
Az idei évben is különleges programokkal ünne-
pelte szépkorú lakóit a kerület az Idősek Hónap-
ján. Az önkormányzat 900 nyugdíjast hívott meg 
az Operettszínházba, de az időseknek egész évben 
számos lehetőségük van arra Kőbányán, hogy aktí-
van éljék napjaikat.

Egy hónap 
az idősekért 

4–5. oldal

Szobrok
Kőbánya
ismert
helyeiről

Több mint egymilliárd forintból 
újul meg a Sportliget, ahol szá-
mos új sportág űzésére lesz le-
hetőség. Szabadtéri színpad, tan-
ösvény, kutyafuttatók is várják 
majd a látogatókat.

Kőbányai
Hírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

HAVILAP
XXVIII/11. szám 
2018. november

Bőkezű támogatás
jár a családoknak
Kiemelt figyelmet fordít a Kőbányai Önkormányzat a családok tá-
mogatására. A gyermekek után csecsemőkortól akár az egyete-
mi évekig is kérhető, pályázható segítség, ami a rászoruló nagy-
családoknak évi akár több százezer forintot is jelenthet. 7. oldal

Ünnepi programok

Négy ifjúsági olimpiai arany a KSC-től 16. oldal

Faültetés 
a kerületben
Kőbánya három helyszínén, a Sibrik Miklós 
úton, a Harmat utcában és a Keresztúri úton is 
fákat ültet a FŐKERT. Összesen 224 facsemete 
kerül a kerület útjai mellé.

Zsemlye Ildikó, a kerület 
Munkácsy Mihály-díjas 
szobrásza nagy mun-
kába kezdett. Össze-
sen öt bronz kisplasz-
tikát készít Kőbánya 
jól ismert helyszí-
neiről.

9. oldal

8. oldal

Deák Bill
Gyula

70

6. oldal

Teljesen
megújul a
Sportliget

Kőbánya ikonja, a blueskirály 
novemberben ünnepli 70. szü-
letésnapját. Deák Bill Gyulá-
val a zenéről, a régi időkről és 
persze Kőbányáról beszélget-
tünk. 12–13. oldal
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmes-
ter oldalon is olvashatnak!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Kedves Kőbányaiak!
Programokban, eredményekben gazdag 

hónapot zártunk ismét a mi örökmoz-
gó kerületünkben. Kőbányán az októ-
ber mindig különleges időszak, mert ez 
a rohamléptekkel fejlődő, fejlesztéseivel 
a jövőre koncentráló kerület bebizonyít-

ja: milyen fontos számára a múlt és az idő-
sebb generációk tisztelete. Kőbánya egyike 

azon településeknek, amelyek gazdag prog-
ramkínálattal kedveskednek korosabb lakosaiknak az Idősek Hó-
napja alkalmából. Az idén is 900 nyugdíjas kőbányait láthattunk 
vendégül az Operettszínházban. Megtartottuk az 50 évnél idősebb 
korosztály, a szeniorok tízkarikás játékait is. És persze nemcsak 
azok előtt tisztelegtünk, akik Kőbányát több évtizedes munkájuk-
kal felépítették és nekünk örökül adják, hanem azoknak is járt a 
főhajtás, akik nemzetünknek szentelték életüket: az aradi vérta-
núknak és 1956 hőseinek.

Októberben sem állhatott le azonban az az évek óta tartó mun-
ka, amivel Kőbányát modern kerületté formáljuk. Hatalmas lé-
pés ezen az úton, hogy letettük a Sportliget fejlesztésének alap-
kövét, amit ötéves tervezés, engedélyeztetés és a lakossággal tör-
tént egyeztetés előzött meg. Várhatóan bő egy év múlva ezreket 
vár majd kerületünk új színfoltja, ami nemcsak az eddigi legszé-
lesebb sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket biztosítja min-
denki számára, hanem szabadtéri színpadával, tanösvényével és 
kutyafuttatóival a kerület igazi büszkesége lesz.

A sportligeti építkezésen túl is nagyon sok fejlesztésről adhatok 
számot Önöknek. Hamarosan megkezdődik az új szakrendelő épí-
tése a Bajcsy Kórházban, gőzerővel zajlik a Pongrác úti háziorvo-
si rendelő teljes felújítása, illetve a Helytörténeti Gyűjtemény új 
székhelyének kialakítása, az Újhegyi Uszoda tetejének renoválá-
sa. És persze ne feledkezzünk meg az Északi Járműjavítóban zajló 
hatalmas munkáról sem, amelynek köszönhetően Kőbányára köl-
tözik majd az Operaház kiszolgálóbázisa és a Közlekedési Múze-
um. Mindezek tükrében mit is kívánhatnék Kőbányának „előka-
rácsonyi” ajándékként, mint enyhe novembert. Hiszen mint látják, 
nagyon sok építkezést kell még befejeznünk, és a kerület fejlesz-
téséért folyó munkát az új esztendőben is gőzerővel folytatnunk.

Végezetül engedjék meg, hogy kerületünk büszkeségét, dísz-
polgárát, a magyar blues királyát, Deák Bill Gyulát köszöntsem 
70. születésnapja alkalmából! Isten éltesse erőben, egészségben! 
Szeretném továbbá figyelmükbe ajánlani decemberben kezdődő 
adventi programjainkat (melyekről bővebben a 6. oldalon olvashat-
nak). Várom Önöket december 2-án a Kőrösi Kulturális Központ 
elé, kapcsoljuk fel együtt otthonunk, Kőbánya karácsonyi fényeit!

Szilágyi-Sándor András, a 
Kőbányai Református Egy-
házközség lelkipásztora lett 
a 6-os számú kőbányai vá-
lasztókörzet képviselője, mi-
után az október 18-ai képvi-
selő-testületi ülésen letette 
az esküt, és átvette megbízó-
levelét D. Kovács Róbert An-
tal polgármestertől.

– Nagyon örülök, hogy a 
választók olyan jelöltet tisz-
teltek meg a bizalmukkal, 
aki a közösség megbecsült 
tagja, és nagyon sokat törő-
dik az emberekkel – árulta 
el a polgármester. Mint a vá-
rosvezető elmondta: a lelki-
pásztor élen jár a közösségi 
programok, így kórustalál-
kozók, egyházi koncertek, 
előadások szervezésében, 
több mint tízéves szolgála-
ta alatt sokat gyarapodott a 
gyülekezet. Minthogy Szilá-
gyi-Sándor András nem tag-
ja pártnak – lelkipásztorként 
nem is lehet, a Fidesz–KDNP 
csak támogatta indulását –, 
ez jól mutatja, hogy a civi-
leknek van helyük a testü-
letben.

– Nem a párttag-
ság, hanem a rá-
termettség és az 
elhivatottság a 
fontos, ezért tá-
mogatom a jövő-
re nézve is, hogy olyan em-
berek kerüljenek a testület-
be, akik a kőbányaiak között 
élnek és dolgoznak, megbe-
csült és hasznos tagjai kö-
zösségünknek – mondta 
D. Kovács Róbert Antal. – Ter-
mészetes, hogy egy képvise-
lő-testületbe időről-időre új 
tagok kerülnek, ezért báto-
rítanám a lelkes és aktív civi-
leket, hogy a jövőben vállal-
janak szerepet a város veze-
tésében is. Számos, a közös-
ség érdekében dolgozó kő-
bányait ismerünk, ilyen pél-
dául Földényi Krisztina, a 
könyvtár munkatársa, aki a 
kerületiek számára évek óta 
szervez színvonalas családi 
programokat.

Mint az újdonsült képvise-
lőtől megtudtuk, már a kam-
pány alatt bombázni kezd-
ték a választók panaszaikkal 
és javaslataikkal.

– Volt, aki felvetette: ivóku-
tat kellene telepíteni a Csaj-
kovszkij parkba – osztotta 
meg lapunkkal első tapasz-
talatait Szilágyi-Sándor And-
rás. – Természetesen ennek 
a kivitelezését is meg fogom 
vizsgálni, mint ahogy azt is, 
hogy a lakók nyugalmát za-
varják a Kápolna utcában 
járó buszok. A járművek 
ugyanis a síneken közleked-
nek, ezáltal a betonlapok ki-
lazultak, és minden egyes 
busz elhaladásakor – vagyis 
naponta több mint százszor 
– hangos robaj hallatszik.

A képviselő egyébként azt 
tervezi, hogy megkeresi a 
körzetében működő cége-
ket is, hogy jobban ügyelje-
nek a környezetre, így az in-
gatlanjuk előtti járdán rend-
szeresen nyírják a füvet, illet-
ve szedjék össze a lehulló le-
veleket.

A FŐTÁV Zrt. két új helyszí-
nen, a Nemzeti Közművek Zrt. 
Központi ügyfélszolgálati iro-
dájában (Fiumei út 9–11.), va-
lamint a Dél-pesti ügyfélszol-
gálati irodájában (Kőér u. 2/A) 
is fogadja ügyfeleit. A kiren-

deltségeken egyaránt két pult-
nál várják a FŐTÁV Zrt. és a 
DHK Hátralékkezelő és Pénz-
ügyi Szolgáltató Zrt. ügyfele-
it adatmódosítási, számlázási, 
pénzügyi, számlafizetési, mű-
szaki, közös képviselői ügyek 

intézése, valamint hátralék-
kezelés céljából. A képvisele-
teken kizárólag bankkártyás 
fizetési lehetőségre van mód. 
Nyitvatartás hétköznapokon 
8-tól 14 óráig, szerdán 8-tól 
20 óráig.

A terveknek megfelelően fo-
lyik a Pongrác úti háziorvosi 
rendelő teljes körű felújítása. 
A Kőbányai Önkormányzat a 
300 millió forint értékű beru-
házást kizárólag saját erőből 
fedezi.

Október vég i ottjá r tunk-
kor azt tapasztaltuk, hogy a 
hat megújuló orvosi szoba kö-
zül az egyik már elkészült, az 
épületben a burkolás megtör-
tént, a kivitelező többek kö-
zött a vizes helyiségek kiala-
kítását végezte. A gyakorlati-
lag teljes egészében megúju-
ló rendelő homlokzata hőszi-
getelést, a lapos tető pedig új 
műanyag vízszigetelést, csapa-
dékelvezetést kapott. Ezen kí-
vül a várhatóan decemberben 
beköltöző orvosokat új nyílás-
zárók, hűtő- és fűtőrendszer, 
elektromos hálózat várja, va-
lamint az akadálymentesítést 
követően a mozgássérültek 
nemcsak könnyebben közelít-
hetik meg a rendelőt, de két ne-

kik szánt mosdó is helyet kap 
az épületben.

A mostani beruházás jól 
illeszkedik a kerület 
rendelőfelújítási 
programjába: 
korábban a 

Salgótarjáni úti, a Zsivaj utcai 
és a Kerepesi úti intézetek 

újultak meg.

Könnyebb ügyintézés a FŐTÁV-nál

Finisben a rendelő építése

Újra teljes 
a testület

Képviselő lett Szilágyi-Sándor András

A legutóbbi testületi ülésen letette képvi-
selői esküjét Szilágyi-Sándor András, aki 
szeptember 30-án a 6-os számú választóke-
rületben nyert mandátumot. D. Kovács Ró-
bert Antal polgármester szerint a város ve-
zetésében olyan kőbányaiakra van szükség, 
akik a közösség megbecsült tagjai.

Újabb lépést tett a Kőbá-
nyai Önkormányzat a Hős 
utcában mára tarthatat-
lanná vált helyzet felszá-
molására: kezdeménye-
zésére a társasház por-
taszolgálatot, illetve re-
gisztrációs kötelezettsé-
get vezet be a ingatlanok-
ban élő családok, gyer-
mekek, idős emberek és 
vagyonuk védelmében. 
A jövőben csak azok lép-
hetnek be az ingatlan te-
rületére, akik igazolható mó-
don ott élnek, vagy lakói en-
gedélyt kapnak rá. Ez hozzá-
járul ahhoz, hogy már a veszé-
lyes állapotú házak lebontása 
előtt javuljon a környék köz-
biztonsága és köztisztasága.

Az ügy előzménye, hogy a 
drogelosztó központként is-
mert Hős utca 15/A–B lakó-
tömbökben október közepén 
a rendőrség összehangolt 
razziát indított. Összesen 29 
személyt állítottak elő, közü-
lük 14-et kábítószer-kereske-
delem, valamint új pszicho-
aktív anyaggal visszaélés mi-
att, hatot pedig kábítószer-
birtoklás gyanújával hallgat-
tak ki. Az egyenruhások több 
lakásban is kutattak: gyanús 
fehér port, növényi törmelé-
ket és több mint másfél mil-
lió forintot foglaltak le.

A képviselő-testület két 

nappal később ülésezett, s 
akkor került elé az a javaslat, 
amely szerint igennel szavaz 
a társasház október 25-ei 
közgyűlésén a korábban az 
önkormányzat által kezde-
ményezett körbekerítés és a 
portaszolgálat kérdésében. 
Az indítvány tartalmazta, 
hogy az önkormányzat a biz-
tonsági intézkedések költ-
ségét 131 millió forintig elő-
finanszírozza. A napirendi 

pont tárgyalá-
sakor Tóth Ba-
lázs (LMP) kérdésére egyér-
telmű lett: a lakóknak nem 
kell fizetniük a biztonsági in-
tézkedésekért. A szükséges 
összeget ugyanis az önkor-
mányzat biztosítja, majd az 
általa fizetett közös költség 
csökkentésével kapja visz-
sza a pénzt. A választ követő-
en ezért a javaslatot Tóth Ba-
lázs is megszavazta – a többi 

ellenzéki politikus tartózko-
dott –, vagyis ellenszavazat 
nélkül született döntés.

