A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Kőbányai

Feltárult
a kőbányai
víztározó
csarnoka
A tavalyi nagy sikerre
való tekintettel a Fővárosi Vízművek idén
újra megnyitotta az
1870-ben épült ivóvíztározót az érdeklődők
előtt a nagytakarítást
megelőzően.

A tervek szerint áprilisban elindul az Újhegyi sétány Harmat utca és
Mádi utca közötti részének megszépítése és átalakítása.
3. oldal

Világszínvonalú közösségi tér alakul

Járműjavítóból
kulturális
központ
Az Opera Műhelyháza mellett a Közlekedési Múzeum
is a járműjavító területén kap helyet, de ezek az országos jelentőségű fejlesztések csak egy részét teszik ki
a közeljövőben induló nagy kerületi beruházásoknak.

4–5. oldal

11. oldal

Szemrevaló
Óhegy park
Az önkormányzat és a kőbányaiak közös
tervezésével Budapest egyik leglátványosabb köztereinek egyike lesz
az Óhegy park. A megújuló terület minden korosztály igényeit
kielégíti majd.

7. oldal

Rendben zajlott az
idei lomtalanítás
Kiemelt figyelmet fordított az önkormányzat a
lomtalanításra, hogy a tavalyi áldatlan állapotokat elkerülje a kerület. A közterület-felügyelet a korábbinál nagyobb erőkkel biztosította a
helyszíneket.

Harsányi
Gábor a
Kőrösiben
lép fel

9. oldal

Fotó: Garai Gábor
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Folytatódik a felújítás
az Újhegyi sétányon

Saját, társadalomkritikával
átszőtt
különleges
szerzeményét, a
Nejem a neten című „vígdrámáját” mutatja be a Kőrösiben Harsányi Gábor színművész.
12–13. oldal

Tarlós István a választás tétjéről

6. oldal
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Több jó tanulót jutalmazna az önkormányzat
A tavaszi félévben 53 diák részesül a Kőbánya Számít Rád
önkormányzati ösztöndíjban.
A 30 általános iskolás 5-5 ezer,
a 23 középiskolás 10-10 ezer
forintot kap minden hónapban.
Az ösztöndíjra azok pályázhattak, akik kőbányai lakcímmel

rendelkeznek vagy kőbányai
oktatási intézménybe járnak,
és akiknek a családjában az
egy főre jutó nettó jövedelem
nem haladja meg az 57 ezer forintot. Emellett az előző félév
végén el kellett érni a középiskolások esetében a 4-es, általá-

nos iskolások esetében a 4,2-es
átlagot, de a támogatott diákok
tanulmányi eredménye ennél
magasabb: 4,5, illetve 4,7.
A pályázók száma csökken:
noha az ösztöndíj fedezetére félévenként 2,25 millió forint szerepel a költségvetés-

ben, ebből a nyertes 53 diák
mindössze 900 ezer forintot
kaphat meg. Ezen változtatni
kell – jelentette ki lapunknak
Kovács Róbert polgármester,
aki szeretné, ha a teljes keretet megkaphatnák a város legjobb tanulói. Ennek érdekében

a képviselő-testület módosítja
majd a következő, őszi félévére vonatkozó pályázati kiírást.
Egyelőre annyi biztos, hogy az
egy főre jutó családi jövedelem 2011-ben megállapított
57 ezer forintos értékhatárát
megemelik.
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Elismerés
az építészeti
remekért

Dr. György István kormánymegbízott,
Nagyunyomi-Sényi Gábor, az Építés
tudományi Egyesület elnöke, és Kovács
Róbert polgármester avatták fel az emléktáblát

Újabb politikai cirkusz a testületi ülésen

Megafonos
provokáció

A minőség
réztáblája

Ismét kellemetlen közjáték zavarta meg a képviselő-testület munkáját a városházán. Egy kicsi, de annál hangosabb csoport a márciusi ülésen is megjelent, s megafonnal igyekeztek ellehetetleníteni a tanácskozást. A testületnek fel is kellett egy időre függesztenie tevékenységét, hogy később rendezett körülmények között folytathassák.
A Város Mindenkié csoport
megpróbálja teljesen ellehetetleníteni az önkormányzat munkáját: a februári után a márciusi testületi ülést is megzavarták.
Ezúttal megafonnal fojtották a
polgármesterbe a szót.
Szomorúan kezdődött a márciusi testületi ülés: a képviselők
egyperces néma felállással em-

lékeztek meg a tragikus hirtelenséggel elhunyt egykori képviselőtársukról, Molnár Gáborról.
A tanácskozásra ezúttal is bementek A Város Mindenkié csoport aktivistái, akik a februári
botránykeltés után most is megpróbálták megakadályozni a
munkát, ingyen lakhatást követelve egyes Hős utcai és Bihari

utcai lakóknak az önkormányzattól. Misetics Bálint aktivista
anélkül, hogy a hozzászóláshoz
engedélyt kért volna, megafonba kezdett el kiabálni, belefojtva
a polgármesterbe a szót. Kovács
Róbert a hangzavarban felfüggesztette a testület ülését, amit
később, a demonstrálók távozását követően tudtak befejezni.

Kőbánya ünnepelt

Molnár Gábor (1952–2018)
1990-től két cikluson keresztül volt önkormányzati képviselő, később külső bizottsági tag az SZDSZ színeiben. 1990
és ’95 között a testület ipari bizottságának volt választott
tagja, majd 1999-ig a gazdasági, végül lemondásáig a városüzemeltetési bizottság tagja. Mint vendéglátós vállalkozó, képviselő és bizottsági tag mindig Kőbánya érdekeit tartotta szem előtt. Molnár Gábort a Kőbányai Önkormányzat saját halottjának tekinti.

Vádemelés
bankrablásért
Vádemelést javasolnak a
rendőrök annak a bankrablónak az ügyében, aki menekülés közben súlyos sérüléseket szenvedett, mert elgázolta egy autó. A férfi tavaly
november végén gumilövedékes fegyverrel rabolta ki
a Kőrösi Csoma Sándor úti
bankfiókot. Menekülés közben a reményvesztett támadó a pisztolyt az egyenruhásokra fogta, de közben az
úttestre lépett és elütötték.
A kőbányai hagyományokhoz
hűen a forradalom előestéjén
idén is fáklyás felvonulással emlékezett a kerület 1848–49 hőseire. A menet a Conti-kápolna
előtt gyülekezett, ahol az önkormányzat jóvoltából Kossuth-kiflivel és forró teával várták a megemlékezőket. Innen a
Magyar Oltárhoz vezetett az út,
ahol a Pódium Színpad művészei léptek fel, illetve dr. György
István kormánymegbízott mondott ünnepi beszédet.
„A magyar szabadság- és igaz
ságszerető nép. Sokat szenvedett kis népként Európa közepén, nagyhatalmak gyűrűjében csak akkor védhetjük meg
szabadságunkat, függetlensé-

günket, keresztény kultúránkat és nemzeti identitásunkat,
ha erős, nemzeti kormánya van
országunknak, és szövetségeseket szerzünk” – fogalmazott
beszédében a kormánymegbízott, aki szerint az Európai Unió
nem azért jött létre, hogy népek csendőre legyen. „Ha azonban elveszítjük kormányzóképességünket, külföldről fogják
meghatározni, mi történjen országunkban, és egy működésképtelen világ felé vezetik
Európát” – figyelmeztetett dr.
György István.
Március 15-én a Rottenbiller
parkban családi programokkal
folytatódott az ünneplés Kőbányán.

Zöldül az
ökoiskola
Vissza nem térítendő támogatásból 142 millió forint értékben szerelhette fel napelemekkel épületeit a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium. Az
iskola évek óta törekszik a
fenntarthatóságra: szelektíven gyűjtik a hulladékot,
komposztálót és biokonyhakertet alakítottak ki, és részt
vesznek környezetvédelmi
versenyeken, továbbképzéseken, programokon.

A Magyar Oltárnál
dr. György István
kormánymegbízott
mondott ünnepi
beszédet

Jelzőrendszer a gyermekek biztonságáért
Ahogy a világ változik, úgy a
gyermekekkel, családokkal kapcsolatos szociális és egyéb gondok természetrajza is átalakul.
A családgondozói hálózat munkatársaira különösen komoly

terhek nehezednek, de a családban jelentkező problémák megoldásának első lépcsője mindenképpen a jelzőrendszer jó működése. Ebben részt vesznek a védőnők, a háziorvosok, az óvodai

és iskolai pedagógusok, a rendőrség és a BÁRKA Család- és Gyermekjóléti Központ is – derült ki
az Újhegyi Közösségi Házban
megrendezett tanácskozáson.
Jelzés esetén a BÁRKA mun-

katársai felmérik a probléma mibenlétét és szociális diagnózist
állítanak fel, majd az érintettekkel közösen eldöntik, milyen segítség vezethet el a megoldáshoz.
Ennek érdekében a Kőbányai

Önkormányzat idén két családgondozói státusszal többet biztosít, de ezek betöltése sem kön�nyű, mivel komoly szakképzettséget és elhivatottságot követel
meg ez a nehéz feladat.

Mostantól emléktábla is hirdeti a Rece -Fice Óvoda és
Manóvár Bölcsőde
falán, hogy az önkormányzat által
felújított épületet
2017-ben, középület kate góriá ba n
elismerő oklevélben részesítette az
Építőipari Mesterdíj
Alapítvány kurató
riuma.

Az elismerés rangját az
adja, hogy az alapítvány
létrehozói között ott van a
hazai építőipar szinte valamennyi szakmai szervezete, így nem csupán egy
szakmai zsűri, hanem az
egész ágazat elismerését is
jelenti. Az Építőipari Nívódíj az építtető és lebonyolító Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, a tervező KJT
Építész Stúdió Kft.-t, a generálkivitelező Jánosik és
Társai Kft.-t, a fenntartó
Kőbányai Önkormányzatot, valamint az alvállalkozókat illeti.
Az emléktábla avatásán
részt vett Kovács Róbert
polgármester, dr. György
István kormánymegbízott
és Nagyunyomi-Sényi Gábor, az Építéstudományi
Egyesület elnöke. Kovács

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
A mi ezerszínű kerületünkben mindig történik valami, így volt ez most is, az elmúlt,
igen mozgalmas hetek során. Megint egy
egész ország figyelt Kőbányára, amikor
kiderült, hogy a MÁV Északi Járműjavító területére, az Operaház most formálódó Műhelyháza mellé költözik a Közlekedési Múzeum. Az egykori iparnegyed néhány éven belül Budapest új kulturális fellegvára lehet, ahol az egész család talál majd magának színvonalas és
elérhető programokat, illetve számos érdeklődésre számíthatunk
majd Budapest más részeiről, sőt az egész országból az új létesítményeknek köszönhetően.
De nem ez az egyetlen nagy változás, ami Kőbányát érinti. Nemrégiben derült ki, hogy szintén kerületünkben, a Hungexpo területén épül fel Budapest legújabb, 21. századi konferenciaközpontja.
Emellett már zajlik az új szakrendelőnk építésének előkészítése is.
De nemcsak látványos állami beruházások színtere a kerület: Kőbányát saját erőnkből, önkormányzati forrásból is fejlesztjük. Néhány példát kiragadok az idei évre tervezett beruházások közül: az
Óhegy park Budapest leglátványosabb köztereinek egyike lesz: modern, látványos, egyedi játszótéri elemekkel, fitneszeszközökkel,
szabadidős funkciókkal. A tervezés már javában zajlik és egy igazi meglepetéssel, egy új látványossággal is készülünk a kőbányaiaknak, amiről bővebben a távolabbi jövőben szólok. A Helytörténeti Gyűjtemény számára új elhelyezést alakítunk ki, a leendő épületet a pincétől a padlásig felújítjuk. A második ütemmel folytatjuk az Újhegyi sétány megújítását, felújítjuk a Csodafa Óvoda és a
Gyermeksziget Bölcsőde épületegyüttesét és elkezdjük a munkát a
Sportligetben is. Az idei munkák közül megemlítendő a Pongrác úti
orvosi rendelő felújítása, valamint a Liget téren az elbontott, volt
szolgáltatóház helyén kialakítandó zöldfelület is. Kőbánya ma kétségtelenül Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő városrésze.
Március beköszöntével a tavaszi időjárás nem érkezett meg azonnal, mi azonban készülünk, hogy a jó idő beköszöntével Kőbánya
köztereit tovább szépítsük. Ahol a tél nyomot hagyott, rendezzük
a parkokat, tereinket, készülünk a rendezvény-szezonra. Idén is a
Halmajálissal nyitjuk az őszig tartó szabadtéri eseménysort, színes családi programokkal, táncházzal, koncertekkel, kézműves
foglalkozásokkal, mesejátékokkal és persze az elmaradhatatlan
halászléfőző versennyel. Szeretettel várom Önöket május 1-jén, az
Óhegy parkba!
Előtte azonban még egy fontos kötelességünkre hívnám fel valamennyiük figyelmét: arra kérek minden kőbányait, hogy április
8-án éljen jogával és menjen el szavazni! Az országgyűlési választások arról szólnak, hogy merre haladjon tovább Magyarország,
hogy milyen jövő vár a gyermekeinkre. Ne hagyjuk, hogy mások
döntsenek helyettünk!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere
Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester
oldalon is olvashatnak!

