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Hamarosan elkezdődhet a Bajcsy Kórház 
területén a szakrendelő építése, ugyanis a 
beruházás megkapta az építési engedélyt. 
Most a kivitelező kiválasztása zajlik.

Különleges kalács, tiszta lakás és a gyere-
keknek  járó lehető legjobb húsvéti csoki-
nyuszi: ez lehet az ünnep záloga.

Újra a Kőrösiben lép 
fel Zorán, aki mint min-
dig, most is különleges 
műsorral érkezik a ke-
rületbe.

Nem volt nehéz 
dolga a zsűrinek a 
Keressük Kőbánya 
kedvenc sütemé-
nyét! versenyen. 
A számos süti kö-
zül a sörkifli Lassú 
módra házi külön-
legesség a bírák 
tetszését egyhan-
gúlag nyerte el.

Készüljön ötleteink
alapján a húsvétra!

A KSC úszócsillaga 
a kerület sportolója

4–5. oldal

Zoránnak
mindig
szárnyakat
ad Kőbánya 

12–13. oldal

2. oldal

3. oldal

7. oldal

a 2017-es év
legjobbja

Sörkifli
tarolt
a sütik
között

Késely 
Ajna

Késely Ajna, a KSC legnagyobb reménysége kapta a Kőbánya sporto-
lója 2017 elismerő címet. A kőbányai egyesület ifjú úszóját minden ere-
jével segíti családja is: a szülők mindennapjaikat úgy szervezik, hogy 
Ajna a lehető legtöbb támogatást kapja. 16. oldal

Építési engedély
a szakrendelőnek

Történelmi 
aranyérem
Óriási győzelmet aratott a magyar gyorskor-
csolyaváltó Dél-Koreában. 5000 méteren Liu 
Shao lin Sándor és testvére, Liu Shaoang, vala-
mint Knoch Viktor és Burján Csaba megszerezte 
hazánk első téli olimpiai aranyát. A testvéreket 
édesanyjuk (képünkön) is fogadta a reptéren.

A benevezett sütik 
mindenkinek nagyon 
ízlettek

Elfogadta a képvise-
lő-testület Kőbánya 
költségvetését, idén 

8,7 milliárd forint jut 
az önkormányza-
ti beruházások-
ra és fejleszté-

sekre.

Rekord
forrásból
fejleszt
a kerület
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A kerület önerőből megvalósuló 
főbb beruházásai:
Liget téri elbontott szolgáltatóház helyének parkosítása

Új autóparkolók kialakítása az Újhegyi lakótelep határán

Meglévő lakótelepi belső utak (Újhegyi, Gyakorló utcai, Lavotta 
lakótelepi) rekonstrukciós programjának folytatása

Az Újhegyi sétány felújításának II. üteme

Kertvárosi forgalomtechnikai eszközök telepítése

Közterület-rendezés a Kápolna utcában

Piros bölcsőde és óvoda felújítása

Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása

Múzeum létesítése a Helytörténeti Gyűjtemény számára

Polgármesteri Hivatal felújításának befejezése

Önkormányzati szociális bérlakások minden eddiginél nagyobb 
arányú felújítása

Védett épületek felújításának pályázati támogatása

Sportliget fejlesztése

Óhegy park fejlesztése

Pongrác úti háziorvosi rendelő felújítása

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

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

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kovács Róbert
polgármester

Kovács RóbertKov cs R ber

Kormányzati 
támogatással 
megvalósuló, 
folyamatban lévő 
beruházások:
Megkezdődik a Hős utcai 
szegregátum felszámolása
Mázsa téri uszoda és 
sportcsarnok tervezése

Új Egészségház felépítése 
a Bajcsy Kórház területén
A volt Északi Járműjavító 
területén Operaházi díszlet-
raktár és próbatermek léte-
sítése, valamint megkezdő-
dik a Közlekedési Múzeum 
épületének kialakítása

Új kongresszusi központ 
építése a Hungexpo 
területén

A Kőbányai Hírek terjesztési 
hiányosságaival kapcsolatban 
sok lakossági panasz érkezett 
az önkormányzathoz. Az ed-
digi terjesztő, a Magyar Posta 
munkatársai ugyanis sok eset-
ben a házakba nem tudtak be-
jutni, így nem sikerült min-
den kőbányai postaládába el-
juttatni az önkormányzat köz-

életi havilapját. Pedig lakossá-
gi visszajelzésekből arra lehet 
következtetni, hogy a legtöbb 
kőbányai polgár igényelné az 
egyetlen nyomtatásban meg-
jelenő, ingyenes helyi újságot 
– mondta Radványi Gábor al-
polgármester. A városvezetés 
ezért új vállalkozót keresett a 
terjesztésre.

Az új kézbesítők társasházak 
lépcsőházaiba való bejutása ér-
dekében az aljegyző levélben 
kért tájékoztatást a közös kép-
viselőktől. A februári szám már 
az új rendszerben került az ol-
vasókhoz, és a pozitív lakossá-
gi visszajelzések alapján Rad-
ványi Gábor nagyon bízik ab-
ban, hogy a terjesztő hosszú tá-

von is képes lesz hiánytala-
nul ellátni vállalt feladatát. 
Ennek érdekében kéri a kő-
bányaiakat, hogy tegyék le-
hetővé a kézbesítők zavarta-
lan munkavégzését, és jelez-
zék, ha továbbra sem kapják 
meg legkésőbb 15-éig a min-
den hónap 8-án megjelenő Kő-
bányai Híreket.

Új terjesztő viszi a Kőbányai Híreket

A képviselő-testület elfogadta a költségvetést

Rekord: 8,7 milliárdból 
fejleszthet Kőbánya
A februári testületi ülés legfontosabb eseménye a 2018-as költségvetés elfogadása 
volt. Emellett a képviselők döntöttek a védett építészeti értékek felújítását támo-
gató pályázat ismételt kiírásáról, illetve a sportegyesületek és az újjáalakult Óhegy 
Polgárőr Egyesület támogatásáról is. A felelős gazdálkodásnak köszönhetően évről 
évre több pénz jut Kőbánya fejlődésére és nagyberuházások megvalósítására.

Minden évben egyre többet for-
díthatunk kőbányai beruhá-
zásokra, a kerület bevételei a 
kormányzati támogatásokkal 
együtt szilárd alapot biztosíta-
nak kőbánya jövőjéhez – nyilat-
kozta lapunknak Kovács Róbert 
polgármester. Derűlátásának 
alapja, hogy a kerület 2018-ban 
az állami, valamint saját bevé-
telei szerint összesen 24,7 mil-
liárd forintból gazdálkodhat. 
Az évről évre növekvő önkor-
mányzati bevételeknek és a gaz-
dálkodás észszerűsítésének kö-
szönhetően az idén 8,7 milliárd 

forint jut majd az önkormányza-
ti beruházásokra, illetve fejlesz-
tések előkészítésére. E számok 
nem tartalmazzák a kerületben 
a kormány támogatásával, illet-
ve közvetlen finanszírozásával 
megvalósuló nagyberuházások 
forrásait, mint a Bajcsy szakren-
delő építésére vagy a HungExpo 
területére tervezett kongresszu-
si központra szánt költségveté-
si forintokat. Ezek a beruházá-
sok a magáncégek fejlesztései-
vel együtt akár 100 milliárd fo-
rinttal növelik a kőbányai beru-
házások értékét.

A felelős gazdálkodásnak kö-
szönhetően az önkormányzat 
jelentős, 210 millió forintos ka-
matbevételre tett szert a meg-
takarításai után, amelyre az el-
múlt 12 évben nem volt példa. De 
az elmúlt évek felelős gazdálko-
dásának köszönhető az is, hogy 
több forrás jut majd az idén az 
önkormányzat foglalkozatásá-
ban állók – például a bölcsődei és 
óvodai dolgozók, szociális gondo-
zók, közhivatalnokok, illetve ön-
kormányzati társaságok munka-
társainak - bérezésére is.

A találkozón a vezetők át-
tekintették a terveket, illet-
ve egyeztették a Kőbánya 
szempontjából kulcsfontos-
ságú egészségügyi beruhá-
zás részleteit. Mint azt a ha-
tóságok munkáját koordiná-
ló dr. György István elmond-
ta, az építkezés hamarosan 
megkezdődhet, ugyanis az új 
szakrendelő építési engedé-
lye már megvan, most a kivi-
telező kiválasztása zajlik.

– Az Egészséges Budapest 
Program keretében összesen 
7 milliárd forintos beruházás 
várható a Bajcsy Kórházban, 
ebből négymilliárdot tesz ki 
a szakrendelő megépítése, a 
fennmaradó összegből az in-
tézmény és a hozzá tartozó 
többi szakrendelő újul meg – 
magyarázta a kormánymeg-
bízott. – Az elmúlt években 
500 milliárd forintnyi, rész-
ben uniós forrásból a vidéki 
kórházak rendbetétele zajlott, 
most pedig Budapesten a sor. 
2026-ig 700 milliárd forintot 
fordít a kormány több tucat 

egészségügyi intézmény kor-
szerűsítésére és építésére.

A szakrendelő megépítésé-
vel a kőbányaiak duplán is jól 
járnak. Kovács Róberttől meg-
tudtuk: egyrészt a járóbeteg-
ellátás minősége javul, hiszen 
egy modern szakrendelővel 
sikerül kiváltani a mára kor-
szerűtlenné vált és kifizetődő-
en nem felújítható Kőbányai 
úti egészségházat. Másrészt 
a szakrendelő a Bajcsy Kórház 
területére költözik, így sok la-
kos számára könnyebben lesz 
megközelíthető – gondoljunk 
akár az Óhegyen, akár az Új-
hegyi lakótelepen élőkre. 