A Kőbányai Vagyonkeze-
lő Zrt. közös képviselő által 
beterjesztett javaslatokat a 
25-ei közgyűlésén a társas-
ház elfogadta. Így a megva-
lósítást követően a regiszt-
rációs kötelezettség nyomán 
csak az igazolhatóan ott élők 
léphetnek majd a társasház 
területére, illetve azok a sze-
mélyek, akiknek erre vala-
melyik lakó engedélyt ad, de 
ők is csak a regisztráció után. 
Ez remélhetően ellehetetle-
níti a drogforgalmazást, mi-
vel távol tartja a vásárlókat.

Fontos tudni, hogy a javas-
latban szereplő 131 millió fo-
rint nem a tényleges költség. 
Magának a kerítés megépí-
tésének ára kevesebb, mint 

nettó 10 millió forint, vagy-
is az összeg nagyobb részét 
a jövő év végéig tervezett 
élőerős őrzés tenné ki. Ám 
mivel a közbeszerzést még 
nem írta ki a kerület, így nem 
kizárt, hogy a keretösszeg 
csak egy részét teszik ki a va-
lós költségek.

Méltóképpen emlékezett 
meg a Kőbányai Önkor-
mányzat az Új Köztemető 
48-as sírhelyeinél az 1849. 
október 6-án mártírhalált 
halt tizenhárom aradi vér-
tanú emléke előtt. „A kivég-
zés után már egy-két órával 
gyászoló tömegek zarán-
dokoltak a vesztőhelyre” – 
emlékeztetett Dr. Varjuné 
dr. Fekete Ildikó, a Kelet-
Pesti Tankerületi Központ ve-
zetője ünnepi beszédében.

A rendezvényen a Fekete Ist-
ván Általános Iskola tanulói 
részleteket olvastak fel a vér-
tanúk búcsúleveleiből, verset 
szavaltak és felidézték a sza-
badságharc leverésének gyá-
szos körülményeit. Ezt köve-
tően a város vezetői, így D. Ko-
vács Róbert Antal polgármes-

ter és alpolgármesterei, dr. Pap 
Sándor, Radványi Gábor és 
Weeber Tibor megkoszorúzták 
a sírokat. A tisztelet virágait 
helyi politikai pártok, az LMP 
részéről Tóth Balázs képvise-
lő, valamint dr. Mátrai Gábor 
és Agócs Zsolt (Fidesz) képvi-
selők, illetve civil szervezetek, 
nemzetiségek, az 56-os Szövet-
ség és iskolák képviselői is el-
helyezték.

Hírek 

Beváltható 
a régi ezres

Továbbra is beválthatók 
az október 31-én forgalom-
ból kivont régi ezerforinto-
sok. A bankjegyek minden 
bank- és postafiókban há-
rom évig, az MNB lakossá-
gi pénztárában 2038. októ-
ber 31-ig díjmentesen vált-
hatók át.

Rendőrautóra 
ugrott a hídról
Hiába próbálták lebeszélni 
az ugrásról a rendőrök azt 
a bódult férfit, aki a Pong-
rác úti vasúti felüljáróról 
zuhant szolgálati kocsijuk-
ra. Az egyenruhások a jár-
művel direkt a híd alá áll-
tak, hogy a férfi ne a beto-
non érjen földet. A sérültet 
a mentők kórházba vitték.

Ha Ön vagy valaki a kör-
nyezetében krízishely-
zetben van, hívja mobil-
ról is a 116-123 ingyenes, 
lelkielsősegély-számot!

Támogatások a testülettől
A képviselő-testület a Hős utca kérdése mellett többek között döntött a Törekvés SE 4 millió 
forint értékű támogatásáról, valamint 1,5 millió forinttal az idén hetvenéves Deák Bill Gyula 
idei koncertjeinek rendezését is finanszírozta. Saját halottjává nyilvánította az október 13-án el-
hunyt Kittrich József Károlynét, aki a Pongrác út 9. alatti felnőttrendelőben dolgozott.

Az ülésen Somlyódy Csaba (MSZP) a népligeti Nagyvendéglő bontásáról kérdezte D. Kovács 
Róbert Antalt. Mint a polgármester elmondta: Kőbányának a bontáshoz tulajdonosi hozzájáru-
lást kellett volna adnia, amelyet ugyan késve, de megkért a bontást végző fővárosi gazdasági 
társaság. A romos, funkciótlan, balesetveszélyes épület nem műemléki védettségű, és a meg-
tartása funkciója újraélesztése esetén sem lett volna lehetséges.

Nagy razziát tartott a rendőrség a problémás tömbökben

Biztonságosabb lesz
a Hős utca
A Kőbányai Önkormányzat is lépett a Hős utcában élő családok 
védelmében. A képviselő-testület ellenszavazat nélkül döntött 
arról: támogatja, hogy a társasház a 15/A–B alatti ingatlanokat 
körbekerítse, és portaszolgálatot állítson fel.

Vértanúk előtt tisztelgett a kerület

A rendőrök 29 személyt 
állítottak elő

Jelentős 
rendőri erő 
vonult fel

Drog és pszichoaktív 
szerek miatt indult a 
razzia

Elfogásokra 
is sor került

Weeber Tibor, Radványi Gábor, 
D. Kovács Róbert Antal és 
dr.Pap Sándor (balról jobbra) 
a mártírokra emlékezett

Ünnepi műsor 
a temetőben

Helyszínbejárás
a rendelőben

Kívül is 
megújul 
az épület

Szilágyi-Sándor András a polgár-
mestertől vette át megbízólevelét
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Kőbánya idén is bizonyította, hogy különösen odafigyel korosabb polgáraira. Októberben, az Idősek Hónapján az önkormányzat nagyszabású 
rendezvényekkel, programokkal várta e korosztály tagjait. Ismét hatalmas sikert aratott a tavaly indult kezdeményezés, amelynek keretében 
kilencszáz kőbányai nyugdíjast invitált a kerület az Operettszínház vidám előadására, de Kőbánya nemcsak ebben az egy hónapban gondosko-
dik idősebb lakóiról. Az aktív időskor biztosításához egész évben egymást érik az önkormányzat által is támogatott sportprogramok, rendezvé-
nyek, közösségi találkozók.

Az Idősek Hónapján idén is az 
Operettszínházban tartott mű-
sort kísérte a legnagyobb érdek-
lődés és izgalom. A Mágnás Mis-
ka című előadás gyakorlatilag a 
nyitánya volt az eseménysoro-
zatnak, hiszen az Idősek Világ-
napja előtt egy nappal, szeptem-
ber 30-ára szervezte meg az ön-
kormányzat. A nyárias vasárna-
pon már jóval az előadás kezde-
te előtt ellepte a Nagymező utcát 
a meghívott kilencszáz kőbányai 
nyugdíjas, akik vidáman fotóz-
kodtak a teátrum előtti Kálmán 
Imre-szobornál.

– Már a tavalyi előadáson is itt 
voltunk, egyszerűen szuper volt 
– tartott élménybeszámolót a vá-
rakozó Zsuzsa és Miklós, akik 
mint megtudtuk, már 18 éve há-
zasok. A várakozók szinte mind 
egyetértettek azzal, hogy a Kő-
bányai Önkormányzat operett-
meghívása országos szinten is az 
egyik legegyedibb program, ami-
vel a nyugdíjasoknak kedvesked-
ni lehet. Az előadást megelőző-
en D. Kovács Róbert Antal a szín-
padról köszöntötte a közönséget.

– Bizony hajoljatok 
meg az öregeb-

bek előtt, akár utcaseprők, akár 
miniszterek – mondta a korosabb 
generáció számára kijáró tiszte-
letről a polgármester Kosztolányi 
Dezsőt idézve. D. Kovács Róbert 
Antal szerint Kőbánya 73 ezer la-
kójából 25 ezer minimum 60 éves, 
míg háromezren már a nyolcva-
nadik életévüket is betöltötték. 
Minthogy az idős kort egyre töb-
ben érik meg napjainkban, ezért a 
szépkorúaknak nemcsak a tiszte-
let, hanem a törődés is kijár, és a 
polgármester szerint Kőbánya ki-
emelten figyel arra, hogy polgárai 
idős éveit megszépítse.

Az előadáson a közönség lát-
hatóan és hallhatóan pompásan 
szórakozott. Marcsa, a mosoga-
tólány (Peller Anna), és a vagyo-
nos „gerófnak” eladott Miska lo-
vász (Peller Károly) évődései, vi-
tái alatt kitörő kacagás rázta meg 
a zsúfolásig telt nézőteret. A két 
felvonás szünetében azonban a 
szervezők további meglepetésről 
is gondoskodtak: a vendégeket te-
rített asztalok várták, s azokon 
pogácsa, perec és frissítő.

A mintegy háromórás előadás 
után hazafelé tartó tömeg nem-
csak a mostani és a tavalyi, de 
már a „jövő évi” előadást is izga-
tottan kibeszélte. Sokan ugyanis 
azt fejtegették, hogy remélhető-
leg jövőre is hasonló meglepetés-
ben lesz részük az Idősek Világ-
napja alkalmából, s ezzel a mos-
tani remek szereposztással talán 
a Csárdáskirálynőn vagy a Lu-

xemburg grófján derülhet-
nek nagyokat.

A kilencszáz 
kőbányai nyugdíjast 
a polgármester 
köszöntötte

Novemberben jön
a nyugdíjprémium
November közepén kapják 
meg az érintettek a nyugdíj-
prémiumot, ami idén maximá-
lisan 18 ezer forint lesz. Ez az 
extrapénz azokban az eszten-
dőkben jár, amikor a gazdasá-
gi növekedés meghaladja a 
3,5 százalékot. A mutató idén 
várhatóan 0,9 százalékpont-
tal lesz nagyobb a küszöbér-
téknél, így a havi nyugdíj ne-

gyedét, maximum 20 ezer fo-
rintot ezzel a számmal kell 
megszorozni. Akinek tehát az 
ellátása eléri a 80 ezer forin-
tot, az már megkapja a maxi-
málisan járó 18 ezer forintot. 
Viszont akinek a havi nyugdí-
ja ennél kevesebb, az arányo-
san kisebb összegre számít-
hat, 50 ezres nyugdíj esetén 
például 11 250 forintra.

Egyesületek
    az egészségért

Kőbánya abban a szerencsés helyzetben van, hogy 
az önkormányzati támogatással működő klubok, 

szervezetek mellett számos civil egyesület is 
igyekszik megkönnyíteni az idős emberek hét-
köznapjait. Ilyenek a betegségek, betegekkel 

foglalkozó egyletek is.
– A magyar lakosság mintegy tíz százaléka 

szenved csontritkulásban, de az érintettek jó, 
ha harmada tudja ezt magáról – mondta Sel-
meczi Kovács Irén, a Kőbányai Csontritkulá-
sos és Mozgásszervi Betegek Klubja, ismer-
tebb nevén a Kő-Csont vezetője. A betegséget 
nem véletlenül hívják egyébként néma kór-
nak: legtöbbször csak akkor derül ki, amikor 
egy rossz mozdulat, esés következtében tö-
rik a csont. A klub a KÖSZI-ben minden hó-

nap második csütörtökén 15 órától tartja ösz-
szejöveteleit.

Szintén a KÖSZI-ben találkoznak minden 
hónap harmadik keddjén 13.30 és 15.30 között 

a kőbányai cukorbetegek. Az előadásokon élet-
módbeli tanácsadás, vércukorszintmérés, kö-

zös programok szervezése zajlik. A Kőrösiben 
pedig minden hónap harmadik hétfőjén 15 órától 

szervezi találkozóit a Rákellenes Liga helyi szer-
vezete.
– A hegyvidékiekkel jó kapcsolatot ápolunk, így 

nagyon gyakran veszünk részt az ő programjaikon 
– mondta Pál Béla elnök. – Az egészségmegőrzés érdeké-

ben hétfőnként és szerdánként a Széll Kálmán térről indul-
va kisebb-nagyobb túrákra megyünk, amelyekhez bárki csat-

lakozhat.

A Kőbányai Önkormányzatnak kü-
lönösen fontos, hogy az idős embe-
rek saját lakásukban, rendszeres 
ellátás mellett minél tovább ma-
radjanak a társadalom aktív tagjai. 
Az ezt biztosító nappali ellátás ke-
retében hétköznap 8 és 16 óra kö-
zött várják a társaságra, vidám kö-
zösségi programokra vágyókat az 
idősklubok is.

– Mindennapi program a kártyá-
zás, beszélgetés, zenehallgatás, il-
letve az újságolvasás, de gyakoriak 
a különleges foglalkozások is – me-
sélte a teljesség igénye nélkül a klu-
bok nyújtotta lehetőségekről Né-
methné Lehoczki Klára, a Bárka Kő-
bányai Humánszolgáltató Központ 

intézményvezetője. – Az erős közös-
séggé kovácsolódott tagság rend-
szeresen megköszönti a névnapo-
sokat, illetve havonta tart irodalmi 
délelőttöt, mozi- vagy múzeumlá-
togatást, amelyek szintén ingyenes 
lehetőségek. Jó időben pedig átlag 
évente kétszer bográcsozás, illetve 
szalonnasütés a program.

A klubokhoz számos felajánlás is 
érkezik, így a tagok kaptak már er-
délyi mézet, kolbászt, valamint kí-
nai vendégek tartottak ingyenes 
csikungfoglalkozást (energizáló 
torna) is. A klubokban szövődtek 
már szerelmek is, és a társaság, az 
aktivitás a szó szoros értelmében 
életet menthet.

– Egy alkalommal az egyik tag nem je-
lent meg a szokásos időben, mire a töb-
biek felkeresték otthon. Ekkor derült 
ki, hogy az idős, egyedül élő urat a füg-
göny felrakása közben baleset érte, a 
földön feküdt magatehetetlenül. Tár-
sai bejutottak a lakásba, és orvost 
hívtak hozzá – elevenítette fel az 
esetet az intézményvezető.

