégben, kiosztjuk a feladato-
kat, és onnantól mindenki tud-
ja, mi a feladata. Jó csapatként 
tudunk együtt dolgozni. Ami 
a konkrét színpadi produkció-
kat illeti, arra egy példával tu-
dok válaszolni: a Lepkegyűjtő 
előadásai előtt két órával ha-
marabb bemegyek a színház-
ba, hogy megnézzem, minden 
rendben zajlik-e. Hat óra előtt 

átadom ezt a fel -
adatkört, onnantól 
már színészként ké-
szülök az előadás-
ra. Érdekes és sok-
szor skizofrén álla-
pot. Ma már szinte 
egyáltalán nem for-
dul elő, hogy nem 
vagyok elég fegyel-
m ezett .  Jó é rzé s , 
hogy százszázaléko-
san tudok az előadá-
sokra koncentrálni, 
és előadás közben 
nem vonja el semmi 
a figyelmemet.
–  M i re ké s zül n e k 
most?

– Jövőre O rwell 
1 9 8 4  c í m ű  m ű -
vé t vi s s z ü k s z í n -
re, amelynek 2018 
őszén lesz a bemutatója. A re-
gény kamaszkorom nagy rá-
csodálkozása volt. Mondha-
tom, megért bennem a mű, 
a mostani olvasata számom-
ra a túlélésről szól.
– Színészként állandóan reflek-
torfényben él, s bár nem osztja 
meg magánélete minden ese-

ményét, sokakban felmerülhet 
a kérdés, mikor alapít újra csa-
ládot?

– Még nem jött el az ideje. 
A  nagy családom most elég, 
biztonságot ad, velük teljesek 
az ünnepek, és a hétközna-
pokban is számíthatunk egy-
másra.

Családias hangulatú akusztikus koncertre készül a Kő-
rösi Csoma Kulturális Központban Bereczki Zoltán. A de-
cember 29-ei popzenei estre elhozza magával a Sztár-
ban sztár + egy kicsiből megismert partnerét, Berki Ar-
túrt is, az Ének iskolája korábbi győztesét. Beszélgeté-
sünkkor elmondta, a Lepkegyűjtő Produkció, amelyet 
volt menedzserével alapított, már három kedvelt 
színművet hozott tető alá, ezeket nagy sikerrel 
játssza a Centrál és az Átrium Színház.

Jószívű emberek töltötték meg zsúfolásig a 
KÖSZI nagytermét, amikor a húrokba csa-
pott dr. György István kormánymegbízott 
és a Sipeki Zoltánnal kiegészült Póka Egon 
Experience, akik a jó hangulatú jótékonysá-
gi koncert bevételéből ezúttal minden eddi-
ginél többel, 4 millió forinttal tudják támo-
gatni a kőbányai és kispesti rászoruló gye-
rekek nyári táborozását. Sőt, idén a gyer-
mekek átmeneti otthonában élő és a Komp-
lex általános iskolában tanuló gyerekeket is 
segítik 100-100 ezer forinttal. Az „Adjunk a 
húroknak…! és a rászorulóknak is!” koncer-
tet 2011 óta rendezik, s immár 19 millió fo-
rinttal támogatást nyújtottak az itt élő gye-
rekek, idősek vagy betegséggel, fogyatékkal 
élők számára.

A koncerten olyan klasszikusok csendül-
tek fel, mint a Pocsolyába léptem, a Gyöngy-
hajú lány, a Régi Csibészek, vagy a Darabok-
ra törted a szívem, miközben egy-egy Santa-

na- vagy Led Zeppelin-sláger erejéig a Kőbá-
nyai Zenei Stúdió oktatói és tanulói is meg-
villantották tehetségüket. Sőt, egy az egyik 
számban Kucsák László fideszes parlamen-
ti képviselő és Révész Máriusz kormánybiz-
tos is gitárt, mikrofont ragadtak.