Róbert köszönetnyilvánítása után dr. György István emlékeztetett arra,
hogy az 1970-es évek nagy
lakótelep-építési hullámához hasonló nagyságrendű fejlődés és beruházásdömping figyelhető meg
jelenleg Kőbányán. A különbség az, hogy míg akkor a mennyiségre, ma in-

kább a minőségre, a korszerű építési technológiák
alkalmazására és az esztétikumra összpontosítanak a tervezők és kivitelezők. Erre jó példa a kívülbelül megújult Rece-fice
Óvoda és a Manóvár Bölcsőde, ami méltán lehet a
kerület immár országos
hírű büszkesége.

Az Ihász utcába költözött
a családsegítő
Szebb, nagyobb és jobban
megközelíthető helyre költözött a Bárka Családsegítő Szolgálat márciusban.
Az Ihász utca 26. szám
alatti önkormányzati tulajdonú, műemléki védettségű épületet a kőbányai
önkormányzat újíttatta fel.
Az épületben lévő irodák
korábbi használói a Kőbányán működő nemzetiségi önkormányzatok voltak,
részükre a KÖSZI-ben biztosított elhelyezést a kerület, ahol az iroda mellett rendezvényeikhez is
térítésmentesen kaphatnak termet az önkormányzat jóvoltából– tudtuk meg
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Radványi Gábor alpolgármestertől.
Az intézmény dolgozói
már átköltöztek, és fokozatosan „belakják” a helyiségeket, ugyanakkor a
ma még sáros kert rendezése kertészeti munkákra alkalmasabb időjárás-

ra vár. Az udvaron gépkocsiparkolót alakított ki
az önkormányzat, a befüvesítendő hatalmas kertben pedig több bográcsozásra, szalonnasütésre alkalmas tűzrakóhely várja
majd a családokat és baráti társaságokat.

Folytatódik az egyik legszebb főutca felújítása

Tovább szépül
az Újhegyi sétány
2016-ban fejeződött
be az Újhegyi sétány
Harm at és Bánya tó utca közöt ti szakaszának felújítása.
A lakók igényeihez
igazodóan megújult
és akadá lymentesített sétány megszépítése és átalakítása
áprilistól újabb szakasszal folytatódik: az év végéig a
Harmat utca és a Mádi utca közötti
rész is szebbé és élhetőbbé válik fővárosi támogatás (TÉR_Köz Pályázat), valamint önkormányzati forrás felhas ználás ával. A munkálatok alatt a területen lévő közintézmények, üzletek továbbra is megközelíthetőek lesznek.
5680 négyz etmét eren újulna k
meg a zöld felüle tek, amelyeket
automata öntözőberendezések locsolnak majd, a biztonságos átkelés érdekében pedig a Mádi utcánál áthelyezik a zebrát. A 2–12 éves
korosztály számára az önkormányzat új játéke lemeket telepít a ját-

szótérre, amelyet szép és biztonságos keríté ssel vesz körbe . Mellette köztéri WC és pelenkázó létesül,
amelyeket mozgáskorlátozottak is
használhatnak.
A Spar gazdasági bejáratához új
útcsatlakozás épül az ott élők nyugalma érdekében, az üzlet előtti részen pedig közösségi találkozóhelyet alakítanak ki, amelyet nyáron
párao szlopo k teszne k kellem essé. A felújítás részeként a Csodafa
Óvodá nak és Gyerm ekszig et Bölcsődé nek új keríté se és bejára ta
lesz, valamint az épület is új külsőt
kap az önkormányzatnak köszönhetően.
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Az Operaház háttérbázisa mellé költözik a Közlekedési Múzeum

Ipari műemlékből
kulturális városközpont

A Hungexpo
is megújul

Kőbányán, a Hungexpo területén épül fel Budapest 21. századi
konfere ncia -központja, ame ly
a terv ek szer int 202 0-b an a
bud ape sti Nem zetközi Euch a
risz tiku s Kon gres szus , 202 1ben pedig a Vadászati Világkiállítás fontos helyszíne lesz. A fejlesztésről márciusban egyeztetett Kovács Rób ert, Kőb ánya
polg árm este re, dr. György István , Bud ape st korm ány meg bízottja, és a Hungexpo vezérigazgatója, Ganczer Gábor a tervező Finta Építész Stúdió szakembereivel.
A tervek szerint bővítik a parkolá si lehe tősé geket, rend ezik a zöld területeket, a csarnokokat felújítják, a létesítményt
a mai kon fere nciá k és vásá rok igényeinek megfelelő szolgált atás okk al bőv ítik, tová bbá egysége s, új arcu latta l látják el. Ismét elérhető lesz a Vá-
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sárváros villamossal, és kényelmes, gyors eljutást alakítanak ki
a 2-es metróhoz is.
A fejle szté s ható sági ügyeit
koordináló dr. György István elmondta: a többmilliárdos beruházásnak köszönhetően egy világszínvonalú konferencia-központtal lesz gazd agabb Kőbánya és egész Budapest. „A Hungexpo mellett az Északi Járműjavító területére költöző Közleked ési Múzeum és Ope ra Műhely ház nem csak Kőb ány a
presztízsét növelik azáltal, hogy
országos jelentőségű intézmé nyek működn ek majd nálunk,
han em azér t is fontosak számunkra, mert munkahelyek érkeznek a kerületbe” – fogalmazott dr. Gyö rgy István, meg jegyezve: a megszépülő környezet új közösségi terekkel is párosul, és mindez a kőbányai ingatlanok értékére is kedvezően hat.

Már folyik a milliárdos
Hungexpo-beruházás
előkészítése

A Kőbányai úton, a MÁV Északi Járműjavító telephelyén ma
már forgolódó daruk és zúgó
munkagépek jelzik, hogy a
meglévő üzemcsarnok átépítésével valósul meg a Magyar Állami Operaház Műhelyháza, de
ez csak a kezdet. Egy nemrégiben meghozott kormánydöntés
szerint a Közlekedési Múzeum
is az egykori iparterületen kap
helyet – és még ezzel sincs vége
a közeljövőben kezdődő nagy
kőbányai beruházásoknak.

Kőbánya a tökéletes választás – ebben
egyetértett Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, és
Vitézy Dávid, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója, amikor a
Kőrösi Kulturális Központban tartott sajtótájékoztatón mutatták be a MÁV Északi Járműjavító területén megvalósuló fejlesztéseket.
A sajtótájékoztató házigazdája, Kovács
Róbert polgármester ennek illusztrálásaként egy kivihez hasonlította a kerületet, utalva a gyümölcs
sokféleségére: első ránézésre talán
nem a legszebb, de a belseje kellemes meglepetéseket tartogat. Kő-

bánya is ilyen: a legzöldebb a kerületek
sorában, csendes kertvárosa, jól karbantartott, szerethető lakóövezetei mellett,
a modern ipar fejlesztőközpontjainak
szomszédságában ma még rozsdaövezetek sorakoznak, akárcsak a kivi fekete magjai. Ez nem maradhat így a főváros mértani közepén, és Kőbánya a legjobb úton halad a változás felé – mondta
Kovács Róbert. A formálódó kulturális

Múzeum stílusos
környezetben
Nem is lehetne hitelesebb helyszíne a közlekedési múzeumnak, mint
egy volt vasúti üzemcsarnok – jelentette ki Vitézy
Dávid. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója elmondta: a városligeti kiállítóhely szűkössége évtizedek óta akadályozta a
gyűjtemény fejlesztését,
ezért kellett egy új, hos�szú távon kielégítő méretű kiállítóteret keresniük.
15 lehetséges helyszín közül esett a választás a kőbányaira, amiben nagy szerepe volt annak, hogy Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere, dr. György István, Budapest főváros kormánymegbízottja, valamint Révész Máriusz kerületi országgyűlési
képviselő együtt és külön-külön is sokat győzködte – ismerte el a főigazgató,
aki szerint ez a lobbizás győzte meg arról, hogy itt mindent megtesznek majd
a beruházás sikeréért.
A Ferihegyre kerülő repüléstörténeti
kiállítás kivételével minden más technikatörténeti érdekesség a kifogástalan állapotban lévő egykori dízelmoz-

centrum a tervek szerint hamarosan új
funkciókkal bővülhet, így néhány éven
belül sokféle színvonalas kikapcsolódási lehetőség lesz elérhető a környéken.
Az egykori iparnegyed nemcsak megmenekül a lassú pusztulástól, de az elkövetkező években eredeti karakterét megőrizve egyedülálló, modern, világszínvonalú kulturális térré alakul – hangoztatta a polgármester.