A Kőbányán működő négy 
közösség az Együtt-Egymá-
sért (Hárslevelű u. 17/A), az 
Őszirózsa (Román u. 4.), 
a Borostyán (Keresztúri 
u. 6/A), illetve a Pong-
rá c  I d ő s e k  K l u b -
ja (Salgótarjáni 
u.  47.).

Színes programok
az idősklubokban

A közösségi média a generációkat is összekötheti

Világhálóval a magány ellen
A közösségi oldalak 
segíthetnek a 
kapcsolattartásban

Gyakori, hogy az idős korral az 
emberi kapcsolatok fellazul-
nak, a távolra költözött gyer-
mekekkel, unokákkal, vala-
mint a kevésbé energikus ba-
rátokkal ugyanis nehéz az 
érintkezés – ezt orvosolhatják 
az internetes közösségi portá-
lok. A bennük rejlő lehetősége-
ket a Nyugdíjasok Akadémiája 
előadás-sorozat keretében Uj-
helyy Attila, a Milton Fried man 
Egyetem előadója ismertette a 
Kőrösiben.

– A Facebook, a YouTube vagy 
a Messenger és a Viber óriási 
lehetőséget rejtenek, de csak 
akkor, ha az ember megfontol-
tan használja őket – magyaráz-
ta az előadáson a kommuniká-
ciós szakértő. – Mivel a mostani 
fiatalok, de már a középkorúak 

is napi szinten használják eze-
ket, így a közösségi média azt a 
felületet tudja nyújtani, ahol az 
idősebb generáció gyakorlati-
lag a legegyszerűbben teremt-
het kapcsolatot a gyermekek-
kel, unokákkal.

A közösségi médiafelületek 
népszerűségének fő oka, hogy 
az azokon fellelhető tartalmat – 
mint azt neve is mutatja – a kö-
zösség alakítja. Így olyan témák 
érhetőek el, amelyek a legszé-
lesebb réteget érdeklik, vagy 
szigorúan arról a személyről 
szólnak, aki a videókat, fény-
képeket, írásos beszámolókat 
közzéteszi. Ezért a Facebook 
kitűnő eszköz arra, hogy egy 
nagyszülő bármikor értesüljön 
arról, mi történik az unokájával, 
hiszen a fiatalok gyakran igye-

keznek minél több fotót és gon-
dolatot megosztani ezen az ol-
dalon. A fiatalabb korosztályok 
online világának megismerése 
segíthet a generációs szakadék 
áthidalásában. A szakember 
azonban figyelmeztetett a mo-
dern technológia veszélyeire is.

– A közösségi média (Face-
book, Instagram stb.) könnyen 
beszippantja az embert, az is-
merősök „internetes naplói-
nak” nézegetése oda vezethet, 
hogy idővel helyettesíti a sze-
mélyes kapcsolatokat, és túl 
sok időt rabol el – magyarázta 
Ujhelyy Attila. Ezért tanácsos el-
dönteni, milyen tartalmakra va-
gyunk kíváncsiak – pl. a családi 
kapcsolatok ápolása –, és meny-
nyi időt áldozunk az internetes 
világra.

Az Idősek Hónapjának legener-
gikusabb programja a korosab-
bak kis „kőbányai olimpiája”, 
a Szenior Tízkarikás Játékok. 
A Kocsis Sándor Sportközpont-
ban tartott rendezvény idén is 
nagy sikert aratott, hiszen a kö-
zös mozgás és a barátságos ver-
sengés mellett rengeteg díj is 
gazdára talált.

Mint korábban, idén is him-
nuszénekléssel, illetve D. Ko-
vács Róbert Antal polgármester 
köszöntőjével indult a program. 
A mintegy 150 nevező közös be-
melegítését követően meg is kez-
dődött a küzdelem, de a Mozdulj 
Kőbánya! rendezvénysorozat 
részét képező tornán nemcsak 
a sportpályán volt erre lehető-

ség. A kevésbé 
aktívak 13 + 1 
kérdéses totón 
mérhették ösz-
sze tudásukat 
– természete-
sen sport téma-
körben.

M í g  a  k é -
nyelmesebbek 
a totót töltö-
gették, a sze-
nior sportolók 
bele is kezdtek 
a versengésbe. 
Szükség is volt rá, hogy a me-
zőny „felpörögjön”, mert legtöb-
ben akár három számban is pró-
bára tették magukat. A verseny-
zők 30 méteres síkfutás, bün-

tetődobás kosárlabdával, cél-
ba lövés csúzlival, darts, foot-
golf, gumicsizmadobás, mini-
gerely-hajítás, nordic walking, 
pétanque számokban indulhat-

tak. Legnagyobb de-
rültséget a footgolf – 
a labdát lábbal kel-
lett a kijelölt körök-
be vezetni –, illetve 
a gumicsizmák haji-
gálása okozta, főleg 
hogy a nehéz lábbelit 
legtöbben saját mód-
szer alapján igyekez-
tek eldobni.

A technikai számokban gyor-
san kiderült, ki az, aki „nem ma 
kezdte” az ipart. Az asztalite-
niszezők között profi játékával 
kitűnt Győrffy István, aki ké-

sőbb meg is nyerte kategóriá-
ját. „25 évet játszottam, orszá-
gos versenyeken is indultam” – 
mondta Győrffy István, aki egy-
kor a Kőbányai Lombik ping-
pongozója volt.

A versengéshez hasonló izgal-
makat hozott az ebéd utáni ered-
ményhirdetés is. Mivel a spor-
tolók teljesítményét nemcsak 
női és férfi kategória, illetve az 
egyes számok alapján díjazták, 
hanem három korosztályban is, 
így mintegy nyolcvanan kaptak 
kisebb-nagyobb ajándékokat az 
oklevelek, érmek mellé.

Közös bemelegítés

Már az első ütéseknél 
kiderült, ki gyakorlott 
játékos

Csúzlival a 
céltábla ellen

Nagy sláger volt a 
gumicsizma-hajítás

Mintegy 150 versenyző a Szenior Tízkarikás Játékokon

Csúcsformában 
a sokadik X után is

Tisztelgés az idősek előtt
Újra megtelt az Operettszínház, az Idősek Hónapján színes programokkal lepte meg az önkormányzat a szépkorúakat
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A kormány tervei szerint lap-
zártánk után indult el a csalá-
dok támogatásáról szóló nem-
zeti konzultáció. A népesedé-
si tanácskozás kapcsán szám-
ba vettük a Kőbányai Önkor-
mányzat azon támogatásait, 
amelyeket a város a törvényi 
kötelezettségen túl biztosít a 
kerületi családoknak.

Az önkormányzat a megszü-
letett gyermekeknek egyéves 
korig babakelengyét ajándé-
koz, ami étkészletet, mackót, 
kifogót, cumisüveg-hőtartót, 
plédet, partedlit és pelenkázó-
táskát tartalmaz harmincezer 
forint értékben. A rotavírus el-
leni oltás több tízezer forin-
tos vakcináját szintén a kerület 
állja a kicsi 15 hetes koráig, míg 
a tízévesek a fertőző agyhár-
tyagyulladás és szepszis elle-
ni négykomponensű védőoltást 
kérhetik. A HPV elleni védőol-
tás a fiúknak kedvezményesen 
ötezer forintba kerül (a lányok 
oltását az állam ingyen biz-
tosítja), de a rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatásban ré-
szesülő fiataloknak ez is térí-
tésmentes.

Kőbánya igyekszik a kisgyer-
mekesek életét megkönnyíteni. 
Így az önkormányzat több böl-
csődében és óvodában sószo-
bákat alakított ki, és a kicsik 
tisztasági csomagot is kapnak. 
Két bölcsiben (Apró Csodák és 
Apraja Falva) időszakos gyer-

mekfelügyeletre van lehető-
ség, míg a játszócsoport szol-
gáltatást a szülők gyere-
keikkel együtt vehetik 
igénybe. A Fecskefé-
szek bölcsődében 
korai fejlesztő, 
a Gesztenye 
oviban au-
tistacso-

port működik, s az önkormány-
zat támogatja a családi bölcső-
dék működését is – ezekben két 
felnőtt legfeljebb hét gyermek-
re vigyáz.

Minden kőbányai vagy a ke-
rületben tanuló általános, il-
letve középiskolás után jár az 
ötezer forint értékű tanévkez-
dési támogatás. A rászoruló 
felsősök és középiskolások évi 
kétszer pályázhatnak a Kőbá-
nya számít Rád! ösztöndíjra is: 
előbbiek havi öt-, utóbbiak tíz-
ezer forintot kapnak öt hóna-
pon át. A felsőoktatásban tanu-
lókat havi ötezer forinttal segí-
ti a kerület – de a Bursa Hunga-

rica ösztöndíj-

program keretében ezt az ösz-
szeget a főváros és maga az in-
tézmény is kiegészíti. Hason-
lóan pénzbeli támogatásra szá-
míthatnak a jó sportoló diákok.

A rászoruló családok mind-
ezen felül g yermekszámtól 
függően évi ötször jogosul-
tak 10-14 ezer forint értékű te-
lepülési támogatásra – külön 
kérelemre egy esetben az ösz-
szeg 25 ezer forintra emelhető. 
A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő kö-
zépiskolások fél ár helyett in-
gyen étkezhetnek az iskolában, 
míg az önkormányzat a hátrá-
nyos helyzetű 18 év alatti fiata-
loknak is megszervezi az ingye-
nes szünidei étkezést. A rászo-

rulóknak hétezer forint értékű 
karácsonyi csomagot is 

biztosít a kerület.

Kedvezmények 
kártyával
A Kőbányai Nagycsaládos 
Kártyával a legalább három 
kiskorú gyermeket nevelők 
számos kedvezményhez jut-
hatnak. A bölcsődék sószobá-
it térítésmentesen használhat-
ják a bejelentkezést követően, 
és a játszóház szolgáltatás is díj-
mentes. A kerületi kulturális ren-
dezvények, létesítményi szolgálta-
tások és egyes tanfolyamok, egye-
sületi díjak áraiból pedig 20-30 szá-
zalékos kedvezmény jár.

Csecsemőkortól az egyetemi évekig járhat támogatás

Kőbánya kiemelten 
segíti a családokat

Diákok
az istenek hegyén 

Évi akár több százezer fo-
rintot is érhet a rászorulók 
és a több gyermeket ne-
velők számára az önkor-
mányzati segítség.

Zöld út a szakrendelő építésének
Október elején aláírta az új 
kőbányai szakorvosi rende-
lőintézet tervezésére és ki-
vitelezésére vonatkozó szer-
ződést dr. Bodnár Attila, a 
Baj csy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet főigazgató-
ja. Ennek előzménye, hogy 
a kormány kétmilliárd forint 
többlettámogatást ítélt meg 
a beruházásnak, mert az 
utóbbi egy-két évben jelen-
tősen megemelkedett épí-

tési költségek miatt a kivite-
lezők az előzetesen jóváha-
gyott összegnél magasabb 
árajánlatokat adtak le.

A nyílt közbeszerzési eljá-
ráson közös ajánlatot tevő 
B Build & Trade Építőipa-
ri és Szolgáltató Kft., vala-
mint a DIGI-X Építő Zrt. egy-
összegű vállalási ára az épü-
let tervezésére és kivitelezé-
sére mintegy 3,8 milliárd fo-
rint. A vállalkozók 330 mun-

k a n a p o n  b e l ü l 
vállalják a létesít-
mény átadás-át-
vételének meg-
kezdését.

A  B a j c s y - Z s i -
l in sz ky Kó rh á z 
és Rendelőinté-
zet működteté -
sébe tartozó X. és XVII. ke-
rületi, valamint a monori és 
a gyömrői szakrendelők, to-
vábbá a kórház területén 

működő kiemelt progresszi-
vitású szintű osztályok közö-
sen közel kétmillió lakos járó 
beteg ellátásáért felelnek.

Kellemes kötelességüknek tet-
tek eleget a Zrínyi gimnázium 
tanulói: Kőbánya görög test-

vérvárosa, Litóchoro diákjait 
látogatták meg. A görög fia-

talok áprilisban vendéges-
kedtek a kerületben, most 

pedig magyar társaik vi-
szonozták látogatásu-

kat. A tizenöt diákot 
és a három tanárt 

elkísérte Weeber 
Tibor alpolgár-

mester, aki a városházán 
görög kollégáival is találko-
zott.

– A fogadtatásra és a kö-
rülményekre nem lehetett 
panaszunk, mint ahogy a 
programokra sem – szá-
molt be a Kőbányai Hírek-
nek Edényi László, a Zrínyi 
Miklós Gimnázium és Szak-
középiskola igazgatója. 
A vendégek jellegzetes ma-
gyar borokat, édességeket 

és fűszereket vittek aján-
dékba, míg viszonzásul he-
lyi teát, olívaolajat és egyéb 
különlegességeket kaptak. 
A négycsillagos hotelről pe-
dig a tengerre és a hegyek-
re esett pazar kilátás.

A diákok megmászták az 
Olümposzt, amely az ókori 
mondák szerint az istenek 
lakhelye, de a Zeusz kádja-
ként emlegetett hegyi tavat 
is megnézték. Felkeresték a 

környék élővilágával foglal-
kozó múzeumot, ellátogat-
tak egy ókori település rom-
jaihoz, s a mediterrán őszi 
napsütésben a fürdés sem 
maradhatott el. A görög és 
magyar fiatalok között szo-
ros barátságok kötődtek, 
így nem csoda, hogy a haza-
út előtti búcsúzkodás köz-
ben a baráti ölelések köze-
pette egy-egy könnycsepp 
is kicsordult.