A polgármester emlékezte-
tett arra, hogy nemcsak a kor-
mány, hanem a kerület számá-
ra is elsőbbséget élveznek az 
egészségügyi fejlesztések, hi-
szen 2010 óta az önkormány-
zat megújította a Salgótarjá-
ni úti, a Zsivaj utcai és a Kere-
pesi úti háziorvosi rendelőt, a 
Pongrác úti intézet felújítása 
pedig zajlik.

Az új, 6 ezer négyzetméte-
res, négyszintes szakintézet-
ben 86 rendelőhelyiség fo-
gadja majd a betegeket. De 
megújítják a kórház kardio-
lógiai eszközparkját, új orvo-
si műszereket szereznek be, 
informatikai fejlesztéseket 
valósítanak meg, és a beruhá-
zás keretében javul az ener-
giahatékonyság és a komfort-
szint is. Dr. Bodnár Attila sze-
rint a betegek ellátási színvo-
nalát növeli az is, hogy a kór-
házzal egy helyszínen lesz a 
rendelő.

Már 300 beteg a mobil CT-laborban
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház a magyar radiológusközösség ösz-
szefogásával zavartalanul biztosítja a komputertomográfiás 
ellátást a CT/MR-épület felújítása alatt is. Az ellátás a kórház 
udvarán, egy kamionban működő komputertomográffal tör-
ténik, mert január végén lejárt a közreműködő szolgáltató tíz-
éves szerződése. Februárban több mint 300 beteget vizsgál-
tak meg a mobil laborban, a modern CT/MR-központ április kö-
zepén nyílhat meg.

Javul a kőbányaiak ellátása

Építési engedély 
a szakrendelőnek

Felgyorsultak az új kőbányai szakrendelő építésé-
nek előkészületei. A hamarosan induló építkezés 
miatt egyeztetésre kereste fel dr. Bodnár Attilát, a 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatóját dr. György 
István fővárosi kormánymegbízott és Kovács Ró-
bert polgármester.

Kedves Kőbányaiak!
A téli olimpián megszerzett első magyar 

aranyérem mérföldkő nemzetünk törté-
nelmében. A Kőbányához is kötődő Liu 
Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang, 
valamint Burján Csaba és Knoch Viktor 

Dél-Koreában az 5000 méteres gyorskor-
csolyaváltó tagjaiként minden sportszere-

tő ember legmerészebb álmát váltották va-
lóra. Példamutató az ifjú bajnokok teljesítmé-

nye, mert az ő győzelmük nem kizárólag az akarat diadala. Az ösz-
szefogás és a kemény munka mellett az önzetlen testvéri szeretet-
nek is szerepe volt abban, hogy a csapat a dobogó legfelső fokára 
állhasson. Kőbánya büszke a bajnokokra. 2016-ban egy világklasz-
szis vívó, a versenyzői pályafutását olimpiai ezüstéremmel gazda-
gító Imre Géza lett az év sportolója kerületünkben, 2017-ben pedig 
még a Liu fivéreknél is fiatalabb sportoló, a karriere elején járó Ké-
sely Ajna. A magyar úszósport legnagyobb reménysége, a tavalyi 
budapesti úszó-világbajnokság sztárja kapta meg a Kőbánya Spor-
tolója 2017 díjat. A díjátadó ünnepségen a tavalyi évben sportsikert 
hozó kőbányaiak között köszöntöttük paralimpikonjainkat, Haj-
mási Évát és Osváth Richárdot is, akik folyamatosan az élvonal-
ban szerepelnek jó eredményeikkel.

Sportembereink példája mindannyiunknak motiváció arra, 
hogy magunk is mozogjunk, tegyünk egészségünkért. Ezért is in-
dítottuk el a Mozdulj Kőbánya! programsorozatot, amellyel egész 
évben a tömegsportot népszerűsítjük, összesen tíz nagyszabá-
sú rendezvény keretében. Ennek első állomása, a Kőbányai Kor-
csolyanap igazi siker volt, bízom abban, hogy fordulóról forduló-
ra mind többen csatlakoznak mozgalmunkhoz. Kerületünket ma 
már nemcsak Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő város-
részeként, hanem a magyar verseny- és tömegsport egyik felleg-
váraként is számon tartják.

De ha már fejlődés és rekordok: a februári testületi ülésen elfo-
gadtuk városunk éves költségvetését. Az idén összesen 8,7 milli-
árd forintot fordítunk fejlesztésekre, s ebben az összegben nin-
csenek benne az olyan állami finanszírozású projektek, mint az 
Opera Műhelyház és a Közlekedési Múzeum kialakítása az Észa-
ki Járműjavító területén, az új szakrendelő felépítése és a Bajcsy 
Kórház modernizálása vagy a Hungexpo területén épülő kong-
resszusi központ. A több mint 140 éves Északi Járműjavító ere-
deti karakterét megőrizve egyedülálló, modern, világszínvonalú 
kulturális térré alakul, itt kap helyet az Operaház háttérbázisa és 
a Közlekedési Múzeum is. A világ számos nagyvárosában sorra 
kelnek életre az elhagyatott ipartelepek, Magyarországon azon-
ban ez az első olyan nagyberuházás, amely a jelenlegi rozsdaöve-
zetet kulturális központtá alakítja át. Ezek a kormányzati beru-
házások további több 10 milliárd forintos nagyságrenddel gazda-
gítják Kőbányát, és hozzájárulnak a kerületben élők életminősé-
gének javításához.

Végezetül invitálom Önöket a március 14-én tartandó hagyo-
mányos fáklyás felvonulásra és ünnepi megemlékezésre, melyet 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteleté-
re rendezünk. A részletes program lapunk 10. oldalán olvasható. 
Szeretettel várom Önöket, emlékezzünk együtt!

Január közepe óta nem kell az 
éves parkolási engedélyért min-
den érintettnek a Kőbányai Va-
gyonkezelő Zrt. Gépmadár utcai 
irodájába zarándokolnia. Elég a 
www.kvzrt.hu weboldalra elláto-
gatni.

A Gyakorló utca után tavaly az 
Üllői út kőbányai oldalán is par-
kolózónát alakíttatott ki az önkor-
mányzat. A parkolás természete-
sen az érintett utcák lakói számá-
ra továbbra is ingyenes, mindössze 

regisztráltatniuk kell a parkoltatni 
kívánt autót. Háztartásonként egy 
gépkocsi után jár ingyen az enge-
dély, de a második járműre is kér-
hető kedvezményes díj. Egyetlen 
esetben muszáj továbbra is sze-
mélyesen intézni az engedélyt – 
tájékoztatott Légrádi Péter, a va-
gyonkezelő illetékese –, mégpedig 
saját használatú cégautó ügyé ben. 
Mostantól az évközi adásvétel ese-
tén ugyancsak otthonról intézhető 
az engedély.

Parkolási jogosultság 
az internetről

Újabb razzia
Ismét nagyszabású, összehangolt rendőri akcióra került sor 
a Hős utca 15/A szám alatt lévő lakótömb lakásaiban. Február 
7-én a nyomozók elfogtak és őrizetbe vettek három személyt. 
A rendőrök a házkutatások során két lakásban összesen 12,9 
gramm kábítószergyanús fehér port, 0,74 gramm kábí-
tószergyanús növényi törmeléket, valamint a kábítósze-
rek csomagolásához használt tasakokat találtak és fog-
laltak le.

Virágot adunk
Március 23-án 13 óráig még jelentkezni lehet arra a 

pályázatra, amelynek keretében az önkormány-
zat ingyen biztosít növényeket a kőbányaiak-

nak a lakókörnyezetük szebbé tételéhez. 
A nyertes pályázók a növényeket április 

folyamán előzetes értesítésben meg-
jelölt helyen és időben kapják meg.

 Részletek: www.kobanya.hu

Ördögi MONYO
Új sörrel jelentkezett a kis-
üzemi sörfőzdék zászlós-
hajója, a kőbányai székhe-

lyű MONYO Brewing. Az ismert 
Quimby zenekar és a főzde együtt-

működéséből megszületett Az ördög ma-
gyar hangja fantázianevű sör. A 6,1 száza-
lékos sör ízvilágáról az együttes tagjaival 
együtt döntött a MONYO.
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Húsvéti növények
Kert és balKon

A különböző ünnepeknek megvan-
nak a maguk növényei. Nincs ez más-
képpen a húsvéttal sem, könnyen fel-
ismerhető például egy asztaldíszről, 
egy cserép virágról, növényről, hogy 
a kereszténység egyik legnagyobb 
ünnepéhez kapcsolódnak. 

Talán a legismertebbek a különbö-
ző füzek barkás vesszői. Érdemes a 
kertben tartanunk egy kisebb fűz-
fát, a szomorú kecskefűz (Salix Cap-
rea pendula) kiválóan alkalmas erre. 
Másfél-két méter magas törzsre oltják, erősen csüngő ágú, 
kis termetű díszfa. A kertben főleg szoliter (külön álló) nö-
vényként használjuk. Gyakorlatilag bárhová javasolható, 

igénytelen növény, de a tűző napot és a szá-
razságot nem kedveli. Egyedül a harmoni-
kus vízellátásra kell törekednünk. Ha nem 
akarjuk közvetlenül kiültetni a kertbe, ak-

kor edényes növényként is tarthatjuk, így 
még kisebb termetű lesz. Ápolási munkái is 
egyszerűek. Amikor elvirágzott a növény és 

lombos, akkor bátran ritkítsuk meg. Törekedjünk szép, for-
más korona létrehozására. Az őszi tápanyag-utánpótlást bő-
séges barkázással „köszöni meg”.