– Egonnal 1990-ben kötöttünk barátsá-
got, amikor ő önkormányzati képviselő lett, 
engem pedig polgármesternek választottak 
meg Kőbányán. Ő már akkor fölvetette, hogy 
zenéljünk együtt – mesélt a kezdetekről dr. 
György István. – Amikor közel hét éve fel-
merült az ötlet, hogy a zenélést kössük ösz-
sze a jótékonysággal, örömmel csatlakozott 
Egon és zenekara, Szakadáti Mátyással és ifj. 
Tornóczky Ferenccel. Állandó közreműködő 
még Sipeki Zoltán, Zorán gitárosa, de gyak-
ran feltűnik a színpadon dr. Gyimesi László, 

és zenéltek már Benkő Lászlóval és Fekete-
Kovács Kornéllal is. Igazi profi kis csapat ez! 
Örömzenélés egy jó és nemes célért.

– Istvánnal az első pillanattól szimpati-
záltunk, és sokszor jókat zenéltünk – emlé-
kezett vissza Póka Egon barátságuk kezde-
tére. – Mindenki arcán látszik a boldogság, 
jó együtt repülni. István szerénykedik, 
pedig nincs miért; lehet, hogy hozzánk 
képest hobbigitáros, de a produkció-
ival soha nem szégyenkezünk – foly-
tatta a Kőbányai Zenei Stúdió alapítja, 
aki a tanításhoz hasonlította a koncertet. 
– Mindkettő a gyerekekről szól. Fontos 
tovább adni a tapasztatainkat. Erre 
kiváló terep az iskola, amelyet, mint 
minden jó ügyet, István az alapí-
tástól kezdve támogat.

4 milliós bevétel a jótékonysági koncerten

Egy húron pendült 
dr. György István és 
Póka Egon
Hetedik alkalommal zenélt együtt 
dr. György István Póka Egonnal és 
zenész barátaival jótékony célért. 
A kormánymegbízott és a basszusgi-
táros mostani koncertjén rekordnak 
számító összeg, 4 millió forint gyűlt 
össze, amit kőbányai és kispesti gye-
rekek nyaralására, valamint a nehéz 
helyzetű és a fogyatékkal élő gyere-
kek javára ajánlották fel. A kezdetek-
től így már mintegy 19 millió forinttal 
segítették a rászorulókat.

Zenei utazás
Bereczki Zoltánnal

Hangu lata 
mia� szeretek 

a Kőrösibe 
járni

A Kőrösiben ad óévbúcsúztató koncertet a népszerű művész
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NEM CSAK

A rejtvény fősorai karácsonyi Weöres Sándor-idézetet rejtenek.

Ebben az évben nem akart el-
jönni a tél. A fákról ugyan már 
lehullottak a megsárgult és 
rőt falevelek, de a hó váratott 
magára.

Az erdő csendjét a süni léptei 
verték fel, aki mégis sejtett va-
lamit a tél érkezéséről. A barna 
medvéhez ment. Útközben ta-
lálkozott az őzikével.

– Szervusz, sünikém! – mond-
ta az őz.

– Szervusz, őzike! – köszönt 
vissza a süni.

– Hová sietsz?
– A barna medve barlangjába. 

Évek óta együtt töltjük a hosszú 
telet. Hát te, őzike, mi járatban? 
– érdeklődött.

– Engem bíztak meg az ál-
lattársaim, hogy az erdő min-
den zugába fussak el és nézzem 
meg, közelít-e már a tél, gyü-
lekeznek-e a hófelhők. Nagyon 
várjuk a Mikulás érkezését, at-
tól félünk, késhet. Persze a min-
dent tudó szarka azt cserregte, 
hogy a Mikulást nem téveszt-
heti meg a szeszélyes időjárás. 
Ő mindig pontosan tudja, mi-

kor kell megérkeznie oda, ahol 
szeretettel várják!

– Igen, ezt én is állíthatom – 
mondta a süni, majd elköszönt.

– Szervusz, sün barátom! – 
mondta az őzike.