5000 FORINT 
ÉRTÉKŰ 

ISKOLAKEZDÉSI 
TÁMOGATÁS

INGYENES ÉS 
KEDVEZMÉNYES 

OLTÁSOK

ÉVI AKÁR 80 EZER FORINT 
ÉRTÉKŰ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

HAVI 5-10 EZER 
FORINTOS ÖSZTÖNDÍJAK 
(KŐBÁNYA SZÁMÍT RÁD!, 

BURSA HUNGARICA)
KEDVEZMÉNYES 

ÉTKEZTETÉS

TISZTASÁGI 
CSOMAG

30 EZER FORINT 
ÉRTÉKŰ 

BABAKELENGYE

Hamarosan megkezdődik a ka-
rácsony előtti lázas készülődés, 
Kőbánya az idei adventi idő-
szakban is színes programok-
kal várja az ünnepet.

Advent első vasárnapja előtt, 
december 1-jén a Csősztorony-
nál vidám disznótoros műsor, 
hurka, kolbász és lacipecsenye 
fogadja az érdeklődőket, a gye-
rekek kézműves-foglalkozáso-
kon vehetnek részt. Másnap a 
Kőrösi Csoma Sándor Kultu-
rális Központnál D. Kovács Ró-
bert Antal polgármester kap-
csolja fel a karácsonyi fénye-
ket, s nemcsak az Újhegyi sé-
tány, a Kőér utca vagy a Kőrö-
si Csoma Sándor út kap díszki-
világítást, hanem a Mély-tó ka-
rácsonyfája és a tavalyihoz ha-
sonló rönk karácsonyfa is dísz-
be borul. A polgármesteri hiva-
tal előtt megnyílik a jégpálya, 
az egész teret krampampuli 
és tea illata lengi be. Az itóká-

kat ingyen mérik majd 
a standoknál, csak a 
bögrékért kell tetsző-
leges összeget fizetni – 
a befolyó összeget pe-
dig a kerület jótékony 
célra fordítja. A  gye-
rekek gyertyát önthet-
nek, illetve ékszert, 
mézeskalácsot és ka-
rácsonyi díszeket ké-
szíthetnek, a nézelő-
dőket tűzzsonglőrshow, fény-
játék és a Pódium Színház elő-
adása szórakoztatja.

A látványos show-elemek, 
programok két további adven-
ti vasárnapon is visszatérnek, 
de a műsor tovább színesedik. 
9-én az Újhegyi Közösségi Ház-
nál a Benned van az X? tehet-
ségkutató győztesei is bemu-
tatkoznak, míg 16-án újra a Kő-
rösihez költözik a vidám forga-
tag, s a Tutta Forza ad karácso-
nyi koncertet.

Nélkülözhetetlen eszköz át-
adására érkezett a kerületi tűz-
oltóságra D. Kovács Róbert An-
tal polgármester és Markstein-
né Molnár Julianna, a Kőbánya 
Tűzvédelméért Közalapítvány 
kuratóriumának elnöke. A ven-
dégek egy újraélesztő készülé-
ket hoztak magukkal. A csomag 
értéke 430 ezer forint, s a köz-
alapítvány az önkormányzat 
segítségével szerezte be a de-
fibrillátort. Marksteinné Mol-
nár Julianna elmondta, a szer-
kezet és tartozékainak idővel 
elkerülhetetlen cseréjét bizto-
sítani fogják.

– Egy közelmúltban történt 
sajnálatos esemény világított 
rá, hogy a tűzoltóságon nincs 
defibrillátor – mondta el a be-
szerzés okát D. Kovács Róbert 
Antal. A közelmúltban ugyanis 
egy 50 év körüli férfi a laktanya 
előtt esett össze, megállt a szí-
ve. A tűzoltók gép nélkül bizto-
sították az eszméletlen ember 
keringését és légzését a men-
tők megérkeztéig. A  polgár-
mester az eset kapcsán utána-
nézett, mi a helyzet a kerület-
ben, s egyéb hiányosságok is ki-
derültek. Így például az, hogy a 
kőbányai defibrillátorok közül 

az Országos Mentőszolgálat in-
ternetről is elérhető rendszeré-
ben csak egy található meg – 
így ezen is változtatni kell. Ma-
gyarországon ugyanis 25 per-
cenként ér valakit hirtelen 
szívhalál, s készülékkel történő 
gyors beavatkozás esetén az új-
raélesztések kétharmada lehet 
sikeres.

Horváth Lajos tűzoltópa-
rancsnok elmondta, minden 
csoportban van legalább egy 
tűzoltó, akinek mentős vég-
zettsége is van, s ezek a kollégák 
meg fogják tanítani társaik nak 
a szakszerű használatot.

Évtizedek adósságát rója le 
az elkövetkező egy évben a 
kerület: több mint egymil-
liárd forintos beruházással 
újra visszanyeri régi vonz-
erejét a Sportliget. A park 
alapkövét – első „kapavágás-
ként” – október 30-án tették 
le a város vezetői.

– A környező lakótelepek 
negyven éve épültek, s az 
akkor még itt éktelenkedő 
agyagbányagödrök helyén is 
ekkor létesültek sok-sok tár-
sadalmi munkával a mostani 
parkok – mondta D. Kovács 
Róbert Antal polgármester. 
– Az eltelt közel fél évszázad 

egyben azt is jelenti, hogy el-
jött a ráncfelvarrás ideje.

A polgármester emlékez-
tetett, hogy a mostani nagy 
munkát nemcsak a szabályo-
zás elkészítése, hanem szé-
les körű lakossági konzultá-
ció is megelőzte. Utóbbiból 
kiderült, a kőbányaiak na-
gyon szeretik, hogy a majd 
húszezres újhegyi lakóte-
lep szomszédságában ilyen 
hatalmas zöldfelület bizto-
sít sportolási és kikapcsoló-
dási lehetőségeket. De per-
sze sorolták a hiányosságo-
kat is, amelyeket a beruhá-
zás keretében most pótolni 

fog a Kőbányai Ön-
kormányzat.

Lényegesen több 
sportág űzésére lesz 
lehetőség: a streetball, tech-
ball, lábtenisz, műfüves foci- 
és kosárlabdapálya, saját 
testsúlyos edzőpark, ping-
pongasztalok, pétanque-
pályák a legmodernebb fej-
lesztéssel készülnek. A Pool 
és Plaza típusú gördeszkapá-
lya mellett a kerékpárospá-
lya 140 méter, a futókör ezer 
méter hosszú lesz. Továb-
bá az új, központi szociális 
épületben büfé, vizesblokk 
és különböző foglalkozások 
számára kialakított terek lé-
tesülnek, míg az akadály-
mentesen megközelíthe-
tő fogadótérre Máltai típu-

sú játszótér és látványos ví-
zijáték épül. Szabadtéri szín-
pad, tanösvény és kutyafut-
tatók állnak majd a Nagyrét 
mellett, míg a várható nagy 
forgalom miatt 83 új parko-
lóhely létesül.

A kerület történetében is 
jelentős fejlesztés nagy mun-
ka lesz, s talán ezt az ünne-
pélyes alapkőletétel is szim-

bolizálta. D. Kovács Róbert 
Antal ugyanis az alapkő he-
lyére illesztéséhez Radvá-
nyi Gábor és dr. Pap Sándor 
alpolgármesterek, Mácsik 
András, dr. Mátrai Gábor és 
Agócs Zsolt önkormányzati 
képviselők és Szabó László, a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatójának segítsé-
gét is kérte.

Életmentő készülék a tűzoltóknak

Adventi programok 
Kőbányán

Egymilliárdos beruházás a minőségi kikapcsolódásért

Újra Kőbánya egyik ékköve lesz a 22 hektáros több-
funkciós pihenőpark, ahol játszóterek, sportpályák 
épülnek és szabadtéri színpad is létesül.

Kezdődik 
a Sportliget 
megújítása

Marksteinné 
Molnár 

Julianna 
adta át az 

eszközt 
Horváth 

Lajosnak

Újra megnyílik a korcsolyapálya

Fénybe 
borul 
a város

A Mély-tó karácsonyfája 
idén is pompázni fog

Első simítások

Megállapodás

Látványterv
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Jóvátételi munka keretében fog-
vatartottak újították fel egy csa-
ládi ház utcafronti támfalát, mi-
után a Maglódi úti, ismertebb 
nevén a Venyige utcai börtönnel 
szemben fekvő ingatlan keríté-
sét graffitikkel rondították el is-
meretlenek.

Mint a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnokságá-
tól megtudtuk, a rabok rendsze-
resen végeznek hasonló mun-
kát, hogy enyhítsék az általuk 
okozott kárt. Persze a fogvatar-
tottaknak ki kell érdemelniük, 
hogy az intézmény falain kívül 
dolgozhassanak. Csak olyanok 
tehetik ezt meg, akik az intéz-
ményben jó magaviseletűek, il-
letve komoly veszélyt nem jelen-
tenek a társadalomra. A kivá-
lasztásnál továbbá a célszerű-
séget is szem előtt kell tartani. 
Mivel a támfal festésére és va-
kolására volt szükség, így most a 
négy munkára küldött fogvatar-
tottból kettő eleve festő végzett-
ségű volt.

A jóvátételi munka ma már 
igen elterjedt: 2017-ben 24 in-
tézet 276 alkalommal, össze-
sen 1528 fogvatartott bevoná-
sával vett részt ilyen akciókban. 

Kőbányán például áprilisban a 
Föld Napja alkalmából szemetet 
szedtek a rabok, de a szeptemberi 

X. Rendvédelmi Napon is vállal-
hattak például pakolással, rend-
rakással összefüggő feladatokat.

KERT ÉS BALKON

Kétnyári virágaink
Kissé megtévesztő ezeknek a növé-
nyeknek a gyűjtőneve: kétnyáriak. 
Ősszel és tavasszal virágoznak, fagy-
mentes napokon télen is díszítenek. 
A legzordabb időben is jelen vannak, 
némi vidámságot és színt csempész-
nek az őszi, téli, kora tavaszi kertbe.

Kétnyári növényeknek az olyan lágy 
szárú növényeket nevezzük, amelyek 
neveléséhez két évre van szükség. A 
magvetés ideje május–június. A mag-
vetés évében, vagyis az első évben a növény a fajfenntartó 
szerveit fejleszti (levél, szár, gyökér), illetve kevés számú vi-
rágot is hozhat, majd a második évtől, a fagyok múltával virá-
gozni kezd. A nyári meleg hatására a kétnyáriak megnyúlnak, 
termést hoznak, majd elpusztulnak. Sokkal kevesebb valódi 
kétnyári növényt ismerünk, mint egynyárit vagy évelőt. Közü-
lük az árvácska (Viola witrockiana) talán a legismertebb, ez 
Európában és Ázsiában honos. Azok a növények, amelyeket 
napjainkban láthatunk, keresztezés eredményei. Napra vagy 
félárnyékba ültessük, rendszeresen öntözzük. Alkalmas bal-
konládába is. Virágágyba 15 x 15 cm-es távolságra ültessük. 
Nagyon hálás és mutatós növény. A százszorszép (Bellis pe-
rennis) termesztett változata nagyon kedvelt. Felhasználása 
változatos, balkonon és kertben egyaránt. Virágágyba 20 x 20 
cm-re ültessük. Kedveli a jó vízáteresztő, tápanyagdús talajo-
kat. Napos vagy félárnyékos helyet válasszunk neki.

A török szegfű (Dianthus barbatus) a magasabbra növő két-
nyári növényeink közé tartozik. Napos helyre ültessük, rend-
szeresen öntözzük. Használhatjuk vágott virágként, de ala-
csonyabb fajtái jól mutatnak virágágyakban is. Rendkívül il-
latos, jó vázatartósságú növény. Kissé méltatlanul kezeljük, 
az utóbbi időben kezd kiszorulni a kertekből. A sárga vio-
la (Cheiranthus cheiri) szintén vágott virágként használatos, 
vagy virágágyba ültetendő kétnyári. Kedveli a napot, az eny-
hén meszes talajokat és a harmonikus vízellátást. A harangvi-
rág (Campanula medium) az egyik legszebb vágott kétnyári 
növényünk. Hosszú száron hozza harang alakú virágait, ame-
lyek lehetnek fehér, rózsaszín, lila vagy kék színűek. Az őszi 
időszakban soha nem virágzik, csak kimondottan nagy levél-
rózsát alkot. Virágzási ideje: június–július. A gyűszűvirág (Di-
gitalis purpurea) szintén nagy termetű, kétnyári növény. Piros 
színével uralja azt a kertrészletet, ahová telepítettük. Vágott 
virágként használjuk, július hónapban nyílik. Óvatosan bán-
junk ezzel a növénnyel, mert erősen mérgező!

A kétnyári növények zömében olyan időszakban virágoz-
nak, amikor más növények nem. A nyár elején virágzó kétnyá-
riak viszont olcsó, nagy mennyiségű vágott virágot biztosíta-
nak néhány négyzetméteren a családnak. Bármilyen célra ül-
tetjük ezeket a növényeket, nagy örömöt okoznak számunkra.

Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium  és 
Szakközépiskola igazgatója

Óránként

650 Ft-t
ól!

Utánfutóbérlés
a Kerepesi úti

AVIA-tól

Hívjon minket:
20 979 1555

Az év első kilenc hónapjában 
mintegy háromszázezer ké-
mény ellenőrzését végezték 
el a kéményseprők Budapes-
ten. A tapasztalatok szerint je-
lenleg minden tizedik, mintegy 
harmincezer kémény felújítá-
sa, átalakítása időszerű a fővá-

rosban, és a szakembereknek 
1242 esetben közvetlen életve-
szélyes helyzetre kellett felhív-
niuk a figyelmet.

A kéményellenőrzés mellett 
a tüzelőberendezések karban-
tartását is javasolt elvégezni. 
Figyelni kell továbbá arra is, 

hogy a fokozott záródású nyí-
lászárók esetén megfelelő le-
gyen a levegő-utánpótlás, illet-
ve a mesterséges elszívást oko-
zó háztartási eszközök (párael-
szívó, szagelszívó stb.) meglé-
te esetén pedig arra ügyeljünk, 
hogy ezek a tüzelőberendezés-

sel egyidejűleg ne működhes-
senek.