A húsvéti kaktusz (Hatiora gaertneri) széles körben ter-
mesztett dísznövény. Sclumbergera gaertneri néven volt 
ismert régebben, kereskedelmi forgalomban még napja-
inkban is használatos ez a név. A növény Brazíliából szár-
mazik, 1000–1500 méteres magasságból. Élőhelyén pá-

radús környezetben, félárnyékos helyen érzi otthon ma-
gát, viszonylag hűvös hőmérsékleten. A húsvéti kaktusz 

tulajdonképpen nem is kaktusz, hanem egy pozsgás nö-
vény. Elvileg jól kellene bírnia a száraz körülményeket, de 
ez nem igaz. Hetente egyszer öntöznünk kell, virágzáskor 
kétszer is. Érdekes az is, hogy nem szereti a helyváltoztatá-
sokat. Ha hazavittük, lehetőleg mindig ugyanazon a helyen 
tartsuk. Ha virágzás közben mozgatjuk, hajlamos ledobni a 
virágait! Virágzáskor 10–15 fokos hőmérsékletben tartsuk, 
ekkor a legtartósabb a virágzása. Kártevői gyakorlatilag nin-
csenek, levéltetvek előfordulhatnak rajta.

A húsvéti ünnepek egyik hajtatott kedvence a hortenzia. 
Ezeket a növényeket cserépben árulják különböző színek-
ben. Az ünnepek elmúltával ki is ültethetjük a kertbe. A hor-
tenzia igényes növény. Tartása fokozott figyelmet igényel, 
ha igazán szép növényt szeretnénk. Az ültetési hely meg-
választása nagyon fontos. Többször látom, hogy a horten-
ziát tűző napra ültetik. Ezek a növények csak senyvednek, 
levelük összependeredik, szélük sárgul, majd barnává vál-
nak, és ha nem kapnak időben vizet, akkor el is pusztulhat-
nak. Amennyiben lehetőségünk van esővíz gyűjtésére, ezt 
tegyük meg, mert a hortenzia kedveli a lágy vizet. (Budapes-
ten kifejezetten kemény a hálózati víz.) Minden esetben fél-
árnyékos, üde, jó vízellátású talajba kerüljön a növény. Na-
gyon fontos, hogy a talaj savanyú legyen, vagyis 7-es pH-ér-
ték alatt érzi jól magát a növény.

A primulafélék, a nárcisz, a jácint mind-mind a húsvét ked-
velt növényei. Ezekből a korai virágokból és egy kis barká-
ból gyönyörű húsvéti dekorációs beültetéseket készíthe-
tünk, amelyek külön emelik majd az ünnep fényét.

Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium  és Szakközépiskola igazgatója

A Kőbányai Önkormányzat nevében:

Áldott húsvéti ünnepeket

Kovács Róbert
polgármester

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

s RóbertKovács

A húsvétot megelőző nagy-
héthez számtalan népszo-
kás, érdekes bibliai történet 
kapcsolódik. Krisztus jeru-
zsálemi megérkezésére em-
lékeznek a hívek virágvasár-
nap, gyakran körmenettel. 
A barkaszentelés a népha-
gyomány szerint rontás, be-
tegség, vihar, jégeső ellen je-
lentett védelmet.

Nagycsütörtökön az utol-
só vacsoráról emlékezünk 
meg, az esti misét követően 
pedig a harangok elmennek 
Rómába, azaz némák ma-
radnak egészen a feltáma-
dásig. Ez a csend azt jelké-
pezi, hogy senki nem állt ki 
Jézus mellett, az oltárról el-
tett feszület, terítő pedig azt, 
hogy ruháitól is megfosztot-
ták. Nagypéntek a keresztre 
feszítés napja, amikor – ham-
vazószerdához hasonlóan – 

egyáltalán nem kerül hús a 
tányérokra. Nagyszombaton 
Jézus teste a sírban pihent, 
ez az elmélyülés ideje. Este 
kezdődik az ünnep: húsvét 
vigíliája az év legszebb, de 
legbonyolultabb katolikus 
szertartása.

Húsvét vasárnapja a feltá-
madás napja. A délelőtti mi-
sére letakart kosárban vitték 
a hívők a bárányhúst, kalá-
csot, tojást, sonkát és 
bort. Ezek is mind jel-
képek: a bárány Jézus 
áldozatáé, a bor Krisz-
tus véréé, a tojás pe-
dig az újjászületésé. 
A sonka csontját gyü-
mölcsfára vagy az is-
tálló eresze alá akasz-
tották régen , hogy 
megóvják a termést, a 
jószágot, a szentelt ka-
lács maradékát pedig 

a tyúkoknak adták, hogy sok 
tojást tojjanak.

Húsvéthétfőhöz kapcsoló-
dik a locsolkodás, amely a víz 
megtisztító, megújító erejét 
jelképezi, a hozzá kapcsoló-
dó hímes tojás pedig termé-
kenységi szimbólum. Az or-
szág különböző szegleteiben 
más-más színeket, mintákat 
használnak. Hímes tojást az 
kaphat, aki a magyar népi 
kultúra egy másik gyöngy-

szemével, locsolóvers-
s e l  ö r ve n d e z t e t i 

meg a csa-
lád hölgy-

tagjait.

Virágvasárnappal 
kezdődik az ünnep

Óvatosan a 
locsolóvízzel!
Újra divatos lett a locsolkodás, de a szép népi ha-
gyomány feléledése kellemetlenségekkel is járhat 
a hölgyekre nézve. A locsolóparfüm illata szubjek-
tív, azonban a sokféle összetevő és illatanyag keve-
redése allergiás reakciót válthat ki. A kellemetlensé-
gek megelőzése érdekében a fiúknak, férfiaknak ön-
mérsékletet javaslunk, a hölgyek pedig kérjék a ru-
hájukra a locsolást.

Válasszuk a jobb minőséget!

Nem mindegy, miből 
készült a csokinyúl
Csokinyúlból és -tojásból széles a választék, de a 
forma és az ár mellett arra is érdemes ügyelni, hogy 
miből készült a termék. A jó minőségű csokoládé-
ban legalább 35 százalék a kakaó és a kakaóvaj ará-
nya, a bevonóból készült nyulakban, tojásokban ez 
az érték gyakran a 20 százalékot sem éri el. A 40 
grammos csokitojás 200-250 forintba kerül a bol-
tokban, a bevonóból készültek feleennyibe. Érde-
mes mégis a többe kerülő, de tartalmasabb ter-
méket választani, mert az finomabb, mint a be-
vonómasszából készült édességek. Ezekben ke-
vesebb a kakaó, kakaóvaj helyett pálma- vagy kó-
kuszzsírt tartalmaznak, viszont rengeteg bennük 
az adalékanyag, állományjavítók, emulgeálósze-
rek formájában.

A hagyományos húsvéti menü új-
ragondolva, akár azt is mondhat-
nánk, hogy „más köntösben”: fő-
ételként is fogyasztható, laktató 
és ízletes!
Hozzávalók:
 fél kg liszt  2 dkg élesztő  1 dl 
tej az élesztő futtatásához  kb. 
2 dl víz  cukor, só  víz  2 evő-
kanál margarin   10 főtt tojás 
 fél kg füstölt, főtt sonka  2 szí-
nes paprika  reszelt 
torma
Elkészítés:

1. Az élesz-
tőt eny-

hén cuk-
r o s  t e j -
b e n  fe l -
futtatjuk, 
m a j d  a 
liszttel, víz-
zel, marga-
rinnal, vala-
mint egy to-
jással tésztát 
dagasztunk.

2. A kelesztést, nyújtást köve-
tően rétegesen rátesszük a 

sonkát, főtt tojást, paprikát, re-
szelt tormát, ügyelve arra, hogy 
a tésztát vissza lehessen hajtani 
a töltelékre.

3. A kalács tetejét bevagdos-
suk, hogy sütés közben ne 

repedjen, tojással bekenjük, majd 
előmelegített sütőben 45 perc 
alatt készre sütjük.

Kalács sonkával, 
tojással töltve

Március 25., virágvasárnap
10.30-tól húsvéti készülődés 
Nyúlanyóval az Újhegyi Közös-
ségi Házban. A zenés húsvéti mű-
sorra elővételben 1000 forintba, 

a program napján 1500 forintba 
kerül a jegy.
Március 25., virágvasárnap
Barkaszentelés a 9 órás, passió 
Márk evangéliumából a 9 órás és 

a 11 órás misén a kőbányai Szent 
László-templomban.
Március 29., nagycsütörtök
Húsvéti játszóház 16 és 18 óra 
között a KÖSZI-ben, ahol a gye-

rekek berzselt tojást és tojástar-
tót készítenek, majd az elkészült 
műveket haza is vihetik. A belé-
pődíj 500 forint, további részle-
tek a www.korosi.org oldalon.

Április 1., húsvétvasárnap
Gyerekeknek tojáskeresés a temp-
lomkertben a 9 órai mise után, étel-
szentelés a 9 órás és a 11 órás misén 
a Szent László-templomban.