Dr. György István, Kovács
Róbert, Ókovács Szilveszter
és Vitézy Dávid ismertették
a fejlesztéseket

HIRDETÉS

Új munkahelyeket
Az Eiffel Műhelyház teremtenek
10 funkciója
a fejlesztések

Park a város szívében
Kiállítótér

Elérhető
élmények

– kamara játszóhely
(400 férőhelyes)
– próbacentrum
– gyártóüzem
– képzőhely
– raktárbázis (díszlet
)
– látogatóközpont (n
yitott műhelyek
és próbaterek)
– s zolgáltatások (je
lmezkölcsönzés,
helyszínbérlés)
– c saládi sétatér (vas
úti relikviák, játszótér, pikniklehetős
ég, büfék)
– rekreációs közpon
t a dolgozóknak
– minőségi esti élm
ények (étterem a
vasúti kocsiban, éjs
zakai jazz az aulában, díszkivilágítás)

Az országos jelentőségű fejlesztések nemcsak a környezetet széA már épülő műhelyházról szólva
pítik, de új munkaheÓkovács Szilveszter elmondta: az
lyeket is teremtenek –
Eiffel-csarnok átalakításával létrehangsúlyozta a kiemelt
jön egy 400 férőhelyes színházteberuházásokat koordináló dr. György István.
rem, amelynek nézőtere gombnyoBudapest főváros kormásra 1500 négyzetméteres báldony-javító csarnokba
mánymegbízottja emteremmé lesz átalakítható. Közös
Családi sétatér
kerül majd. A kiállítótér
lékeztetett rá: 2010 óta
helyet kapnak itt az Operaház
összesen már 250 budajelenleg 11 különböző helyszímellett restaurálóműhelyek és a Széchenyi Könyvnen működő díszletgyártó műhelyei, illetve szin- szín, ahol különböző
pesti helyszínt érintenek
tár szakkönyvtára is helyet
tén egy közös, automatizált raktárba kerülnek a rétegzenei előadáazok a kiemelt beruházákapnak majd itt. A tervpájelenleg nyolc díszletraktárban tárolt színpadi sokat is tartanak. A főigazgató hangsúlyozta:
sok, amikről a kormány
lyázat jövőre zárul, az építkekellékek. A műhelyház képzőhely is lesz pró- a kőbányai intézményekkel, például iskolákkal küdöntött, ebből 9 Kőbányán valózés pedig négy évig tart.
batermekkel, öltözőkkel, rekreációt szolgá- lön is keresik majd az együttműködés lehetősésul meg, összesen 70 milliárd foVitézy Dávid külön kiemelte,
ló létesítményekkel, étteremmel, látoga- gét. Ókovács Szilveszter szerint ez „non-smorint értékben. A kormány, a fővárotóközponttal. Elképzelésük szerint ez king area” lesz, vagyis ide nem azért jönnek
hogy a Dízelcsarnok tömegközlesi és a kerületi önkormányzat különkedéssel is gyorsan elérhető a belvánem egy zárt munkahely lesz, hanem majd el az emberek, hogy megmutassák
külön és együttműködve is számos fejrosból: a Kőbányai út és a Könyves Kálaz opera és más igényes zenei mű- magukat a legjobb ruhájukban, hanem
lesztésbe fogott Kőbányán, miközben a
magánszektor is egyre jobban felfedezi a
mán körút kereszteződése a 9-es bus�fajokat kedvelő közönség szá- hogy elérhető áron minőségi kultuszal, valamint az 1-es és a 28-as villamára nyitott kulturális hely- rális élményekhez jussanak.
kerületet: gyógyszeripari és más ipari válmosokkal könnyen megközelíthető.
lalatok (Richter, Egis, Xellia, Bosch, Conti-

nental) is komoly beruházásokat hajtanak
végre – jegyezte meg dr. György István.
Révész Máriusz kormánybiztos, kőbányai
országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón
hangsúlyozta: az, hogy egy újabb „rozsdaövezettől” búcsúzhatunk el, maga után vonja a környék, sőt az egész kerület presztízsének emelkedését. A fejlődés az ingatlanárak
emelkedését eredményezi majd, ezért Kőbánya a beruházók számára is egyre kívánatosabb terület lesz.

Fejlődő Kőbánya
● Megújulnak az elhasználódott közterületek.
● Fejlődik a közlekedés, (1-es és 3-as
villamos, útfelújítások).
● Megújulnak, új funkciót kapnak régi
ipari létesítmények.
● Kőbányán a 70-es évek óta nem volt
ennyi fejlesztés, mint az elmúlt nyolc
évben.
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Tarlós István főpolgármester a miniszterelnököt támogatja

Csak hazafiak
védhetik meg
Magyarországot
– A kampányban a migráció kérdése
a legfontosabb?
– Nézze, ismert nyugati közéleti személyiségek már sok évvel ezelőtt figyelmeztették Európát a bevándorlás veszélyeire. Ez a bevándorlás ma már illegális, és Európában megsokszorozódott.
A magyar lakosság többsége is tisztában
van ezzel, mégis, aki megszólal ellene,
azt az ellenzék letorkollja, megbélyegzi. Gyakorlatilag a demokrácia jegyében
lehurrogja a többségi akaratot, és a szabadságra hivatkozva próbálja cenzúrázni az emberek érzéseit. Ez csúf felelőtlenség a minket követő generációkkal
szemben.
– Mi a migráció legnagyobb veszélye?
– Ezek az illegális bevándorlók nem
tisztelik a törvényeinket, a vallásunkat,

HIRDETÉS

Pályázat a védett
építészeti értékek
megőrzésének
támogatására
A Kőbányai Önkormányzat a Sorg Antal Városrehabilitációs Program részeként vissza nem térítendő
támogatást nyújt pályázati úton a fővárosi és kerületi helyi
védettségű épületek közül a lakóépületek tulajdonosai részére
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására.
Az építészeti értékek védelmének célja a Kőbánya településképe és történelme
szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.
A település értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.
A támogatással az Önkormányzat ösztönözni kívánja a helyi védettségű
lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve az épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7.
A pályázati felhívás letölthető a Kőbányai Önkormányzat honlapjáról:

www.kobanya.hu

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

a történelmünket, a szokásainkat. A mai
magyar ellenzék a jelek szerint a multikultúra, a fondorlatos „politikai korrektség” szolgálatába szegődött. Ha Európa, benne Magyarország nem lesz képes megvédeni a keresztény értékeken
felépült saját kultúráját, úgy ez a kultúra néhány nemzedéknyi időn belül bizonyosan el fog tűnni. A védelem csakis
erős európai nemzetállamok segítségével – ezen belül erős nemzettudatokkal –
képzelhető el. Ahogy legnagyobb költőink is tudták, mondták, írták: hazafiakkal. Az illegális bevándorló, aki tör-zúz,
nem hazafi, nem is akar az lenni. A „politikai korrektséget” védelmező ellenzék ezt mintha nem
értené, vagy nem akarná érteni. Ha ők nyernek április 8-án, az
kétségtelen kockázatot jelent a jövőre. Ez
nagyon megfontolandó április 8-án azok
számára is, akiknek
vannak fenntartásai
a mostani kormánnyal
szemben. Ha egyszer beindul az emberáradat, azt
már többet nem lehet vis�szacsinálni.
– Hol tart a 3-as metró felújítása?
– A felújítás rendben folyik az északi szakaszon. Ami a járműveket illeti,
forgalomban már csak három régi szerelvény fut, a felújítottak esetében pedig megszűntek a kezdeti problémák. A
déli szakasz felújításának tenderére az
ajánlatok beadása március 6-án zárult
le. A középső szakasz esetében az eljárást meghosszabbították áprilisig, amit
támogatok, ha másért nem, hát azért,
mert még nem fejeződött be a már említett akadálymentesítésről az egyeztetés.
– Mely fővárosi beruházások a legfontosabbak?
– A BKV-nál 2019-re a buszok, a trolik és a metrók esetében százszázalékos
járműcsere valósul meg, a régebbi villamosok több mint egyharmadát is újak
váltják fel. Elkészült a budai fonódó villamoshálózat, megcsináltuk a Széll Kálmán tér teljes rekonstrukcióját. Folyamatban van a Margitsziget-projekt, a
Fővárosi Állat- és Növénykert megújítása, bővítése, a P + R parkolók építése. Jelentős eredményeket tudunk felmutatni
a budapesti termál- és gyógyfürdők fejlesztése terén is. A csillaghegyi öblözet

Az önkormányzat egy szokatlan látványosságot is tervez a területre

Hamarosan elkezdődhet
a terület átépítése

Modern liget lesz
az Óhegy park

Mint embertársait tiszteli az ellenzéki miniszterelnök-jelölteket, de
egyikről sem tételezi fel, hogy képes lenne egy országot vezetni –
mondta el a Magyar Időknek adott interjúban Tarlós István. Budapest főpolgármestere szerint gyermekeink, unokáink jövője a tét
az április 8-ai választáson, az ellenzék politikája pedig ezt kockáztatja a jelenlegi európai politikai helyzetben.
– Mit tapasztal, tényleg kormányváltó
hangulat van Budapesten, mint ahogy
azt az ellenzék állítja?
– Hogy kitapintható kormányváltó
hangulat lenne, azt leginkább az ellenzék öt vagy hat miniszterelnök-jelöltje „érzi”. Azt nem lehet mondani, hogy
nem történt semmi Hódmezővásárhelyen. Valaki taktikai hibát követett
el. Az ellenzéknek azonban tudomásul kellene vennie, hogy az időközi polgármester-választáson nem ők nyertek, hanem egy keresztény, jobboldali beállítottságú ember. Felesleges volt
őt annyit piszkálni a kampány során,
mert végül protestszavazás történt. Ebből országos mintát kiolvasni azonban
enyhén szólva képtelenség. Nagy ellenzéki összefogást amúgy nem lehet tapasztalni.
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árvízvédelmi beruházásának négy eleme közül három a kiviteli tender állapotában van. Korábban erre egy fillért sem
költöttek. Még ebben a ciklusban megkezdődik a Lánchíd, a 2-es villamos pesti hídfőalagútja és a Váralagút teljes rekonstrukciója, környezetük rendezése,
ezeket megelőzően a BAH-csomópont
felújítása. Nem szabad elfelejteni, hogy
négy év munkával fejeztük be a 4-es
metrót is. A főváros visszaszerezte külföldi tulajdonból a vízműveket és a csepeli központi szennyvíztisztítót, kilencvenkilenc százalékban sikerült csatornázottá tenni Budapestet. Ez a felsorolás ráadásul nem is teljes.
– Mennyire nevezhető
stabilnak a város idei
költségvetése?
– Az ellenzék legfajsúlyosabb képviselője,
Tóth József, XIII. kerületi szocialista polgármester is támogatta. Tény, a főváros
nincs kiemelkedően jó
pénzügyi helyzetben, de
1990 óta sohasem volt abban. Demszkynek is minden
kormánnyal komoly vitája volt a
fővárosi költségvetéssel és forrásbiztosítással kapcsolatban. Mindezek mellett
a most elfogadott költségvetés jó, végrehajtható, megalapozott. A büdzsé főös�szege 376 milliárd forint, amiben csak
fejlesztési hiány szerepel, a működési
egyenleg pozitív, akár a várost, akár a
BKV-t nézzük. A fejlesztési hiányból 75
milliárd forintot fejlesztési hitelből, a
többit saját forrásból tudjuk biztosítani.
– Ön a miniszterelnököt támogatja a
választáson?
– Igen, a korábban említett okokból
támogatni fogom a miniszterelnököt és
a kormánypártot. Különösen a vetélytársak politikájának ismeretében. Karácsony Gergő arcán mindig ott vibrál a megértő mosoly, de teljesítményei nem igazolják, hogy miniszterelnöki szintű kvalitásai lennének. Felfogása még kevésbe. Ha az MSZP a Párbeszéddel közös lista miatt netán nem
éri el a bejutáshoz szükséges tízszázalékos küszöböt a választáson, a kudarcot Karácsony nyakába varrják. Mint
embertársaimat tisztelem az ellenzéki
miniszterelnök-jelölteket, de egyikről
sem tételezem fel, hogy képes lenne egy
országot vezetni.

