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Háromszoros
diadalt aratott

a Törekvés SE

Már igényelhető a kiadvány

Görög farsangra, kínai holdújévi ünnepségre is ellátogathat-
nak februárban a szórakozni vágyók Kőbányán.

Feltárulnak az elfeledett szakrális helyek 8. oldal

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

HAVILAP
XXVIII/2. szám 
2018. február

Az önkormányzat se-
gítségével sikeresen 
alakult át a kőbányai 
polgárőrség Kőbánya-
Óhegy Polgárőr Egye-
sület néven. A tagok 
létszáma már elérte a 
45 főt.

Hajmási Éva, Osvárth Richárd és Be-
liczay Sándor is díjat nyert az Év Spor-

tolói gálán.

Érdekes történeteket, recepteket, 
meséket, valamint a tavalyi esz-
tendő legemlékezetesebb ese-
ményeit gyűjti össze az önkor-
mányzat kötete.

Még színesebb lesz a 
   kerületi tavaszváró

Folytatódik a kerület 
megújítása

4–5. oldal

Feszes gazdálkodással, a kiadá-
sok észszerűsítésével sikerült 
rendbe tenni a kerület költség-
vetését, mondta el lapunknak 
Kovács Róbert polgármester. 
Kőbánya ma dinamikusan fejlő-
dő kerület, ahol egyre jobb élni.

7. oldal

Civilek
óvják
a kerület
rendjét

9. oldal

16. oldal

3. oldal

Horváth
Charlie:
Az egész
életemet
itt éltem
Minden emlék Kőbányá-
hoz köti a 70 éves Horváth 
Charlie-t, aki bár tíz éve 
Budán lakik, a mai napig 
úgy ismeri a kerületet, 
mint a tenyerét. Unoká-
jával szívesen kereste 
fel azokat a helyeket, 
amelyek fontosak 
voltak neki.

12–13. oldal

Kőbánya
kitűnő
beruházási
környezet
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Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Kohéziós Alap

Az érvényes jogszabály szerint 
– mint azt dr. Pap Sándor gaz-
dasági alpolgármester kifejtet-
te – az iparűzésiadó-bevételek 
46 százaléka a kerületeknek jár 
vissza, 54 százaléka felett a fő-
város rendelkezik. Mivel a bu-
dapesti cégek javuló gazdasági 
teljesítményének köszönhető-
en a teljes bevétel 9 milliárd fo-
rinttal haladta meg az egy évvel 
korábbit, a befizetett többletből 
Kőbánya mintegy 408 millió fo-
rinttal részesedik idén. A több-
letet különféle beruházásokra 
fordítja az önkormányzat.

A testület különösebb vita 
nélkül haladt a napirendi pon-
tok elfogadásáva l, mígnem 
Tóth Balázs (LMP) képviselő a 
Bihari utca 8/C szám alatti, 72 
önkormányzati lakást magába 
foglaló, életveszélyes lakóépü-
let sorsára vonatkozó javasla-
tához ért. E szerint a bontásról 
szóló döntés helyett meg kelle-
ne fontolni az épület felújítását. 
A téma megtárgyalására a la-
kókból álló kisebb tömeg gyűlt 
össze a tárgyalóteremben, aki-
ket a szószóló LMP-s képviselő 
mellett elkísértek A város min-
denkié nevű civil szervezet ak-
tivistái. Őket követően a Bihari 
utcai lakók is szót kaptak, akik 
azt akarták, hogy az önkor-
mányzat gondoskodjon a lak-
hatásukról.

Kovács Róbert az esemé-
nyekre reagálva lapunknak el-
mondta: A Főber-ÉMI által 
nemrégiben készített statikai 
szakvélemény szerint egyér-
telmű, hogy a Bihari úti épü-
let függőfolyosói omlásveszé-

lyesek, emiatt haladéktalan 
intézkedést írt elő. A vagyon-
kezelő aládúcoltatta az épüle-
tet, de ez csak átmeneti meg-
oldás. A képviselő-testület-
nek választania kellett a bon-
tás és a sok százmilliós teljes 
felújítás között, ami egyébként 
szintén csak a lakók kiköltöz-
tetése mellett lenne kivitelez-

hető. A testület minden szem-
pontot figyelembe véve a bon-
tás mellett határozott. Azon 
bérlőknek, akik határozatlan 
idejű bérleti szerződéssel ren-
delkeznek, az önkormányzat 
másik bérlakást biztosít. Akik-
nek a határozott idejű szerző-
désük lejár, azok kérelmezhet-
nek másik önkormányzati bér-

leményt. Gyermeket az önkor-
mányzat semmilyen körülmé-
nyek között nem tesz utcára, 
mindenképpen gondoskodik az 
elhelyezésükről – amennyiben 
a szülő erre nem képes. Szo-
ciális bérlakás azonban nem 
jár mindenkinek, csak a való-
ban rászoruló, megfelelő élet-
vitelű embereknek.

Gratuláció a Törekvés kiválóságainak
Az év első képviselő-testületi ülésen Kovács 
Róbert a Törekvés SE sportolóit köszöntöt-
te. Az Év sportolói gálán Beliczay Sándor 
edzőt, valamint Osváth Richárd és Hajmá-
si Éva fogyatékkal élő sportolókat is kitün-
tette a sportújságírókból álló testület, míg a 
polgármester Pásztor Flórának (képünkön) 
és Dósa Dánielnek az országos bajnoki cí-
méért gratulálhatott. A kerületünk jó hírét 
öregbítő sportsikerekért a Törekvés elnöké-
nek, Sárvári Györgynek, az országos bajno-
kok vezetőedzőjének, Nagy Józsefnek, va-
lamint a kitüntettek edzőinek, Erdei Péter-
nek és Szirmai Benedeknek is szólt a taps. 
 (Bővebben a 16. oldalon)

Jelentős pluszbevétel a növekvő gazdaságból

Több adó jár a fővárostól
A képviselő-testület 
január 25-ei ülésének 
legfontosabb napiren-
di pontja a főváros és 
a kerületek forrásmeg-
osztásáról szóló ren-
delettervezet vélemé-
nyezése volt, melyet a 
testület egyhangúlag 
fogadott el.

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

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Sokan érezhették már azt januárban, hogy 

ugyan benne vagyunk az új esztendőben, 
de az előttünk álló év még távolinak 
tűnik. Találgatják, mit hoz a jövő, jobb-
ra vagy rosszabbra fordul a sorsuk. Alig 

pár hét telt el 2018-ból, de Kőbánya pol-
gármestereként mondhatom, hogy ez az 

időszak már tanúbizonyságát adta: nekünk, 
kőbányaiaknak nem kell félnünk a jövőtől, hi-

szen az önkormányzat gondosan tervezett, megalapozott, bizton-
ságos gazdálkodást folytat, ami a kerület további fejlesztésének 
legfontosabb biztosítéka. Kőbánya 2018-ban is tovább fejlődik, 
csak néhány fontos beruházást említve a korábbiakban ismerte-
tetteken túl: 5000 férőhelyes kongresszusi központ épül a Hung-
expo területén, megújul a Népliget és Kőbánya-Kispest vasútállo-
más is. Önkormányzatunk az idén is folytatja a bölcsődék, óvodák, 
orvosi rendelők, közterületek felújítását és önként vállalt módon 
továbbra is fordít az iskolák épületeinek korszerűsítésére. A költ-
ségvetésben az idén is tervezünk a szinte egyedülálló szociális el-
látórendszerünk további működtetésére, de a kerület egyik legna-
gyobb foglalkoztatójaként a bérek emelésére, a szakképzett mun-
kaerő megtartására is.

Kőbánya fejlődéséhez az idetelepülő, illetve a már itt működő, te-
vékenységüket bővítő és mind több munkahelyet teremtő cégek, 
mint például a Continental, a Xellia vagy a Richter is nagyban hoz-
zájárulnak. A távolabbi jövőbe nézve is biztató a kép: a Bosch ter-
vek szerint 2021-re tovább bővülő kőbányai központjában magasan 
képzett mérnökök ezrei kaphatnak munkát, akik önvezető autókat 
fejlesztenek és tesztelnek majd. Nagy dolog ez, hiszen míg a világ-

ban nemcsak embermilliók, hanem országok is a helyüket kere-
sik, mi itt, Európa és Budapest közepén már tudjuk: a 21. század 
a mi műhelyeinkben készül.

Ám míg kerületünk rohamosan alakul át, addig egyvalamiben 
nem változhat: meg kell őriznünk helyi közösségünket. Olyannak, 
mint amilyennek a most hatodik alkalommal kiadott Kőbányai 
Kalendárium is mutatja: összetartónak, vidámnak és egymás felé 
fordulónak. Csatlakozzanak kiadványunk olvasótáborához, kísér-
je Önöket kötetünk egész éven át! Önkormányzatunk jóvoltából a 
kőbányaiak ingyenesen vehetik át a könyvet,  az igénylés meneté-
ről ezen az oldalon olvashatnak.

Helyi közösségünk összetartása és további építése szellemében 
2018-ban újdonságot is kínálunk! Ezúton hívom Önöket a február-
ban induló, 10 eseményből álló, szinte az egész esztendőn át tartó 
Mozdulj Kőbánya rendezvénysorozatra. Vidám családi és közössé-
gi sportrendezvények, könnyed, játékos megmérettetések, ingye-
nesen igénybe vehető programok, mindezek egy pontgyűjtő akció-
val kiegészítve, értékes nyereményekért. Bízom benne, hogy minél 
többen találkozunk, mozdulunk! Szeretettel várom Önöket!

Ünnepélyes keretek között nyi-
tott meg a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) kőbányai 
ügyfélpontja a Havas Ignác ut-
cai kormányablakban. A kerü-
letben élőknek így mostantól 
nem kell a belvárosig utazniuk, 
ha adóügyet intéznének, hiszen 
azt így már megtehetik ugyan-
ott, ahol személyi igazolványu-
kat válthatják ki, rendszámtáb-
lát igényelhetnek, vagy éppen 
más hivatalos ügyben járnak el.

– A kormányablakok 2018-ra 
alkalmassá váltak arra, hogy 
a területi közigazgatásban az 
ügyfelek igényeinek szinte száz 

százalékát képesek legyenek 
elintézni – mondta dr. György 
István fővárosi kormánymeg-
bízott, hozzátéve: tavaly év vé-
géig két és fél millió ügyfél több 
mint hárommillió ügyében jár-
tak el a budapesti kormányabla-
kokban.

Tállai András, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal elnöke úgy fogal-
mazott: a szolgáltató jelleget, az 
ügyfelek kiszolgálását és tá-
jékoztatását erősíteni kell. Az 
adóhatóság eddig 11 budapes-
ti kormányablakban jelent meg, 
de 2021 végére 91 helyszínen 
lesz NAV-ügyfélpont.

NAV-ügyfélpont nyílt 
a kormányablakban

Az önvezető autóké a jövő, 

és azok fejlesztésében Kő-

bánya három év múlva az 

élen járhat. Nálunk tesztel-

né ugyanis a legújabb ön-

vezető-technológiákat a 

Bosch. A kerületben már 

tizenhét éve jelen lévő vi-

lágcég több tízezer négy-

zetméteren foglalkoztatna 

több ezer mérnököt a nem-

csak Budapesten, de orszá-

gos szinten is kiemelkedő-

nek számító telephelybőví-

tést követően.

A Kerületfejlesztési Bi-

zottság elé januárban be-

terjesztett dokumentu-

mokszerint a Bosch az egy-

kori textilgyár területén 

építené meg új fejleszté-

si központját, ahol többek 

között az önjáró autók ve-

zérlőrendszerein dolgoz-

nának. A cégcsoport má-

sodik legnagyobb európai 

kutatás-fejlesztési telep-

helyén a gyakorlatban is 

tesztelnék mindazt, amit 

a matematika, a fizika és 

az elektronika szabályai 

papíron már igazoltak – 

ehhez 10 ezer négyzet-

méteres tesztpálya áll majd 

rendelkezésre.

Az önjáró autók nemcsak 

a kényelem, hanem a biz-

tonság szimbólumai is, hi-

szen a halálos balesetek 

döntő részét emberi mu-

lasztás okozza. Az új teszt-

pályán pedig éppen azok-

nak a rendszereknek a tesz-

telését végeznék, amelyek 

baleset-megelőzés szem-

pontjából a legfontosab-

bak. Az üzem 2021-es át-

adásával így milliók életét 

tehetik majd biztonságo-

sabbá.

Életének 84. évében, 
2017. december 15-
én elhunyt Filipo-
vics Máté, aki 1994 
óta a Kőbányai Hor-
vát Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke volt. Máté bácsi – ahogy legtöb-
ben ismerték – a Bács-Kiskun me-
gyei Katymáron született 1933-ban. 
A délszláv háború idején segélyszál-
lítmányokat szervezett Horvátor-
szágba, s tulajdonképpen innen datá-
lódik Kőbánya és a szlavóniai Vinkov-
ci testvérvárosi kapcsolata. Radványi 
Gábor alpolgármester búcsúbeszédé-
ben mély érzésű, bölcs, megfontolt, ha-
talmas élettapasztalattal rendelkező, 
nemzetiségét és hazáját büszkén vál-
laló, intelligens öregúrként jellemezte. 
Filipovics Mátét az önkormányzat sa-
ját halottjává nyilvánította.