Jövőre a fővárosiak elektroni-
kusan is tarthatják a kapcsola-
tot a FÖKÉTÜSZ-szel. Így a sze-
mélyes online felületen minden 
kéménnyel kapcsolatos ügyin-
tézés elérhető lesz.

Bőven volt oka a Pataky Női-
kar énekeseinek az elmúlt he-
tekben, hogy dalra fakadjanak. 
Az  immár nemzetközi hírű, 
Kőbányáért Díjjal is kitünte-
tett együttes októberben ünne-
pelte fennállása 25. évforduló-
ját, s a Kőrösiben tartott hang-
verseny után négynapos olasz-
országi turnéra indultak.

A Veronában és Faenza váro-
sában adott koncerteken szűn-
ni nem akaró tapssal jutalmaz-

ta a hálás közönség az énekese-
ket, akik a magyar kultúra nép-
szerűsítéséről sem feledkeztek 
meg. Az előadásokon Lajtha 
László Magnificatja, valamint 
kortárs magyar szerzők kórus-
művei is felcsendültek. A siker 
nem egyedülálló, hiszen a kar 
nemzetközileg is ismert: tu-
catnyi versenyen vettek részt, 
számos díjat begyűjtve.

– Együttesünk az 1982-ben 
a lapít ot t Ca n zone L eá ny-

karból a lakult, ami ma is a 
Kroó György Zeneiskola kó-
rusa – monda dr. Fazekas Ág-
nes, aki kezdetektől a kar ve-
zetője. – Sikerünk titka, hogy 
nagyon összeszokott közös-
ség vagyunk, hiszen tagjaink 
legnagyobb része a zeneisko-
la növendéke volt egykor. En-
nek ellenére szívesen várunk a 
Kőrösiben tartott heti két pró-
bánkra bárkit, aki szeret éne-
kelni.

Kőbánya ismert épületeinek 
másai, részletesen kidolgo-
zott járműmakettek, kis ágak-
ból mintázott fák sorakoznak 
Zsemlye Ildikó műtermében. 
A szobrászművész nagy mun-
kában van: öt olyan kisplasz-
tikán dolgozik, amelyek a ke-
rület jól ismert helyszíneit je-
lenítik meg. Az alkotások el-
készültével Kőbánya is egyi-
ke lesz azon településeknek, 
amelyek nevezetességeiket 

látássérülteknek is meg tud-
ják mutatni.

–  A  K őr ö s i  Mű v e l ő dé -
si Központot és környékét, a 
Csősztornyot és környékét, a 
Kőbánya alsó vasútállomást, 
az Élessarkot és a sörg yár 
régi épületeit mintázom meg 

– mondta a vállalkozás-
ról Zsemlye Ildikó, aki 
az első két kisplasztika 

elkészült mintáját már 
meg is mutatta lapunk-

nak.
A művésznő al-
kotásai a legna-

gyobb gonddal 
készülnek, s 

gyakorlati-
lag tökéle-
tes másai 
lesznek a 
kiszemelt 
helyszí-
neknek, 
csa k k i-
sebbek. 
A 80 x 64 

centis kisplasztikákon bámu-
latos részletességgel és pon-
tos méretaránnyal látható 
majdnem minden: a gyalogát-
kelők, az elrobogó vonat, vagy 
éppen a külső sávban araszo-
ló buszok – az épületek para-
métereiről már nem is beszél-
ve. Ehhez persze nem minden-
napi precizitás szükséges, és a 
legmodernebb technológiát is 
segítségül kell hívni.

– A pontos munkához mi-
nél több dokumentumot, így 
alaprajzot, fotókat kell besze-
rezni, legutóbb például óriá-
si szerencsével a Csősztorony 
régi iratai kerültek a kezem-
be. De sokat használok légi fo-
tókat, az interneten a Google 
Earthöt böngészem, s néha 
3D-s nyomtatást is igénybe 
veszek, vagyis azt a techno-
lógiát, amikor egy eszköz (a 
nyomtató) fotók alapján ké-
pes felépíteni az adott modellt 
három dimenzióban – mondta 
Zsemlye Ildikó.

Az egyes épületek, tárgyak 
kimunkálása az adatgyűjtést 
követően indul: egy szivacsos 
alapra kerül rá a könnyen ala-
kítható plasztilin (egyfajta 
gyurma). Az egyenként meg-
formázott épületekből, for-
mákban viaszból kiöntött jár-
művekből pedig összeáll a ké-
sőbbi szobor alapja, a minta. 
A kész makettet ezt követő-
en újra darabjaira kell szedni, 
hogy az öntőmester szilikon-
negatívot készítsen az egyes 
tárgyakról, majd a sok-sok 
bronzszobrocska egyenként 
készül el. Végezetül az eleme-
ket össze kell hegeszteni, így 
lesz egységes az alkotás.

A kész szobrok vajszínű 
mészkő talapzatokon fognak 
állni azokon a környékeken, 
amelyeket ábrázolnak. A szob-
rokat így a látássérültek is 
megfoghatják, s feltárul előttük 
a környék, ahol talán évtizedek 
óta élnek, de sokat mégsem ér-
zékelhettek a városképből.

Újabb lendületet kap Kőbá-
nyán a faültetés, a FŐKERT 
Zrt. ugyanis összesen 224 fát 
ültet el a fővárosi gondozású 
utak mentén. A kijelölt he-
lyeken a karókra felszögelt 
táblák már hirdetik, hogy 
rövidesen kezdődik a mun-
ka. Pontosabban az már el is 
kezdődött: a gödröket a fő-
városi kertészeti cég mun-
katársai kiásták, de nem 
sokkal később friss földdel 
be is temették.

– A kiásott gödrökben 
százszázalékos talajcserét 
végeztünk – írta a FŐKERT 
lapunk azon kérdé sére, 
hogy egyelőre miért nem ke-
rültek a betemetett lyukak-
ba csemeték. – A kialakítás-
ról általánosságban elmond-
ható, hogy egy-két hónappal 
az ültetés előtt kell végez-
ni az ülepedés miatt. Társa-
ságunk fővároszerte kettő-
ezer-ötszáz fát ültet a 2018-
as őszi időszakban, így ha-
ladnunk kell az előkészítési 
munkálatokkal, ám a gödrök 
a balesetveszély elkerülésé-
nek érdekében nem marad-
hatnak nyitva.

Attól nem kell tartani, 
hogy a lyukak visszatemeté-
se miatt nem kerülnek a cse-
meték a jól kialakított hely-

színekre. Azt azon-
ban nem tudták pon-
tosan megmonda-
ni, hogy mikor vég-
zik el az ültetést, az 
időpontot firtató kér-
désünkre azt a vá-
laszt kaptuk, hogy „amint 
a faiskolától szállítják a fá-
kat”. Mindenesetre a mosta-
ni időszak végére azt terve-
zi a cég, hogy a Sibrik Miklós 
úton 64 fát ültet, míg a Har-
mat utcába 111 darab kerül, a 
Keresztúri útra pedig továb-
bi 49-cel számolhatunk. Így 
összesen 224 fával gazdago-
dik Kőbánya.

A 10000 új fát Budapestre! 
program keretében egyéb-
ként korábban is kapott fa-
csemetéket a kerület. A tár-
saság 2016 őszén már be-
lefogott az ültetésbe, s az 
idei esztendő tavaszáig ösz-
szesen 976 darab facsemete 
került a kőbányai utcák mel-
lé. A FŐKERT valószínűnek 
tartja, hogy jövő év tavaszán 
újabb hullámban folytatják 
majd a munkát Kőbányán. 

Munkatársakat keres a bv
Országos toborzásba kezdett a büntetés-végrehajtás: szinte 
minden munkakörbe (felügyelő, gépkocsivezető, pszicholó-
gus, gazdasági társaságokhoz polgári alkalmazott stb.) keres-
nek kollégákat. Fontos: a büntetlen előéletű, felnőtt magyar ál-
lampolgárok rendelkezzenek belföldi lakhellyel és középfokú 
végzettséggel. A felvételizőknek egészségügyileg, pszichikai-
lag és fizikailag is alkalmasnak kell lenniük. A büntetés-végre-
hajtásban dolgozók kezdő fizetése tiszthelyettesek esetén mi-
nimum havi bruttó 228 ezer forint, tiszteknél minimum havi 
bruttó 330 ezer forint, amit évi 200 ezer forint cafeteria és más 
számos juttatás egészít ki.

A FŐKERT a kerület három pontján is dolgozik

Folytatódik 
a faültetés

Hamarosan a helyük-
re kerülnek a csemeték 
a Sibrik Miklós úton, a 
Harmat utcában és a Ke-
resztúri úton.

Érdemes kérni a kéményellenőrzést

Énekesek sikere Olaszországban

Vakok előtt is feltárulnak a város terei

Bronzba 
öntött 
Kőbánya

Kerítést 
újítottak 
fel a rabok

Zöldhulladékgyűjtés a hó végéig
Avart és kerti hulladékot tilos égetni Budapesten – ezt 
mondja ki a Fővárosi Közgyűlés rendelete. Az előírást meg-
sértő magánszemélyek akár százezer, a cégek ötszázezer 
forint bírsággal is sújthatók. A zöldhulladék esetében a jog-
szabály elsősorban a helyben komposztálást írja elő, másod-
sorban a háztartási hulladéktól elkülönítve, a Fővárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt. által forgalmazott, erre a célra szolgáló 
zsákban történő gyűjtést. A zöldhulladékot a közszolgáltató 
2018. november 30-ig térítésmentesen szállítja. A Kőbányai 
Önkormányzat segítséget is nyújt a lakosoknak: ingatlanfaj-
tától függően 10–20 darab biológiailag lebomló, 100 literes 
zsák igényelhető díjmentesen a hivatal ügyfélközpontjában, 
illetve a kihelyezett ügyfélszolgálaton. Amennyiben a kapott 
zsák nem elegendő, úgy továbbiak vásárlására van lehető-
ség, erről tájékozódni az fkf.hu-n lehet.

A  ke rü l e t  M u n k á c sy 
Mihály-díjas művésze, 
Zsemlye Ildikó öt jelleg-
zetes helyszínről készít 
szobrot.

HIRDETÉS

Alkotás 
a főtéren
Zsemlye Ildikó mun-
káival Kőbánya több 
pontján is találkozha-
tunk. Az ő alkotása 
a Szent László téren 
Lechner Ödön szobra 
is, míg a Janikovszky 
Éva iskolának a név-
adóról készített mell-
szobrot.

Huszonöt éves a kar

Buszminta 
viaszból

Több darabból 
állnak össze az 
épületek

A támfalat bevakolták 
és újrafestették 
a fogvatartottak
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Kőbányai intézmények a SzakMÁzz! kiállításon 

Szakmáikat
mutatták be
az iskolák

portájára kell leadni (Szent 
László tér 7–14.). A zsűri 
az ovisok, alsósok és felső-
sök munkáit külön bírálja el. 
Eredményhirdetés november 
29-én 16 órakor lesz a Kőrösi 
házasságkötő nagytermében.

Mind a gyerekek, mind a 
szülők ezt követően érdekes 
programon is részt vehetnek. 
17 órától ugyanis dr. Varga 
Tibor jogtörténész Mátyás 
király és a Szent Korona cím-
mel tart előadást. Fellépnek 
a Musica Historica Együttes 
tagjai is.

Rajzverseny 
és előadás
Mátyás királyról

Mint úgy húsz éve minden 
esztendőben, idén is fensé-
ges illatok lengték be a Kada 
utcai általános iskola udva-
rát, amikor az immár hagyo-
mányos paprikáskrumpli-fő-
zést tartották meg. Az ese-
mény nemcsak szülők és 
gyerekek számára jó alka-
lom, hogy jobban megis-
merjék egymást, de arra is 
remek apropó, hogy a sok 
évvel ezelőtt elballagott nö-
vendékek visszatérjenek a 
suliba.

A főzőcskézés összné -
pi krumplipucoló verseny-
nyel kezdődött: a felsős csa-
patok a tanári válogatott el-

len mérkőzhettek. Ezt köve-
tően tizenhat osztály tanu-
lói és a diákok szülei állhat-
tak egy-egy bogrács mel-
lé – a tizenhetedik üstben 
rotyogó ételt pedig az egy-
kori kadások kevergették. 
Miköz ben az étel készült, 
a diákok izgalmas gyakor-
latokban mérhették össze 
ügyességüket: volt gólya-
lábon járás, dekázás, bubo-
rékkapkodás, kártyavárépí-
tés. A legjobbak pontokat 
nyertek, amelyekért cseré-
be olyan szolgáltatásokat 
vehettek igénybe a tanárok-
tól, mint frizurakészítés, fo-
tózás vagy arcfestés.

     Paprikás krumpli
Kada módra

Nemcsak maga a rendez-
vény, de a kőbányai isko-
lák pavilonjai is óriási si-
kert arattak a hetedik Szak-
MÁzz! Budapest kiállítá-
son, ahol a szakképző in-
tézmények mellett mun-
káltatók is bemutatkoztak. 
A Hungexpón tartott kétna-
pos rendezvényre több mint 
tízezer pályaválasztás előtt 
álló, hetedik és nyolcadik 
osztályos diák látogatott ki.

A sürgés-forgá s óriá-
si volt a Bercsényi Miklós 
Élelmiszeripari Szakgim-
názium, Szakközépisko-
la standjánál. Ottjártunk-
kor öt fiú éppen ádáz küz-
delmet folytatott egy kérdés-
sorral és Mezei Vera iskolatit-
kárral, aki nem adta könnyen, 
találomra behúzott ikszekre a 
teszt nyereményét: egy négyli-
teres gyümölcslevet.