Ha Magyarország nem képes
megvédeni a keresztény értékeken
felépült saját kultúráját, az el fog
tűnni…

Többfunkciós
szabadidőpark
épül

Budapest leglátványosabb
köztereinek egyike lesz az
Óhegy park – jelentette ki a
most kezdődő fejlesztésekről Kőbánya polgármestere. Kovács Róbert hangsúlyozta: akárcsak a a tervezés
megkezdése előtt, a jövőben
is kikérik majd a parkot használók véleményét, hogy a kőbányaiak minél jobban a magukénak érezzék a megújuló
ligetet.
Ma már kevesen emlékeznek arra, hogy a
20 hektáros Óhegy parkot csak 2012-ben,
8 év után kapták vissza teljes egészében a
kőbányaiak. A terület mintegy ötödén korábban fennálló omlásveszélyt az önkormányzat a pincerendszer végleges feltöltésével hárította el. Most a kerület vezetése úgy döntött, hogy a többfunkciós szabadidőparkot sokféle élményt adó, biztonságos eszközökkel ellátott, a környező lakóterületeket nem zavaró ligetté varázsolja.
Kőbánya az elmúlt időszakban nagyszabású közterület-megújítási programba kezdett – nyilatkozta lapunknak a kerület polgármestere. Kovács Róbert elmondta: a rekonstrukciós program részeként újul meg a Sportliget, az Újhegyi sétány, a Liget tér, valamint az Óhegy park.
A játszó-, sport- és pihenőfunkciók
tervezésének megkezdése előtt az önkormányzat kérdőíven kérte ki a park
vendégeinek véleményét. A kutatásból
kiderült: a legtöbben a rendezvények miatt, valamint testmozgás, játék és szabadidősport céljából keresik fel a par-

Új játékokból
sem lesz
hiány

kot, hozzájuk képest a kutyát sétáltatók
aránya minimális. A válaszadók többsége azt szeretné, ha a különböző funkciók inkább elválnának egymástól (kicsik és nagyok játszótere, sport, pihenés
stb.). Az igény a mozgásfejlesztő játékokra a legnagyobb, de az interaktív, a tematikus és a fogyatékkal élők által is használható eszközöket is nagyon várják a
kőbányaiak. A sportfejlesztések közül a
legtöbben fitneszeszközöket, többfunkciós műanyag pályát, illetve akadálypályát szeretnének. A felnőtt szabadidős játékok közül toronymagasan a tollaslabda nyert. Nagyon nagy az igény a parkban a wifi iránt is.
A felmérés kapcsán Kovács Róbert
hangsúlyozta: minden korosztály igényeit szeretnék kielégíteni. A park tematikája a tervek szerint Kőbánya múltját
idézi: a szőlőműveléshez, a bányászathoz, a sörgyártáshoz használt komlóhoz kapcsolódó motívumok szerepelnek majd az
egyedi tervezésű eszközö-

Megújul a Helytörténeti
Gyűjtemény
A pincétől a padlásig felújítja az önkormányzat a Füzér utca 32. szám alatti
épületet, hogy végre méltó elhelyezést
biztosítson a Kőbányai Helytörténeti
Gyűjtemény számára. A tervek szerint
áprilisban kezdődő munkálatok várhatóan az év végére fejeződnek be. A múzeumi részt új válaszfalakkal öt kiállítótérre, egy nagy multifunkcionális térre, ruhatárra és kiszolgálóhelyiségekre

Legtöbben fitneszeszközöket szeretnének

kön. Budapest leglátványosabb közterei
nek egyike lesz az Óhegy park – jelentette ki a polgármester, aki szerint az önkormányzat egy különleges funkciót is tervez a területre, de erről többet még nem
akart elárulni. Akárcsak a tervezés megkezdése előtt, a jövőben is kikérik a parkot használók véleményét,
hogy a kőbányaia k minél

jobban a magukénak érezzék a megújuló ligetet. Ennek érdekében hamarosan
új kérdőív készül, és az önkormányzat,
illetve a Kőkert munkatársai a környező
intézményekben, valamint a parkban is
tartanak kisebb fórumokat, prezentációkat, amelyek során mindenki megismerheti a terveket és elmondhatja
a véleményét.

Korszerűbb
kifutópálya
a reptéren

bontják. A gyűjtemény és az udvar
is teljes mértékben akadálymentes lesz. A helyi
építészeti védettség miatt a külső
és a belső burkolatok, a nyílászárók
cseréje, valamint a
Folytatódik a Budapest Nemzetközi Liszt Febejárati kapuk felrenc repülőtér 1-es számú futópályájának taújítása az eredeti álvaly megkezdett felújítása – derül ki a Budalapotnak megfelelően
pest Airportnak az önkormányzathoz küldött leveléből. A tájékoztatás szerint feltörténik.
bontják és újrabetonozzák a teljes felüA pincében raktárakat, műhelyeket és gépéletet, kicserélik a műszeresleszálló-beszeti teret alakítanak ki.
rendezéseket, valamint korszerűsítik
A vízvezeték és szennyvíza fénytechnikai rendszereket is. Emihálózat, az elektromos hálóatt várhatóan június 30-ig lezárják
zat, a hűtő- és fűtőrendszer moa teljes futópályát.
dern technológiával készül. A korA munkálatok ideje alatt a
repülők a 2-es futópályát
hű arculatnak megfelelően felújított
épület kiváló otthont biztosít Kőbánya
fogják használni, amit a
méltán nevezetes örökségeinek.

kőbányaiak akkor érzékelnek majd, ha a délkeleti szélirány miatt Budapest felől közelítik
meg a leszálló gépek a repteret. A 2-es futópálya 1600 méterrel távolabb helyezkedik el,
mint az 1-es, így a légi forgalom az északkeletebbre fekvő kőbányai területek (jellemzően
Felsőrákos) felett lesz érzékelhető. A felújítás
befejeztével visszaáll a régi rend.

Lakossági információk
www.bud.hu/kornyezetvedelmi_bejelentes
kornyezetvedelem@bud.hu
06-80-203-820
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Emléktábla Keszler Pál professzornak

Emléktáblát kapott a magyar mellkas
sebészet egyik tanítómestere, dr. Kesz
ler Pál professzor a Bajcsy-Zsilinszky
Kórházban. A 2016-ban, 93 évesen el
hunyt szakember 1981 és 1989 között
vezette az intézmény sebészeti osztá

lyát, nyugdíjba vonulását követően pe
dig szaktanácsadóként dolgozott itt.
A szaktekintély a kőbányai kórházban
az akkoriban újnak számító eljárások
bevezetésével korszerűsítette a mell
kassebészet területét. „Ez az emlék

Kutyavécékkel a tisztább utcákért

tábla emlékeztessen minden erre járót
az emberre és orvosra, akinek nyomdo
kain haladva elkötelezettek vagyunk
pácienseink gyógyításáért” –mondta
avató beszédében dr. Bodnár Attila fő
igazgató.

Napelemek
a Bajcsyn

A jelenlegi Egészségházban állították ki az új látványterveit

21. századi ellátás lesz
az új szakrendelőben
H a m a ro s a n m e g i n dulhat az új kőbányai
szakrendelő építése,
és „nyugdíjba vonul” a
mostani Egészségház.
A Kőbányai úti jelenlegi épületben kiállították az új intézmény látványterveit, a közeljövőben pedig lezárul a kivitelező kiválasztására
kiírt közbeszerzés, így
megindulhat az építkezés – tájékoztatta lapunkat dr. György István kormánymegbízott.

Mostani állapotában kevesen
mondanák, hogy a Kőbányai
úti Egészségház építészeti ér
téket képvisel. Pedig részben
éppen műemléki védettsége
és különleges kialakítása mi
att nem alkalmas az épület
arra, hogy 21. századi színvo
nalú rendelővé alakítsák. He
lyette a Maglódi úton, a Baj

csy-Zsilinszky Kórház terü
letén épül fel Kőbánya új, mo
dern szakrendelője.
Az új, négyszintes, 86 rende
lőből álló, modern eszközökkel
felszerelt épülettel már a jelen
legi Egészségházban is elkezd
hetnek ismerkedni a kőbányai
ak, hiszen az aulában már lát
hatók a látványtervek.
– 21. századi szín
vonalú szakellátás
hoz juthatnak majd a
kőbányaiak az új ren
delőben, miközben a
Bajcsy Kórházban is
komoly fejlesztése
ket hajt végre a kor
mány minden idők
legnagyobb buda
pesti egészség
ügyi fejlesztése,
az Egészséges
Budapest Prog
ram keretében –
tájékoztatta la
punkat dr. György

István. – A közel négymilliárd
ból épülő rendelőt korszerű, új
eszközökkel szerelik fel, továb
bi hárommilliárd forintból pe
dig többek között a kardiológiai
intervenciós eszközpark meg
újítása, komfortosítás és ener
giahatékonysági fejlesztések
valósulnak meg – sorolta terve
ket a kormánymegbízott.

Összesen 208,8 millió forint
tal támogatta a Nemzeti Fej
lesztési Minisztérium Kör
nyezeti és Energia Operatív
Program Irányító Hatósága
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház
és Rendelőintézet napele
mes fejlesztését. A beruházás
2017 márciusában kezdődött
és 2018 februárjában fejező
dött be.
A fotovoltaikus rendszer
kialakításával összesen több
mint 1300 napelem került a
kórház és a rendelőintézetek
épületeire. Ennek következ
tében a projektben érintett
épületek betegei és dolgozói
– az energetikai korszerűsí
tésnek köszönhetően – kor
szer űbb, gazdaságosabba n
működtethető intézményben
gyógyulnak, dolgoznak. A fej
lesztés után jelentősen csök
kent az épületek energiafel
használása, amely hozzájá
rul az intézmények fenntar
tási költségeinek optimalizá
lásához.
A kórház sikeres pályázata
alapján részesült a Széchenyi
2020 előirányzatából egysze
ri, vissza nem térítendő tá
mogatásban, amelynek mér
téke 100 százalék volt.

Az új szakrendelő Maglódi
útra költözése nemcsak a kór
ház közelsége miatt előnyös,
hanem azért is, mert a korsze
rű diagnosztikai eszközök
nek, valamint az egyszerűsö
dő betegirányítási és előjegy
zési rendszernek köszönhető
en csökkenhetnek a váró
listák.

Kovács Róbert polgármester, dr. György
István kormánymegbízott és dr. Bodnár Attila, a Bajcsy Kórház főigazgatója mutatja a
beruházás részleteit az
érdeklődőknek.
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Halmajális
AZ IDÉN IS
BEMUTATJA

2018. MÁJUS 1.

10:00
22:00

ÓHEGY PARK

Kié a legjobb kőbányai halászlé? – halászléfőző verseny

A PROGRAM

INGYENES!

Programok a színpadon:
10:00 Májusfa kitáncolás - Táncház
Közreműködik a Tébláb AMI Néptáncegyüttes
11:00 Kutyabuli - zenés bábkoncert gyerekeknek
a Kalap Jakab színház előadásában
12:30 Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész
és Koncertzenekara

A MI KŐBÁNYÁNK
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14:30 Okos leány - a Pódium Színház népmesejátéka
16:00 - 17:00 és 17:30 - 18:30 Kőbányai Sound
(a Kőbányai Zenei Stúdió növendékeinek koncertje)

19:00 - 20:00 DJ Dominique

20:00 DOLLY ROLL KONCERT

Fővédnök: Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere
Programok egész nap: Főzőverseny, vidámpark, BringART játszóház
Szegedi halászlé, lacikonyha, retró rétes, lángos, fagyi, kürtöskalács, vattacukor, borterasz, házi sörök, pálinkaház.

Egész nap ezer literes üstben fő a halászlé!
WWW.KOROSI.ORG

I

WWW.KOBANYA.HU

Kísérleti jelleggel új kutyavécé
ket helyez ki három kőbányai
helyszínre az önkormányzat a
KŐKERT Kft. közreműködé
sével. Az elsőt a Kőrösi–Halom
utca sarkára telepítették. Azért
ide, mert a Halom utcai kutyafut
tató egyik fő megközelítési útvo
nala mentén a kutyák sok esetben
már itt elvégzik a dolgukat. A ki
helyezés egybeesett a kutyafutta
tó új nyitvatartási rendjének be

vezetésével. Mivel az este 10-től
reggel 6-ig már nem használha
tó, várhatóan tovább nőtt volna e
keskeny zöld sáv szennyezettsége.
A műanyag határolóelemekből
összeállított 4 négyzetméteres
eszközt belül apró szemű mur
vával töltötték fel, a kavicsokat
műfű takarja. A műfű és a murva
rendszeres cseréjéről a KŐKERT
Kft. gondoskodik – tudtuk meg
Hancz Sándortól.