Színvonalas kötet, hasznos 
kézikönyv és érdekességektől 
hemzsegő olvasnivaló: ez mind 
egyben a frissen megjelent Kő-
bányai Kalendárium 2018. A 
kötet Kovács Róbert polgár-
mester ötlete és kezdeménye-
zése nyomán a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ kiadásában és az ön-
kormányzat gondozásában ké-
szült, és immár hatodszor ve-
hetik kezükbe a kőbányaiak.

A 232 oldalas kalendári-
um letehetetlen olvasmány, 
de a mértéktartóbbak számá-
ra egész évre tartogat érde-
kességeket, hiszen hónapokra 
bontva, fejezetenként is érde-
mes fel-fellapozni. Januártól 
decemberig Kőbánya helytör-
téneti érdekességeivel és köz-
kincseivel ismerkedhet az ol-
vasó, de arra is tippet kap, mi-
lyen érdekes könyveket taná-
csos levenni a polcról. 

A kalendárium a gyerekek-
nek meséket is tartogat, míg a 
kulináris örömök kedvelőinek 
ínycsiklandó főételek és édes 

sütemények re-
ceptjeit rejti . 
A  kalendárium 
feleleveníti a 
tavalyi év emlé-
kezetes pillanatait, legyen szó 
akár Kőbánya sikereiről, fejlő-
désének mérföldköveiről, vagy 
azokról a vidám pillanatokról, 
amikor a kerületi lakosok, ki-
csik és nagyok, együtt sportol-
tak, főztek, mulattak, vagy ép-
pen emlékeztek.

A kötet azonban nemcsak 
2017-et idézi, az idei fontos prog-
ramokról is tájékoztatást ad, le-
gyenek azok koncertek, sport-
események, ünnepségek. És per-
sze a legfontosabb közérdekű in-
formációk gyűjteményeként is 
ott a helye a könyvespolcon.

Elhunyt 
Filipovics 
Máté

Ingyenes kiadvány a kerületieknek

Idézze vissza a 2017-es esztendőt, tudja meg, mi-
lyen érdekes programok várnak Önre az idei év-
ben, és tartsa mindig a keze ügyében a közérdekű 
információkat is tartalmazó olvasnivalót.

Így igényelhető a kiadvány
A kiadvány igényelhető e-mailben,  a kalendarium@koba-
nya.hu címen a név lakcím és telefonszám megadásával, 
majd a visszaigazolást követően átvehető az alábbi helyszí-
neken:
  – Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontja (Állomás 
utca 26.)
– Kőbányai Polgármesteri Hivatal Újhegyi Ügyfélszolgálata 
(Újhegyi sétány 16.)
– Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ recep-
ciója (Szent László tér 7–14.)
– KÖSZI recepciója (Előd u. 1.)
– Pongrác Közösségi Ház recepciója (Gyöngyike utca 4.)
– Újhegyi Közösségi Ház recepciója (Újhegyi sétány 16.).

Befejeződött a Kőbányai Ön-
kormányzat Rece-Fice óvodá-
jának és Csillagfürt bölcsődé-
jének 68,8 millió forint euró-
pai uniós támogatással törté-
nő épületenergetikai fejleszté-
se. A KEHOP-5.2.9. „Pályáza-
tos épületenergetikai felhívás a 
közép-magyarországi régió te-
lepülési önkormányzatai szá-
mára” címen kiírt pályázaton 

az Új Széchenyi Terv 
keretében Budapest Fő-
város X. Kerület Kőbá-
nyai Önkormányzata a 
1103 Budapest, Vaspálya 
utca 8–10. épület energe-
tikai felújítására a KEHOP- 
5.2.9-16-2016-00062 projekt-
azonosítóval ellátott pályázat 
keretében összesen 68 811 111 
Ft támogatás nyert.

Több tízmillió felújításra

Izgalmas programok 
a X. Kőbányai Rendvé-
delmi Napokon

A Halmajális a 
kicsik tetszését 
is megnyerte

A reformáció ünnepén új szoborral 
gazdagodott a kerület

Önvezető autókat 

fejlesztene a Bosch

Az egykori textilgyár helyén 
épülne a fejlesztési központ

Dr. György 
István az 
ügyfélpont 
megnyitóján

Bokszert 
rántott elő
Garázdaság miatt ke-
res egy jól öltözött nőt a 
BRFK. A harmincas éve-
iben járó asszony még de-
cember 15-én este szólal-
kozott össze egy 168E jel-
zésű busz vezetőjével a 
Téglavető utcában. Ezt kö-
vetően a nő bokszert rán-
tott elő, megfenyegette a 
sofőrt, és ököllel a jármű ol-
dalába ütött. 

Dílerek buktak
Nagyszabású ak ciót tartot-
tak a rendőrök a Hős utca 
15/B szám alatt lévő lakó-
tömb lakásaiban, az ügy kö-
vetkeztében a X. kerületi 
rendőrkapitányság összesen 
26 vádemelési javaslattal for-
dult az ügyészséghez. A még 
2016. március 5-én folytatott 
razzia egész drogterjesztő há-
lózatot leplezett le. 

Tízezer négyzetméteres pálya épülhet

Megjelent 
a Kőbányai 
Kalendárium
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A farsang hagyományosan a 
vízkereszt (január 6.) és a nagy-
böjt kezdete – idén február 14. – 
közötti időszak, amely az ön-
feledt mulatozás, a böjt előtti 
evészet és ivászat időszaka im-
már évszázadok óta. Idén a böj-
ti szelek korán kezdenek fújni, 
de a pezsgő Kőbányán ezt kö-
vetően is egymást érik a prog-

ramok, egész februárban nem 
lesz panasz a kikapcsolódásra.

Február 10-én a KöszI-ben 
igazi retró buli várja a far-
sangolókat a 70-es, 80-as és 
90-es évek slágereivel, s a 
rendezvény vendégeit olyan 
megszokott, de megunhatat-
lan ételekkel várják a szer-
vezők, mint a kaszinó-

tojás, tormakrémmel töltött 
sonkatekerc s vagy éppen 
a juhtúróval töltött rántott 
gombafejek. És persze elma-
radhatatlan a szezon slágere, 
a farsangi fánk.

A télűzőkhöz a kisgyereke-
sek is csatlakozhatnak. Az Új-
hegyi Közösségi Ház február 
16-i rendezvényén négyéves 
kortól várják a bulizókat, s 
természetesen a lelkes, beöl-
tözött szülőket is szeretet-
tel látják a farsan-

gi mulatságon. A gyerekek a 
kézügyességüket is próbára 
tehetik a KöszI-ben. Február 
23-án ugyanis a Farsangi kéz-
műves játszóház keretén be-
lül álarc formájú hűtőmágnest 
készíthetnek, amelyeket haza 
is vihetnek, hogy az egész böj-
ti időszakban emlékeztesse-
nek a vidám napokra.

Február folyamán azonban 
a fiatalabbak és az idősebbek 

nemcsak együtt vigadhatnak, 
hanem egymást is szórakoz-
tathatják. 10-én indul a Kiben 
van az X? selejtezője, a kerü-
leti tehetségkutatón iskolá-
sok mutatkozhatnak be Kő-
bánya előtt a Kőrösiben. Feb-
ruár 21-én pedig az 55 éve fe-
letti szenio rok válogatása in-
dul a Kőbányai szenior Ki mit 
tud? keretében, hogy a márci-
us 7-i gálaműsoron kiderüljön: 
szórakoztatás terén kik a ke-

rület „régi mo-
torosai”.

Tehetségkutató versenyekben, nemzetiségi programokban és farsangi bálokban sem lesz hiány

Színes télbúcsúztatás Kőbányán
sok vidámság vár februárban a kőbányaiakra, mindenki 
találhat érdekes és különleges programot a kerületben. 
Megismerhetjük a velünk élő nemzetiségek népszoká-
sait, még a nagyböjt előtt lesz lehetőség a kiadós eszem-
iszomra. összeállításunkban nemcsak a lélekemelő, tél-
búcsúztató időszak népszokásait, hagyományainkat ele-
venítjük fel, hanem olcsó jelmezötletekkel is szolgálunk, 
ha valaki még hezitálna az álarcosbál előtt, s különleges 
ételek receptjeit is megosztjuk.

Első alkalommal rendez farsangi mulatságot a 
Kőbányai Görög Önkormányzat. Hogy a leg-
hidegebb évszak tényleg hamar elbúcsúz-
zon, arról hagyományos görög ételekkel, ze-
nével és táncokkal készülnek a kerületben 
élő görögök, de azért biztos, ami biztos ala-
pon kiszebábot is égetnek majd – avatott 
be a részletekbe Kollátosz Jorgosz, a Kő-
bányai Görög Önkormányzat elnöke.

Hogy a buzuki semmivel sem össze-
hasonlítható hangjára járt ritmusos 
szirtaki, a fűszeres görög saslik (szuv-
laki) teszi-e majd meg hatását, eset-
leg az élénk, meleg színekben pompá-
zó népviselet hozza-e el legalább a szí-
vekbe a tavaszt, mindegy is. Hiszen a 
lényeg a hangulat: a görögökre amúgy 
is jellemző mediterrán jókedv és op-
timizmus egész biztosan jeget olvaszt 
majd február 17-én, szombaton 16 órá-
tól a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 
Kada utca 120. alatti székhelyén.

Görögtűzzel 
űzik a telet

Filmfelvételeken sokszor 
láthattuk, micsoda szem-
kápráztató felvonulással in-
dul a kelet-ázsiai országok-
ban, elsősorban Kínában a 
holdújév, vagy a tavasz ün-
nepe. Idén azonban már Kő-
bányán is részesei lehetünk 
a színes forgatagnak.

A Kutya évének érkezése 
apropóján a Magyar-Kí-
nai Kulturális Egye-
sület ugyanis látvá-
nyos, egyben a tá-
vol-keleti ország 
kultúrájának e 
szeletét is be-
mutató prog-
r a mot s z er -
vez többek kö-
zött hagyomá-
nyos kínai ope-
rajátékkal, ruha- 
és hangszer- és 
gasztrobemuta-
tóval, a hagyomá-
nyos keleti orvos-

lással és képzőművé-
szeti kiállítással. Aki kí-
váncsi a miénktől sokban 
eltérő, ám igen látványos és 
különleges ünnepre – és szí-
vesen búcsúztatná a kakas 
évét –, az február 10-én az 
Újhegyi Közösségi Házban 
maga is elveszhet kicsit eb-
ben az egzotikus világban.

Kicsit többről van azért 
szó, mint egyszerű évkezdés-

ről, hiszen – mint nevé-
ben is benne van – a ta-

vasz érkezését is várják 
és ünneplik 

ilyenkor.

Megy a 
kakas, jön 
a kutya éve

● 0,75 dl tej
● 50 dkg liszt
● 4 dkg élesztő
● 10 dkg kristálycukor
● 20 dkg túró
● 10 dkg vaj
● 2 tojás
● 1 tasak vaníliás cukor
● só, porcukor, olaj

Elkészítés:

1. A langyos tejbe morzsoljuk bele az élesztőt, 
és keverjük el. Tegyük egy tálba a lisztet, cuk-

rot, túrót, a szoba-hőmérsékletű vajat, a tojásokat, és 
egy csipet sóval ízesítsük. Öntsük a tál tartalmára az 

élesztős tejet, végül robotgép gyúrópálcájával dolgoz-
zuk össze az egészet.

2. Kelesszük a lakás melegebb részén (30-35 fokon) 
a tésztát fél órán keresztül, majd gyúrjunk belőle 

mintegy 3 tucat kis gombócot. Ezt követően újabb 15 per-
cig kelesszük.

3. A kis fánkokat bő, forró olajban süssük aranybarná-
ra. Óvatosan vegyük ki az elkészült fánkokat, cse-

pegtessük le őket, majd porcukorral hintve tálaljuk.

Megkóstolna nagyböjt előtt valami 
igazi különlegességet a becsinált le-
ves vagy a részeges csirke mellett? 
Ázsiában tízmilliók asztalára kerül 
a kínai töltött tészta, amit itthon is 
bárki elkészíthet extra hozzávalók 
és különösebb fáradtság nélkül.

Kínai töltött tészta
● Hozzávalók (5-7 személyre)
● 500 g darált sertéshús
● 1 kg apróra vágott kínai kel
● 1 kg fehérliszt
● 100 g apróra vágott újhagyma
● 50 g apróra vágott gyömbér
● 3-3 evőkanál ötfűszer-keverék, 
só, ● bor, szójaszósz, cukor
● 4 evőkanál ecet

● 1 evőkanál szezámmagolaj
● Csiliolaj

Előkészítés:
Töltelék
Öntsük össze a vágott újhagymát és 
a gyömbért, a bort, szójaszószt, cuk-
rot, sót és az ötfűszer keveréket, s 
adjuk hozzá a darált húst. Alaposan 
dolgozzuk össze, majd keverjük el a 
kínai kellel.