Ment-mendegélt a süni, és ha-
marosan odaért a medve bar-
langjához. A medve szívélye-
sen köszöntötte. Amint leültek, 
a süni elmesélte találkozását az 
őzzel és azt, hogy miért aggód-
nak az állatok.

– Igaza van a szarkának – 
mondta a barna medve. – A Mi-
kulás sosem késik.

Amint így beszélgettek, be-
sötétedett. A barna medve oda-
ment az ablakhoz, hogy behúz-
za a sötétítőt. Meglepődve kiál-
tott:

– Gyere, süni, ily gyönyörűsé-
get ritkán láthatunk!

A hold hatalmas, kerek volt, 
és sok-sok csillaggal együtt ra-
gyogott az égbolton. Az égből 
szaporán peregtek alá a csillo-
gó, szebbnél szebb hópelyhek. A 
hold és csillagok fényénél a két 
barát látta, amit a kis állatok 

táncra perdültek örömükben. 
Még a róka is odasomfordált a 
táncolókhoz! Egyre jobban sza-
porázta, lompos farkával ide-
oda söpörte a friss havat.

A mókus elkiáltotta magát a 
fa tetejéről:

– Tudtam, éreztem, hogy esni 
fog a hó! Hahó, hull a hó!

A nyuszi ugrándozott örö-
mében, és azt kiáltotta:

– Kedves barátaim, a Miku-
lás nem hagy minket cserben! 
Hahó, hull a hó!

Az állatok táncát egy csön-
des suhogás szakította meg: 
nem más, mint a Mikulás rén-
szarvasszánja szállt alá. Az ál-
latok úgy megilletődtek, hogy 
köszönni is elfelejtettek. A Mi-
kulás mosolyogva, jóságosan 
köszönt:

– Üdvözöllek titeket! Ha jól 
sejtem, már vártatok!

A kis pocok volt, aki elsőként 
hangosan válaszolt:

– Igen, nagyon vártunk már, 
kedves Mikulás!

– Az, hogy eljövök hozzátok 
évről évre, számomra is nagy 
öröm! – mondta a Mikulás. – 
Jó látnom, hogy az erdei állatok 
összetartanak és szeretetben 
élnek! Hoztam nektek ajándé-
kot.

Minden állat izgatottan bon-
totta ki a saját ajándékát.

A nyuszi szólalt meg először:
– Én répát kaptam.
– Én gyümölcsöt – mondta a 

pocok, és máris hozzálátott a 
falatozáshoz.

– Mi tobozt kaptunk! – mond-
ta az őzike és a szarvas. – Kö-
szönjük, kedves Mikulás bácsi!

Kisvártatva a róka szólalt 
meg:

– Én egy kis finom szalonnát 

kaptam! – és megnyalta a szá-
ja szélét.

Mindannyian megköszönték 
az ajándékot még egyszer a Mi-
kulásnak.

Lassan elérkezett a búcsú ide-
je. A Mikulás törte meg az aján-
dékozás meghitt pillanatát:

– Sok helyre kell még eljut-
nom ma, hisz a gyerekek is vár-
nak már nagyon! De jövőre is-
mét eljövök hozzátok!

Mielőtt a Mikulás búcsúra 
emelte volna a kezét, az állatok 
egyszerre zendítettek rá a dal-
ra, amit a tiszteletére tanultak. 
A dal végén mindannyian elbú-
csúztak.

Így történt az erdei ünneplés. 
A barna medvét és a sünit oly 
nagy boldogság öntötte el a lá-
tottaktól, hogy nyugodt szívvel 
bújtak az ágyba és kezdték meg 
hosszú, téli álmukat.

Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, 
hogy írja meg azt a népmesét vagy az óvó nénik saját 
„költésű” meséjét, amit az oda járó gyerekek a legjob-
ban szeretnek. Most az Aprók Háza Óvoda küldte el ne-
künk a gyerekek kedvenc meséjét, amelyet Deliné Ko-
vács Katalin óvodapedagógus írt, és a 6 éves Müller 
Panna illusztrált.