– Játékos és ismeretter-
jesztő formában mutatjuk be 
a gyerekeknek azt, 
amit az isko-
lánkban 
meg-

tanulhatnak – mondta la-
punknak Mezei Vera. – A nye-
remények olyan termékek, 
amelyeket a tanulóink készíte-
nek a szakmai gyakorlatokon, 
így ivólé, lekvár, de kínálunk 
kóstolót a „házi” felvágottja-

inkból is. Fontos, hogy a fiata-
lok lássák: az itt tanult szak-
mák eredménye az az élelmi-
szer, ami az asztalra kerül.

A pályaválasztóknak a fel-
sőbb osztályos, főleg végzős 
diákok szemléltették, milyen 

érdekes dolgokkal foglal-
kozhatnak, ha élel-

miszeripari 
vagy kör-

nye-
zet-

védelmi képzést választanak. 
A 12. évfolyamos Hor váth Ba-
lázs fehér köpenyben, pipet-
tával segítette a kísérletező 
kedvűeknek megállapítani 
a víz keménységét – a türel-
mes fiatalembertől nem ide-
gen a kisebbek okítása, hiszen 
idővel a tanári pályát szeret-
né választani. Eközben Sza-
bó Ferenc a hentesmesterség-
ről, így a vágásról, töltésről, 
csontozásról, felvágottgyár-

tásról mesélt a 
diákoknak, és 
persze arról a 
tízhetes kü l-
földi munkáról, 
amit a szakmai 
g ya korlat ke-
retében Dániá-
ban végzett.

Szi nt én tö -
meges volt az 
ér de k lő dé s  a 
Ma g ya r Gy u-
l a  K er t é s z e -

ti Szakgimnázium és Szak-
középiskola kiállítóhelyén. 
Itt maga Hajnal Sándor igaz-
gató – lapunk állandó szerző-
je – avatta a tűzdelés, vagyis a 
földből alig kibújt növényék át-
ültetésének titkaiba az érdek-
lődőket. Az asztaloknál folyó 
virágkötés természetesen in-
kább a lányokat vonzotta, míg 
a fiúkat a parképítés, így a tér-
kövek szakszerű lerakása hoz-
ta lázba.

– A legtöbben az egyes virá-
gok neve iránt érdeklődnek, 
de sokan olyan szakmai kér-
désekben kérnek informáci-
ót, mint például hogy a virá-
gok miként szívják fel a vizet 
– osztotta meg lapunkkal ta-
pasztalatait Perián Noémi. 
A  végzős tanuló egyébként 
nemcsak imádja szakmáját, de 
ambiciózus tervet is dédelget: 
idővel saját virágboltban sze-
retné kötni a szebbnél szebb 
csok rokat.

Több mint száz mes-
terséget ismerhet-
tek meg és próbálhat-
tak ki a pályaválasz-
tás előtt álló fiatalok a 
Hungexpón.

KÖZMEGHALLGATÁS 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testülete

2018. november 22-én (csütörtökön)
17:00 órai kezdettel

közmeghallgatást tart.

Helyszín:

Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

A közmeghallgatás napirendje: 

D. Kovács Róbert Antal polgármester évösszegző 
beszámolója

A lakosságot érintő ügyekben – közlekedés, parkolás, 
környezetvédelem, köztisztaság, közbiztonság,
útfelújítás, egészségügy, kultúra, kerületfejlesztés - 
válaszadás a megjelent, felszólalási jegyet kitöltők
részére.

A közmeghallgatás nyilvános! A felszólalási jegyet 
kitöltők hozzászólására háromperces időkeret áll 
rendelkezésre. 

www.kobanya.hu

HIRDETÉS

Érdekfeszítő bemutató tanúi lehettek a 
Kőbánya helytörténete iránt érdeklő-
dők a Kőrösiben. Októberben Szilágyi-
Sándor András Kőbánya vízrajzának 
változásáról tartott előadást. A diák kö-
zel harmincoldalas dolgozatát a múlt 
tanítási évben az országos középisko-
lai tanulmányi versenyre írta, amelyen 
14. lett, míg az esszét a legjobb földrajzi 
tanulmánynak ítélte a zsűri.

– Az információgyűjtéshez sok helybé-
livel beszélgettem, de az Egist és a Dre-

her Sörgyárakat is megkerestem – me-
sélte lapunknak Szilágyi-Sándor And-
rás. – Összességében megállapíthatjuk, 
hogy az elmúlt kétszáz évben Kőbánya 
a vízrajza szempontjából is radikálisan 
megváltozott.

Az előadás elején Kőbánya 18. századi 
képe bontakozott ki a hallgatóság előtt 
– egy patakokkal szabdalt, tavas terület. 
Az Óhegy és Újhegy között eredő Város-
ligeti-patak nemcsak a Városliget tavát 
táplálta. Vízzel látta el a sertéstelepeket 

is, amelyeknek hála, 
Kőbánya álmos kis-
településből fejlő-
dött iga zi vá ros-
sá. A patak sora az 
1900-as évek ele-
jén dicstelen fordu-
latot vett: a kanyar-
gó meder és a mo-
csarak akadályoz-
ták a további fejlő-
dést, így végül zárt 
csatornába terel-
ték, vize nagyobb 
része az Illatos úti lecsapolóárkon át fo-
lyik ma is a Dunába.

Kalandos a története a Rákos-pa-
taknak is. Vizét az Egis gyógyszergyár 
használta, ezért medrét az üzem felé 
terelték. A világháború alatt új üzem-
részek épültek – éppen a patak felett, 
így a víz e szakaszon zárt csőben folyt. 
A vezetékes vízre való áttérés, a vízvé-
delem és az üzemrész biztonsága miatt 
végül 2008 körül került vissza eredeti 
medrébe.

Bő száz éve 40-45 hektáros tó hul-
lámzott a kerület déli részén – emlékét 
a Kúttó városrész őrzi. Az ebből lefolyó 
víz a Gergely és a Vaspálya utca között 
szintén egy 5-6 hektáros tóba ömlött. 
Ezzel szemben a most meglévő tavak, 
így a Balázs-tó és a Mély-tó emberi kéz 
munkái. Ilyen agyagbányatavakat gene-

rációkkal ezelőtt többet is találhattunk 
a kerületben, de feltöltötték őket, mivel 
évente 2-3 gyermek belefulladt a veszé-
lyes vizekbe.

Szintén változtak a felszín alatti víz-
bázisok. A nagy gyárak – így az évi 
690 ezer köbméter vízigényű sörgyár – 
elképesztő mértékben apaszthatták a 
készleteket, hiszen amikor legtöbbjük 
a vezetékes vízre tért át, a város alatt 
húzódó pincerendszer egy része lassan 
víz alá került. Ám a mélység egy komoly 
kincset nem rejt.

– Hévízfeltáró fúrásokat Kőbányán is 
végeztek a szakemberek – magyarázta 
Szilágyi-Sándor András. – Sok sikerte-
len próbálkozás után bebizonyosodott: 
a kerületben nincs hévíz, az 1965-ben a 
felszíntől 1888 méterig mélyített népli-
geti kút is meddőnek bizonyult.

Kőbányát 200 éve még patakok szabdalták, tavak tarkították

A víz szalad, 
a kő marad
Kőbányai diák írta földrajzból az OKTV legjobb szakmai tanulmá-
nyát a múlt tanévben. Szilágyi-Sándor András a kerület vízrajzát is-
mertette.

Különösen izgatottak vol-
tak október 13-án a Kőbá-
nyai Janikovszky Éva Álta-
lános Iskola diákjai. Egy-
részt a munkanap-áthelye-
zés miatt tanítás helyett 
családi napot tartott az in-
tézmény, de eljött a bőví-
tett játszótér és az önkor-
mányzat támogatásával 
felállított zászlók átadásá-
nak napja is. Még nagyobb 
lett azonban a lelkesedés, 
amikor a vendégek között 
Várkonyi András színmű-
vész, a Barátok közt Vili bá-
csija tűnt fel. A művész ki is 
tett magáért: az iskola név-
adójának Ha én felnőtt vol-
nék című humoros írását ol-
vasta fel.

Az ünnepi beszédek el-
hangoztával a gyerekek 
azonnal megrohamozták 
a mászókákat, mások „Vili 
bácsival” fotózkodtak, illet-
ve a szintén meghívott Ré-
vész Máriusz országgyűlé-
si képviselővel be-
szé l g et te k .  M i nt 
Sós Zsuzsanna in-
tézményvezető la-
punknak elmond-
ta, a 2,5 millió fo-
rintos beruházást 
szülői felajánlások-
ból az Arany-Bánya 
Alapítvány finan-
szírozta, amely ko-
rábban már számí-
tástechnikai esz-
közökkel is gazda-
gította az iskolát.

Játszótérbővítés
szülői segítséggel

Perián Noémi 
idővel saját 
boltban kötné 
a csokrokat

Míg a lányokat 
a virágkötés…

…addig a fiúkat 
a parképítés vonzotta

Horváth Balázs a 
környezetvédelemről 
is beszélt

Szabó Ferenc a hentesek 
eszközeit is bemutatta

Ki pucol 
gyorsabban?

Mérlegelés

A Mély-
tó remek 
horgászhely

Ünnepélyes átadás

Önfeledt játék kezdődött

Vili bácsi mindenki 
kedvence lett

Rajzpályá zatot hir-
det a Szent Lász-

ló Király Alapítvány 
és a Kőbányai Önkor-

mányzat a Mátyás ki-
rály-emlékév tisztele-

tére: Hunyadi Mátyás 
születésének 575., trónra 

lépésének 560. évforduló-
ja alkalmából óvodások és ál-

talános iskolások munkáit vár-
ják Mátyás, az igazságos címmel. 
A beküldési határidő november 
16-a. A műveket postán vagy sze-
mélyesen – a név, életkor és elér-
hetőség feltüntetésével – a Kő rösi 
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Rendhagyó módon, de méltóképpen em-
lékezett a Kőbányai Önkormányzat az 

1956-os forradalomról októ-
ber 23-án. A Kőrösi színház-
termében a Pódium Színház 
társulata a Mártírok, avagy 
a Pesti Srácok című musicalt 
mutatta be, amelynek szerzője 
Harsányi Gábor.

– A forradalom napjai törté-
nelmünk legkiemelkedőbb idő-
szaka: egy apró nemzet nemet 
mondott a diktatúrára, és szem-

beszállt a világ akkori legna-
gyobb hatalmával – mondta ün-
nepi beszédében a kétszeres Já-
szai Mari-díjas színész, érdemes 
művész. Harsányi Gábor beszélt 
a szabadságharc előzményeiről 
és eseményeiről, majd a szovjet 
támadásról és a megtorlásról, nem 
felejtve ki a kőbányai védők hősi-
ességét és véráldozatát.

A zenével, tánccal és énekkel fű-
szerezett nyolcvanperces darab be-
mutatta a Tompa utcában lakó fiata-

lok kilátástalan életét, amelybe hir-
telen berobban a történelem. Az egy-
mással bandaháborúzó gyerekek a 
helyi pap vezetésével fognak össze 
a támadók ellen, miközben a közön-
ség hol elérzékenyült hősiességükön, 
hol elborzadt tragédiáikon, hol pe-
dig jót derült az olyan vicces jelenete-
ken, amelyek egy-egy percre feledtet-
ték mindannak a fájdalmát, amit már 
a történelemkönyvekből jól ismerünk: 
a pesti srácok közelgő tragédiáját.

Az előadást követően D. Kovács Ró-
bert Antal személyesen gratulált a mű-
vészeknek, s mint mondta, jó döntés 
volt az ünnepi előadás megszervezése. 
„Ez a darab sokkal inkább eljut az em-
berekhez, mint amikor a polgármester 
kiáll és beszédet mond” – ironizált a vá-
rosvezető. Harsányi Gábor pedig úgy 
fogalmazott: biztos benne, hogy a fiatal 
társulattal még fog együtt dolgozni.

A nemzeti ünnepet követő napon a da-
rabot a Kőrösi újra műsorra tűzte, októ-
ber 24-én ötszáz általános és középisko-
lás gyerek is látta a musicalt.

Ünnepi musical október 23-án a Kőrösiben A magyar blueskirály zenei pályája a kőbányai Pongrác út egyik lépcsőházban indult

Hány éves 
a Kapitány? 70!

Ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egy-
hangúlag támogatta a képviselő-testület, 
hogy Győrffy László töltse be újabb öt évre 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kultu-
rális Nonprofit Kft. ügyvezetői posztját. 
Az igazgató tavaly év elején került a társa-
ság élére, de már 1989 óta dolgozik Kőbá-
nya kulturális életének fejlesztésén.

– Mely programokra büszke leginkább 
az elmúlt két esztendőből?

– Nagyon örülök, hogy visszatért a Nem-
zetközi Gyermek Néptánc Fesztivál, és 
idén elindítottuk a fiataloknak szóló, Ki-
ben van az X? tehetségkutatót. De említ-

hetem az Újhegyi Közösségi Ház programjai 
mellett az uniós forrásból megvalósult test-
vérvárosi tábort, az önkormányzati rendez-
vények lebonyolítását, vagy a családoknak 
szervezett március 15-ei huszártábort.

– És az ismert előadók koncertjei?
– Természetesen ezek is fontosak, ráadá-

sul azért is, mert a színházi előadások, kon-
certek, terembérletek bevételt hoznak, és 
mi is gazdasági társaságként működünk. 
De egy közművelődési intézménynek első-
sorban az a feladata, hogy közösségeket te-
remtsen és az életminőséget javítsa. Erre 
kell koncentrálnunk.

– Mit tart az elkövetkező időszak nagy 
feladatának?