Tészta
Keverjük el a lisztet meleg (nagyjá-
ból 30 fokos) vízben, míg tészta sű-
rűségű massza nem lesz belőle. Ala-
posan gyúrjuk össze, fedjük le és 
hagyjuk állni körülbelül 30 percig.

Csiliolaj
Hevítsünk fel 5 evőkanál naprafor-
góolajat közepes lángon. Tegyük 
bele a csilit, majd szintén közepes 
lángon pirítsuk, míg a csili meg nem 
sötétedik. Merjük ki belőle a csilit, 
hűtsük le az olajat.

Elkészítés:

1. Osszuk a tésztát kis részekre, 
formázzuk őket nagyjából 6 cm 

átmérőjű korongokká. Helyezzünk a 
tasakok közepére egy-egy adag (kb. 
1 evőkanálnyi) tölteléket. Hajtsuk 
a tésztát félhold alakúra, a széleit 
nyomjuk össze. 

2. Forraljunk fel egy nagy lábos 
vizet, tegyünk bele egyszer-

re 30-40 tasakot. Óvatosan kever-
gessük, hogy ne ragadjanak össze, 
majd fedjük le a lábost, míg újra fel 
nem forr a víz. Amint a víz ismét 
forr, hagyjuk benne a tasako-
kat egy percig, majd önt-
sünk hozzá fél pohár hi-
deg vizet. Ezt három-
szor ismételjük meg. 
Szűrjük le, és tegyük 
ki a tasakokat egy tá-
nyérra.

3. Keverjük ösz-
sze az ecetet, a 

szezámmagolajat és a 
csiliolajat. A tasako-
kat tálaljuk ez-
zel a már tással.

Könnyen 
elkészíthető, 
olcsó jelmezek
A farsangi bált mindig 
hosszú ötletelés előzi 
meg, a fő kérdés: minek 
öltözzön be a gyerek az 
óvodai, iskola maszkabá-
lon. sokak számára csak 
két út lehetséges. Vagy 
mélyen a pénztárcába kell 
nyúlni a jelmezkölcsönző-
ben, vagy pedig a kicsi az 
osztály felét adó király-

fik, hercegnők, indiánok 
és bohócok táborához 

csatlakozik. Egy kis 
kézügyességgel 

és némi munká-
val viszont na-

gyon találé-
kony mas-

karákat le-
het készí-

teni.

Orvos
Megvan még a gyerek zöld pizsamája? Elő vele a szekrényből! A mű-
tős vagy orvosi hacukához hasonló színű anyagból percek alatt varrha-
tó egy sapka is. A kitűző készítéséhez vágjunk ki vastag fehér kartonból 
6-8 centi átmérőjű kört, rajzoljunk bele vörös keresztet – lehetőleg szim-
metrikusan. A kitűzőt biztosítótűvel rögzítsük a pizsamán, a nagyobb 
összhang kedvéért a jelmezt játékboltban pár száz forintért vásárolt 
műanyag sztetoszkóppal is feldobhatjuk.

Búvár
Nem korai a szekrény mélyén kutatni a nyári strandkellé-
kekért. Egy kis fáradsággal elő lehet ásni a békatalpakat, 
pipát és búvárszemüveget. Az élénk színű, testhez feszülő 
póló és térdnadrág színesebbé teszi a jelmezt, de aki ma-
radna a klasszikus békaember-kosztümnél, válassza a fe-
kete szerelést.

Pillangó
Miből lesz a cserebogár, pon-
tosabban a pillangó? Nem 
kell hozzá más, csak anyu 
régi napszemüvege, testhez 
simuló, vékony ruha, és egy 
pár pillangószárny. Utóbbi-
hoz szerezzünk nagyméretű 
kartondobozt, a legközelebbi 
élelmiszerboltból. Vágjuk ki 
az ívelt pillangószárnyakat és 
fessük be őket olyanra, ami-
lyen színű lepkét varázsol-
nánk a gyerkőcből.

Kínai különlegesség ínyenceknek

Túrófánk
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Kőbá-
nya mint 

beruházási 
környezet 

eleve kiváló

Fejlődő, modern kerület
lett Kőbánya

– Fontos, hogy a gyerekek, akikben még 
nem alakult ki határozott elképzelés a 
jövőről, a legszélesebb tájékoztatást kap
ják a választható irányokról – mondta a 
pályaorientációs nap indítékáról Edényi 
László igazgató. – Az én időmben szin

te vakon döntöttünk arról, hogyan lép
jünk tovább az érettségi után, nagyon 
sok múlott a véletleneken.

Az igazgató lapunknak az egyik elő
adó adatait idézve szemléltette, meny
nyire fontos a felelősségteljes döntés: az 

érettségizők 54 százaléka nyer felvé
telt a felsőoktatásba, de csak 23 szá
zalékuk szerez diplomát. Ez bizonyít
ja, hogy a hallgatók gyakran kény
szerből, különösebb érdeklődés és el
hivatottság nélkül döntenek a tovább
tanulás mellett. 

Bár a Zrínyi általános gimnázium, a 
tanórák 10 százalékában kétféle spe
cializációra mégis lehetőség nyílik: ide
genforgalmira és rendészetire. A pálya
orientációs napon ehhez illeszkedően a 
rendőrség, a katasztrófavédelem, a bün
tetésvégrehajtás, a Közszolgálati Egye
tem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a 
Budapesti Komplex Szakképzési Cent
rum, a Gundel Károly Szakképző isko
la képviseltette magát, de az érdeklődők 
hallgathattak előadást az informatikai 

mérnöki pályáról, a diákhitel nyújtotta 
lehetőségekről is.

Az egyik legérdekesebb előadáson arra 
hívták fel a figyelmet, hogy egy kutatás 
szerint a szakmák 47 százalékában dol
gozókat az a veszély fenyegeti, hogy a 
technikai fejlődés miatt ezen foglalkozá
sok többsége megszűnhet, illetve nagyon 
visszaszorulhat, ami folyamatos átkép
zést tesz szükségessé. Ugyanakkor a ma 
iskolába járók kétharmada húsz év múl
va olyan szakmában fog tevékenykedni, 
amilyen ma még nem is létezik.

Szakemberek segítettek a zrínyis diákoknak a választásban

Így látják jövőjüket a diákok
Turai Martin:
„Számomra egyértelmű, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem-
re fogok felvételizni, én is közgazdász édesapám nyomdokaiba 
szeretnék lépni. Elég jó a tanulmányi eredményem ahhoz, hogy 
államilag támogatott hallgató lehessek, de ha csak önköltséges 
képzésre vennének fel, akkor is végigcsinálnám, a szüleim tá-
mogatnának. Hogy a gazdaságtudományon belül merre szako-
sodnék, azt nem tudom. Fogalmam sincs, néhány év múlva mi-
ben fogok perspektívát látni.”

Szegedi Nóra
„Két éve, amikor a Zrínyibe jelentkeztem, határozottan abban 
gondolkodtam, hogy katona vagy rendőrnyomozó leszek. Von-
zott az izgalmas élet. Azóta a figyelmem másfelé irányult, jelen-
leg a pszichológia és az informatika érdekel. Azt pillanatnyilag 
jobban meg tudom mondani, mi nem szeretnék lenni. Szerintem 
irreális elvárni egy 14–16 évestől, hogy eldöntse, mivel foglalkoz-
zon egész további életében.”

Merre tovább, 
ifjúság?
Első ízben tartottak pályaorientációs napot a Zrínyi Miklós 
Gimnáziumban. A 9–10. évfolyamosok az iskolában, a 11–12. 
osztályosok a Hungexpón, az Edukáció Kiállításon ismerked-
hettek a lehetőségekkel.

Rászorulókat melegít 
a kerület karácsonyfája
Vízkereszttel lezárult a karácsonyi 
ünnepkör, és ahogy a lakást is ed-
dig díszíti a fenyő, úgy a Szent Lász-
ló téren álló, tűzifából rakott kará-
csonyfát is elbontották. A 40 ton-
nányi tüzelő azonban még hetekig 
melegséggel tölt meg 
számos otthont, hi-
szen a hasábokat a ke-
rületben élő rászoru-
lók kapják.

„Takarékosan jó egy-
másfél hónapig meg-
oldja a gondokat ez a 
négy köbméter, amit 
kaptam. Ha olyan az 
idő, már szeptember-
ben begyújtja néha a 
kályhát az ember, az első 
enyhe tavaszi hajnalokig 
azért 20-25 köbméter bi-
zony elkél” – mondta Ba-
logh Sándor, akinek ott-
jártunkkor szállította ki 
az önkormányzat a felha-
sogatott rönköket.

Amint hidegre fordul az 
idő, aki csak teheti, befűt né-
hány órára, hogy legalább az 
éjszakát melegben tölthesse. De 
nem mindenkinek van erre lehető-
sége – egyszerűen azért, mert nem 

telik rá. „Drága a fa, az embernek 
meg kell gondolnia, mennyit tüzel 
el – mondja Balogh úr. – Két szobát 
és a konyhát kell befűtenem.”

Sokak számára egy-egy ilyen ado-
mány többet ér, mint a drága hol-

mi. Meleget, békét és 
reményt csempész hal-
kan duruzsoló lángok-
kal az otthonukba – 

még hosszú hete-
ken át.

Hirdetés

Most folyik az önkormányzati 
költségvetés előkészítése. Vá-
lasztási költségvetés lesz?

– A választási költségvetés 
esetünkben értelmezhetetlen 
kategória, ilyen alapon akár a 
2016ost is mondhattuk vol
na annak, hiszen abban az év
ben is sok új beruházás avatá
sán vághattuk a szalagot, és így 
volt ez tavaly is, sőt idén is így 
lesz, függetlenül az országgyű
lési választásoktól.

– Milyen most a kerület 
pénzügyi helyzete? Volt idő, 
amikor kiverte a hideg verí-
ték a városvezetőt e kérdés 
hallatán…

– 2010et követően nagyon fe
szes gazdálkodással, a működé
sünk észszerűsítésével sikerült 
új pályára állítani a költségve
tést. A kiadásainkat radikáli
san csökkentettük, a bevéte
leink nőttek, így ma már nem
hogy a működést nem kell hi
telből finanszírozni, de évi 45 
milliárd forint felhalmozás
sal is számolhatunk, amit be
ruházásokra tudunk elkülöní
teni. A takarékos gazdálkodást 
magunkon kezdtük: a kétezres 
évek elején például a képvise
lőtestület mellett 15 bizottság 
működött 150 külső taggal, ma 
3 bizottság van 25 taggal, ami 
évi 100 milliós nagyságrendű 
megtakarítást jelent.

– Gondolom a kormány is át-
vállalt valamennyit az önkor-
mányzati adósságrendezés 
során…

– Esetünkben ez 3,5 milliárd 
forint volt, ami a hasonló mére
tű településekkel összehason
lítva aránylag kis összeg, vagy
is nem ez oldotta meg a pénz
ügyi problémáinkat, hanem a 
kiadáscsökkenés és a bevétel 
növekedése. Ma már 10 milliárd 
forintot meghaladó összeg a he
lyiadóbevételünk évente. Nőtt 
az adózási fegyelem, rá adásul a 
gazdaság élénkülésével arányo
san az iparűzési adóból szárma
zó bevétel is nőtt, ennek hatásá
ra a kerületünknek járó rész is 
több mint 460 millió forinttal 
meghaladja a tavalyit.

– Mondana példákat olyan 
nagyvállalatokra, amelyeket 
a kőbányai fejlődés motorja-
inak tekinthetünk?

– A vegyipari cégek kiemel
kednek a sorból, hiszen az Egis, 
a Richter, a Phylaxia, a Xellia 
nagy volumenű beruházáso
kat tervez, de az Állami Nyom
dát, a Boscht, a Contintentalt 
is hozhatnám példának. Szól
nom kell a kisebb helyi cégek
ről is, mert az ő teljesítményük 
is összességében ugyanolyan 
fontos. Kőbánya mint beruhá
zási környezet eleve kiváló. Ma 
már a munkaerőkereslet olyan 
nagy a kerületünkben, hogy aki 

itt nem talál a képességé
nek megfelelő munkát, az 
nem is keres. A munka
erőhiány ösztönzi a mun
káltatókat a bérek emelé
sére, ami nemcsak a mun
kavállalóknak jó, de a fo
gyasztás növekedésével 
a helyi szolgáltatások
nak is.

– A munkaerőhiány az 
önkormányzatot mint 
a kerület egyik legna-
gyobb foglalkoztatóját is 
béremelésre ösztönzi?