Rendben zajlott
a lomtalanítás

Nem csak a kőbányaiak szá
mára lehet emlékezetes a ta
valyi lomtalanítás, hiszen még
az országos média is beszá
molt a Jászberényi úti áldat
lan állapotokról. Akkor több
száz méteren, méteres ma
gasságú „lomkígyó” kanyar
gott az út mellett. A kezelhe
tetlen állapotokat nem a kőbá
nyaiak idézték elő: mint kide
rült, a környező kerületekből,
de még Pécelről is hordták az
emberek a lomokat, gyakran a
legelemibb szabályokat is fi
gyelmen kívül hagyva. A Kő
bányai Közterület-felügyelet
azonban számos intézkedést
tett, hogy idén mindez ne is
métlődjön meg.
– A tavalyi tapasztalatok mi
att az önkormányzat nagyobb
erőkkel, több szervezet bevo
násával készült fel a lomtalaní
tás zavartalan lebonyolítására
– mondta el Fodor János, a Kő
bányai Közterület-felügyelet
vezetője. – A lakók biztonság
érzetének növelése, továbbá a
közterület rendjének megóvá
sa érdekében az önkormány
zat részéről a Kőbányai Közte
rület-felügyelet és a KŐKERT
Kft., a közreműködők részé
ről a rendőrség, a Rákosmenti
Mezei Őrszolgálat, a Főváro
si Önkormányzati Rendésze
ti Igazgatóság és az Óhegy Pol
gárőr Egyesület látott el meg
erősített és közös szolgálatot.
Így naponta duplaannyian,

18-an vigyáztak a rendre. Töb
bek között a Jászberényi úti
és a Kőér utcai szakaszt nap
pal két-két járőrpáros tartotta
szemmel, de gépjárműves je
lenlétet is biztosítottunk a ke
rület utcáin.
A lomtalanítás a lakosság
egy részét kifejezetten bos�
szantja, de „szükséges rossz”,
mivel a többség ingyen és kön�
nyen szabadulhat meg felesle
gessé vált tárgyaitól. A problé
mát leginkább az okozza, hogy
sokan a jelzett időpontok
előtt – vagy azokat kö
vetően – teszik ki a
lomokat, ami na
pokra ellehe
tetleníti a la
kók életét.
Másrészt
olyan hul
ladék is
k er ü l a
lomok
közé –
veszé
lyes
anya
gok, épí
tési tör
me lé k –,
amelyeket
tilos lerakni.
A közterülete
sek sok esetben
sikerrel intézked
tek az ilyen szabály
sértések megelőzése ér
dekében.

KERT ÉS BALKON

Legszebb konyhakertek

Kétszer többen őrizték a közterületeket

Az utóbbi évek legrendezettebb és legproblémamentesebb lomtalanítása volt az idei, vagyis a február 25-e
és március 5-e közötti. Ehhez a Kőbányai Közterület-felügyelet a korábbiaknál nagyobb erőkkel biztosította a
problémás helyszíneket.
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A fentieken túl szintén sok
bosszúságot okoznak a lomok
között keresgélő „lomisok”. Ők
óriási rendetlenséget hagynak
maguk után, de gyakori, hogy a
közterület egyes részeit napok
ra „birtokba veszik” – törvény
telenül. Számos hasonló eset
ben is intézkedni kellett. Elő
fordult, hogy az ország távolab
bi szegleteiből érkezett lomi
zókkal szemben léptek fel a köz
reműködők, illetve intézkedtek
olyan esetekben is, amikor a lo
mok elszállítására hozott után
futók szabálytalanul parkoltak.
Ilyenkor a járművekre kerék
bilincs került.

Nagy örömmel adhatom hírül, hogy
az önkormányzat idén is meghirdette a „Legszebb konyhakertek” programot. A kőbányai lakosok előtt nem
ismeretlen ez a kezdeményezés, az
idén hatodik alkalommal nevezhetnek a kerttulajdonosok. A verseny
kiemelt témája „A termőföld, a talaj védelme a riolittufa támogatásával”. A riolittufa egy vulkánihamuőrlemény, amely a vizsgálatok szerint javítja a talaj fizikai és kémiai tulajdonságait, növeli a terméshozamot és a termésminőségre
is kedvező hatást fejt ki. Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere, a „Legszebb konyhakertek” program ötletgazdája, nagyon sikeresnek ítéli meg a részvételt országos szinten, hiszen tavaly több mint 16 ezer kertművelő nevezett.
Szeretnék néhány tanáccsal segíteni azoknak, akik szívesen részt vennének a programban. A legfontosabb a konyhakertünk helyszínének kiválasztása. A zöldségfélék általában a napfényes, harmonikus vízellátású talajokat kedveik.
A talaj tápanyag-ellátottsága is rendkívül fontos. Lehetőleg
minél több szerves anyagot juttassunk a talajba, főleg állati eredetű trágya vagy komposztföld formájában. Ezt feltétlenül dolgozzuk be a talajba. Így nemcsak a tápanyagszintet biztosítjuk, hanem a talaj szerkezetét is javítjuk, valamint
a hasznos mikroorganizmusok felszaporodását is segítjük.
Egészítsük ki a szerves anyagokat vulkánihamu-őrlemén�nyel is. A helyes vetésforgó használatával pedig erősítjük
a növények kondícióját. A pillangós virágú elővetemények
után – ilyen a borsó, bab – magas nitrogénigényű növényeket telepítsünk, pl. paprikát. Érdemes a sorok közé néhány
dísznövényt is elhelyezni, ez nemcsak esztétikus, de növényvédelmi szempontból is hasznos: a bársonyvirág, a levendula a levéltetvek ellen hatásos riasztó. Egy korábbi számunkban már találkozhattunk a tervezés során a különböző növénytársításokkal, használjuk bátran ezeket a konyhakertben is! Vetésnél, palántázásnál vegyük figyelembe a növényi kultúrák élettartamát, hőigényét és vízigényét. Koraiságot érhetünk el már egy fóliasátor felhúzásával is, vagy fátyolfóliás takarással. Az idei tavasz erősen hideg időjárással
kezdődött, de fűtés nélküli fólia segítségével néhány héttel
előbb kezdhetjük betakarítani a zöldségnövényeinket
a konyhakertünkből.
A magyarországi konyhakertek lassan visszakapják régi megbecsülésüket, és ez köszönhető ennek a programnak is. Kőbányán nagyon sok kertet neveztek az elmúlt években, így iskolánk, a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola is. Eredményeink igazolják a sok befektetett munka hasznosságát. A program kifejezett célja, hogy a kertet művelők munkája kapjon megfelelő elismerést, illetve a megszerzett tudást és
tapasztalatokat, jó gyakorlatokat átadják egymásnak, illetve a közösségnek. Akiket érdekel a program, és eddig nem vettek részt benne, azok letölthetik a tájékoztató anyagokat a www.alegszebbkonyhakertek.hu weboldalról.
Kívánom, hogy mindenkinek sok öröme
teljen a saját maga által megtermelt növények, termések fogyasztásában, illetve sikeresen szerepeljenek a versenyen is!

Korábban a lomtalanítás óriási
rendetlenséggel járt, ennek most
az önkormányzat gátat vetett

Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója
HIRDETÉS
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Újra feltárult a vízművek kőbányai víztározó csarnoka

Tarr Béla és az Illés zenekar is innen indult

130 éves a Törekvés
Élénk érdeklődés
a Müpában

Katedrális
a föld alatt

Nagyszabású gálaesttel ünnepelte fennállása 130. évfordulóját a Törekvés Művelődési Központ, az ország egyik legrégebben működő művelődési intézménye.
A Törekvés Művelődési Központ jogelődje a „Törekvés Dal
és Önképző Egylet” 1888-ban
alakult a MÁV Északi Főműhely munkásaiból. Elsőként
a Dalárda alakult meg, amely
még Kossuth Lajos temetésén
is énekelt. Majd létrehozták az
egylet könyvtárát, a zenekarát,
színjátszó kör alakult, 1919től jöttek a zene- és tánctanfolyamok, 1922-től pedig a mozi.
A hatvanas évektől a legkülönfélébb klubok kezdték meg mű-

A gálaesten fellépő
művészeti csoportok
● Néptánccsoportok: Cseperedők, Apróságok, Felnőtt, Kamara Médium, Manningerhagyományőrző
● Színházművészet (Főnix)
● Törekvés Dal- és Nótakör
● TÖRI Miénk a Színpad (operettrészlet)
● TÖRI Goldance Tánccsoport
● TÖRI Vision Company (showtánc)
HIRDETÉS

Kőbányai
Komposztálási
Program
Kőbányai
Komposztálási
Program
2018
2018

ködésüket: film, bélyeggyűjtő,
sakk, fotó stb. Olyan neves művészek indították pályafutásukat e házból, mint Tarr Béla
filmrendező vagy az Illés zenekar. A nyolcvanas években indult virágzásnak a tánc: a Törekvés Táncegyüttes mellett
nemzetiségi tánccsoportok jöttek létre, mára a társas- és versenytánccal is bővültek a lehetőségek. Ma már minden nap
több száz fiatal ropja a Törekvésben, amely mintegy 100 éve
ugyanabban az épületben működik. A 130 éves évforduló alkalmából ünnepi gálaestet tartottak a Művészetek Palotájában, ahol felléptek a Törekvés
alkotó-gyakorló művészeti csoportjai.
– A Törekvés beírta magát a
magyar kultúrtörténetbe, és az
ország egyik legrégebbi kulturális egyesületeként tiszteletet
érdemel – jelentette ki beszédében dr. György István, a ren-

dezvény fővédnöke, aki hos�szan méltatta a Törekvést, illetve azok munkáját, akik mármár megszállottan szolgálják
a kultúra ügyét. Budapest Főváros kormánymegbízottja felidézte: több jelentős intézmén�nyel együtt a Törekvés megalapítása Kőbánya felívelő pályájának a nyitánya volt. Mint
mondta, az itt felnövekvő ifjúság a kultúránk, az identitásunk és a gyökereink ápolásának köszönhetően olyan értékeket őriz, amelyek nemcsak
Kőbánya, hanem Budapest és
az egész magyarság számára
is fontosak. – Mindez bizonyítja, hogy együtt, közös akarattal igazán nagyot és maradandót lehet alkotni, hiszen az intézmény mindenki számára közel viszi a magas kultúrát színvonalas előadásokkal, szórakozási lehetőségekkel és közösségi programokkal – mondta
dr. György István.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet
a civil szervezetek kulturális, közművelődési,
hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezet- és
természetvédelmi, egészségvédő, kerület- és közösségfejlesztő, karitatív és szociális tevékenységének támogatására.

FELHÍVÁS
FELHÍVÁS

Pályázati támogatásban az alábbi programok részesíthetők:

Kedves
Kőbányaiak!
Kedves
Kőbányaiak!
Budapest
területén
2011.
december
1-jétől
az avar
és kerti
hulladék
elégetése
tilos.
Budapest
területén
2011.
december
1-jétől
az avar
és kerti
hulladék
elégetése
tilos.
Az
ingatlan
tulajdonosának/felhasználójának
az
ilyen
jellegű
hulladékot
elsősorban
helyben
Az ingatlan tulajdonosának/felhasználójának az ilyen jellegű hulladékot elsősorban helyben
komposztálnia.
Ehhez
kíván
a Kőbányai
Önkormányzat
a kerület
lakosainak
segítséget
kellkell
komposztálnia.
Ehhez
kíván
a Kőbányai
Önkormányzat
a kerület
lakosainak
segítséget
nyújtani
azzal,
hogy
is pályázatot
hirdet
komposztáló
berendezések
ingyenes
nyújtani
azzal,
hogy
idénidén
is pályázatot
hirdet
komposztáló
berendezések
ingyenes
használatba
adására.
használatba adására.
Az eszközök
átvételének
feltétele:
öt évre
szóló
használati
megállapodás
megkötése.
Az eszközök
átvételének
feltétele:
öt évre
szóló
használati
megállapodás
megkötése.