Kőbányai programok

érdemes megejteni a tavaszi nagytakarítást

Filléres 
tisztítási 
tippek
A húsvéti készülődés egyben a ta-
vasz várása is, és ilyenkor kerül sor 
a hagyomány szerint a mindenre 
kiterjedő nagytakarításra. Modern 
tisztítószerek széles választéka áll 
a mai háziasszonyok rendelkezésé-
re, azonban a régi, jól bevált mód-
szerek gyakran hatékonyabbak és 
olcsóbbak is, mint a vegyszerek.

Sütő súrolása
A szódabikarbóna vízzel keverve 
kiváló súrolószer, de ugyanilyen 
hatást érhetünk el fogkrémmel is: 
a cipők, vasalók, tűzhelyek, sütők, 

mikrók újra régi fényük-
ben ragyognak egy kis 
dörzsölést követően.

Hűtő takarítása
A szódabikarbóna ecettel ke-
verve csodát tesz: fertőtlenít 
és szagtalanít is.

Szagtalanítás
Ecet segítségével a kellemetlen 
illatoktól is meg lehet szabadulni, 
legyen szó cigarettafüstről, oda-
égett ebéd szagáról, az asztalra kis 
tálban kitett ecet rövid idő alatt el-

tünteti azt. A sütőben vagy mik-
róban érdemes fel is melegíte-
ni az ecet és víz keverékét, hogy 
tartósabb legyen a hatás.

Vízkő eltávolítása
Bórax és citromlé 1 : 1 arányú 
keverékével nagyszerűen lehet 

a fürdőszobai felületeket, vagy 
akár a WC-t tisztítani, hiszen 
nemcsak a vízkövet távolítja el a 
keverék, de illatosít is.

Mosás, fehérítés
Fél csésze citromlé elég egy mo-
sáshoz, de ha makacsabb foltot 

szeretnénk fehéríteni, érdemes 
magára a ruhára is önteni belőle.

Üvegfelületek 
tisztítása
Ha citromlevet öntünk a víz-
be, nem maradnak csíkok az 
üvegen.

Tarka-barka 
húsvétváró
A húsvét nemcsak az egyház, de a családok életében is fontos esemény, az apróbbaknak a nyuszit és az ajándékokat, 
a fiatalabbaknak a locsolást, a felnőtteknek a sütés-főzést, vendégvárást, közös családi programot jelenti ez a néhány 
nap. Kevés szó esik azonban az ezt az időszakot megelőző nagyhétről, amelyhez szintén rengeteg népszokás, érdekes 
bibliai történet kapcsolódik. Összeállításunkban tippeket, receptet és a készülődéshez számos ötletet adunk, hogy az 
ünnep a lehető legjobban sikerüljön.

nemcsak lélekben, otthon is fel kell készülni az ünnepre
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Idén először óhazájuk hagyományait fel-
elevenítő mulatsággal ünnepelték a kőbá-
nyai görögök a farsangot. A gyerekek tél-
űző maskarákba öltöztek, meggyújtották 
a tangala nevű máglyát, amelyen kiszebá-
but égettek, valamint jelképesen megsza-
badultak a rossz dolgoktól is: leírták azo-
kat egy papírlapra, és tűzbe vetették őket. 
A farsangi mulatság az utolsó alkalom, ami-
kor a görögök még ehetnek húst, ilyenkor 
oregánóval fűszerezett kolbász és rabló-
hús illata tölti be a környéket, az ételhez 
tzatziki és pita dukál.

Görög
farsang 

A résztvevők 
megtöltötték 
a KÖSZI-t

Kőbányán is a hagyományok 
jegyében ünnepeltek a görögök

A győztes 
Ürmös Lász-

lóné Lassú 
Gabriella

Hirdetés

Minden segítséget megad a Hős és 
Bihari utcai tisztességes bérlőknek
az önkormányzat

Botránykeltés 
a testületi ülésen
Újabb közjáték zavarta meg a képviselő-testület munkáját: a januári ülést követő-
en a februárit is megpróbálta ellehetetleníteni egy maroknyi civil aktivista, illet-
ve néhány lakó a Bihari és a Hős utcából. Pedig az önkormányzat korábban is egy-
értelművé tette, hogy a tömbök felszámolása kapcsán minden segítséget megad 
azon bérlőinek, akik együttműködnek a kerülettel.

A Város Mindenkié csoport és 
a bontásra ítélt tömbök lakói 
bekiabálásokkal és jelszavak 
skandálásával kívántak nyo-
mást gyakorolni a testületre 
február 22-én. Azt követelték, 
hogy mindenkinek fizessék ki 
közpénzből a tartozását, és 
minden ott tartózkodónak adja-
nak szociális bérlakást, függet-
lenül attól, hogy egyesek mek-
kora közüzemi tartozást hal-
moztak fel, illetve jogcím nél-
küli lakásfoglalók-e.

Az akció inkább botránykel-
tésnek volt tekinthető, hiszen 
ez az elképzelés egyrészt nem 
megvalósítható, másrészt tisz-
tességtelen is. A civilek gondo-
lata alapján ugyanis így olyan 
bérlők is használ-
hatnák tovább-
ra is az in-
gatla-

nokat, akik úgy döntenek: nem 
fizetnek, hiszen úgysem lehetne 
kirakni őket a bérleményből. Ez 
esetben pedig nemcsak a többi 
bérlakásban élő becsületes bér-
lő, hanem minden kőbányai fi-
nanszírozná a költségeket.

Pedig a nem fizető bérlők így 
is több tízmillió forintjába ke-
rülnek a kőbányaiaknak, nem 
számolva a felhalmozott köz-
üzemi tartozásokat, valamint 
az áram- és gázlopások költsé-
gét. A polgármesteri hivatal-
ba évek óta érkeznek panaszok 
a Hős utcában, illetve a Biha-
ri utcában uralkodó közegész-
ségügyi állapotok és az egész 
környéket sújtó közbiztonsá-
gi problémák miatt. A telepek 
helyzete az országos sajtóban is 
ismertté vált: a hétköznapok 
része az erőszak, a drog-
terjesztés, a szeméthe-

gyek – amelyek mögött 

az ott élő drogdílerek tízmilliós 
autói parkolnak.

Ennek tükrében a két szeg-
regátum Kőbánya és egész Bu-
dapest fejlődésének útjában áll. 
A tarthatatlan helyzet miatt a 
teljesen lelakott, életveszélyes-
sé vált házakat le kell bontani – 
csakhogy erre Kőbánya önerő-
ből aligha képes. Ezért Kovács 
Róbert polgármester dr. György 
István kormánymegbízottal és 
Révész Máriusz kormánybiz-
tossal összefogva a ka-
binet segítségét kérte. 
Sikeres közbenjárá-
suk eredményeként 
a kormány 2017 
decembe-
rében 

döntött arról, hogy mintegy 2,1 
milliárd forintos támogatást 
biztosít a kerületnek.

„A Kőbányai Önkormány-
zat a Hős utcai és a Bihari ut-
cai szegregátumok felszámo-

lásakor minden esetet 

egyedileg kezel, és a lehető leg-
tisztességesebben jár el azok-
kal szemben, akik együttmű-
ködnek a hivatallal” – jelentette 
ki az ügy kapcsán a polgármes-
ter. Kovács Róbert hangsúlyoz-
ta: itt életveszélyessé vált házak 
lebontásáról és méltatlan kö-
rülmények felszámolásáról van 
szó. „Az önkormányzat köteles-
ségének tartja, hogy a törvény-
tisztelő többség érdekeit képvi-
selje, ezért a jövőben sem haj-
landó meghajolni egy politikai 

célokra felhasznált, hangos 
kisebbség felelőtlen látszat-
keltése előtt” – mondta Kő-
bánya polgármestere.

Segítség a tisztességes bérlőknek
A kerület 2500 bérlakásában élők döntő többsége nehéz helyzete 
ellenére is tisztességgel együttműködik az önkormányzattal. Éppen 
ezért Kőbánya a jövőben is minden segítséget megad azoknak a rá-
szorulóknak, akik összefognak a kerülettel sorsuk megnyugtató ren-
dezése érdekében, betartják az emberi együttélés szabályait és a tör-
vényeket. Ezen lakók jó részét a Hős utca és a Bihari utca érintett há-
zaiból már elhelyezte az önkormányzat. A megürülő lakásokat a ke-
rület a tömbök életveszélyes állapota miatt nem adja ki évek óta, illet-
ve a határozott idejű bérleti szerződéseket sem hosszabbítja. A lakók 
a bérleti szerződés lejárta előtt fél évvel értesítést kaptak, hogy jogvi-
szonyuk megszűnik.

A Bihari utcai épület életveszé-
lyessé vált, az önkormányzatnak 
alá kellett dúcolnia a függőfolyo-
sókat is. A korszerűtlen, lelakott 
háztömböt biztonsági és anyagi 
okokból is le kell bontani.

A többéves múltra visszatekintő Keres-
sük Kőbánya legfinomabb süteményét! 
elnevezésű versenyt a hagyományok-
nak megfelelően idén is a KÖSZI-ben 
rendezte meg a Kőbányai Önkormány-
zat. A Gyarmati Károly vezette zsűrit a 
mestercukrászon kívül dr. Pap Sándor 
és Weeber Tibor alpolgármesterek, il-
letve Győrffy László, a házigazda Kőrö-
si Kulturális Központ igazgatója alkot-
ta, de Radványi Gábor alpolgármester 
és dr. György István kormánymegbízott 
is ellátogattak az eseményre. A mezőny-
ben viszont már inkább a hölgyek domi-
náltak, itt ugyanis az erősebb nemet csak 
két versenyző képviselte.