– Természetesen, hi
szen ha meg szeretnénk 
tartani a jól képzett al
kalmazottainkat, a cége
inknél dolgozó mérnökö
ket, vagy akár a böl
csődei szakácsain
kat, versenyképes 
jövedelemcsoma
got kell számuk
ra kínálnunk. A 
járulékcsökkenés 
nem fedezi teljes 
egészében a bérnö
vekedés költsége
it, idén 500 millió 
forinttal többet költünk arra, 
hogy különféle juttatásokat 
tudjunk adni a közel 2000 dol
gozónknak.

– Tegyünk egy kis kitérőt a 
városképre, hiszen ez is jelen-
tősen befolyásolja az itt élők 
közérzetét. Hogyan lehet e té-
ren előrelépni?

– Kőbánya városképére na
gyon kedvezőtlenül hat, hogy 
vasútvona lak szabda lják, a 
MÁV által birtokolt területek 
pedig rendkívül elhanyagoltak, 
gondozatlanok, szemetesek. Ez 
ügyben többször eljárást kezde
ményeztünk, aminek az lett az 
eredménye, hogy a közlekedé
si hatóság kötelezte a vasúttár
saságot, hogy takarítsa ki a te
rületeit, állítsa helyre a keríté
seit, szóval tegyen eleget tulaj
donosi kötelezettségeinek. Bí
zunk benne, hogy ennek belát
ható időn belül látványos ered
ménye lesz. Nem ezzel függ ösz
sze, de mégis eredmény, hogy a 
Kertváros egyik oldalán már 

megépült a zajvé
dő fa l,  röv ide
sen pedig a hat
vani vonal men
tén, a lakóövezet 
másik oldalán is 

meg fog.
– Az állami beru-

házások milyen vál-
tozást hoznak az idén?

– Budapest egyik legnagyobb 
rozsdaövezeti megújulása az 
egykori Északi Járműjavító te
lephelyén történik meg, ahová 
az Operaház Műhelyháza és a 
Közlekedési Múzeum kerül. A 
Hungexpón felépülő új, 5000 fé
rőhelyes kongresszusi központ 
már megkapta az építési enge
délyt, megújul a Kőbánya–Kis
pest vasútállomás, kezdődik a 
Népliget megújítása, ami új tö
megsportlehetőségeket teremt 
az élsportolók mellett minden
kinek, aki mozgásra vágyik.

– Mi a helyzet a Mázsa téri 
uszodával és sportcsarnok-
kal?

– Kétmilliárd forintot már 
átutalt az állam az előkészítés
re, tervezésre, közbeszerezte
tésre. A munka megkezdődött, 
egy ilyen nagyságrendű beru
házás előkészítése legalább 
másfél évet vesz igénybe. Ál
lami beruházásként kerül sor 
a Bajcsy Kórház felújítására és 
az új szakrendelő építésére. Mi 

is kivesszük a részün
ket az egészségügyi el
látórendszer helyzeté
nek javításából: idén a 
Pongrác úti rendelőt 
újítjuk fel, ami a Sal
gótarjáni úti, a Zsivaj 
utcai és a Kerepesi úti 
után a negyedik a sor
ban, ezt követi majd az 
Újhegyi rendelő.

– Ha már az önkor-
mányzati beruházá-
sokról beszélünk, ké-
rem, folytassa a sort! 

Mi várható?
– A Helytörténeti Gyűjte

ményt a Füzér utcába költöz
tetjük, az idén elkezdjük az épü
let átépítését. Folytatjuk az Új
hegyi sétány felújítását a Har
mat és a Mádi utcák közti sza
kasszal. A Sportliget megújítá
si munkálatai is elkezdődnek az 
idén, a Liget téri lebontott szol
gáltatóház helyén pedig tavasz
szal kezdjük el a parkosítást. 
Folyik az új tornacsarnok épí
tése a Harmat Általános Iskolá
ban, amihez 200 millió forint
tal járultunk hozzá, a Kereszt
úri úti iskola felújítására közel 
300 milliót fordítunk, és Újhe
gyen a „piros” óvoda és bölcső
de épületét újítjuk fel. Hosszan 
folytathatnám a sort a járdák 
és parkolók megújításával, és 
ha már szóba került a lakosság 
közérzete, nyilván nem szabad 
elfeledkezni azokról a szociá
lis kiadásokról, amelyekre a fő
városban kiemelkedő nagyság
rendű összeget fordítunk to
vábbra is.

– Például mikre?
– Néhány példát említve: 

gyógyszertámogatásra, ingye
nes gyógyászati segédeszkö
zökre, védőoltásokra, a közmű
velődés támogatására, a sport
egyesületekre, a civil szerveze
tek, egyházak támogatására, a 
nagycsaládos kártyára, a baba

kelengyére és az önkormányza
ti bérlakásokra.

– Apropó, bérlakások! Folya-
matosan felszínen van a Hős 
utcai és Bihari úti „rossz hírű 
házak” ügye. Itt várható meg-
oldás?

– Az említett elavult, ma már 
műszakilag is tarthatatlan álla
potban lévő házak helyzete sür
gős megoldást kíván. A kerüle
tiek jól ismerik azokat a közbiz
tonsággal is összefüggő problé
mákat, amelyekkel ezeknek a 
házaknak a környezetében ma 
számolni kell. Évek óta dolgo
zunk a megoldáson, az együtt
működő bérlőink kimentésén. 
Ezen az úton haladunk tovább. 

– A problémát a bennük 
élők sorsa jelenti, amit politi-
kai eszközként használnak fel 
egyesek.

– Ahány család, annyi szituá
ció. Nem mennék bele a részle
tekbe, mindkét említett címen 
élnek becsületes emberek és 
olyanok is, akikkel a közösség 
nem szívesen él együtt. Annyit 
kijelenthetek, hogy akik jogo
sultak másik szociális bérla
kásra, azok elhelyezéséről gon
doskodunk, ahogy tettük ed
dig is. Akik viszont határozott 
idejű szerződést írnak alá és 
vállalják az abban foglaltakat, 
azoknak tudniuk kell, hogy a 
bérleményük egy meghatáro
zott időpontig áll rendelkezé
sükre, a szerződés lejárta után 
pedig nincs az önkormányzat
nak velük szemben elhelyezési 
kötelezettsége. Épp elég terhet 
róttak már a kerületre a nem fi
zetők helyett több esetben ki
fizetett százmilliós tartozá
sok. Nem tehetünk kivételeket, 
nem szórhatjuk ki a kőbányai
ak pénzét az ablakon, és bármit 
is mondanak a „kívülről beszé
lők”, nem konzerválhatunk em
beri élethelyzeteket, családokat 
életveszélyes környezetben.

2010-et követően feszes gazdálkodással új pályára állt a költségvetés

Kőbánya felemelkedőben lévő, színes kerület, ahol egyre jobbak az életfeltételek. 
A munkanélküliség megszűnt, a jövedelmek nőnek, a gazdaság élénkül, a beruházáso-
kat elsorolni is hosszú. A régi, lepusztult ipartelepek helyén új lakónegyedek, új iroda-
házak és modern ipari létesítmények születnek. Vajon a polgármester is ilyen kedvező-
en látja a kerület helyzetét? Erről beszélgettünk Kovács Róberttel, aki immár második 
ciklusának végéhez közeledik.

Szijjártó Péter külügymi-
niszter (balra) is eljött a 
Xellia gyáravatójára

Az Operaház főigazgatója, Ókovács 
Szilveszter is gyakori vendége lesz 
a kerületnek

Az elbontott hasábokból Balogh 
Sándor fáskamrájába is került
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Köszöntsük együtt

KÉSELY AJNÁT,
az év sportolóját!

A képviselő-testület 2017-ben is odaítélte
a Kőbánya Sportolója díjat. A választás a tavalyi budapesti 
vizes vb fiatal úszócsillagára esett, aki az elmúlt esztendő 
junior világbajnokságán és Európa-bajnokságán
is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Díjátadó: 2018. február 15., 17 óra
Helyszín: a Kőrösi színházterme

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK

Tervezzünk!
Kert és balKon

Februárban a növényeink a kert-
ben kényszernyugalomban van-
nak, vagyis szívesen kihajtanának, 
de a hideg időjárás, a tartós fagyok, 
a sok csapadék, a fényszegény vi-
szonyok ezt még nem teszik lehe-
tővé. Mi, emberek viszont már na-
gyon várjuk, hogy dolgozhassunk a 
kertben, gyönyörködhessünk a nö-
vényeinkben.

Kertünk nagysága alapvetően 
meghatározza, mit hová ültethetünk. A meglévő nagy ter-
metű fák, bokrok, örökzöldek sok helyet foglalnak, uralják a 
teret. Viszont azokban a kertekben, ahol sok növény találha-
tó, a mikroklíma mindig kedvező. Első lépésben azt kell el-
döntenünk, hogy díszkertet vagy vegyes kertet szeretnénk, 
illetve a balkonjaink edényeibe dísznövényeket vagy zöld-
ségeket, esetleg fűszernövényeket ültetnénk. Javaslatom 
szerint tervezzünk vegyes kertet!

A vegyes kertekben a haszonnövények mellett dísznövé-
nyek is helyet kapnak. Olyan növényeket válasszunk, ame-
lyek egymás mellé ültetve védik egymást a kár- és kóroko-
zóktól, valamint esztétikailag is megfelelőek – ehhez adha-
tok néhány ötletet. Az egyik legelterjedtebb a mindenki ál-
tal jól ismert levendula használata. Amennyiben levendulá-
kat ültetünk a paradicsom vagy a rózsa mellé, akkor a levél-
tetvek távol maradnak. A rézvirág (Zinnia) is elűzi a levél-
tetveket, a kapor pedig a sárgarépa kelését segíti. A hagy-
ma és fokhagyma szintén nagyon hatásos a rovarkártevők 
száműzésében. A hagymafélékből készült forrázat töké-
letes „bio-növényvédő szerként” használható, valamint a 
szürkerothadás ellen is hatásos.

A levegő nitrogénjét a talajban a pillangós virágú növé-
nyek – ilyenek a borsó, a bab stb. – gyökerén élő baktériu-
mok kötik meg. Mindig érdemes egy-egy sor pillangós virá-
gú növényt ültetnünk. A vegyes balkonládákban a balkon-
növényeink közé is telepíthetünk haszonnövényeket, ame-
lyek védik is azokat. Például a muskátli jól érzi magát a fo-
dormentával, illetve az egynyári vegyes ládába mindig ter-
vezzünk bársonyvirágot (Tagetes). A leanderek aljába ültet-
hetünk körömvirágot vagy levendulát – a levéltetvek ellen.

Ezeken kívül még számtalan megoldást kipróbálhatunk. 
A szobában ülve, a tavaszi jó időt várva tanulmányozhatjuk, 
hogy milyen csodálatos az élővilág, hogyan védik, erősítik 
egymást növényeink. Gazdag szakirodalom, számtalan in-
ternetes portál foglalkozik a növények együttélésével, ne-
künk „csak” le kell utánoznunk a természet bölcs megoldá-
sait. Ha ez jól sikerül, akkor egész évben gyönyörű lesz a ker-
tünk, egészségesek a növényeink. Tervezzünk bátran!

Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium 
és Szakközépiskola igazgatója

– A legrégibb ismert kőbányai szakrá-
lis hely egy római kori szentély lehetett 
a MÁV Északi Járműjavító telephelyén 
– mondta el Verbai Lajos helytörténész, 
a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, 
aki a témában január 26-án tartott elő-
adást a Kőrösiben. – Amikor az üzem 
épült, előkerült egy 31 centis, Ízisz is-
tennőt ábrázoló 
a ra nyozott szo-
borfej. Sajnos ak-
koriban nem vé-
geztek szakszerű 
leletmentést, így 
a fejen kívül más-
ról nincs tudomá-
sunk.

Ve r b a i  L a j o s 
szerint elképzel-
h e t ő,  h o g y  e g y 
Ízisz-szentély 
em e l k e de t t  it t . 
A limes (határvo-
nal) ugyan a Duna 
mentén húzódott, 
de előfordultak a 
ba rbá r területe-
ken is előretolt ró-
mai helyőrségek, 
amelyek a keres-
kedelem biz ton-
ságát szolgá ltá k. 
A mai Kőbányai út pedig már az ókor-
ban is kereskedelmi út volt, nem zár-
ható ki, hogy a rómaiak által is tisztelt 
egyiptomi istennő szobrát a legionári-
usok őrizték. Persze az sem zárható ki, 
hogy a lelet kereskedelem vagy rablás 
útján került a mai Kőbánya területére.

A z első ismer t kőbányai keresz-
tény emlék a 13. századból származik: 
a megfeszített Krisztus aranyozott 
bronz szobra egy Keresztúri úti épít-
kezés során bukkant elő. A körmene-
ti kereszt számára készült corpusról 
a kutatások kiderítették, hogy magyar 

mester műve, és nyugati 
(olasz vagy francia) minták 
alapján született.