A 2018.
Kőbányai
Komposztálási
programban
résztvevők
A 2018.
éviévi
Kőbányai
Komposztálási
programban
résztvevők
kiválasztásánál
elsődleges
szempont
a jelentkezés
sorrendje.
kiválasztásánál
elsődleges
szempont
a jelentkezés
sorrendje.
Lehetőség
van
ingatlanonként
600
literes
komposztáló
edény
Lehetőség van ingatlanonként 600 literes komposztáló edény
mellett
900
literes
komposztháló/komposztkeret
igénylésére
mellett 900 literes komposztháló/komposztkeret igénylésére is. is.
Az adatlap
személyesen
átvehető
és benyújtható
ügyfélfogadási
időben
a Polgármesteri
Az adatlap
személyesen
átvehető
és benyújtható
ügyfélfogadási
időben
a Polgármesteri
Hivatal
Ügyfélközpontjában
(1102
Budapest,
Állomás
utca
26.),
az
Újhegyi
Ügyfélszolgálatán
Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.), az Újhegyi Ügyfélszolgálatán
(1108
Budapest,
Újhegyi
sétány
valamint
letölthető
a www.kobanya.hu
honlapról.
(1108
Budapest,
Újhegyi
sétány
16.),16.),
valamint
letölthető
a www.kobanya.hu
honlapról.
Bővebb
információt
az érdeklődők
a +36
1 4338
283-as
telefonszámon
kaphatnak.
Bővebb
információt
az érdeklődők
a +36
1 4338
283-as
telefonszámon
kaphatnak.

Jelentkezési
határidő:
2018.
május
Jelentkezési
határidő:
2018.
május
15.15.

• rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel együttműködve,
• nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében programok szervezése,
kiadványok készítése,
• gyermekek üdültetése, táboroztatása,
• egészséges életmód propagálása, terjesztése,
• közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
• kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása,
• természeti és épített környezeti értékek védelme, megóvása, propagálása,
• szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok.
A pályázatokat 2018. május 3-án (csütörtökön) 15.00 óráig lehet benyújtani
elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező szervezeteknek az e-papír szolgáltatás
igénybevételével a BP10HUMAN hivatali kapu címre vagy a JoganeHenrietta@kobanya.hu
e-mail címre és egy példányban papír alapon
a) személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi
referensnél (1102 Budapest, Szent László tér 29.) vagy
b) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati
Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 141-es telefonszámon.
pályáz adatlap letölthető a www.kobanya.hu honlapról vagy igényelhető
A pályázati
a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail-címen.

Kovács
Róbert
Kovács
Róbert

Kőbánya
polgármestere
Kőbánya
polgármestere

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Kívülről, az Ihász utcáról nézve csak egy kisebb földkupacra épített parányi házikó utal
arra, hogy van valami
az Óhegy mélyén. Az
építmény csigalépcsőt
rejt magában, amelyen
keresztül egy katedrális
méretű oszlopos-boltozatos csarnokba juthatunk le: a kőbányai víztározó medencébe.
Ritka alkalom, hogy a Fővárosi
Vízművek megnyitja a nagyközönség előtt az 1870-ben épült
ivóvíztározót. Tavaly, a víz világnapján, március 22-én ezt
megtették – ha már úgyis le kellett ereszteni belőle a vizet az
éves nagytakarítás kedvéért.
Óriási siker volt, kígyózó sorokban álltak az emberek, akik látni akarták a csodát. Le se jutott
mindenki, ezért idén megismételték az eseményt.
A csoda szó nem túlzás.
A nyolcvan lépcsőn
lejutva egy nagyjából 67 méter hosszú,
26 méter széles és 10
méter magas, téglaszínű, félhomályos,
szinte áhítatra késztető térbe jutunk,
amelyet a látogatók
kedvéért be is világítottak. A két sor tömör
téglaoszlop háromhajóssá teszi a csarnokot, ami fokozza a
templomi hangulatot.
Az oszlopok félgömb
boltozatokat tartanak, melyek közepén
jókora szellőzőnyílások vannak. A csarnok
két végén egy-egy szökőkútszerű valami látható, ezekről megtudtuk, hogy rajtuk keresztül
töltik fel éjszakánként ivóvízzel a tározót 8 méteres magasságig, melyben a pangás elkerülése érdekében folyamatosan
kering a víz.

A víztározó nemcsak építészetileg izgalmas, a története is
az. Amikor 1866-ban a magyar
fővárosban pusztított az utolsó
kolerajárvány, a városvezetés
elhatározta, hogy egészséges
ivóvízzel látja el a lakosságot.
Ehhez a londoni és frankfurti

vízművet tervező angol mérnököt, William Lindley-t hívták
segítségül, aki megtervezte és
közreműködött a Pesti Vízmű
kiépítésében 1869–71 között.
Ennek volt fontos része a kőbányai medence, ami az ingadozó
mértékű vízfogyasztás mellett

is mindmáig biztosítja a folyamatos ellátást. A medencét angol minta alapján, olasz építőmesterek vezetésével tatai tömör téglából építették meg úgy,
hogy a falak külső, talaj felőli
oldalán méteres agyagréteggel
biztosították, hogy a szennye-

zett talajvíz be ne
szivárogjon a falon
keresztül.
Az idén 150 éves
Fővárosi Vízművek vezetése büszke arra, hogy fennállása óta egyszer
sem kellett vízminőségi probléma,
háború vagy bármi
egyéb okból korlátozni a vízellátást.
Egy közelmúltban
vé g z et t k ut a t á s
szerint az ügyfélelégedettség 97 százalékos.
– Ez nem véletlen
– szögezte le lapunk
kérdésére Haranghy
Csaba, a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója –, hiszen
Budapesten a szolgáltatott ivóvíz minősége Európában
az egyik legjobb, a
paraméterek magasan túlteljesítik az előírtakat. Kőbánya az északi
védett vízbázisból, a parti
kavicságyban
lévő csápos kutakból nyeri az
eleve tökéletesen tiszta nyers
vizet, amit minimális kezelést követően
juttatnak el a
fogyasztókhoz.
A Kőbányán
tervezett esetleges fejlesztésekről szólva elmondta:
– E kerületben jelenleg kellően korszerű és jó állapotú a
rendszer üzemel, ezért mindössze néhány energiahatékonysági beruházást terveznek idén a vízmű gépészetében,
másra nincs is szükség.
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Örökifjak
színpadon

Harsányi Gábor sikereinek egyik fontos helyszíne a Kőrösi

Bodrogi Gyula
Bábkiállítás
hatására
a könyvtárban
lett színész
Vári Ildikó bábművész saját ké
szítésű bábjaiból nyílt kiállítás
a Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár Kőbányai Könyvtára aulá
jában.
Vári Ildikó 24 éve a Szervá
tiusz Jenő Általános Iskola ta
nítónője. Kolléganője, Sánta
Marika vezette be a bábszín
ház csodálatos mesevilágá
ba. Eleinte csak iskolai keretek
között vezetett bábszakkörö
ket, később létrehozta a máig is
működő kerületi szintű Mese
láda Bábcsoportot. Vári Ildikó
egy ideje maga is készít bábo
kat, melynek fortélyait még az
óvónőképző szakközépiskolá
ban tanulta meg.
A kiállí
tást We
eb er T i
bor kulturá
lis alpolgár
mester ny i
totta meg, ta
lálóan összegez
ve a bábszín
ház lényegét:
„Mi az, ami a

HIRDETÉS

bábot, bábozást ma is életben,
frissen tartja? A cselekvő játék
öröme. Amikor csapatban, élő
ben, az ember egészének – keze,
lába, szája – közreműködésé
vel, összjátékával megszüle
tik a cselekmény. Minden báb
nak van egy »szülője«, aki kita
lálta, elkészítette. De ettől még
mindegyik báb csak egy eszköz,
egy figura, melyet kézbe véve,
hangjával, kezével minden em
ber más-más életre képes kel
teni. Önálló jelkép, szimbólum,
de ember nélkül mégiscsak egy
üres báb. A lelkét a bá
bostól nyeri. Ahány
ember, annyi életre
képes külön világ.”

Az Operettől a kabaréig
című darabban Fogarassy
Bernadett-tel remekelt

A Cavinton megosztott
első helyezett lett

Egy ízig-vérig mai történettel lepi meg a kőbányai közönséget Harsányi Gábor színészíró. A Nejem a neten című kétfelvonásos vígjátékot a Négy Arc Színházi Produkció a Kőrösiben mutatja be április 15-én. Egy kispolgár úgy akar javítani anyagi helyzetén, hogy
egy valóságshow-ra vállalkozik, csakhogy nincs tisztában vele, mivel is jár a kamerák
előtt élni. A darabot Harsányi Gábor írta, aki az Egy óra múlva itt vagyok című filmsorozat Láng Vincéjének ikonikus alakjaként vált ismertté.
– Számos regényt, krimit, színművet is írt. Hányadik darabja
a Nejem a neten?
– Nagyjából a tizennegyedik.
Kettőt jelenleg a Pesti Művész
Színház játszik, kettőt a Fre
goli, meg ott van a Pódium Szín
ház is… Szóval nekem az írás
éppoly fontos, mint a színművé
szet. A színészpályához is az írás
vitt közelebb, ugyanis amikor ti
zenhét évesen megnyertem az
„Így írunk mi” című rádiós pá
lyázatot, és a darabomból rádió
játék készült, akkor láttam elő
ször Bodrogi Gyulát testközel
ből, munka közben. Elvarázsolt,
így mondhatom, az ő inspiráció
jára lettem színész.
A színművészeti
után gyorsan jöttek

a filmsikerek: a Jó estét nyár, jó
estét szerelem!, az Egy óra múlva
itt vagyok. Legalább száz tévéfil
met csináltam zsinórban, több
száz szinkronszerepet is elvál
laltam a színpadiak mellett, és
közben folyamatosan írtam. He
gedüs Géza, a volt drámatanárom
azt mondta: „Harsányi, magában
egy Heltai Jenő veszett el.” Erre
nagyon büszke vagyok.
– Származik előny abból,
hogy valaki egyszerre színműíró és színész is?
– Több száz vígjátékban, drá
mában, a legnagyobb szerzők
színre vitt műveiben játszot
tam, ezek nagyban hatottak rám.
Amikor leírok egy mondatot, és
azt érzem, egy dialógus döcögős
vagy nem hiteles, azonnal meg

szólal bennem a színész. Olyan
kor a kukába vele! A darab szüle
tése közben sok belső küzdelem
zajlik bennem e kettősség miatt,
de ez hasznos az eredmény szem
pontjából.
– A Nejem a neten egy klasszikus, habkönnyű komédia?
– Én inkább vígdrámának ne
vezném, ha műfajilag kellene be
sorolni. Végig könnyed és nevet
tető, és természetesen jó a vége,
ugyanakkor szól valamiről, és
reményeim szerint gondolatokat
ébreszt a nézőkben. Némi társa
dalomkritikát is beleszőttem, hi
szen a téma nagyon aktuális.
– És természetesen szerepel
is benne…
– Hogyan is hagyhatnám ki?
Csodálatos érzés a színpadon
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Fotók: Garai Gábor

Ki a hunyó
avagy Bubus –
Beleznai Endrével és Straub
Dezsővel

visszahallani azokat a monda
tokat, gegeket, amiket például a
turnébuszban, utazás közben le
írok. Fantasztikus látni a közön
séget, ahogy veszi a lapot, ahogy
élvezi. A kollektív nevetésnél
nincs felemelőbb érzés.
– Kőbányán többször fellépett már az elmúlt évtizedek
alatt. Milyen emlékei kötődnek
ezekhez az alkalmakhoz?
– Sokat játszottam itt, a fe
jemben még Pataky néven él,
de egyet mondhatok: itt mindig

Felejthetetlen
Csárdáskirálynő Benkóczi
Zoltánnal

értő és szórakozni vágyó közön
séggel találkoztam. Az Édes al
kony című zenés vígjátékomnak
éppen itt, a Kőrösiben volt az ős
bemutatója, azóta is játsszuk. Ez
jó előjel, úgyhogy az a titkos ter

Tutta Forza-koncert a támogatóknak

vem, hogy a Nejem a neten után
készülő következő darabomnak
is ide hozom az ősbemutatóját.
Szeretem az ittenieket, mert ér
tik és veszik a poénokat, én pedig
hálás vagyok nekik ezért.