A KÖSZI színháztermét jellemzően 
a kőbányai nyugdíjasklubok tagjai töl-
tötték meg. A műsorvezető idén is a szí-
nész Kovács Róbert volt, aki a műsor le-
vezénylése mellett operettslágerek elő-
adásával is szórakoztatta a közönséget, 
mialatt a zsűri értékelte a versenyzők 
alkotásait.

A jeligével azonosítható 20 édes és sós 
pályamű elbírálása a lehető legigazságo-
sabb módon történt. A zsűritagok külön 
pontozták őket íz, illat, látvány, tálalás és 
a recept különlegessége szempontjából. 
Mint megtudtuk, a győztes süteményt – 
egymástól függetlenül – minden zsűritag 
a dobogó legfelső fokára érdemesítette.

Kérésünkre a zsűrit vezető Gyarmati 
Károly mestercukrász elmondta, hogy 
az értékelési szempontok között az alap-

anyagok helyes megválasztása, az ará-
nyok ideális volta, az ízek harmóniája, 
illetve a kívánatos megjelenés játszotta 
a fő szerepet, de hozzájárult a sütemény 
megítéléséhez az is, hogy a közismert 
recepten felül tetten érhető volt-e vala-
milyen kreatívan hozzáadott érték.

Egyhangúlag döntött a zsűri a legfinomabb sütiről

Megtalálták Kőbánya idei leg-
finomabb házi készítésű süti-
jét. A versenyben független-
ként induló Ürmös Lászlóné 
által készített sörkifli a zsű-
ritagok mindegyikét elvará-
zsolta.

Nagymama 
nagymenő 
sörkiflije

Konyhában kísérletezik 
a vegyésztechnikus
Az idei verseny győztese, Ürmös Lász lóné 
családjával 45 éve él Kőbányán, 47 évig 
vegyésztechnikusként dolgozott az EGIS 
gyógyszergyárban. Nyugdíjazása óta mé-
lyült el a konyhaművészetben, otthon a 
konyha az ő felségterülete. Férje mellett 
felnőtt gyerekeit, két unokáját gyakorta 
látja vendégül.

– Mitől „Lassú módra” a sörkifli?
– Lassú Gabriella a leánykori nevem, és 

a sörkifli hagyományos receptjét kicsit 
feldobtam kolbásszal és szezámmaggal. 
Odahaza házi kolbásszal csináltam, de a 
versenyre gyulaival készítettem. Ezzel is, 
azzal is jó.

– Először vett részt a versenyen?
– Indulóként először, de egyébként szin-

te minden kőbányai rendezvényen ott va-
gyok. Otthon akkora sikert aratott a sör-
kiflim, hogy gondoltam, benevezek vele. 
Nagyon boldog vagyok az elismeréstől.

– Édes süteményeket is szokott ké-
szíteni? 

– Két tinédzser unokám kifejezetten 
édesszájú, ezért nálunk nincs karácsony 
fatörzstorta nélkül, de a mesés almáso-
mat is imádják, amit továbbfejlesztet-
tem: van belőle meggyes verzió is. A lá-
nyom, a fiam, a vejem és az unokáim he-
tente látogatnak meg, olyankor ebéddel 
várom őket, hogy legalább vasárnap pi-
henhessenek, szegények annyira sokat 
dolgoznak. Nagyon szép, összetartó csa-
lád a miénk.

Sörkifli Lassú módra
Hozzávalók: 
 0,5 kg finomliszt  3 dl tej¸ 1 dl kefir 
  élesztő   teáskanálnyi cukor, 

só  vaj  1 db tojás  kolbász ízlés 
szerint

Elkészítés:

1. Az élesztőt a cukorral 
és a tejjel felfuttat-

juk, hozzáadjuk a sót 
és a kefirt, majd ezt 
a liszthez adagol-
va rétestésztát gyú-
runk. 4 cipót formá-
lunk belőle, majd 
mindegyiket kerek-
re nyújtjuk és 8 cikk-

re vágjuk.

2. Megkenjük olvasztott vaj-
jal, és mindegyiket kívülről 

befelé haladva felsodorjuk úgy, 
hogy apróra vágott füstölt kolbászt 

szórunk bele. A kifliket tojással meg-
kenjük és szezámmaggal díszítjük.

3. Sütőlapon pihentetjük 2 órát, utá-
na forró sütőben 10-15 perc alatt 

pirosra sütjük.

RAKTÁROSI ÁLLÁS!
Magyarország meghatározó 
villamosipari nagykereskedése, 
a MILE Ipari-Elektro Kft. budapesti 
telephelyére raktáros pozícióra 
keres munkatársakat egy, illetve 
két műszakos munkarendbe.
Targoncavezetői jogosítvány és 
raktározásában szerzett tapasztalat 
előny, de nem feltétel.

Jelentkezését és önéletrajzát 
a szanto.dora@mile-kft.hu 
e-mail címre várjuk.
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Hirdetés

Pályázati
felhívás
A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet
kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok
részére, kedvezményes üdülésre az önkormányzat
Balatonalmádiban lévő üdülőjébe.

A pályázható üdülési turnusok
1. turnus: 2018. május 7–12.
2. turnus: 2018. május 22–27.
3. turnus: 2018. május 28–június 2.
4. turnus: 2018. szeptember 3–8.
5. turnus: 2018. szeptember 10–15.
6. turnus: 2018. szeptember 17–22.
7. turnus: 2018. szeptember 24–29.

A pályázatokat egy példányban, papír alapon 2018. március 19-én 17:30 óráig 
lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, 
Állomás utca 26. és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.). Elektronikus azonosítással 
rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás 
igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 353-as 
telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető az ügyfélszolgálatokon,

vagy letölthető a www.kobanya.hu honlapról. 

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Kovács Róbert

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Nekünk 
ez így 
kínai!
Magyarországon éppen 
Kőbányán nem igaz az 
érthetetlen dolgokra hasz-
nált „nekem ez kínai” szó-
lás, hiszen a városrészben 
több ezer ázsiai, főként kínai 
származású lakos él, s az idei 
tavaszváró ünnepség nyitó-
rendezvényének is a kerü-
let adott helyet. Az új esz-
tendő, a Kutya évének 
kezdetét (idén febru-
ár 16-a) nagyszabású 
programsorozattal 
ünnepelték 
a kínai–ma-
gyar szerve-
zetek.

Az Újhegyi Közösségi Ház 
előtt a megnyitót megelőzően 
gyülekeztek a vörös ruhába öl-
tözött hölgyek, akiknek ritmu-
sos dobolására megkezdődött 
az oroszlántánc. Radványi Gá-
bor alpolgármester feleleve-
nítette, hogy 17 évig volt tanár, 
sok kínai gyermeket is tanított, 
köztük olyanokat, akik Kazinc-
zy Szépkiejtési Versenyt, illet-
ve népdaléneklési vetélke-
dőt nyertek. Ez bizonyít-
ja a kínaiak magyar kul-
túra iránti érdeklődését, 
s mint az alpolgármester 
elmondta, nekünk, ma-
gyaroknak is hasonlóan 
nyitottnak kell lennünk.

A közösségi házban az 
érdeklődők egész nap 
több tucat standnál is-
merkedhettek a kínai or-
voslással, gyógynövé-
nyekkel és gyógyító 
teákkal, de ingyenes 
orvosi tanácsadásért 
is sorban állhattak. 
A gyerekek a kínai írás-
sal ismerkedhettek, és 
nem hiányozhattak a 
szuvenírárusok sem. 
Ebédidőben pedig kí-
nai báránypörkölt, bá-
rányleves és sült húsos 
táska várta a távol-ke-
leti ízekre vágyókat.

Holdújévi ünnep Kőbányán

Jelentősen javul a Jászberényi úton, a 
Kőbánya-Kertváros vasúti pálya kör-
nyékén élők helyzete azzal a vasútvo-
nal-felújítási beruházással, amelyet 
nemrégiben az önkormányzat környe-
zetvédelmi bizottsága is elfogadott – 
tudtuk meg Agócs Zsolttól, a bizottság 
elnökétől. A Budapestről Hatvan érin-
tésével egészen az északkeleti állam-
határig érő vasútvonal az ország egyik 
legforgalmasabb, egyben legrégebben 
felújított pályája. Ezen a vonalon nem-
csak a személyforgalom jelentős, de éj-
szakánként ezen bonyolódik az EU és 
Ukrajna közötti tranzit-áruforgalom 
nagy  része is, ami évi 160 ezer szerel-
vényt jelent.

Pátkai Miklós autószerelő életét dup-
lán keserítik meg a zajos szerelvények: 
nemcsak a családi háza, de az autósze-

relő műhelye is 
közvetlenül a 

sínekkel párhuzamosan futó Jászbe-
rényi út mellett épült, így a nap 24 órá-
jában ebben az egészségtelen környe-
zetben kell tartózkodnia.

– Ha vonat robog el mellettük, akkora 
a zaj a műhelyben, hogy nem hallom az 
ügyfél hangját – panaszkodott. – Éjsza-
ka még rosszabb a helyzet, hiába sze-
reltettem korszerű ablakokat a házra, a 
födém felől ugyanúgy bejön a zaj a há-
lószobába. A legzavaróbb a minden haj-
nali 2 és 3 óra között elzakatoló, a há-
zat is megremegtető tehervonat. Ilyen-
kor az ember úgy érzi, mintha a sínekre 
ágyaztak volna neki.