A Kada–Sörgyár keresztező-
désben ma is látható egy mészkő-
ből kifaragott kereszt. A 18. századi al-
kotáson Krisztus sebeit – kezén és lá-
bán – szőlőfürtök takarják, ami az ál-
dozás során átlényegült borra, „Krisz-
tus vérére” utal. Ehhez hasonló feszü-
letek máshol is álltak a kerületben: az 
egyik a mai VIII. kerületi, Dezső téri 
templom oldalában, a másik pedig az 
Újhegyen, valahol a mai tó környékén. 

Ez utóbbit 1948 húsvétján ismeretle-
nek ledöntötték, de ekkor a végleges 
pusztulást a feszület még elkerülte. A 
nép ugyanis a kommunistákra gyana-
kodott, akik ezért sietve visszaállít-
tatták. Sok figyelmet viszont nem ka-

pott, hiszen az 
1970-es évek-
re már a fölé 
emelt kápol-
na mennye-
zete is beom-
lott, az em-
lékhelyet így 
a  l a kót e lep 

építésekor el-
bontották.

Kőbánya 
szakrális emlé-

kei között min-
den k épp en  me g 

kell említenünk azt 
is, hogy Pest első za-

rándokhelye a mai Con-
ti-kápolna területén fe-

küdt. Nem tudjuk pontosan, 
mi volt itt, ám a feljegyzések egy 

tiszta vizű barlangról szólnak, ami va-
lószínűleg később a kőbányászat miatt 
száradt ki. Amikor „kalapos királyunk”, 
II. József betiltatta a zarándokhelyeket, 
a hívek búcsújáróhelyként használták 
tovább. A dokumentumok szerint Pest-
ről, a mai Erzsébet híd környékéről in-
dultak ide a körmenetek.

római szentély, kőkereszt és zarándokhely lett az enyészeté

Elfeledett szent helyeink Szolgálatba állt az a hat rend-
őrautó, amelyet december 20-
án vett át az ORFK-tól a kerü-
let rendőrkapitánya, dr. Gyet-
vai Tibor ezredes. Az új kocsik-
kal a kőbányai rendőrség flottá-
ja jelentősen megfiatalodott.

Az új Skoda Octaviákat kife-
jezetten a közterületi szolgálat 
igényeinek megfelelően alakí-
tották ki, jut tárolóhely a rend-
őri egyéni felszerelésnek (gu-
mibot, lámpa stb.) is, valamint 
megerősítették az üléskárpi-

tot, hogy ne dörzsölje ki az ol-
dalfegyver. Az újonnan besze-
relt digitális táblákon pedig kü-
lönféle üzeneteket tudnak meg-
jeleníteni akár a vizsgálni kí-
vánt autósoknak, például: „Áll-
jon félre!”

Új kocsik a rendőröknek

Kétezer év alatt számtalan 
szakrális hely merült Kőbányán 
is a feledés homályába. Legtöb-
ben nem is tudjuk, milyen, egy-
kor fontos szent területek mel-
lett élünk vagy haladunk el a 
munkába menet.

Az Északi Járműjavító területén 

talált Ízisz-szobor közel kétezer 

évvel ezelőtt egy szentélyben is 

állhatott

A legrégeb-
bi keresz-
tény emlék 
a Keresz-
túri úton ta-
lált Krisz-
tus-szobor

Újhegyen, a tó mellett 
álló kápolna és kőkereszt 
1970-ben pusztult el

A Conti-kápolna területe 
régen is szent hely volt: 
zarándok látogatták

1

1
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2
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3
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ElfElEdEtt 

zarándokhEly

kápolna és kErEszt

Ízisz-szobor

bronz Corpus

sikerrel óvják 
az önkéntesek 
Kőbánya 
biztonságát

Polgárokat
védő polgárok

26 év szolgálat
Polgárőrök 1992 óta fo-
lyamatosan szolgálnak 
Kőbányán. Az új egye-
sület az Óhegy Polgár-
őr Egyesület régi ala-
pító tagjaiból, a megszű-
nő kőbányai polgárőre-
gyesületek tagságából, 
valamint új tagokból ala-
kult. Az egyesület létszáma 
mára elérte a 45 főt.

Ki lehet 
polgárőr?
Polgárőr minden 
olyan erkölcsileg 
feddhetetlen személy 
lehet, aki kész a sza-
badideje terhére ön-
kéntesként részt vál-
lalni a kerületek köz-
biztonságának védelmében, illetve részt venni a megfelelő 
polgárőrképzésben. 

Hirdetés

Az Óhegy parkban találkoz-
tunk két polgárőrrel, akik ép-
pen a szeles januári hidegben 
járőröztek. Új, téliesített forma-
ruhát viseltek sárga mellény-
nyel, ami lényegében megegye-
zik a rendőrjárőrök egyenruhá-
jával. A különbség a feliratokon 
túl a felszerelésükben és a jogo-
sultságaikban van. Legkomo-
lyabb „fegyverük” a gázspray, 
amit csak önvédelemből hasz-
nálhatnak. A polgárőrök közfel-
adatot ellátó személyeknek mi-
nősülnek, vagyis jogsértést ta-
pasztalva jogukban 

áll figyelmeztetni, felszólítani, 
illetve szükség esetén a rendőr-
járőr kiérkezéséig feltartóztat-
ni a szabályszegőt.

Göblyös János ismert arc Kő-
bányán, immár 6 éve dolgozik 
polgárőrként, egyébként autó-
szerelő. Járőrtársának, Gal-
la Zoltánnak 4 éves múltja van 
a kőbányai polgárőrségben, ő 
civilként egy biztonsági cég-
nél dolgozik. A futókör mel-
lett sétálva mesélnek munká-
jukról. Idén megmentettek egy 
hajléktalan bácsit, aki kis hí-
ján kihűlt, egy idős néninek pe-
dig felvágták a tűzifáját. Per-
sze nem csak jótékonykodtak. 
Ha bűncselekményt észlelnek, 
azonnal jelzik a polgárőrök bu-
dapesti ügyeletére, ahonnan a 
diszpécser felveszi a kapcsola-
tot a rendőrökkel. A „rendőrség 
szeme” szerepében olyan is elő-
fordult, hogy távcsővel figyelve 
kiszúrtak egy autófeltörőt, akit 
a rendőrök a segítségükkel le is 
tartóztattak. Volt, hogy a villa-
moson ismertek fel egy veszé-

lyes körözött személyt, akit a 
rendőrök a jármű megállításá-
val csíptek fülön. Gyakran se-
gédkeznek a forgalomterelés-
ben baleseteknél, olykor pedig 
hatósági tanúként veszik hasz-
nukat. Munkájuk zömét persze 
nem adrenalinnövelő helyze-
tek alkotják. Ők gyűjtik be a ká-
bítószeresek után a közparkok-
ban eldobált tűket, nehogy azok 
a játszó gyerekeket vagy állato-
kat megsebesítsék.

A polgárőrök lelkesen emlí-
tik a Mátrix nevű, lopottautó-
felismerő rendszert, amelyet 
rövidesen használatba is vesz-
nek. A kamerával összekötött 
számítógépes rendszer 
új tagjuk, Ladányi Gyu-
la fejlesztése. Bárhol he-
lyezik el, jelzi, ha lopott 
autó halad el mellette, 
ők pedig rajta lesznek, 
hogy a rendőrség elfogja 
a bűnözőket. A rendszer 
immár mobilapplikáció 
formájában is működik, 
ami jócskán megnöveli 
a tolvajbandák lebuká-
sának valószínűségét.

Sikeresen alakult át az 
önkormányzat közre-
működésével a kőbá-
nyai polgárőrség, az 
újonnan létrejött Kő-
bánya-Óhegy Polgárőr 
Egyesülettel egy népe-
sebb, komplexebb fel-
adatkört ellátó csapat 
ügyel a rendre.

Idős embereken segítettek adományok-
kal a Magyarországon élő vietnamiak. A 
Szivárvány Idősek Otthonában is jártak: 
egy kétszázezer forintos nagy képernyős 
televízióval és százezer forintnyi kará-
csonyi ajándékcsomaggal érkeztek. A fő-
város kilenc kerületének tizenegy intéz-
ményében összesen több mint három-
millió forint értékben jótékonykodtak 
karácsony előtt.

– Ez az egyszerű emberi tisztelet-
ről és a szeretetről szól. Itt élünk, tanu-

lunk, dolgozunk Budapesten, Magyar-
ország a második hazánk, sokan közü-
lünk magyar állampolgárok. Lehetősé-
geinkhez mérten egyszerűen csak se-
gíteni szeretnénk rászoruló szomszé-
dainknak –magyarázza Hoang Linh, a 
Magyarországi Vietnamiak Egyesüle-
tének egyik tagja.

Hoang Linh szerint eredményes volt 
a jótékonysági sorozat, és szeretnének 
hagyományt teremteni a kezdeménye-
zéssel.

Vietnamiak vittek 
ajándékot az időseknek

A polgárőröknek jogukban áll 
szükség esetén a rendőrjárőr 
kiérkezéséig feltartóztatni 
a szabályszegőt

Galla Zoltán és 
Göblyös János 
szabadidejükben 
róják az utcákat
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– A függőség nem ismer életkort, legyen 
szó alkoholról, cigarettáról, szerencsejá-
tékról vagy akár az internetről – mond-
ta el dr. Jászberényi József, a Zsigmond 
Király Egyetem felnőttképzési igazga-
tója, aki az időskori függőségekről tart 
Kőbányán előadást. – Egyforma veszé-
lyeket rejt fiatalok és idősek számára az 
internet, ám utóbbiak, mivel többségük 
egyedül él, könnyen a világháló rabjává 
válhatnak.

Az életkor és az azzal járó tapaszta-
lat sem jelent védelmet a csábítás erejé-
vel szemben. Bevásárlás egyetlen gomb-
nyomással, távoli tájak és kultúrák fel-
fedezése a karosszékből, rég nem látott 
ismerősök felkutatása percek alatt, na-
ponta beszélni az elfoglalt unokával – 
végtelen hosszan sorolhatnánk, meny-
nyi mindenre lehetőséget nyújt az inter-
net. Ám amennyire megkönnyíti az éle-
tet, annyira le is rombolhatja mindazt, 

amitől ember az ember: a társas kap-
csolatokat.

Dr. Jászberényi József felidézte egy 
nagymama történetét, aki kezdetben 
csak e-mailt tanult meg írni Ausztráliá-
ban élő unokájának. Majd jött a videohí-
vás, a közösségi oldalak, végül az isme-
rősök, sőt ismeretlenek visszajelzései, 
reakciói, érdeklődése iránti egyre olt-
hatatlanabb vágy. Egy szép napon aztán 
azon kapta magát, hogy barátnői, akik 
továbbra is együtt jártak bevásárolni és 
péntek esténként ultizni, el-elmaradoz-
nak mellőle – pontosabban ő nem keres-
te már a társaságukat.

– Az ezernyi ismerős és még ismeret-
len ember csalogató világa édes csapda 
– magyarázta dr. Jászberényi –, amiből 
éppúgy erőfeszítést kíván a szabadulás, 
mint mondjuk a cigaretta esetén. Ráadá-
sul minél inkább elmerül valaki a digi-
tális térben, annál jobban elszakad a va-

lós, fizikai világtól, és ennek beláthatat-
lan következményei lehetnek. A magány, 
sőt gyakran a feleslegesség érzését per-
cekre, órákra feledtető csalóka online 
világ egyre hosszabb és hosszabb jelen-
létre sarkall, az ismerősnek hitt isme-
retlenekhez fűződő viszony pedig való-
jában felszínes, üres – csak sajnos a fel-
ismerés későn jön, hogy annál nagyobb 
kárt okozzon.

A tudatosság és a mértékletesség  az 
internetezés esetében is megszívelendő. 
Nem kell félni a digitális világtól, érde-

mes is kihasználni a benne rejlő lehető-
ségeket, de tudni kell, hol húzódik a ha-
tár – valós és kreált világ, valós és kreált 
ismerősök között egyaránt.

Ugyan 2018. január 1-től családi házak 
esetében már nem kötelező a kéményel-
lenőrzés, mindenképpen javasolt annak 
elvégeztetése, mert baleset vagy tragé-
dia bekövetkeztekor az ingatlantulaj-

donost büntető- és polgári jogi felelős-
ség is terheli.

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéménysep-
rőipari Kft. idén is minden ingatlan szá-
mára felajánl egy vagy két négyórás in-

tervallumot az ellenőrzésre. A köny-
nyebb tervezhetőség érdekében célszerű 
a www.kemenysepro.hu oldalon regiszt-
rálni, az érintettek ezt követően SMS-
ben és e-mailben kaphatnak tájékozta-

tást az időpontról. A felajánlott időpon-
ton túl, egyedi megrendelés alapján is le-
hetőség van az ingyenes ellenőrzésre, de 
ez esetben akár 90 napos átfutási idővel 
is számolni kell.

Tripla adag készülődés, lótás-futás, 
ajándék, vidámság és háromszoros 
vendégsereg: így nézett ki a Koma-
ság hármas ikrek szülinapi bulija. 
A csöppségek tavaly január 18-án 
látták meg a napvilágot Kőbányán.