A győzteseknek
Kovács Róbert
gratulált

A művészet örök, az élet rö
vid (Ars longa, vita brevis)
– tartja a latin bölcsesség.
A kőbányai szépkorúak lát
hatóan nem is pazarolják az
időt. A Szenior Ki mit tud?
keretében bebizonyították,
hogy az idősebb életkor az
előadó-művészetben egyálta
lán nem akadály, sokkal inkább
lehetőség.
Az idei versenyre igen so
kan jelentkeztek vers- és próza,
tánc, hangszeres zene és kórus
műfajban. A zsűri által legjobb
nak ítélt produkciókat a Kőrö
si színháztermében megrende
zett gálán mutatták be. A díja
zottaknak Kovács Róbert pol
gármester gratulált.
– Nekem gyerekkoromból
maradt meg a vers szeretete
– mondta Stricht Lászlóné, a
vers- és próza kategória egyik
első helyezettje. – Ahová hív
nak szavalni, mindenhová el
megyek. Szinte mindig szomo
rú verset mondok. Egyszer pró
bálkoztam ugyan vidám vers
sel, de nem tudtam úgy elmon
dani, ahogy szerettem volna.
Ez valahogy alkat kérdése, pe
dig a személyiségem nem olyan
komor, mint a versek, amelye
ket előadok. Itt Csoóri Sándor
Ha ennyi volt az élet című ver
sét mondtam el.
A jól ismert kőbányai ze
nész, Agócs Zsolt a P-Kabinet
tel hangszeres zene és zenekar
kategóriában lett győztes. Mint
az önkormányzati képviselő el
mondta: tízévesen vette ke

zébe az első gitárt, akkoriban
Rolling Stones-számok akkord
jait tanulta. Később már zene
iskolákban tanult, de a család
ban már csak a testvérével ze
nélgettek. 55. születésnapjára
azonban egy akusztikus gitárt
kapott. „Azóta se tévé, se más,
csak a gyakorlás. Imádok ját
szani. A képviselő-testületben
jött az ötlet, hogy alapítsunk
zenekart, így született meg a
P-Kabinet, amiben a »P« azt je
lenti: polgármesteri” – mondta
a lapunknak.
Szintén megosztott első he
lyet kapott – tánccsoport kate
góriában – a Cavinton Néptánc
Együttes, amely a Törekvés
Vadrózsák szenior formációja.
– 1995-ben a kiöregedett vad
rózsás táncosokból alakultunk
meg – mondta Bece Ágnes. –
Nagyon hiányzott a tánc az éle
tünkből, ezért elhatároztuk,
hogy 40-50 évesen újra táncol
ni fogunk. Eleinte heti egyszer,
később heti kétszer jöttünk ös�
sze 25-en. Óndi Attila koreog
ráfus kifejezetten ránk, idő
sebbekre gondol egy-egy mű
sorszám összeállításakor,
bennünket pedig a tánc tart
fiatalon!
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Történelmi ro
tól
asárnap) 19 órá
Április 8-án (v
a Kőrösiben

A zenekar hálája
Eg y afféle
„Önök kérték”
típusú koncer
tet adott a Tut
ta Forza zenekar, amelyet egymás közt csak
„hálakoncert” néven emlegetnek a zenekar
tagjai – tudtuk meg Bakó Rolland zenekar
vezetőtől a március 10-ei hangverseny után.
Azért hálakoncert, mert a zenekar úgy kí
vánt kedveskedni a támogatóinak, hogy ők
választhattak az aktuális repertoárból, így
tehát közkívánatra állt össze a másfél órás
műsor. A 15 számot tartalmazó koncert
nek a KÖSZI adott otthont, és Bachtól Bo

ban Markovicon át korunk ismert filmze
néiig műfajilag igen változatos program ke
rekedett belőle. A koncertet az általános is
kolásokból álló Piccola utánpótlás-zene
kar kezdte, akik – a zenekarvezető vélemé
nye szerint is – felülmúlták önmagukat, hi
bátlanul adták elő a megtanult darabokat.
Őket követte a „nagyzenekar”, akik a kőbá
nyai közönség előtt jól ismert profizmussal
muzsikálták végig a koncert hátralévő ré
szét. Velük lépett fel a Spirit Dance Com
pany táncegyüttes három lánytagja is, akik
szó szerint elbűvölték a közönséget szépsé
gükkel és táncukkal.

Bakó Rolland lapunkon keresztül üzenve
is szeretné kifejezni köszönetét mindenki
nek, aki a maga tehetsége szerint támogatja
az együttest. Mint mondta: „A Tutta Forza
zenekar legfőbb szponzorai maguk a szülők,
akik ránk bízzák a gyerekeiket. A másik leg
fontosabb szponzor a Kőbányai Önkormány
zat, amelynek nagyvonalú támogatására a
kezdetektől támaszkodhatunk. Köszönet il
leti meg a rendszeres támogatást nyújtó kő
bányai vállalkozásokat (Torockó étterem,
Mikropakk), a közönségszervezésben segítő
nyugdíjasklubokat, de az adójuk 1 százalékát
a zenekarnak adó magánszemélyeket is.”
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Ebben a hónapban a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Csillag csoportjának kedvenc meséjét közöljük.

Kuruttyoló békakirály
a mesés keleten

A magyar költészet napja alkalmából rejtvényünk fő sorai József Attila-idézetet rejtenek.
HIRDETÉS

SZUDOKU

Töltse ki az ábrákat 1-től 9-ig terjedő egész számokkal úgy, hogy az összes sorban,
oszlopban minden szám csak egyszer szerepeljen.

IMPRESSZUM
Felelős kiadó: Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat, Kovács Róbert
polgármester ● 1102 Budapest, Szent László tér 29. 1475 Budapest, Pf. 35. ● Szerkeszti:
Wise Advisory Group Kft. ● Elérhetőség: kobanyaihirek.szerk@gmail.com ● Lapigazgatók: Elkán Péter, Skultéthy Kinga ● Újságíró: Bertók László ● Tördelés: Száraz Péter
● Korrektúra: Cseri Mária
HIRDETÉS

Élt egyszer egy király, a békák királya,
úgy hívták, Kuruttyoló. A békakirálynak
hét gyermeke volt. Hét gyermeke hetet
ugrott örömében, mikor az első tavaszi
napsugár megcsillant a tó tükrén, amelyben éltek. A legidősebb békagyereknek
szép, erős hangja volt, a másodiknak a
nyelve erős volt, mint a nyíl, a harmadik
akkorát tudott ugrani, mint a szöcske, a
negyedik béka szeme csillogott, mint a
gyémánt, az ötödik erős volt, mint a szikla, a hatodik eszes, a hetedik pedig – nos
ő volt a legkisebb béka az egész földkerekségen. Békakirálynak és hét gyermekének a kedvenc időtöltése volt kiülni a
tó legnagyobb lapos kövére, és dalolgatni.
Békakórusuk messze földön híres volt az
állatok között.
De Kuruttyoló békakirálynak a kurut�tyoláson kívül sok más dolga is akadt.
Ő felelt a tó és a környék békáiért, így sokszor kellett egyedül hagynia csemetéit,
míg népének ügyeit intézte. Így történt
ez egy szép tavaszi vasárnapon is. A békagyerekek egyedül maradtak, és sajnos
ilyenkor a nagy békák csúfolták legkisebb
testvérüket.
A legidősebb ezt mondta:
– Te olyan halkan kuruttyolsz, hogy
még a legyek sem hallják meg!
A második:
– Neked olyan rövid a nyelved, hogy egy
szúnyogot se tudsz elkapni vele!
A harmadik így gúnyolta a kicsit:
– Akkorát se tudsz ugrani, mint egy
csiga!
A negyedik erre:
– Gombszeműűű!
Az ötödik folytatta:
– Ki se látszol a fűből, te kis ebihal!
A hatodik, a legrafináltabb így zárta:
– Ha el mered mondani békakirály
apánknak, hogy csúfoltunk, megetetünk
a vízicsigákkal!
–Brekkk! – nevettek fel egyszerre a békatestvérek.
A kis béka nagyon elszomorodott, és
bánatában a tó legtávolabbi csücskébe ugrándozott. Ott letelepedett a legkisebb kőre, és bánatos kuruttyolásba kezdett. Szép kis szeméből hullottak a kön�nyek a tó tükrére. De egyszerre csak hangos zümmögésre lett figyelmes: Zzzzzzz!
A kis béka az erős hang hallatán felkapta a fejét, és mit látott? Az erdő legnagyobb legye repkedett felette!
– Ha ezt elkapnám – gondolta magában
–, akkor a békatestvéreim nagyot néznének. Nem csúfolnának többet, én lennék a
világ leghíresebb békája, aki elkapta erős
nyelvével a tó környékének legnagyobb legyét!
A légy tovább repült. A béka követte a
kiszemelt zümmögő zsákmányt egyik
kőtől a másikig, onnan a tó partjára, onnan be a sűrű erdőbe. Úttalan utakon, titkos kanyargós ösvényen ugrált a kis béka,
üldözve a legyet. Gyorsabb és erősebb volt,
mint valaha. Folyókat, falakat, tengereket,