Érthető, hogy Pátkai Miklós és csa-
ládja is számolja a hátralévő napokat, 
amikorra végre megtörténik a pálya-
felújítás, és felépül a vasúti zajvédő fal. 
A beruházás idén augusztusban induló 
és 2019 tavaszáig tartó első ütemében 
Rákos állomástól Pécelig újul meg a 

vasútvonal. A rekonstrukció a pálya-
test, a két sínpár és a beton „talpfák” 
cseréjét, a vízelvezetés megoldását, az 
aluljárók felújítását, valamint a teljes 
kertvárost érintő szakaszon zajvédő 
fal építését jelenti. Ez mind a rezgést, 
mind a zajterhelést csökkenteni fogja.

– A zajvédő fal megépítése érdek-
ében a kerületnek a sarkára kellett áll-
nia, ám végül sikerrel jártunk – jegyez-
te meg Agócs Zsolt. A bizottsági elnök 
elárulta: a következő céljuk azt elér-
ni, hogy ha már a Bársonyvirág utcai 
buszmegállónál lévő (tejgyári) gyalo-
gos aluljáró felújítása egyébként is ré-
sze a vasúti beruházásnak, akkor itt 
is teljes körű legyen a korszerűsítés. 
Vagyis terjedjen ki a burkolatcsere és 
világításkorszerűsítés mellett a csa-
padékvíz-elvezetésre, a részleges aka-
dálymentesítésre és a Keresztúri úti 
kijárat átépítésére is.

Nyugodtabb lesz a környék a vasúti felújítással

Zajvédő fal a Jászberényi úton
Biztató hír Kőbánya-Kertváros vasúthoz közel élő lakói számára, 
hogy belátható időn belül számottevően csökken a vonatok általi 
zaj- és rezgésterhelés.

Pátkai Miklós a sí-
nektől nem messze 
lakik, életét megke-
seríti a vonatzaj

– Összesen 16 évig volt Kőbá-
nyán önkormányzati képvise-
lő, de mostanában országos 
ügyekkel sokat szerepel a hír-
adásokban: kerékpárutak épí-
tését, kisvasutak felújítását 
jelenti be, kilátókat, turista-
házakat, sípályákat ad át. Úgy 
tűnik, sikerült nagy hangsúlyt 
adnia a kerékpározásnak, il-
letve a természetjárásnak.

– A kormánytól azt a feladatot 
kaptam, hogy fogjam össze a ke-
rékpáros fejlesztéseket, és javít-
sam a természetjárás feltétele-
it, hogy még több ember járhas-
son kirándulni, túrázni. Tény-
leg hálás helyzetbe kerültem, a 
kormány minden előterjeszté-
sünket támogatta, és a bizottsá-
gi meghallgatásomon az ellen-
zék is elismerően szólt a mun-
kámról. Az idei évben hatalmas 
összegekből, közel 30 milliárd 
forintból fejleszthetjük a kerék-
párút-hálózatot, ötmilliárd fo-
rint áll rendelkezésre turista-
házak felújítására, dolgozunk 
a nyaralóhajózás magyaror-
szági bevezetésén, és még hosz-
szan sorolhatnám. Különösen 
fontosnak tartom a szemlélet-
formálást, és hihetetlen ered-
mény, hogy az újraindított Öt-
próbában már több mint tízez-
ren gyűjtik a pontokat, és a múlt 
héten a Kőbányai Önkormány-
zat és a Szent László Gimnázi-
um elsőként szállt be a csopor-
tos pontgyűjtésbe. Amire mégis 
a legbüszkébb vagyok, az a ván-
dortáborozás újraindítása.

– Lassan közeledik a tábori 
jelentkezések határideje. Mit 
lehet tudni a vándortáborok-
ról?

– Háromféle vándortábor, a 
gyalogos, a vízi és a kerékpáros 
vándortáborok közül lehet vá-
lasztani. Mindegyik 7 napos, a 
részvételi díj 21 ezer forint, ami 
tartalmazza a szállást, az étke-
zést, a programok és a felsze-
relés költségét. A kísérőtaná-
roknak akkreditált továbbkép-
zést szerveztünk, és tisztes-
séges díjazásban részesülnek. 
Az idén szeretnénk tízezer gye-
reknek megmutatni a vándortá-
borozás kalandjait. Szerencsé-
re már több kőbányai iskola is 
jelentkezett, és nemrég tartot-
tunk egy kis konferenciát is er-
ről a kerületben.

– Kőbányát érinti a Rákos-
patak me nti ke ré kpárút . 
Mennyibe fog kerülni és mi-
korra lesz kész?

– A Fővárosi Önkormány-
zat kapott kerékpáros fejlesz-
tésekre kilencmilliárd forint 
uniós fejlesztési forrást, amiből 
2,5 milliárd erre megy. A kerék-
párút egy része Zuglóban és a 
XVII. kerületben már megvan, 

az előkészítés, tervezés, illetve 
az érintett területek kisajátítá-
sa folyik. Ha kész lesz, összekö-
ti az agglomerációt Gödöllő fe-
lől a fővárossal, és sokan fogják 
a mindennapos munkába járás-
ra használni. Emellett azonban 
az európai EuroVelo 14 turiszti-
kai kerékpárút része lesz, ami a 
Bodeni-tótól indul, az Őrségnél 
lépi át a magyar határt, Zala-
egerszeg és a Balaton érintésé-
vel jut el Budapestig, majd a Rá-
kos-patak mentén Gödöllőn át 
az Eger–Tisza-tó–Hortobágy-
útvonalon Debrecenig. Ez két-
három év alatt el is készülhet. 
Szeretnénk, ha később folyta-
tódna, és Székelyföldön át egé-
szen a Fekete-tengerig lehetne 
tekerni rajta. 

– Képviselőként más ügyek-
ben is tudta segíteni Kőbá-
nyát?

– A kerékpárversenyeken lát-
ható, hogy az egy csapatba tar-
tozó bringások segítik, váltják 
egymást, összedolgoznak. Ko-
vács Róbert polgármesterrel 
és dr. György István kormány-
megbízottal, volt főpolgármes-
ter-helyettessel mi is összedol-
gozunk, s ha szétnézünk Kőbá-
nyán, akkor ennek látjuk is az 
eredményeit. Ki tudtuk hasz-
nálni, hogy a kormány, a fővá-
rosi és kerületi önkormányzat 
politikai irányítása megegye-
zik. A megújult Újhegyi sé-
tánytól a füves villa-
mossínig láthatóak 
a fejlesztések. Kő-
bánya mára sok-
kal jobb hely lett, 
mint 2010 előtt 
volt. Közös fellé-
pésünk eredmé-
nye volt például 
az a kormánydön-
tés, ami lehető-
vé teszi, hogy 2019-re egy 
új, korszerű egészségházunk 
legyen a Bajcsy Kórház terü-
letén. A hétmilliárdos fejlesz-
tés keretében nemcsak a kő-
bányai járóbeteg-ellátás válik 
világszínvonalúvá, de egyút-
tal a Bajcsy Kórházban fizikai-
lag is különválik a járó- és fek-
vőbeteg-ellátás, megszüntetve 
azt az áldatlan állapotot, hogy 
a fekvőbetegek kórtermei előtt 
kell a járóbetegeknek várakoz-
niuk. De mondhatom példá-
nak a Csajkovszkij parkot, ami 
érthetetlen módon állami tu-
lajdonban volt, itt törvénymó-
dosításra volt szükség, hogy az 
önkormányzathoz kerülhessen. 
Ez azért fontos, mert a környe-
ző területeket az önkormány-
zatunk megvásárolta, és mivel 
azokkal a park osztatlan közös 
tulajdonban volt, nagyon meg-
bonyolította, lelassította volna 

a fejlesztést, már-
pedig a Halom–

Ihász–Harmat 
utca által határolt 

terület egész Budapest 
egyik legnagyobb fejleszté-

si lehetősége.
– Innen nem messze, a Má-

zsa téren azonban mintha 
megállt volna az idő…

– Az előző, szocialista többsé-
gű önkormányzat eladta és fel-
élte Kőbánya teljes részvény-
vagyonát, és az ingatlanokból 
is sokat értékesített, köztük a 
Mázsa teret is. A kerület szo-
cialista alpolgármesterét bör-
tönbüntetésre ítélték. Fejlődés 
azonban nem nagyon látszott. 
Elértük, hogy járuljon hozzá a 
kormány a visszavásárlásához 
szükséges hitel felvételéhez. Ez 
igen jó üzlet volt, hiszen vissza-
szerzése óta jelentősen emel-
kedtek az ingatlanárak. Rövid 
időn belül rendeződhet ez a te-
rület, és kormányzati segítség-
gel épülhet itt egy uszoda is.

– Ennyire fontos, hogy egy 
területnek kormánypárti or-

szággyűlési képviselője le-
gyen? Ha ellenzéki a képvise-
lő, akkor nem is jut támoga-
táshoz?

– Ez természetesen nem igaz. 
Az ellenzéki irányítású Szeged 
és Salgótarján a Modern Vá-
rosok programból nagyon ko-
moly támogatáshoz jutottak. 
Budapesten ebben a ciklusban 
a legkomolyabb fejlesztések, az 
úszó-vb-nek köszönhetően, a 
szocialista többségű XIII. ke-
rületben történtek. Ugyanak-
kor, kormánytól függetlenül, 
egy kormánypárti képviselő-
nek azért mindig nagyobb az 
érdekérvényesítő képessége, 
mint egy ellenzékinek. A sta-
bil önkormányzattal, a polgár-
mesterünkkel, kormánymeg-
bízott úrral elég erős lobbierőt 
képviselünk, aminek eredmé-
nye, hogy Kőbánya ma Buda-
pest egyik leggyorsabban fejlő-
dő kerülete.