A kicsik anyukája, Komaság-Hor-
váth Henrietta már egy héttel a nagy 
nap előtt lázban égett. Nem is csoda, 
hiszen a jeles alkalomra vagy har-
minc rokon, barát és szomszéd volt 
hivatalos. Egy ekkora csapatot élel-
mezni pedig azért sem kis dolog, 
mert a folyton anyukájuk után ácsin-
gózó gyerkőcök mellett a boltba me-
netel is akkora logisztikát igényel, 
mint egy hadjárat lebonyolítása.

A szuperanyun persze nem múlt 
semmi: a buli napján minden a leg-
nagyobb rendben várta a látogató-
kat. A népes sereg kicsit megzavar-
ta Lórit, Patrikot és Bencét, akik eny-
nyi embert még nem láttak egyszer-
re. Az ajándékba hozott számtalan 
legó, könyv, készségfejlesztő játék 
és labda azonban feledtette a gya-
nakvást. Eközben a férfinép sem tét-
lenkedett: 14 kiló csirkéből készült el 
a pörkölt, ami után jöhettek a torták 
és a vidám ünneplés.

A család egyébként december-
ben búcsút mondott Kőbányának, 
Albert irsára költöztek – de a Koma-
ság trikrek nekünk örökre megma-
radnak kerületi babáknak. Az elsza-
kadás viszont nem ment könnyen.

– Hiányzik Kőbánya, életünk leg-
meghatározóbb pillanatait ott éltük 
meg, minden utcához szép emlékek 
fűznek – árulta el Henrietta. – A fér-
jem, Gyuri most is ott dolgozik, ingáz-
nia kell,  ezért is sajnálom, hogy az al-
bérletünket pillanatok alatt kinőttük.

Az ATV műsor-
struktúrájának 
átalakítása mi-
att a Kőbányai 
Regionális Hír-
adó című műsorát 
2018 januárjától szombatonként 16:05 
órai kezdettel sugározza. Az adás idő-
pontjának változása ugyanakkor nem 
érinti sem a műsor hosszát, sem annak 
tartalmi elemeit.

Vá ltozá s tör tént a 
TV10 esetében is – a Kő-
bánya televíziója ugyanis 
most már a Telekom műsor-
kínálatában is elérhető a 230-

as csatornán. Az IPTV-előfizetők a 254-es, a Digi szol-
gáltatását igénybe vevők pedig a 133-as csatornán értesül-
hetnek a kerület legfrissebb és legfontosabb híreiről.

A képviselő-testület határozata alapján 
négy lakást ad el a kerület március 5-én. El-
adó egy Alkér utca 7. alatti 15 négyzetmé-
teres, egy félszoba-konyhás, felújítandó, 
komfort nélküli lakás. A kikiáltási ár: 
2 millió 141 ezer forint. Három további, 
a Szállás utca 32–34. szám alatti felújí-
tandó, komfortos ingatlanra együtte-
sen lehet licitálni. Ezek alapterülete 
34, 36, illetve 68 négyzetméter, ki-
kiáltási áruk 30 millió 60 ezer fo-
rint. Mindkét esetben a pályázati 
biztosíték mértéke a kikiáltási ár 
10 százaléka. A pályázati feltéte-
lek részletesen áttekinthetők az 
önkormányzat és a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. (www.kvzrt.
hu) honlapján.

Dénes János a Kőbányai Gyógy-
szergyár munkástanácsának 
elnökeként 1956-ban vezető 
szerepet játszott az ellenállás-
ban és a sztrájkok megszerve-
zésében. A forradalom leverése 
után 15 évre ítélték. 1963-ban 
szabadult. Egyik alapító tag-
ja volt az MDF-nek. 1990-től 
négy évig országgyűlési kép-
viselő volt. Csurka István így 
köszöntötte őt: „A legnagyobb 
küzdők és a megalkuvást nem 
ismerők egyike. Legerősebb ol-
dala a jelleme. (…) A Nagybuda-
pesti Munkástanácsban is Kő-
bányát képviseli, több mint hat 
évig a börtönben is a magyar 
munkásságot, és 1990-ben az 
Országgyűlésben is.”

– Mi volt a dolga munkásta-
nácsi vezetőként 1956-ban?

– Távol tartani a fegyveres 
akciókat a gyártól, mivel tűz- 
és robbanásveszélyes volt az 
üzem. A dolgozók jelentős ré-
sze nő volt, tehát nem szeret-
tünk volna az első vonalba ke-
rülni a kőbányai gyárak közül.

– Milyen indokkal ítélték el?
– Fő bűnöm az volt, hogy a 

Központi Munkástanács ülé-
sén a salgótarjáni sortűzre vá-
laszlépésként általános sztráj-
kot javasoltam, amit el is fogad-
tak a küldöttek, 1956. december 
11–12-én meg is tartott a mun-
kásság. Ez felért egy Kádár el-
leni „népszavazással”. Letar-
tóztatásom után sokáig fogva 
tartottak, ütöttek-vertek a ki-
hallgatásokon, végül a hírhedt 
Tutsek Gusztáv vérbíró 15 évre 
ítélt szervezkedés vezetése cí-
mén. Ő mellesleg 1956 után 144 
halálos ítéletet hozott.

– Itt raboskodott Kőbá-
nyán?

– Eleinte igen, a Gyűjtőben. 
Amikor Nagy Imre kivégzésé-
re készültek, velünk, rabokkal 
tervezték felépíttetni a vesztő-
helyet. Én másodmagammal, 
Tamás János miskolci egyete-
mistával együtt megtagadtam, 

ezért egy év szigorítottat kap-
tam. Átvittek a váci börtönbe, 
ahol éhségsztrájkba kezdtem, 
amiért további 14 hónap szigo-
rított járt, mégpedig a salgótar-
jáni börtönben letöltve. Ott un-
dorítóan mocskos szalmazsá-
kokon kellett feküdni 
a bűzös, zsú-
folt, po-
los-

kákkal teli cellákban. Moslék-
kal etettek, rendszeresen meg-
aláztak. Soroljam még? Egy 
biztos: aki olyan körülmények 
közé került, mint mi, az nagyon 
jól tudja, hogy milyen fantaszti-

kus erő kel-

lett ahhoz, hogy valaki ember 
tudjon önmaga előtt maradni. 
Nekem ez erőt adott egész to-
vábbi életemre. Amikor képvi-
selővé választottak, hittem ab-
ban, hogy visszatért ’56 szelle-
misége, ezzel a történelmi fe-
lelősséggel mentem be a par-

lamentbe. Mélységesen 
csalódtam.

Már az idősebbeket is fenyegeti az internetfüggőség

Ijesztő jelenséget boncolgat a Nyugdíjasok Akadémiája a februári 
előadásán. A szépkorúak előtt is kitárult a digitális világ, és az in-
ternet őket is rabul ejtheti.

Élőben a függőségről
Aki tehát kíváncsi, milyen veszélye-
ket tartogat a digitális világ az idő-
sek számára, annak február 28-án, 
szerdán 15 órától a Kőbányai Kultu-
rális Központban a helye.

Egyeztessen SMS-ben a kéményseprésről!

Televíziós 
változások

Lakásokat 
ad el a kerület

A kőbányai Dénes Jánost 1956 után 15 évre ítélték

Február 25-én, a kom-
munista diktatúrák ál-
dozatainak emléknap-
ján, magyarok százez-
rei előtt hajtunk fejet. 
Mártírokból és egykori 
„rendszerellenségek-
ből” Kőbányán sincs 
hiány: az 56-os esz-
me egyik megalkuvást 
nem ismerő alakja, Dé-
nes János is kerületünk 
lakója.

Háromszorosan 
ünnepeltek 
a szülinaposok

Magányossá
tehet a világháló

Akinek a jellem a 
legerősebb oldala

Új szolgáltatást indított a Bap-
tista Szeretetszolgálat Utca-
front Kőbányai Szolgáltató 
Centruma. A Kőbányai Önkor-
mányzat segítségével működte-
tett Maglódi utcai telephelyen 
részben saját, nagyobb részben 
pedig belügyminisztériumi for-
rásból támogatott lakhatás le-
hetőségét teremtette meg 12 rá-
szoruló számára a segélyszer-
vezet. Fontos szempont, hogy 
a segítségre szorulóknak ne 
csak fedél legyen a fejük felett, 
hanem jövedelemmel is bírja-
nak, ezért a program keretében 
munkát is igyekszik biztosíta-
ni nekik a szeretetszolgálat. Az 
ünnepélyes avatón Kovács Ró-
bert elmondta, Kőbánya próbál 
minél több karitatív programot 
felkarolni. A polgármester sze-
rint a Maglódi utcai telephely 
működése különösen fontos az 
önkormányzat és a városrész 
számára.

Fedél és munka
   a rászorulóknak

Együtt 
a család

Lóri, Patrik 
és Bence első 
tortáikkal

Dénes János a forradalom alatt a 
Kőbányai Gyógyszergyár munkás-
tanácsának elnöke volt

A létesítményt Kovács Róbert a 
Belügyminisztérium főosztályve-
zetőjével, Réthy Pállal és a baptis-
ta egyház elnökével, Papp János-
sal adta át

Felújított 
otthonok

Kulturált 
körülmények

A szobák berendezése 
minden igényt kielégít

A ked-
venc aján-
dék a kis-
vonat volt

Hirdetés

Szociális taxi
kőbányaiaknak
A Kőbányai Önkormányzat
segítő kezet nyújt a kerületi nyugdíjasoknak 
hivatalos ügyeik intézéséhez.

A szolgáltatást azok a kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok vehetik 
igénybe, akik nehezen tudják ügyeiket intézni, mert gondot okoz számukra 
például az Egészségháznak, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjának vagy 
a Kormányablaknak a megközelítése.

A rászorulók részére biztosított ingyenes kisbusz 
minden hónap első szerdáján, előre egyeztetett 
időpontban biztosítja a szállítást a megadott 
kőbányai lakcímről a Kőbánya területén működő 
szolgáltatóhoz, majd vissza.

Jelentkezni lehet a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatánál a +36 1 261 8183-as telefonszámon, a 106-os melléken 
minden hónap 28. napjáig munkanapokon, naponta 8:30 és 13:00 óra között.

A szolgáltatást korlátozott számban,
a jelentkezések fogadásának sorrendjében

áll módunkban biztosítani.

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu
www.bkhk.hu
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A Debreceni Egyetemen is ok-
tatni fog Póka Egon, miután az 
intézmény és a Kőbányai Ze-
nei Stúdió az új szemeszterben 
egyedülálló könnyűzenei kur-
zust indít. A diákok átfogó kép-
zést kapnak: megismerhetik a 
könnyűzenei stílusokban alkal-
mazott hangszerek használatát, 
fejleszthetik énektechnikájukat, 
valamint stúdiófelvétel készíté-
se mellett betekintést nyernek a 
koncertek technikai és zenei vi-
lágába.

– Megtiszteltetés és próba-
tétel, hogy egy ilyen rendkívü-
li tradíciókkal rendelkező intéz-
ménnyel léphetünk kapcsolatba. 
A legfontosabb, hogy professzio-
nális tudást és megfelelő köze-
get nyújtsunk azoknak a tehet-
ségeknek, akik szeretnének ko-
molyan foglalkozni a könnyű-

zenével – mondta Póka Egon, 
a stúdió ügyvezető igazgatója 
Szilvássy Zoltánnal, az egyetem 
rektorával tartott tájékoztató-
ján. A Debreceni Egyetem Zene-

művészeti Kara a Zeneakadémia 
után az ország második legnépe-
sebb zenei felsőoktatási képző-
helye: több mint kétszáz hallga-
tója és hatvan oktatója van.

Színes és izgalmas produk
ciók várják a nézőket a Kőrö
siben a február 10én induló 
Kiben van az X? című kerüle
ti tehetségkutatón. A fiatalok
nak szervezett versenyre 14 
iskolából jelentkeztek diákok, 
legtöbben vers, próza, tánc és 
ének kategóriában mutatkoz
nak be a kerület előtt. Várha
tóan mintegy félszáz egyéni 
és csapatprodukciót láthat a 
közönség a Kőrösiben.

A lehetőség kitűnő ugró
deszka, hiszen a legjobbak 
várhatóan a kerületi rendez
vényeken is felléphetnek 
majd. Ám vannak, akik nem
csak a lehetőséget látják a te
hetségkutatóban: másokra is 
fel kívánják hívni a figyelmet. 
Így vannak ezzel a Kada Mi
hály Általános Iskola hatodi
kos diákjai is: jelelve dalolnak 
majd a színpadon.