óceánokat, világokat ugrott át. Mikor már
nagyon messze járt az otthonától, a legyet
egyszer csak szem elől tévesztette. Hirtelen nagy sötétség vette körül.
Eközben az azúrkék tónál már nagy ria
dalom támadt, mindenki a kis békát kereste.
– Mi történt? – kérdezte a békakirály a
gyermekeit. – Kértem, hogy vigyázzatok a
legkisebb testvéretekre!
A békagyerekek lesütött szemmel álltak
apjuk előtt.
– Mi nem akartuk bántani, igazán – kuruttyolták bűnbánóan.
Két madár szállt le a tó partján álló fára.
– Mi láttuk – csiripelték. – Egy hatalmas legyet kergetett, és eltűnt az erdő sűrűjében.
A békakirály kapta magát, összecsomagolt lapulevél batyujába egy kis elemó
zsiát, és rögvest útnak indult, hogy megkeresse a kis békát.
Egyik fától a másikig ugrált, mígnem
egy sűrű, sötét rengeteg közepén találta
magát, ahol az erdő legöregebb fája állt.
A fa ágai hirtelen megmozdultak, és odúi
ból zöld varázspor szállt ki, körbe-körbe gomolygott Kuruttyoló békakirály feje
fölött. A füstből és csillogásból egy mohazöld öregember pattant ki.
– Üdvözöllek, Kuruttyoló békakirály! –
szólt az öreg.
– Ki vagy te, és honnan tudod a nevemet? – kérdezte a béka.
– Az erdő szelleme vagyok, és mindent
tudok. Azt is, hogy mi járatban vagy. Láttam a legkisebb békacsemetét, ahogy sietve hagyja el az erdőm.
– És merre ment? – kérdezte türelmetlenül a király.
– A hatalmas síkság felé.
A béka megköszönte az erdő szellemének segítségét, és továbbindult, hogy megtalálja kisfiát.
Kanyargós utakon ugrált, mígnem kiért
az erdőből a hatalmas síkságra. Alighogy
ugrott párat, hatalmas mennydörgés csattant a közelben. Menedéket keresve behúzódott egy lapulevél alá. Az eső cseperegni
kezdett. A viharok istene közeledett, dörgő dobokkal és a szelek kürtjeivel. Az esőcseppek csörögtek a vastag lapuleveleken,
mint kövön az ezüstpénzek.
Aztán az eső elállt, és tündérien szép
szivárvány ívelt végig az égen, mint fénylő selyemszalag a táncoló lányok hajában.
Ahogy a béka a szivárványt nézte, különös
dologra lett figyelmes. Három alakot pillantott meg a szivárvány tetején: három
tündérlányt, akik egymás után csúszdáztak le, és álltak meg a békakirály előtt.
– Üdvözlünk, Kuruttyoló király! – szólaltak meg egyszerre, csengő hangon a
tündérek.
– Kik vagytok, és honnan tudjátok a nevemet? – kérdezte a béka.
– Mi a szivárványok tündérei vagyunk.
Mi járatban vagy?
– A legkisebb békagyerekemet keresem.
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– A szemünk az utolsó fűszálig ellát a
világon, láttuk a kis békát ezen a kövecses
úton ugrálni az óceán felé – énekelték a
tündérek.
– Köszönöm – brekegte a békakirály, és
már indult is tovább a kövecses úton.
Egyik kavicstól a másikig ugrált, úttalan utakon, gyönyörű világokon keresztül,
míg el nem jutott az óceán partjára. Mikor
odaért, megállt a hatalmas, hullámzó víztömeg előtt. A szeméből hatalmas könnycsepp csordult a sós habok közé. Eszébe
jutott az otthona: a kis tó és a tó közepén
álló lapos kő, ahol nem is olyan rég, hét
szép békagyerekével együtt, boldogan kuruttyolt. Az óceán partjára ugrott, a puha
homokfövenyre.
A hullámzás rákokat és kagylókat sodort a partra. A kis tengeri állatok így
szóltak a békakirályhoz:
– Kuruttyoló, végre, hogy megérkeztél! A kis csikóhalak már napok óta nem
tudnak aludni a te legkisebb fiad jajveszékelésétől. Ott van a nagy szikla mögött, egy nagyon mély gödörben. Próbáltuk kihúzni, de nem sikerült, mert fél a
rákok ollóitól.
– Vigyetek oda, de tüstént, kérlek! – sürgette őket a békakirály. – Itt vagyok kis
fiam, ne félj semmitől! – brekkentett, és
ezzel beugrott a sötét, mély lyukba.

A kisbéka nagyon megürült az apukájának, megölelték egymást.
– Na, gyere, kis békám, mássz a hátamra! – szólt a király, és egy hatalmas ugrással kipattant az üreg mélyéről.
Megköszönték a tengeri állatok segítségét, és meg sem álltak hazáig. Úttalan
utakon, kanyargós ösvényeken keresztül,
folyókat, falvakat, tengereket, óceánokat,
világokat ugrottak át. Szélsebesen hazaértek az azúrkék tóhoz, az is szebben tündöklött a kis béka szemében, mint valaha.
Nincs arra szó, hogy mennyire örült a
kis béka hat testvére, mikor meglátták elveszettnek hitt öccsüket. Nagyon megbánták már, hogy csúfolták a kicsit. Amikor édesapjuk, a békakirály megérkezett
vele, körbeállták, megölelték, és bocsánatkérően kuruttyoltak neki.
– Te vagy a legbátrabb béka a környéken! A béka, aki úttalan utakon, kanyargós ösvényeken keresztül, folyókat, falvakat, tengereket, óceánokat, világokat ugrott át!
A kis béka büszkén húzta ki magát, a
békák pedig nagy ünnepséget rendeztek
neki. Mindenkit meghívtak a tó környékéről: a teknősbékát, a szitakötőket, a süllőket.
(Tarján Veronika és Mogyoró Kornél
meséje alapján)
HIRDETÉS
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Madaras Norbertet már hatévesen elvarázsolta az uszoda világa

Egy sport, ami
az életre nevel
Felvételt hirdet az FTC vízilabda-szakosztálya 6–10 éves fiúk és lányok számára. A kicsik olimpiai bajnokok szakmai irányításával tanulhatnak majd a legjobbaktól. Madaras Norbert kétszeres olimpiai
és kétszeres világbajnok vízilabdázót, a Fradi átlövőjét arról kérdeztük, egy kőbányai gyerek számára mi szól amellett, hogy éppen a vízilabdát válassza.
– Csak jót tudok mondani erről a sportágról, meg az uszodai sportokról általában. Minden sportágban különböző
a légkör, de az uszodai világ valahogy
egészen különleges. Itt olyan az általános mentalitás, hogy abból nagyon sokat
lehet tanulni, és ehhez nem kell feltétlenül válogatotti szintig eljutni. Nem mindenkiből lesz bajnok, viszont ha valakibe kellő tehetség, elszántság és kitartás
is szorult, az előtt nincs a lehetőségeknek felső határa.
– Ezt más sportág esetében is elmondhatjuk…
– Mondani sok mindent lehet, de ma
Magyarországon nincs olyan csapatsport, amelyben ilyen régóta és ilyen
megbízhatóan a világ élvonalában volnánk, mint a vízilabdában. Aki lejön
hozzánk, láthatja, hogy tele az uszoda
aktív vagy egykori ifjúsági bajnokokkal,
olimpiai bajnokokkal, világbajnokokkal.

Akinek az az ambíciója, hogy nemzetközileg is eredményes játékos legyen, netán a világelsők közé kerüljön, annak itt
a helye, mert az összes csapatsport közül itt van erre a legnagyobb esélye. Ebben a sportágban együtt van az ösztönző légkör, az edzői háttér és a megfelelő
infrastruktúra.
– Ha vízilabda, akkor miért épp a
Fradi?
– A praktikus ok, hogy Kőbányához közel van, nem mindegy, mennyit
kell utazni az uszodáig. De talán ennél
is fontosabb az megfoghatatlan plusz,
amit a Fradi neve jelent. Ezt a közismert
„Fradi-szív” dolgot nem lehet elmagyarázni. Csak az érti meg, akinek volt már
a fején a zöld-fehér címeres úszósapka,
aki ebben benne él. Én több egyesületben is voltam, de ezt a büszke öntudatot
csak akkor értettem meg, amikor a Fradiba kerültem.
Sárkány Vivien
(jobbra) a kőbányai
szumógálán

Madaras Norbertet a
Fradi-szív is viszi előre
– Sok anyuka félti a csemetéjét,
mondván, micsoda rugdosás, birkózás folyik a vízben…
– Azt mondom, joggal félti, valóban
kemény harc folyik játék közben, kár
tagadni. De ez a sport az életre nevel.
Megtanít fegyelmezettnek, pontosnak
lenni, okosan taktikázni. Megtanítja,
mit jelent az ellenfél tisztelete, mi fán
terem a bajtársiasság, a barátság. Ha
egy anyuka félti a gyerekét, hát megértem. Nem is lenne jó anya, ha nem ezt
tenné. Én apaként viszont mindkét fia
mat lehoztam az uszodába, már úszni
tanulnak, és ha elérik azt az életkort,
amikor sportot kell választaniuk, nem
beszélem le őket a vízilabdáról. Akik
egyéni sportot űznek, mindig irigykedve néznek minket, milyen jó dolog csapatban küzdeni, egymásra támaszkodni, nem pedig mindig csak önmagunkra számítani.

– És az anyagiak? Sok fiatal azért
hagyja abba a sportolást, mert a szüleik nem győzik a fizetnivalókat.
– A Fradira ez nem jellemző. Ez az egyesület megengedheti magának, hogy ne
hagyja az anyagiak szűkössége miatt elkallódni a tehetségeket. Az igaz, hogy van
egy szerény tagdíj, de a meccsekre már a
csapat viszi a srácokat, és az edzőtáborok
közül is csak néhány külföldi önköltséges. A dolognak ez a része senkit se tartson vissza, jelentkezzen bátran! A sport,
bármelyik legyen is, nagyon fontos, sőt,
elengedhetetlen egy gyerek egészséges fizikai és mentális fejlődése szempontjából. De ha már sportol, miért ne a legsikeresebb magyar sportágban, a lehető legjobb körülmények között, az ország legnépszerűbb csapatában tegye? Egy próbát
mindenképp megér. Engem hatévesen vittek el az uszodába, és annyira megfogott,
hogy ott is ragadtam. Sőt, ez lett az életem.
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KSC-s versenyző
az Év sportolója
Zsinórban negyedszer lett az Év
sportolója szumó kategóriában Sárkány Vivien, a Kőbánya SC versenyzője. A hazai sportszövetségek 1964
óta döntik el, hogy kik sportágukban
az év legjobbjai. A Nemzeti Versenysport Szövetség értékelése alapján a
megtisztelő cím Sárkány Vivient illeti, a 2017. évi kimagasló sportteljesítményének és nemzetközi eredményeinek elismeréseképpen. Edzője,
Péteri András lapunknak elmondta:
a fiatal sportolónő 15-szörös utánpótlás Európa-bajnok, junior világ-

bajnok, felnőtt vb-bronzérmes, valamint magyar bajnok felnőtt és utánpótlás kategóriában is. Tavaly a Világjátékokon két kategóriában is a
legeredményesebb a magyarok között szerepelt. Sárkány Vivien évek
óta ott van a Kőbánya Sportolója díj
jelöltjei között is. A Kőbánya SC elnöke, dr. György István az elismerés
kapcsán azt mondta: örömteli, hogy
az ország legsikeresebb úszóműhelye mellett a KSC más szakosztályainak sportolói is öregbítik a kerület
hírnevét.

Tekerj, Kőbánya!
Igazi erőpróbával folytatódik április
7-én a Mozdulj Kőbánya! rendezvénysorozat. A Kőbányai Önkormányzat a
Kőbányai Torna Club, valamint a Vuelta Sportiroda közreműködésével az idei
esztendőben is kerékpáros emléktúrát
szervez az 1849-es isaszegi csata emlékére. Azok a bringások, akik vállalkoznak az oda-vissza 60 kilométeres túrára,
reggel 8 órától gyülekezhetnek a KÖSZI
előtt, és 9-kor vághatnak neki az útnak.
Várhatóan fél 12 körül érkeznek Isa
szegre, majd másfél órás pihenő után,
15.30-ra tervezik a szervezők a visszaérkezést. A nevezés a kőbányai lakosok és

a kőbányai iskolák diákjai számára ingyenes, mindenki másnak 1000 forint.
A Mozdulj Kőbánya! tíz tömegsporteseményből áll, célja az egészség megőrzése, a rendszeres testmozgás népszerűsítése. A Kőbányai Önkormányzat és a Kocsis Sándor Sportközpont
közös szervezésében meghirdetett rendezvénysorozaton a jelentkezők külön füzetben pecséteket is gyűjthetnek, amelyek a részvételt bizonyítják.
Az aktív sportolók között az év végén
számos értékes nyereményt sorsolnak
ki a szervezők, a fődíj egy családi wellnesshétvége.