– Nagy figyelmet váltott ki, 
hogy a kormány 2,1 milliárd 
forintot biztosított a hírhedt 
Hős utcai szegregátum fel-

számolására. Netán ezért is 
lobbiztak?

– Ördöge van. Ebben az ügy-
ben még a miniszterelnök úr-
ra l is beszéltünk, és a kor-
mánydöntésnek köszönhetően 
megnyílt a lehetőség ennek az 
évtizedes problémának a meg-
oldására. Ebből az összegből 
lehetséges úgy rendezni az ott 
tisztességesen élő emberek to-
vábbi lakhatását, hogy a sza-
nálás ne járjon számukra hát-
ránnyal, sőt... Vannak olyan 
szervezetek és pártok, akik ir-
reális igényeket, követelése-
ket igyekeznek támasztani az 
ott lakókban, követelik példá-
ul, hogy a tetemes lakbérhátra-
lékot felhalmozó, gyakran bű-
nözésből élő embereket se la-
koltathassa ki az önkormány-
zat. Ha sikerül felszámolni a 
Hős utcában ezt a telepet, si-
kerül lebontani a házakat, az 
nagy megkönnyebbülést jelent 
a rendőrségnek és a környéken 
élőknek, és sokat javul a kör-
nyék biztonsága.

– Kőbányán nagyon sok kor-
mányzati fejlesztés történik, 
hiszen ide telepítik a Közleke-
dési Múzeumot is.

– Öt helyszín versenyzett a 
Közlekedési Múzeumért. Sike-
rült elérnünk, hogy a Közleke-
dési Múzeumot Kőbányára, a 
volt Északi Járműjavító terü-
letére telepítsék, ahol az Ope-
ra Műhelycsarnoka és próba-
termei már készülőben van-
nak. Meggyőződésünk, hogy 
az öt helyszín közül ez a kor-
mányzati beruházás itt, Kő-
bányán generálja leginkább a 
környezet felértékelődését. Ha 
itt egy kulturális létesítmé-
nyekben gazdag, igényes zöld-
felület alakul ki, ahova szíve-
sen járnak egész Budapestről, 
az nemcsak a régió, hanem az 
egész kerület megítélésére po-
zitívan fog hatni.

– Ez azt is jelentheti, hogy 
értékesebbek lesznek a kő-
bányai lakások?

– Természetesen. Azzal ér-
veltünk, hogy a beruházás meg-
szünteti a jelenlegi rozsdaöve-
zetet, és ezzel jelentősen fel 
fogja értékelni az egész környé-
ket. Ha ehhez hozzászámítjuk, 
hogy a kormány komoly összeg-
gel támogatja a Népliget meg-
újítását, a Mázsa téri fejlesz-
téseket, a Halom utca – Ihász 
utca Harmat utca közötti terü-
let óriási potenciálját, ha hoz-
závesszük a milliárdos önkor-
mányzati fejlesztéseket, akkor 
nyugodtan mondhatjuk, hogy 
jó esély van arra, hogy teljesen 
átírjuk a Kőbányáról kiala-
kult képet. Ha ezen az úton to-
vább tudunk menni, akkor 10-
15 éven belül a Kőbánya rend-
kívüli módon fel fog értékelőd-
ni, könnyen lehet, hogy a kerü-
letek közül a kőbányai ingatla-
noknak az értéke fog a legna-
gyobbat emelkedni!

Hosszan lehetne sorolni az elmúlt évek nagy kőbányai 
beruházásait, a kerület ugyanis a főváros egyik legy-
gyorsabban fejlődő kerülete lett. Az eddigi eredmé-
nyekről és a jövőbeni lehetőségekről Révész Máriusz 
kormánybiztossal beszélgettünk.

Az elmúlt 
négy évben 
sok forrást 

tudtunk 
szerezni

Kőbánya fejlődése
nem állhat meg

A kerületi ingatlanok értéke emelkedhet a legnagyobbat

Pedagógusok báloztak
Idén is különleges 
farsangi bulit szer-
vezett a Kőbányai 
Önkormányzat és 
a Kőrösi Kulturális 
Központ a pedagó-
gusoknak a KÖSZI-
ben. A pedagógus-

bál meghívottjait 
már az épület elő-
terében a szó szoros értelmében 
elvarázsolták: Kaszányi Roland és 

Szabó István bűvészek kártyatrük-
kökkel szórakoztatták őket.

Az est latin karneváli hangu-
latát a megnyitó után a Bem Jó-

zsef Általános Iskola 
versenytáncosai, il-
letve a Big-Bem TSE 
junior területi tánc-
bajnokai és felnőtt 
versenyzői alapoz-
ták meg. A kedvcsi-
nálót követően min-
denki a svédasztal-
nál szolgálhatta ki 

magát sültekből és egyéb finomsá-
gokból, közben a jókedvről a Show-
der Klub humoristája, Lórán Barna-
bás (Trabarna) gondoskodott. A talp-
alávalót az Old Fox Band és DJ Tóth 
Kálmán szolgáltatta.
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Részletes program: kobanya.hu és korosi.org

2018. március 14-én,
 18:00 órától fáklyás felvonulás

Dr. György István
Helyszín: Szent László tér, Magyar Oltár

2018. március 15-én,
10:30-14:00 óráig

A részvétel

Hirdetés

Pályázati
felhívás
A Kőbányai Önkormányzat pályázatot
hirdet ápolási támogatásra, a hosszabb
ideig elhúzódó betegségek során felmerülő 
többletkiadások fedezésére.

Pályázati feltételek:
• az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg családosok esetében 

a 85 500 forintot, egyedül élő esetében a 99 750 forintot,

• a háziorvos vagy a szakorvos igazolása arról, hogy a pályázó 
önmaga ellátásában segítségre szorul.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 28. 

A részletek a www.kobanya.hu honlapon olvashatók, illetve telefonon 
kérhetők a +36 1 4338 332-es számon.

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Kovács Róbert

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Hirdetés

Ki a legügyesebb?

Csata a jégen

A gyerekek két meccs 
között az asztali hokit is 
kipróbálhatták

– Ezt az alapvető ismerethiány-
nak tudom be. Ha megkérdez-
nék az észak-koreai népet, hogy 
a dél-koreai életforma vagy a 
saját életformája szerint szeret-
ne-e élni, aligha kétséges, melyi-
ket választaná. A kommunista 
hatalom ezzel tökéletesen tisz-
tában van, ezért tart fenn egy 
olyan diktatórikus rendszert, 
amelyben már a megkérdezés 
gondolata is halálbüntetést von 
maga után. Ebben nincs semmi 
új a számunkra, megvannak a 
magunk történelmi tapasztala-
tai. Nem úgy, mint sok nyugat-

európainak, akinek csak héza-
gos és idealizált képe van a kom-
munista rezsimek természeté-
ről. A Che Guevara-kultusz is 
onnan jön, romantikus imázst 
építettek fel körülötte, sokan 
szabadsághőst látnak benne. 

– Ha röviden el kellene ma-
gyaráznia nekik, hogy milyen 
is a szocializmus a gyakorlat-
ban, hol kezdené?

– „Nem haboztunk főbe lőni 
emberek ezreit, és nem fogunk 
habozni ezt ismét megtenni” 
– írta Lenin, a marxizmus első 
gyakorlati megvalósítója. Vele 
kezdődött az emberiség törté-
netének legbrutálisabb modern 
kori vérengzése. Találtak hoz-
zá megfelelő embereket. Naiv 
megtévedteket, karrieristákat, 
aljas pribékeket, morál nélkü-
li, ember alatti lényeket, bűnö-
zőket, akik elszabadult ösztö-
neikhez ideológiai felhatalma-
zást kaptak: a kommunizmust. 
Világszerte tízmilliókat gyil-
koltattak le, egész társadalmi 
rétegeket ítéltek pusztulásra. 
Erre a célra létrehozták az em-

beriség legkiterjedtebb kény-
szermunka-, megsemmisítő- 
és „átnevelő”-táborait. Céljuk a 
világméretű szovjet birodalom 
létrehozása volt. Ez kis híján si-
került, hiszen a világ harmada 
megfertőződött. Ahol a kommu-
nista hatalomátvétel megtör-
tént, ott az egyeduralom meg-
teremtésével együtt célkereszt-
be került a polgárság, a birtokos 
parasztság, az arisztokrácia, a 
„kispolgári csökevény”, a pap-
ság. Magyarországon is ellen-
ség volt a „reakciós” értelmisé-
gi, de Ázsiában a maoista, pol-
potista „kulturális forradalom” 
idején az összes tanult embert 
gyanúsnak minősítették. Sőt, 
Kambodzsában ennek alapján 
milliós vérengzés történt… De 
üldözték az embereket nemze-
tiségük alapján is. Deportáltak 
milliónyi németet, lengyelt, ta-
tárt, ukránt, észtet, lettet, lit-
vánt, magyart, csecsent, tibetit 
és zsidót is. Senki sem érezhet-
te magát biztonságban, bárki-
re bármikor tetszőleges indok-
kal sor kerülhetett, és máris 

egy pincében találhatta magát, 
ahol az eszme nevében szadis-
ta elmebetegek élhették ki raj-
tuk beteg hajlamaikat. A kom-
munizmusnál brutálisabb tár-
sadalmi kísérlet nem volt még 
az emberiség történetében. Aki 
ezt nem látja be, annak vagy az 

intellektusával, vagy az erköl-
cseivel vannak komoly gondok. 
Nekünk mindenesetre köteles-
ségünk ápolni a kommunizmus 
áldozatainak emlékét, és azon 
dolgozni, hogy ilyen rendszerek 
soha többé ne jöhessenek létre 
sehol a világon.