A 27 fiatalból álló csoport 
felkészítő tanára, Takács Pé
ter Pálné elárulta: a különle
ges előadást eredetileg nem 
is produkciónak szánták, ha

nem egy érzéke
nyítő program ré
szeként sajátítot
ták el. Ilyenfor
mán a siker, még 
ha az nem is a to
vábbjutás, hanem 
csupán elismerő 
taps, megerősíti a 
gyerekeket abban, 
hogy amit tanulnak 
és amit most tesz
nek, fontos és hasz
nos. Az előadást ter
mészetesen nem 
csak a siketek élvez
hetik, hanem a hallók 
is, a dal ugyanis ének
szóval, zenei kísérettel 
hangzik majd el, miköz
ben a kis énekesek jelelik 
a dalszöveget.

A versenyen hét kategóriá
ban mérhetik össze tudásu
kat a versenyzők, a legjobbak 
a március 24ei döntőbe jutnak. 
A 2–3. helyezettek és a közönség
díjasok értékes tárgynyereménye
ket, míg a kategóriagyőztesek 100
100 ezer forint pénzjutalmat kapnak.

Különleges előadás a Kiben van az X?-en

Siketeknek 
„dalolnak” 
a diákok

ProgrAMAjÁnló

„Mondhatni az egész életemet itt 
éltem. Itt éltek a barátaim, eze-
ket az utcákat róttam, ide tértem 
vissza, ha külföldön jártam – me-
sél a Kőbányán töltött évek-
ről Charlie. – Meg-
határozó 
idők 

voltak ezek, és itt megtaláltunk 
mindent, ami kellett, amire ne-
künk szükségünk volt. A legendás 

Halom utcai Ifjúsági Klub egyi-
ke volt ezeknek, ott gyűlt össze 
a zenei élet legjava, mondhatom, 
hogy egész Budapestről. Kis hely 
volt, de rengeteget próbáltunk ott. 
Filmesek is jártak oda, így kerül-
tem be Bacsó Péter Fejlövés című 
filmjébe, de kijártak oda a külföldi 
színészgyerekek is, akik a Pál ut-
cai fiúkban játszottak.”

Charlie életét átszövik azok az 
emlékek, amelyek Kő-

bányához kö-
tik. Itt 

házasodott össze az első feleségé-
vel: Jugoszláviából jött haza a kon-
certről, hogy a házasságkötő te-
remben kimondják egymásnak az 
igent. Bár már nem itt él, a mai na-
pig, mint a tenyerét, úgy ismeri a 
kerületet. Sok minden változott az 
elmúlt évtizedek alatt, sok minden 
nincs már meg abból a Kőbányá-
ból, ami egykor Charlie minden-
napjait meghatározta. A Kőbányai 
Ifjúsági Park már eltűnt, a kis klu-
bok is a múlté lettek, és lebontot-
ták a híres Makk Hetes Vendéglőt 

is. Ennek ellenére a mai napig ra-
gaszkodik Kőbányához, az unoká-
jával is járt már többször azokon a 
helyeken, amelyek annak idején 
fontosak voltak számára.

„A mai napig szeretem Kőbá-
nyát, és Kőbányán is szeretnek 
engem – mondja –, mégis, amikor 
Kőbányán járok, kicsit úgy érzem, 
sehol sem lakom. Nem szeretem a 
nosztalgia szót, egyszerűen csak 
a sors rendezte úgy, hogy az élet-
utam elkanyarodott egy kicsit a 
kerülettől. De engem mindenki 
szeretett, aki ismert, a szakma is. 
Ez az első, aztán ott van a csalá-
dom, és persze Kőbánya.”

Hogy Kőbánya is szereti és 
nagyra becsüli Charlie-t, nemcsak 
az jelzi, hogy szívesen látják min-
denhol és bármikor, hanem a dísz-
polgári cím is, amit 2003 óta visel-
het. Tény és való, hogy Deák Bill 
Gyulával és Póka Egonnal ők hoz-
ták össze a zenei élet krémjét Kő-
bányán, sokat letettek az asztalra, 
öregbítették a kerület hírét.

„Az az igazság, hogy mi azzal fog-
lalkoztunk, amit szerettünk. Sze-
rencsések voltunk, úgy is alakulha-
tott volna, hogy az aluljáróban gitá-
rozunk. Tizennyolc éves korom óta 
zenélek. Tíz évet dolgoztam külföl-
dön, napi négy-öt órát játszottam 
különféle helyeken. Ha ezt össze-
adom, az felér száz év bányában 
töltött gürcöléssel. Legalább any-

nyit ki is vett belőlem. Ha újrakezd-
hetném, nem lennék zenész.”

Charlie rendszeresen visszajár 
Kőbányára fellépni is: az augusz-
tus 19-ei koncertje mára már ha-
gyomány. Ötvenkét éve zenél, de 
– mint mondja – egyetlen buli-
ja sem maradt el, pedig volt, hogy 
betegen lépett fel. Ha rajta múlik, 
ez így is marad – örökre.

Horváth Charlie: ötven év Kőbányán, ötvenkét év a pályán

nemrég ünnepelte 70. születésnapját Horváth Charlie, aki
nek neve fogalom, és nemcsak a zenei életben, hanem Kő
bányán is. Tíz évvel ezelőtt költözött Budára, de nem ön
szántából – feleségének javasolták az orvosok a friss, tiszta 
levegőt. Katalin három éve elment, és bár Charlie maradt a 
Duna másik oldalán, öt évtizednyi emlék ide köti – örökre.

Lapunk tavaly decemberi számában, a Tyll Attila színművész emléktábla 
avatójáról készült összeállításban tévesen írtuk le a Nemzeti Színház egyik egykori művé-
szének nevét. A Tyll Attilát is felfedező színész neve Várkonyi Zoltán, aki később a Vígszínház 
főrendezője, majd haláláig a teátrum igazgatója is volt.

Pontosítás

Kőbányablues 
Debrecenben

Hat ország ifjú zon-
goristái figyeltek 
fel a Cziffra Fesz-
tivál szervezői és 
a kőbányai ön-
kormányzat kü-
lönleges okta-
t á st bi z tosító 
kezdeményezé-
sére. A jelentke-
zőknek a fesz-
tivál kon-
certsoro-
zatát meg-

előzően há-
romnapos 

mesterkur-
zuson, február 

10. és 12. között 
Vásáry Tamás, 

Bogányi Gergely, 
Balázs János, Drá-

fi Kálmán és Mo-
csári Károly világ-

szerte elismert zon-
goraművészek tarta-

nak órát a Kroó György 
Zeneiskolában.
A túljelentkezés többszö-

rös volt, a zsűri a magyar, tö-
rök, japán, brit, valamint szlo-

vákiai és ukrajnai jelentkezők 
közül választotta ki a 15 legígé-
retesebbet. Az élénk érdeklődés 
nem meglepő, hiszen a lehetőség 
egyedülálló. A fiatalok ugyanis 
most aktívan koncertező művé-
szektől, valamint Dráfi Kálmán 
személyében a Zeneakadémia 
tanszékvezetőjétől kapnak kü-
lönórát. A zeneiskolában tartott 
kurzus nyílt, így passzív hallgató-

ként a kurzust a közönség sorai-
ból bárki figyelemmel kísérheti.

A Cziffra Fesztivál program-
jainak február 19. és 27. között a 
MOM Kulturális Kö zpont, a Ze-
neakadémia és a MÜPA ad ott-
hont. A magyar művészek mel-
lett a nemzetközi klasszikus ze-
nei élet két kiemelkedő zon-
goraművésze a szentpétervári 

születésű Arcadi Volodos és a 
Grammy-díjas francia Pierre-
Laurent Aimard is fellép. A fesz-
tivált Balázs János álmodta meg, 
akinek célja, hogy hazánk egyik 
legkiemelkedőbb zongoraművé-
szének, Cziffra Györgynek mun-
kásságát a nagyközönség számá-
ra bemutassa, emlékét ápolja.

Hatalmas az
érdeklődés a zongora 
mesterkurzusra

 „Ha újrakezdhetném, 
nem lennék zenész”
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Képek a 
reformáció 
örökségéről

Neil SimoN: PletyKáK

A Pótszék Társulat 

krimikomédiája

Február 18-án (vasárnap) 15 

órától a Kőrösiben

Az eNiGmA 

teStKözelbeN

A Magyar Hadtudományi 

Társaság előadás-sorozata

Február 28-án (szerda) 

17 órától a Kőrösiben

iráNy Fertőd éS 

SoProN!

A KÖSZI SE egynapos 

kirándulása

Március 2. (péntek)

Befizetés előzetesen a 

KÖSZI-ben

VASárNAPi táNCPArti

Zenés-táncos összejövetel

Február 18-án (vasárnap) 

15 órától a Kőrösiben

GyereKProGrAmoK

A Pódium SzíNHáz zeNéS 

meSejátéKA

Február 18-án (vasárnap) 

10.30-tól a KÖSZI-ben

Az állAtoK NyelVéN 

tudó juHáSz

A Mesekocsi Színház 

mesejátéka

Február 20-án (kedd) 10 órától 

az Újhegyi Közösségi Házban

A CSillAGSzemű juHáSz

A Szeleburdi Meseszínház 

mesejátéka

Február 21-én (szer-

da) 14.30-tól az Újhegyi 

Közösségi Házban

Vili, A VeGA VámPír

A Pódium Színház zenés 

meséje

Február 25-én (vasárnap) 

10.30-tól a KÖSZI-ben

Póka Egon és
Szilvássy Zoltán

Szőnyi István:
Sonkád, református 
templom

Fodor István:
Csíkszentlélek

Füle Tamás:
Református templom

(Alvinc, Erdély)

A tavaly ötszáz éves reformáció szellemiségét hiva
tott bemutatni A megújulás lendülete című vándor
kiállítás, ami a Kőrösi galériában látható február 14
ig. A reformáció Emlékbizottság 2015–16ban két 
fotópályázatot is meghirdetett, a beérkezett mun
kákat rendezte egybe és egészítette ki Eifert jános 
fotóművész. A Kárpátmedencei alkotók négy kate
góriában nevezhettek, a művek között vannak do
kumentarista alkotások, egyegy templomot, régi, 
a reformációhoz vagy a vallásgyakorláshoz köthető 
tárgyat bemutató képek, de mind a négy kategóriá
ban születtek olyan alkotások is, amelyek egyszer
re akarják láttatni a múltat és a jelent.

Apáthi Tóth Sándor:
A harsonás

Baán Katalin:
Zsoltárok könyve
– 18. zsoltár 1-3-4. vers

Tóthné Kiss Judit
(Alsónémedi):
Örökké

Baán Katalin:
Zsoltárok könyve
– 27. zsoltár 4. vers

Papp Elek:
Miért?

Szőllősiné Haller 
Orsolya (Mezőtúr):
Gyermeki Ima
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Rejtvényünk fő soraiban Csokonai Vitéz Mihály Dorottya című művéből idéztünk.

Egyszer volt, hol nem volt, még a Höm-
löc-hegyen is túl, a Nagy Erdő köze-
pében éldegélt egy ábrándos kis her-
nyó. Egy napon éppen egy ízletes, ros-
tos tölgyfalevélen araszolt, amikor arra 
mászott két százlábú. Katinka, a her-
nyó, nagyon megörült napok óta nem lá-
tott pajtásainak. Ideje nagy részét a há-
rom barát együtt töltötte. Katinka, Mici 
és Julcsi már ezer éve a legjobb barátok 
voltak, ami rovarévben úgy 10-12 napot 
jelenthet – ez már igazi barátság.

Katinka sokat ábrándozott egy másik 
életről, amelyben egy gyönyörű pillan-
góra hasonlít, és varázslatos szárnyai-
val az egész erdőt körberepüli. Katin-
ka egynapos kora óta nem látta a szüle-
it, így sok mindent nem tudott biztosan 
az életről, csak amit Mici és Julcsi me-
sélt neki, illetve amit az erdőben kerin-
gő pletykákból megtudhatott. Az erdő-
ben ugyanis sokféle szóbeszéd keringett 
a hernyókról. Volt, aki azt mondta, amíg 
csak él, hernyó lesz. Akadt olyan is, aki 
arra esküdött, hogy nemsokára kinőnek 
a lábai, nem is egy, hanem száz!

Bár megnyugtató volt számára, hogy 
százlábúként is a barátaival lehetne, és 
akkor élhetnének együtt a százlábúak 
panziójában, leginkább annak a szóbe-
szédnek akart hinni,   amire igazán vá-
gyott: hogy nem sokára csodálatos pil-
langó lesz belőle. De ehhez először el 
kell készítenie a bábját, melyből kikelve 
válhat pillangóvá. Szegény Katinka nap-
hosszat hallgatta pajtásaitól, hogy ne ké-
szülődjön a bábozódásra, mert arra nem 
kerül sor! Sajnálták, nem akarták, hogy 
szíve és élete legnagyobb álma összetör-
jön. Gyakran mondogatták neki, hogy ne 

álmodozzon képtelenségekről, hisz aho-
gyan Julcsi anyukája mondogatta, „az 
ábrándozás az élet megrontója”. Az ál-
moknak is vannak határai. Százlábú lé-
tére nem várhatja egész életében, hogy 
talán egyszer jegesmedve lesz. Nem 
mintha nem történhetne meg – nyugtat-
gatta ilyenkor Mici –, csak hát itt, a Kár-
pát-medencében túl meleg lenne egy je-
gesmedvének!