– Van egy gazdag Helytörténeti Gyűjte-
ményünk – a kérdés, hogy milyen múzeu-
mot hozunk létre az új helyszínen. Ma már 
nem elég csak kiállítani a tárgyakat. Meg 
kell szólítani a 2000 környékén és azt kö-
vetően született fiatalokat, hogy meg tud-
juk ismertetni velük a város történetét, 
beléjük csepegtessük Kőbánya szeretetét. 
Ehhez megfelelő digitális elemeket kell 
használni a tárlatok kialakításakor, hiszen 
a generációjukhoz a XXI. század technoló-
giája a kulcs.

Egyhangú támogatás az igazgatónak

– Aki a Rózsadombon született, valószí-
nűleg nem tudhatja igazán, hogy mi a 
blues – szoktad mondani. Tény: a műfaj 
„királycsinálója” Kőbánya lett. Mit merí-
tettél Kőbányából ahhoz, hogy te lettél a 
magyar blueskirály?

– A blues egy életforma, életérzés, és az 
nem érzi igazán, aki nem tapasztalta meg a 
nélkülözést. Gyerekkoromban a külső Jász-
berényi úton laktunk a dzsumbujban, hatan 
éltünk egyetlen szobában. Lavórban füröd-
tünk, a vécé kint volt a folyosó végén. Tu-
dom, milyen örülni egy cukros-zsíros ke-
nyérnek, egy almának. Kell kapni pár po-
font az élettől, hogy ráhangolódj.

– Ilyen pofon, ha az ember híres focista 
akar lenni, aztán egyik napról a másikra 
szertefoszlanak az álmai?

– Nem könnyű, ha az ember egy sérülés 
után arra ébred, hogy orvosi műhiba miatt 
csak egy lába van. Főleg, hogy különleges te-
hetségnek tartottak, és már tízévesen olya-
nokkal játszottam, akik az NB3-ban meg az 
NB2-ben rúgták a bőrt.

– Akkoriban még az MTK-ban játszottál. 
Mégis: „csapat csak egy van, a Ferencvá-
ros”. Miért?

– Az MTK-tól csak három villamosmeg-
állóra laktunk, ezért kézenfekvő volt. A Fra-
di viszont úgy jött, hogy a csapat egykori hí-
res gólkirálya, a néhai Deák Bamba állítólag 
a nagybátyám volt. Igaz, a rokonságot nem 
tudom biztosan, nem jártam utána.

– És a lábad elvesztését hogyan tudtad 
feldolgozni?

– Nehezen, mert sokat csúfoltak is. De fél 
lábbal is fociztam, mankóval lábteniszez-
tem. Majd jött a zene. A kőbányai Pong-
rác úton laktunk, a szomszédban egy roma 
családdal. Az apa zenész volt, és hozott a fi-
ának egy gitárt. Kiültünk a lépcsőházba, ő 
játszott, én meg énekelgettem. Igaz, a szom-
szédok meg ordítottak, hogy takarodjunk 
máshova óbégatni. Aztán idővel jött a Sztár 
együttes, amivel majdnem minden amatőr 
fesztivált megnyertünk, amin elindultunk.

– Igaz, hogy ennek ellenére abba akar-
tad hagyni az éneklést?

– Ez akkor történt, amikor először hallot-
tam Orszáczky Jackie-t és Lakatos Bögöly 
Bélát a Rákfogóban. Soulos bluest énekel-

tek, meg gospelt, amit azóta sem hal-
lottam Magyarországon senkitől úgy 
szólni – gondoltam, ki vagyok én hoz-
zájuk képest.

– Akkoriban a zenélésből meg tud-
tál élni?

– Bár a fellépésekhez szükséges ORI-
vizsgát megszereztem, nem. Ezért itt, 
Kőbányán, a Gábor Áron öntöde te-
herportáján dolgoztam. A műszak vé-
gével onnan jártam próbákra, koncertekre. 
Volt úgy, hogy Orszáczky Jackie-vel kima-
radtunk a syriusos időkben, csak hajnalban 
kerültem haza, és a mosakodás után mehet-
tem újra a gyárba, alvás nélkül.

– Egzisztenciális változást a Hobo Blues 
Band hozott. Hogyan értékeled azt a hat 
évet?

– Az volt az első nagyon komoly zeneka-
rom, még Póka Egon hívott le nem sokkal az 
alapítás után. Gyönyörű hat év volt, renge-
teget marháskodtunk. Ha például valaki-
nek rossz kedve volt, igyekeztünk felvidíta-
ni. Egyszer Hobóval esett ez meg, én meg a 
szimatszatyromból elővettem két szál gyu-
lait koncertre menet a kocsiban. „Kard ki 
kard” – üvöltöttem rá, majd elkezdtünk vív-
ni a kolbászokkal, és pillanatok alatt hihe-
tetlen hangulatot csináltunk.

– Aztán mégis szakítottatok…
– Ez már lerágott csont, főleg mert most is 

rendszeresen együtt játszunk. Voltunk Ko-
lozsváron, júliusban Tusnádfürdőn, ahol 
azt mondták, az évszázad buliját adtuk, pe-
dig Rúzsa Magdi és a Tankcsapda is ott vol-
tak. Tavaly a Tabánban harmincezren jöt-
tek el a Bill–Hobóra. Szerencsés vagyok, 
hogy olyan kitűnő szövegírókkal dolgozhat-
tam együtt, mint Hobo, Koltay Gergő, Hor-
váth Attila.

– Amikor a HBB tagja voltál, az együttes 
akkor élte fénykorát. Hiába a népszerű-
ség, a lemezek kiadása nem volt könnyű. 
Gondoljunk csak a főszereplésetekkel 
készült Kopaszkutya című filmre, aminek 
a lemeze csak 93-ban jelenthetett meg.

– Tény, hogy cenzúra volt, de mi mentünk 
előre. A sikereinket jól mutatta, hogy ami-
kor kezdetben még egyetlen lemezt sem ad-
tunk ki, a Pajtás című újság slágerlistáján 
már öt dalunk is szerepelt.

– „A televíziót nem nézem, mű-
sorom nem adják: Bill Kapitány 
hatvan lett, csak kevesen tudják” 
– tíz éve énekelted a Hatvan csa-
páson, ami platinalemez lett. Mi-
közben a népszerűséged töret-
len, a mellőzés mintha maradt 
volna.

– Ma sem játszanak a rádiók, té-
vék túl sokat, ezeket a most futó ze-
nekarokat nyomják, de ők szerin-
tem nem sokról szólnak.

– Sokan mondják: ezzel a hang-
gal világhírű lettél volna, ha 
mondjuk Amerikában születsz. 
Nem láttál lehetőséget a külföld-
ben?

– A régi nagyok közül Orszáczky Jackie-
re nagyon felnéztem, remek ember volt, so-
kat tanultam tőle. Ő Ausztráliába disszidált 
a 70-es években, és hívott is ki magához. De 
nem mentem, nem akartam itt hagyni édes-
anyámat, akit mindig imádtam. Magyar va-
gyok, itt akarok élni és halni – mondhatnám 
„itt temetnek el”.

– Persze itthon is van lehetőség: tévé-
műsorok, tehetségkutatók. Csak hogy is 
énekeltétek a Kopaszkutyában? „Le kell 
menni kutyába…”

– Hívtak a Vacsoracsatába, meg a Hal 
a tortánba, de az nem én lennék. A tehet-
ségkutatók közül pedig kétszer keresett az 
X-Faktor és a Voice is. De az meg végképp 
nem az én világom. Én nem fogok senkinek 
sem milliók előtt belegázolni a lelkivilágába.

– Bő hat éve infarktusod volt, akkor 
nemcsak Kőbánya, de az egész ország 
aggódott érted. Láthatóan most jó egész-
ségnek örvendesz.

– Fogytam és tartom is a súlyom. A titok 
egyszerű: nem kell annyit zabálni. Nem vol-

tam igazán sörös, inkább whiskyt és pálin-
kát ittam, de már ez is a múlté – mértékkel 
egy kis száraz vörösborocska persze le szo-
kott csúszni. Sétálgatok és súlyt is emelek, 
hogy karbantartsam magam.

– És a munka, meccsek, szórakozás? 
Hogy él ma a blueskirály?

– Rendszeresek a kisebb bulik, nyáron a 
fesztiválok miatt havi 8-12 koncert sem rit-
ka. Ez kemény munka, igénybe vesz, de mi-
vel nálam jobban senki nem szereti a közön-
séget, ezért a 100-200 emberes koncerteket 
is ugyanolyan erővel csinálom, mint a több 
tízezreseket. Nincs kamu, nincs playback. 
Otthon az asszonnyal sokat römizünk, a 
Fradi és a magyar válogatott meccsei pedig 
jöhetnek minden mennyiségben, de ma már 
főleg tévén nézem őket.

– A hetvenedik születésnapodra mit kí-
vánnál magadnak és másoknak?

– Magamnak, hogy újra húszéves legyek. 
Az embereknek pedig hogy éljenek jól, egyre 
jobban, szeressék egymást és az országot. És 
persze mindhalálig blues, hajrá Kőbánya!

Deák Bill Gyula, a kerület díszpolgára legalább olyan ikonikus alakja 
Kőbányának, mint a sörgyár. A kerület ma nélküle nem lenne az, ami: 
a magyar blues fővárosa. Az Arénában a hetvenedik születésnapját 
november 9-én nagyszabású bulival ünneplő Bill Kapitányt hiába hív-
ták még Ausztráliába is, a szíve úgyis visszahúzta volna. A legfeketébb 
hangú fehér énekes (ahogy Chuck Berry nevezte őt) olyan világsztá-
rokkal játszott együtt, mint Chuck Berry, John Mayall, Bryan Adams 
vagy Eric Burdon, mégis a legkisebb buliját is ugyanolyan szenvedély-
lyel nyomja végig, mint több tízezres koncertjeit.

Bill Kapitányt 
hiába hívta barátja, 
Orszáczky Jackie 
Ausztráliába, ő 
nem tudta feladni 
Magyarországot

ADJUNK A 
HÚROKNAK 

DR. GYÖRGY ISTVÁN ÉS BARÁTAI  
JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE  
A RÁSZORULÓKÉRT 

S Z T Á R V E N D É G

és a rászorulóknak is! 

2018. DECEMBER 7. 

KEZDÉS: 19:00 ÓRA 

KŐBÁNYAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI

SZABADIDŐ  KÖZPONT (KÖSZI)

PROGRAMAJÁNLÓ

Pesti Srácokkal 
a pesti srácokról

HIRDETÉS

MÜLLER PÉTER-EST:Vallomás a szerelemrőlDecember 9-én (vasárnap) 17 órától a KÖSZI-ben

BAZI NAGY MAGYAR LAGZIVígdráma két részben, a Pódium Színház előadásábanNovember 11-én (vasárnap) 15 órától a Kőrösiben

KÁLMÁN IMRE: CIRKUSZHERCEGNŐOperett 3 felvonásban, a Pesti Művész Színház előadásábanDecember 2-án (vasárnap) 15 órától a Kőrösiben

HAMUPIPŐKE
A Pódium Színház zenés mesejátékaNovember 18-án (vasárnap) 10.30-tól a KÖSZI-ben

ALMA EGYÜTTES KONCERTDecember 8-án (szombat) 10 órától a Kőrösiben

SZEKERES ADRIEN-KONCERTDecember 6-án (csütörtök) 19 órától a Kőrösiben

„CSIRIBIRI”
Halász Judit koncertjeNovember 18-án (vasárnap) 11 órától a Kőrösiben

HADTUDOMÁNY MINDENKINEKLégideszant és légi szállítású csapatok haditechnikai eszközei 1933–2015
2018. november 21-én (szerda) 17 órától a Kőrösiben

MÁTRA ALJÁN, FALU SZÉLÉNKÖSZI SE - Kirándulás2018. november 17. (szombat)Részletes program és jelentkezés:06-20-321-3033, 06-70-503-6868

A Pódium Színház 
művészei adták elő 
a darabot

Harsányi Gábor 
is vendég volt

A veszély 
összekovácsolja 
a fiatalokat

Győrffy László 
újabb öt 
évre a Kőrösi 
igazgatója

Tátrai Tibor, Hobo, Deák Bill 
Gyula és Póka Egon a tavalyi 
Kőbánya Blues Fesztiválon
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy Mikulás, aki az Északi-sarkon, 
Lappföldön élt a kutyájával és a rénszar-
vasaival.

Közeledett a tél, egyre hidegebb lett. 
A Mikulás kitalálta, hogy minden gye-
reknek szeretne ajándékot vinni, annak 
is, aki jó, annak is, aki rossz, de az utób-
biak virgácsot is kapnak mellé. Ahogy 
tanakodott, egyszer csak kopogtatást 
hallott. A krampusz állt az ajtóban, aki 
jött meglátogatni a Mikulást, beszél-
gettek, sütit ettek. A Mikulás megkérte 
a krampuszt, hogy menjen el a manók-
hoz, és kezdjék el csomagolni az ajándé-
kokat a gyerekeknek.

A krampusz örömmel teljesítette a Mi-
kulás kérését, elkezdték a csomagolást. 
Tettek a csomagba kisbuszt, kisautót, já-
ték mosógépet, autópályát, babát, legót, 
duplót, mesekönyvet, hercegnőt, sok-sok 
cukorkát és csokoládét.

A Mikulás nagyon szerette a segítőit, 
akik rendkívül szorgosak voltak mellet-
te. Közösen gyorsan elkészültek a gyere-
kek ajándékaival, a csomagokat felrak-
ták a szánra. A krampusz a rénszarva-
sokat a szán elé kötötte, és szólt a Miku-
lásnak, hogy indulhatnak.

A Mikulás felszállt a rénszarvasszán-
ra, a krampusz mellé ült. A rénszarvasz-
szán felemelkedett a fellegek közé, és 
olyan gyorsan repült, mint a villám, a 
pillanat, a szél. Hamarosan megérkez-
tek Magyarföldre, a budapesti gyerekek-
hez. Bekopogtatott a Mikulás egy csodá-
san feldíszített házba, ahol az ajtó előtt 
egy hóember és egy hóangyal állt.