Téli mese
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Az egyik 
kép két-
szer sze-
repel. Mi-
lyen gyor-
san talá-
lod meg?
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Újra az élvonalban a Törekvés SE vívói

Egy arany
és két ezüst 
a vívó-vb-n

Bámulatos magyar sikerekkel, többek között két kő-
bányai sportoló dobogós helyezésével ért véget a 
november 7-e és 12-e között megrendezett kerekesz-
székes vívó-világbajnokság Rómában. Tőrben Haj-
mási Éva ezüst-, Osváth Richárd pedig arany-, illetve 
ezüstérmet szerzett.

Remekeltek 
a KSC úszói
A százhalombattai XIV. Or-
szágos Rövidpályás Úszó-
bajnokság igazi éremesőt 
hozott a Kőbányai Sport 
Club úszóinak. Hét arany-, 
négy ezüst- és négy bronz-
éremmel lettek gazdagab-
bak a versenyzők.

A 16 éves Késely Anna há-
rom versenyszámban a do-
bogó legfelső fokára áll-
hatott: 200 vegyesen, va-
lamint 400 és 800 méter 
gyorson is korosztályos 
csúcsot úszott a felnőttek 
közötti megmérettetésen. A 
200 méteres hátúszás dön-
tője nem kis izgalmat tarto-
gatott, ám végül az igen jó 
formában levő Telegdy 
Ádám, a KSC 22 éves 
versenyzője 1:50.84-
es idővel végzett 
az élen. Első hely-
re váltotta a hosz-
szú felkészülést 
a 200 m-es mell-
úszás döntőjében 

Horváth Dávid is. A 4x100 
méteres férfi vegyes váltó – 
Telegdy Ádám, Horváth Dá-
vid, Pulai Bence, Pulai Vin-
ce – is tarolt. Egy másik ki-
emelkedő úszótehetségre 
is felfigyelt a mezőny: a 12 
éves Sámóczi Milán 50 m 
mellúszásban szintén kor-
osztályos csúccsal jelent-
kezett be.

Az országos bajnokság 
igazi sztárparádét hozott, 
a riói olimpia érmes úszói 
mind a rajtkőre álltak, hogy 
a világversenyekre való fel-
készülésben fontos szere-
pet játszó viadalban részt 

vegyenek.

Késely Ajna 
három orszá-
gos csúccsal 
bajnok

Hajmási Éva 
(jobbra fent) 
egy ezüstöt,  
Osváth Ri-
chárd pedig 
egy aranyat 
és egy ezüs-
töt nyert

A vívóviadalon Hajmási Évát, 
a Törekvés SE versenyzőjét a 
döntőben csapattársa, Kraj-
nyák Zsuzsanna világ- és Euró-
pa-bajnok, az UTE Uniqua ver-
senyzője szorította le a dobo-
gó második fokára. Hajmási az 
ezüstéremért dél-koreai, ukrán 
és többszörös paralimpiai baj-
nok hongkongi vívókat győzött 
le – a torna honlapja szerint.

A tavalyi riói paralimpián 
tőrben és kardban is ezüstér-
mes Osváth Richárd – szintén a 
Törekvés SE sportolója – közel 
állt a duplázáshoz. A csoport-
kör után magabiztosan mene-
telt a döntőig, thaiföldi, orosz, 
olasz, majd az elődöntőben is-
mét egy orosz ellenfelet győzött 
le meggyőző vívással, a finálé-
ban pedig a hongkongi Ju Csuj 
Jét verte fölényesen, 15-9-re. 

Tőr első helyét követően viszont 
kardban második lett az A ka-
tegóriában. Orosz és ukrán 
ellenfelét simán verte, a ne-
gyeddöntőben a francia Lu-
dovic Lemoine-t 15-11-re 
győzte le, egy fordulóval 
később pedig a görög Vaszi-
leiosz Ntunisz felett győze-
delmeskedett. A döntőben 
aztán az orosz Mak-
szim Saburovtól 
egyetlen tus-
sal, 15-14-re 
kapott ki.

HIRDETÉS