Ennek ellenére Katinka nem adta fel, 
és pár napon belül el is kezdte gyűjtöget-
ni a megfelelő anyagokat, hogy megépít-
hesse gubóját az öreg tölgy egyik ágára. 
Katinka, bár nem volt benne biztos, mi-
ért is csinálja és hogyan készítse el, bel-
ső hangjára hallgatott, és mielőtt fel-
ocsúdott, már kész is volt a gubó. Elkö-
szönt barátaitól, megköszönte, amiért jó 
tanácsokkal látták el, majd elvégezte az 
utolsó simításokat. Ekkor a külső zajok 
eltűntek, barátai csengő hangja, a tölgy-
fa leveleinek suhogása, az erdő hangja 
teljesen megszűnt. Csönd lett, korom-
sötét, így lehunyta szemét, mély álom-
ba szenderült.

Teltek az órák, a napok és a hetek, míg 
egyszer csak felébredt és kinyújtózko-
dott. A gubó megrepedt, a testét körülve-
vő falak leomlottak, s ebben a pillanat-
ban Katinka zuhanni kezdett a tölgy-
fa tetejéről. A levegő süvített mellette, 
nem tudta, mit tegyen, kétségbeesetten 
nézett lefelé. Már csak egy hernyónyira 
volt a földtől, amikor szárnyai életre kel-
tek, és megmentették a földre zuhanás-
tól. Nem hitt a szemének! Teste karcsú 
lett, oldalán gyönyörű égszínkék szár-
nyak nőttek.

Pillangóvá változott! Csodálatos ég-

színkék ruhában pompázó lepke lett. 
Felemelő érzés volt, hisz álmai valóra 
váltak. Alig várta, hogy elújságolja ba-
rátainak. Felkereste a százlábúak pan-
zióját, ahol könnyes szemmel várta őt 
Julcsi és Mici.

Katinka elmesélte pajtásainak, hogy 
mi történt vele, milyen csodálatos ér-
zés repülni, és hogyan mentették meg 

szárnyai. Egész délután nevetgéltek, 
beszélgettek, megosztották egymással 
örömüket.

Miután elbúcsúztak, Katinka felszállt 
az égbe, hogy valóra váltsa álmait. Azóta 
is ott szálldogál a Nagy Erdőben. Törté-
nete bejárta az egész erdőt, és sok olyan 
kis hernyónak reményt adott, amilyen ő 
is volt egykoron.

Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, hogy írják le azt 
a népmesét, vagy az óvó nénik saját „költésű” meséjét, amit az oda 
járó gyerekek a legjobban szeretnek. Most a Kőbányai Kiskakas Óvo-
da küldte el nekünk a gyerekek kedvenc meséjét, amelyet Sőtér Esz-
ter óvodapedagógus-hallgató írt, az illusztrációt pedig Ivády Dóra és 
Pilgermayer Emília a tehetséges gyerekeknek tartott Tesz-vesz Kuckó 
foglalkozás keretében készítették.

A kis hernyó álma

SZOBATAKARÍTÓT KERESÜNK SEGÉDMUNKÁST KERESÜNK 
TÉGED VÁRUNK! TÉGED VÁRUNK!

Ónody Tünde: +36 30 326-3269Horváth Júlia: +36 30 336 3439  
Hotel Hungaria City Center Danubius Hotel Arena

Hirdetés

Hirdetés

Várjuk a kobanyaihirek.
szerk@gmail.com címre 
a kerületi babákról ké-
szült, jó minőségű fo-
tókat, és hozzá né-
hány sort, amely 
tartalmazza az 
egyévesnél fiata-
labb csecsemő ne-
vét, születési dá-
tumát, valamint 
egy, legfeljebb két-
mondatos jellemzést. 
A tárgyban kérjük, jelez-
ze a rovat címét: Kőbánya új 
lakói.

Kőbánya új lakói

A két kép között tíz különbség van. Megtalálod mindet?

Melyik a 
maci igazi 
árnyéka?

Meszjarik Rozina 2017. 11. 
24-én 10 óra 18 perckor 

megszületett. Anya, 
Apa és a nővér-

kéje, Regina is 
nagyon vár-

ta. Egyelő-
re a nap 
nagy 
rész-
ében al-
szik vagy 

eszik – 
vagy a ket-

tőt egyszer-
re szereti csi-

nálni. Nagyon vi-
dám kisbaba.
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Töltse ki az ábrá-
kat 1-től 9-ig terje-
dő egész számok-
kal úgy, hogy az ösz-
szes sorban, oszlop-
ban minden szám 
csak egyszer szere-
peljen.

Önnek is szeretnék
adni virágot!
Önkormányzatunk pályázatot hirdet!
Csatlakozzon Ön is!
A pályázat keretében ingyenesen biztosítunk növényeket 
környezetünk, otthonunk szebbé tételéhez!

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:

2018. március 23., 13:00 óra
A benyújtott pályázatok a beérkezés sorrendjében, a készlet erejéig kerülnek elbírálásra.  
A pályázati adatlap letölthető a www.kobanya.hu oldalról!

A pályázat benyújtható elektronikus levélben a tisztaudvarrendeshaz@kobanya.hu címre, 
postai úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Osztály, 1102 Budapest, 
Szent László tér 29. címre, továbbá benyújtható ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.), valamint az Újhegyi 
Ügyfélszolgálatán (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) 

A nyertes pályázóknak a növényeket 2018. április hónapban – előzetes 
értesítésben megjelölt időpontban és helyszínen – adjuk át.
A pályázattal kapcsolatban további információ a +36 1 4338 283-as önkormányzati 
telefonszámon kérhető.

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, 
tegyük szebbé Kőbányát!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

SZU
DO
KU
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Páratlan elismerés a Törekvés SE-nek: Hajmási Éva 
és Osváth Richárd kerekesszékes vívók, valamint 
edzőjük, Beliczay Sándor is díjat nyert az Év Sporto-
lója gálán. Osváth Richárdot és Beliczay Sándort már 
tavaly is érdemesnek találták a magyar sportújság-
írók az elismerésre.

Hajmási Éva
(„Az év fogyatékos csapata”, a női ke-
rekesszékes válogatott tagja)
Versenyszerűen karatézott, míg-
nem egy robogóbalesetet követő-
en kénytelen volt kerekesszékes ví-
vásra váltani. Hajmási Évától meg-
tudtuk: a nagymamájának és Sze-
keres Pál sokszoros világbajnok 
vívónak tartozik köszönettel, ami-
ért Beliczay Sándor edző pártfogá-
sába került, aki sikeres kerekesz-
székes vívót nevelt belőle. Bár a 
sok edzés és hét világkupa, vala-
mint egy Eb mellett idén turiz-
musból diplomázik a Kodolányi 
János Főiskolán, azért a bará-
ti kapcsolatok ápolására is 
szorít némi időt. Terve-
it illetően – mindezekkel 
együtt – mégis a 2020-as 
tokiói paralimpiára való 
felkészülés lebeg a sze-
me előtt.

Mármint az időjárás! És akkor is csak 
a cyclocrossversenyzők szempontjá-
ból, akiknek így a január 14-ei Cyclo-
cross Magyar Bajnokságon minden adott 
volt ahhoz, hogy embert próbáló küzdelem-
ben bizonyítsák erejüket és ügyességüket. 
A súlyos mínuszok, a havazás és a jéggé fa-
gyott sár gondoskodtak arról, hogy a ver-
senyzők vért izzadjanak, mire a Kőbányai 
BringaParkban kialakított pályán leróják a 
köröket.

Eisenkrammer Károly, a verseny főszerve-
zője nemcsak az időjárással, de a nevezők 
számával is elégedett lehetett: mire a rajt-
pisztoly eldördült, a tervezettnél jóval több, 
258 név sorakozott a versenylistán. A profi 
kategóriákban a vártnak megfelelően ala-
kult a mezőny: Búr Zsolt zsinórban harmad-
szor állhatott a dobogó legfelső fokára, aho-
gyan Benkó Barbara is hozta a formáját.

A női bajnok, aki egyébként tizenkét éves 
kora óta ül a nyeregben, elárulta, hogy Tokió-
ra készül, és bár volt már része keményebb 
megmérettetésben is, azért a mostani futa-
mot sem nevezné éppen levezető gyakorlat-
nak. A versenyzőknek a sportágra jellemző 
módon többször a hátukra kellett kapniuk 
a bringát, ami a rárakódott sárral, latyakkal 
együtt három-négy kilóval volt nehezebb, 
mint egyébként. Míg a gyerekek egy rövi-
dített, 400 méteres pályán küzdöttek egy-
mással és az elemekkel, addig a Masters ver-
senyzőinek már 3 kilométer hosszú, 50 mé-
teres szintkülönbségű, mesterséges akadá-
lyokkal tűzdelt pokoltúrán kellett teljesíteni-
ük, ráadásul sok esetben még a kerékpárok 
sem bírták a gyűrődést.

A név kötelez: fagyos időben raj-
tolt a 3. Zúzmara Félmaraton és 
Futófesztivál. A 21,1 kilométe-
res távot a több mint négyezer 
versenyző közel fele választotta, 

a többiek az 5 és 10 kilométeres 
szakaszokon indulhattak.

A mezőnyt Kőbánya alpolgár-
mestere, Radványi Gábor indítot-

ta, s a félmaratonon olyan híressé-
gek bizonyították kitartásukat, mint 

a rádiós Vadon János; a rövidebb tá-
vok kedvéért pedig futócipőt húzott 

Zacher Gábor toxikológus, Tatár Csil-
la műsorvezető, Vissi Barnabás zongo-

raművész és Révész Máriusz kormány-
biztos is, aki Kovács Róbert polgármester-

rel együtt az esemény fővédnöke volt.

Ezrek futottak 
    a hóesésben

Igazán izgalmas programmal 
kezdődik a nyolc hónapos Moz-
dulj Kőbánya! A tíz különbö-
ző sport- és szabadidős rendez-
vényből álló eseménysorozat 
első állomása a február 24-i Kő-

bányai Korcsolya Nap. Az önkor-
mányzat a mozogni vágyó kerü-
letieket a Kőbányai Jégpályára 
(Ihász utca 24.) invitálja, de az 
intézményeiben dolgozó bármely 
munkavállalóját is szívesen fo-

gadja. Az alapszintű tudáson kí-
vül szinte nincs is másra szükség 
– a kesztyű viselése kötelező –, a 
helyszínen még korcsolya bérlé-
sére is lesz lehetőség 500 forin-
tos kedvezményes áron.

Az ingyenes rendezvénysoro-
zat programjain pontokat is le-
het gyűjteni: az erre szolgáló fü-
zeteket át lehet venni a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélközpont-
ján, illetve az Újhegyi Ügyfél-

szolgálaton és a Kocsis Sándor 
Sportközpontban. Ezzel a ver-
senysorozat lezárultával sorso-
láson vehetnek részt az indulók, 
több értékes nyeremény mellett 
a fődíj egy wellnesshétvége.

Osváth Richárd
(„Az év fogyatékos férfi sportolója”)
Térdsérülés törte derékba vívókar-
rierjét, pedig 1998–2006 között hat-
szor volt Románia országos bajno-
ka. Amikor 2011-ben Budapestre ke-
rült, Sanyi bácsi apja helyett apja-
ként állt mellé. „Nekem csak az volt 
a feladatom, hogy kitartóan dolgoz-
zak és alázattal legyek a sportágam 
iránt, ami visszaadta az önbizalma-
mat. Emellett sok értékes emberrel 
kerültem kapcsolatba és jó környe-

zetben dolgozhatok. Csak biztatni 
tudok mindenkit, aki valamilyen 

sérüléssel kénytelen élni, hogy 
ne adja fel, jöjjön és sportoljon 
– mondta a paralimpiai ezüstér-
mes, aki tavaly Rómában világ-
bajnok is lett.

Elsőként korcsolyázással mozdul meg Kőbánya

Háromszoros győzelem az Év sportolói gálán

A Törekvés diadala

Beliczay Sándor
(„Az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője”)
A díjat a decemberben, 49 éves korában elhunyt Sza-
lay Gyöngyi hétszeres világbajnok, olimpiai bronz-
érmes párbajtőrvívó emlékének ajánlotta. Mint la-

punknak elmondta: leginkább 
azért örül a díjnak, mert általa 
publicitást kap a kerekesszé-
kes vívás, amely utánpótlás-
gondokkal küzd. Hite szerint 
a sérült fiataloknak a legjobb 
terápia a sport lenne, hiszen 
az egészséges életvitel mellett a siker, az élmény, a jó 
közösségben való lét lehetőségét kínálja a vívósport. 
Véleménye szerint állami szinten kellene lényegesen 
több hangsúlyt helyezni a rehabilitációnak e hasznos 
és eredményes formájára.

Minél 
rosszabb,  
annál jobb

Radványi Gábor indította 
a mezőnyt