Belépett az ajtón, a gyerekek és a szü-
lők kedvesen fogadták. A kisfiút Petiké-
nek, a kislányt Annácskának hívták.

– Szia, kedves Mikulás, gyere, foglalj 
helyet itt a kandalló mellett, ebben a ké-
nyelmes fotelben, ezzel a puha takaróval 
betakarunk – mondta Annácska.

Petike forró teával és sütivel kínálta, 
közben beszélgettek. A Mikulás megkér-
dezte a gyerekeket:

– Milyenek voltatok, hogy viselkedte-
tek?

– Mi nagyon jók vagyunk, sokat ját-
szunk és segítünk anyának.

– Akkor megérdemlitek az ajándéko-
kat, amiket nektek hoztam – mondta a 
Mikulás.

A Mikulás átadta az ajándékokat, An-
nácskának babát és egy kis mosógépet, 
Petikének kisbuszt. A gyermekek meg-

köszönték az ajándékokat, és folytatták 
a beszélgetést. 

– Annácska, Petike, szerintetek hova 
menjünk a krampuszommal ezután, hol 
vannak még jó gyerekek? – kérdezte a 
Mikulás.

Tanakodtak, tanakodtak, egyszer 
csak felkiáltottak:

– Menjetek el a Gesztenye Óvodába, 
ott sok jó gyerek van.

– Köszönöm a jótanácsot, reggel az 
első utunk a Gesztenye Oviba vezet.

Felültek a rénszarvasszánra, felkere-
kedtek, s ezen az éjszakán még sok-sok 
tiszta csizmába tettek ajándékot. Reggel 
elindultak a Gesztenye Óvodába, ahol 
már nagyon várták a gyerekek a Miku-
lást.

A kislányok és a kisfiúk szép ruhába 

öltöztek, és dallal, verssel köszöntötték 
a Mikulás bácsit. A „Télapó itt van” és a 
„Mikulás, Mikulás” dalt énekelték neki. 
A Mikulásnak nagyon tetszett a gyere-
kek éneke, megköszönte, és mindenki-
nek adott egy csomagot. 

A Mikulás végül elköszönt a gyerekek-
től, felült a rénszarvasszánra, és észre-
vette, hogy minden ajándék elfogyott. 
Elindultak haza Lappföldre. Útközben 
találkoztak az Angyalkával, és Mikulás 
megkérte, hogy most ő készítsen ajándé-
kot a gyerekeknek és a szüleiknek, és ha 
megérkezik a karácsony, vigye el nekik. 
Az Angyalka örömmel teljesítette a Mi-
kulás kérését, és boldogan készülődött.

Itt a vége, fuss el véle, aki tudja, elme-
sélje!

Aki nem hiszi, járjon utána!

Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, hogy írja meg azt a népmesét vagy azt a saját „költésű” mesét, amit az oda járó gyerekek 
a legjobban szeretnek. A gyerekek kedvenc meséjét most a Kőbányai Gesztenye Óvoda küldte el. A mesét 2017 novemberében a „Mesekuc-
kó” tehetséggondozó műhelyébe járó gyermekek, Andó Fanni, Boglyasovszki Merse Zétény, Földi Dávid, Lacsek Hanna, Márton Marcell, Re-
gős Hunor, Siklódi Nóra, Varga Nikolett Alexandra írták; lejegyezte: Andrási Ilona.

A mi Mikulásunk

Találd meg a labirintusból kivezető utatTöltse ki az áb-
rákat 1-től 9-ig 
terjedő egész 
számokkal úgy, 
hogy az összes 
sorban, osz-
lopban minden 
szám csak egy-
szer szerepeljen.

SZU
DO
KU Kőbánya új lakói „Megyeri Máté Miklós va-

gyok, július 10-én szü-
lettem 3460 grammal és 

54 centivel. Mivel na-
gyon jó étvágyam 

van, azóta szépen 
gyarapodtam. 

Szeretek a 
szabad leve-

gőn sétál-
ni, ilyen-
kor kí-
váncsian 
szemlé-
lem a kül-
világot, 
és utá-

na igen 
jókat al-

szom. Ked-
ves vagyok, 

mosolygós, és 
az akaratomat 

már most erőtelje-
sen tudom érvénye-

síteni.”
Üdvözlettel: Megyeri 

Máté (Cincike)

Várjuk a kobanyaihirek.
szerk@gmail.com 
címre a kerületi 
babákról ké-
szült, jó mi-
nőségű fo-
tókat, és 
hozzá 
néhány 
sort, 
amely 
tartal-
mazza 
az egy-
éves-
nél f ia -
talabb 
csecsemő 
nevét, szü-
leté si dátu -
mát, valamint 
egy, legfeljebb két-
mondatos jellemzést. 
A tárgyban kérjük, jelezze a 
rovat címét: Kőbánya új lakói.

A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatja a kerület 
lakosságát, az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó 

szervezeteket, vallási közösségeket, valamint 
környezetvédelmi egyesületeket, hogy egyeztetési 

eljárást indít az alábbi tervekkel kapcsolatosan:

1. Az Újhegyi út, Harmat utca, Hangár utca, 
Bányató utca által határolt terület kerületi 
építési szabályzatának módosítása (előzetes 
tájékoztatás)

2.Településkép védelméről szóló önkormányzati
      rendelet módosítása
3. A Mázsa tér és környéke kerületi építési 

szabályzata
4. Az Üllői út, Ceglédi út, Bihari utca, vasút kerületi 

építési szabályzata

 
a

A fenti tervekkel kapcsolatban javaslatokat, 
észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani az 

önkormányzat honlapján (www.kobanya.hu) megjelenő 
felhívásban foglaltak szerint

 2018. december 5-ig, valamint
2018. november 26-án 17:00 órakor

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban 
tartandó lakossági fórumon lehet.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

D K á Rób t A t
l

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Rajzolta Siklódi NóraRajzolta Földi Dávid
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A kerület sportéletének aktív 
formálója lett mára a Kőbá-
nyai Torna Club, amely nem-
csak a versenysportban ér el 
szép sikereket, hanem a kerü-
let bringás rendezvényeinek is 
fő szervezője. Eisenkrammer 
Károly az 1992-es nyári játé-
kok 27-szeres magyar bajnok 
kerékpáros olimpikonja és rit-
mikus gimnasztikázó felesége, 
Ladányi Beatrix a munkában is 
remekül kiegészítik egymást.

– Bár a kerékpár és a ritmi-
kus gimnasztika más világ, de 
lévén mégiscsak sportról van 
szó, így tanácsokkal látjuk el, 
lelkesítjük egymást – mond-
ta a közös munkáról Károly. – 
Közösen hozzuk a döntéseket 
például arról, hogy béreljünk-
e termet újabb ritmikusgim-
nasztika-csoportok indításá-
hoz. Trixi inkább az ösztöneire 
hallgat, én viszont menedzser-
szemléletű vagyok: ilyenkor 
előkerülnek az Excel-tábláza-
tok és a számítások. De a vé-
gén általában bebizonyosodik, 
hogy Trixi női megérzései csal-
hatatlanok. 

A házaspár mindkét tagja 
ezer szállal kötődik Kőbányá-

hoz. Károly középiskolás-
ként a Patakyba járt, Be-
atrix pedig itt született 
és töltötte a gyermekéve-
it is. 2000-ben pedig vég-
leg a kerület mellé tet-
ték le a voksot: ekkor köl-
töztek ide, megalapítot-
ták sportvállalkozásu-
kat, és Károly a Tour de Hong-
rie-t is ekkor kezdte el szer-
vezni. A klub két szakosztá-
lya azóta szép sikereket köny-
velhetett el: a hazai kerékpá-
ros-utánpótlás nagy remény-
ségei, Majoros Dávid és Pakot 
András idén is több magyar 
bajnoki címet szereztek. A rit-
mikus gimnasztika szakosz-
tály edzésein közel 200 gyerek 
vesz részt. 

– A versenyzői létszámunk 
90 fő, a tanfolyamokra pedig 
százan járnak rendszeresen. 
A sportolók jelentős része kő-

bányai – meséli a ritmikus 
gimnasztika szakosztályról 
Beatrix. – Azt vallom, hogy a 
sport nem mehet a tanulás ro-
vására, a gyereknek délelőtt az 
iskolában a helye, délután edz-
dzen, így nem hajszoljuk túl a 
fiatalokat. Mégis az országos 
bajnokságokon rendre hozzuk 
a dobogós helyezéseket, és a 
válogatottban is szerepel ver-
senyzőnk. Ennek is köszönhe-
tően nagyon jó közeget, barát-
ságos és összetartó csapatot 
teremtettünk, amit jól mutat, 
hogy csak a KTC-nek majd-

nem annyi fel-
nőtt versenyzője 
van, mint a töb-
bi magyar klub 
szakosztályai-
nak összesen.

A kőbányaia-
kat a zonba n a 
klub nemcsak a 
szakosztályokon 

keresz t ü l mozgatja meg. 
Eisen krammer Károly nevé-
hez számos országos és kerü-
leti kerékpáros esemény fűző-
dik, amiért az egykori élspor-
toló a Kőbánya Kiváló Sport-
szervezője címet kapta a vá-
rostól. Az egyesület az önkor-
mányzattal összefogva a Kő-
bánya Bringa program része-
ként a bringás reggelik, a gye-
rekeknek szóló közlekedésbiz-
tonsági programok, vagy ép-
pen a hagyománnyá lett Isa-
szegi túra keretében százakat 
vesz rá a rendszeres mozgásra.

Ezreket mozgat meg a KTC a kerülettel közös rendezvényeken

Tandemben 
a kőbányai 
sportéletért
Eisenkrammer Károly és 
felesége, Ladányi Beat-
rix 2000-ben tértek vis�-
s�a Kőbányára és alapí-
tották meg a Kőbányai 
Torna Clubot.

Minden idők legjobb eredmé-
nyével �árta a� ifjúsági olim-
piát a magyar csapat. A válo-
gatott 12 arannyal, 7 e�üsttel 
és 5 bron��al, vagyis öss�esen 
24 éremmel térhetett ha�a a� 
argentin fővárosban, Buenos 
Airesben megtartott játékok-
ról. A KSC ús�ói ismét oros�-
lánrés�t vállaltak a diadalból: 
Berec� Blanka 200 méter pil-
langón nem talált legyő�őre, 
Késely Ajna pedig 200, 400 
és 800 gyorson utasította 
maga mögé a me�őnyt.

– Nehé� volt a verseny, mert 
nagy terhet raktam a vállamra 
a��al, hogy meg akartam s�e-
re�ni a címet – mondta ha�aér-
ke�ését követően Ajna. – Ha-
sonló ér�ések voltak bennem, 
mint a riói olimpián, de a�által, 
hogy itt korombeliekkel vol-
tam, sokkal jobban öss�enőtt 
a csapat, több barátot s�ere�-
tem, több verseny�őt ismer-
tem meg – emléke�ett viss�a 
a� ús�ó. Terveivel kapcsolat-
ban csak annyit mondott, ter-
més�etesen s�eretne ott lenni 
a 2020-as to kiói olimpián.

A magyar csapat legered-
ményesebb verseny�ője Mi-
lák Kristóf ús�ó lett, aki há-
rom aranyat és egy e�üstér-
met s�er�ett. A 79 fős küldött-
ség a negyedik helyen vég-
�ett a� éremtáblá�aton Oros�-
ors�ág, Kína és Japán mögött.

Késely Ajna 
remekelt 
Argentínában

Négy 
KSC-s ifi 
olimpiai 
arany

Nem lehetett panas�uk a� 
amatőr sportolóknak a le-
hetőségekre október utolsó 
s�ombatján. A Mo�dulj Kőbá-
nya! keretében a Kocsis Sán-
dor Sportkö�pont és a� ön-
kormány�at a kőbányaiakat 
egy la�ább erőpróbára invitál-
ta: a� Óhegy parkban a nordic 
walking versenys�ámot tar-
tották meg.

Reggeltől kora délutánig ve-
selkedhettek neki a két futó-
környi – kö�el 3000 méter – 

kötele�ő távnak a verseny�ők. 
A legkorábban kelők kö�ös 
rajtjára D. Kovács Róbert Antal 
polgármester is ellátogatott, és 
kös�öntötte a próbá�ókat, fel-
elevenítve nekik a�t a� emléke-
�etes alkalmat, amikor a sport-
ág néps�erűsítésére a� önkor-
mány�at a� első nordic wal-
king botokat megvásárolta.

A pecsét megs�er�ése után 
a nordicosok legtöbbje a kö-
�eli Csajkovs�kij parkba, il-
letve a Kocsis Sándor Sport-

kö�pont Ihás� utcai kö�pont-
jába is bené�ett. Ott a Kőbá-
nyai Honvédelmi Sportnapok 
programjai, így többek kö�ött 
céllövés�et, a jégpályán csú-
s�ós váltóversenyek, ground 
golf várták a családokat és 
versenyre kés� diákcsapa-
tokat. Ismeretterjes�tésben 
sem volt hiány: a honvédelmi 
kiállítás a 48-as s�abadság-
harc, valamint a� első és má-
sodik világháború harcás�ati 
es�kö�eit mutatta be.

Sportnap minden 
korosztálynak

Fókuszban 
a hadtörténet

A fiúk ki nem hagyták 
volna a céllövészetet

Beatrixék az országos 
bajnokságokon rendre 
hozzák a dobogós 
helyezéseket

Károly a Tour 
de Hongrie-ra 
egyre több ismert 
versenyzőt csábít

A kicsik 
imádták 
a csúszós 
versenyeket

A táv közel három 
kilométer volt

Ajnát édesanyja 
várta a reptéren