Egy elhibázott 
társadalmi
           kísérletA szocializmus 1990-es 

bukása óta felnőtt egy 
nemzedék, amely már 
csak másod-harmad-
kézből tud fogalmat 
alkotni arról, milyen 
is volt a diktatúrában 
élni. Sok fiatal tartja jó-
pofának a Che Guevara 
nevű terrorista képét 
viselni a ruháján. Ho-
gyan vélekedik mind-
erről a kommunizmus 
áldozatainak emlék-
napján Szerencsés Ká-
roly történész, az ELTE 
tanára?

Szerencsés 
Károly sze-
rint köteles-
ségünk ápolni 
a kommuniz-
mus áldozatai-
nak emlékét

A BBU Föld Alatti Futás idei napján, 
február 24-én kicsit hűvösebb volt az 
idő, mint a tavalyi és tavalyelőtti ver-
senyeken, legalábbis a korábbi, ingujjra 
vetkőzött futókat ábrázoló fényképek 
erről árulkodnak.

Az esemény különlegessége, hogy a 
3,5 kilométer feletti távok már érintet-
ték a Dreher Sörgyár egykori tágas pin-
cerendszerét. A rutinos szervezésnek 
hála, ezúttal is minden gördülékenyen 
ment a nevezésektől a közös bemele-
gítésen át a célba érésig. A délelőtt fo-
lyamán összesen mintegy 1500 nevező 
vághatott neki a távoknak, a mezőnyt 
többek között Kovács Róbert polgár-
mester is indította. Az útvonalat sza-

laggal jelölték, a rendezők és a nagy 
létszámban kivonult polgárőrök pedig 
megfelelően gondoskodtak a futás za-
vartalanságáról.

Igaz, ez egy ízig-vérig tömegsportese-
mény, ahol a részvétel a fontos, de azért 
az indulók igénylik, hogy minden tel-
jesítményt pontosan mérjenek. Ennek 
megfelelően korosztályonként, nemen-
ként és távonként összesen 21 külön-
böző csoport startolt el az óvodásoktól 
kezdve a szeniorokig, a 300 méterestől 
a 21 kilométeres félmaratoniig. Az idő-
mérésről pedig a már jól bevált chipes 
rendszer gondoskodott. Minden kategó-
riában serleggel, éremmel és oklevéllel 
díjazták az első három helyezettet.

Futás le, a pincébe!

Repülőrajttal indított a Mozdulj Kőbá-
nya! Az egész éven át tartó programso-
rozat első felvonása, a Kőbányai Kor-
csolyanap ugyanis szép számban von-
zotta az érdeklődő amatőr sportolókat. 
Az Ihász utcai pályán rendezett össz-
kerületi csúszkálásra nagyrészt fiata-
lok érkeztek, de az őket kísérő szülőket 
is óhatatlanul magával ragadta a téli 
sport szépsége. Kipirult arcok, sok ne-
vetés és az elkerülhetetlen hasra esé-
sek jellemezték a korcsolyanapot, ahol 
az érdeklődők számos sportágba is be-
lekóstolhattak.

Természetesen a legtöbbeknek nem 
először volt kori a lábán, de például sok 

g yereknek a 
jégkorong 

már 

újdonságnak számított. Számukra ki-
tűnő alkalom kínálkozott arra, hogy a 
tél focijának – hiszen ilyenkor szüne-
tel a labdarúgó-bajnokság – is tartott 
játékkal közelebbi ismeretséget kös-
senek. Ugyanis a White Sharks jég-
korongozói társaságában üldözhették 
a korongot – és nemcsak a fiúk igye-
keztek a férfiasnak tartott játékot ki-
próbálni. Ottjártunkkor például a la-
punknak később nyilatkozó Panna és 
barátnői is ütőt ragadtak. Mint Pan-
na elmondta, nagyon élvezte a játékot, 
de a sportág neki összességében azért 
túl fiús. A lány egyébként a Városháza 
melletti jégpályán rendszeres vendég 
volt korábban is. Érdekli a műkorcso-
lya, és tervezi, hogy a jövőben rendsze-
resen gyakorolja, így beiratkozik egy 
klubba.

A látogatók azonban nemcsak a 
sportágak szigorú keretei között me-
hettek a jégre. Bárki a maga kedvtelé-
sére is korizhatott, míg a kicsik ügyes-
ségi versenyeken indulhattak. De a jég-
tekét, vagyis a curlinget is kipróbálhat-

ták a vállalkozó kedvűek. Akik pedig 
a rövid pihenők között sem akartak 
elszakadni a jeges sportoktól, a cso-
csóhoz hasonló asztali hokiban pró-
bálhatták ki magukat.

A Mozdulj Kőbánya! első program-
ja összességében osztatlan sikert 
aratott, így kitűnő alap lett az egész 
éves sorozathoz. A teljes rendezvény 
ugyanis tíz tömegsporteseményből 
áll. A Kőbányai Önkormányzat és a 
Kocsis Sándor Sportközpont közös 
szervezésében meghirdetett sorozat 
célja az egészség megőrzése, a rend-
szeres testmozgás népszerűsítése. 
A jelentkezők külön füzetben pecsé-
teket is gyűjthetnek, amelyek a rész-
vételt bizonyítják. Az aktív sporto-
lók között az év végén pedig számos 
értékes nyereményt sorsolnak ki a 
szervezők, a fődíj egy családi well-
nesshétvége.

Korcsolyázással kezdődött a Mozdulj Kőbánya!

Jégre vitt sportolók
Igazi téli hétvégi mulatság 
kerekedett a Kőbányai Kor-
csolyanapból, amely az ön-
kormányzat nagyszabású 
sportrendezvény-sorozatá-
nak első eleme volt.

Elmarad az úszónap
A Mozdulj Kőbánya! következő 
állomása az isaszegi kerékpáros 
emléktúra, amely április 7-én 9 

órakor rajtol a KÖSZI elől. Elmarad 
ugyanis a március 17-re, az Újhegyi 

Uszoda és Strandfürdőben meghir-
detett úszónap. Az uszoda február 
5-e óta rendkívüli karbantartás mi-
att zárva tart, a munkálatok várha-
tó időtartama 6 hét – így március 
második felében nyithat újra a lé-
tesítmény.
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Fotó: Perger László

Tűzzománc és mitológia

Papp Oszkár, a 2011-ben, 86 
évesen elhunyt Kossuth-dí-
jas festőművész és tűzzo-
mánckészítő halála utáni 
első posztumusz kiállítása 
nyílt meg a Kőrösi Kulturális 
Központban.

A neves művész, bár a „fé-
nyes szelek nemzedéke” tag-
jaként eredetileg baloldali ér-
zelmű volt, az ötvenes évek-
ben csakhamar kiismerte a 
szocialista világot, ki is áb-
rándult belőle, s emiatt egy 
időre felhagyott az alkotás-
sal. Életéből negyedszáza-
dot a műemlékek védelmé-
vel, freskók és mozaikok res-
taurálásával töltött, de a téli 
időszakban, amikor a freskó-

restauráláshoz hideg volt, al-
kalma nyílt otthoni kis műter-
mében a festészetnek élni.

A kiállításon találkoztunk 
a művésznél negyven évvel 
fiatalabb özvegyével, Náda-
si Judittal, akitől megtudtuk, 
hogy a nagy korkülönbség 
ellenére a nyolcvanas évek-
ben erős vonzalom alakult 
ki benne az idősen is fiatalos 
Papp Oszkár káprázatos sze-
mélyisége iránt. Jó humorú, 
jóindulatú, derűs, egyben 
bölcs ember volt, akinek fia-
talok keresték a társaságát. 
A nagy műveltségű művész 
egyik visszatérő témája a 
görög mitológia, amiről a ki-
állításon főleg a tűzzománc-

képek tanúskodnak. Ezek ér-
dekessége az az egyedi, ál-
tala kifejlesztett techni-
ka, ami szinte dombor-
művé varázsolta az áb-
rázolt mitológiai figurá-
kat. E tűzzománcalko-
tások kőbányai vonat-
kozása, hogy azokat az 
itteni Lampart Zomán-
cipari Művek kemen-
céiben égette ki. A tár-
laton a figurális alkotá-
sok mellett számos nonfi-
guratív, absztrakt, ugyan-
akkor a természetből ih-
letet merítő képe is látha-
tó, amelyek a legváltozato-
sabb művészeti technikák-
kal készültek.

Nádasi Judit elmondta, néhai 
férje visszatérő témája a görög 
mitológia volt

Ha a lehető legtalálóbb kifeje-
zést keressük a Kőbányai Sze-
nior Ki mit tud? februári, Kő-
rösiben tartott selejtezőjére, 
úgy leginkább az ül: vidám volt. 
Egyrészt a jogos önbizalommal 
rendelkezők laza jókedve jel-
lemezte a fellépők zömét, akik 
többnyire sok energiát és lelke-
sedést fektettek produkcióikba. 
Másrészt a zsűri és a közönség 
a kevésbé profi produkciókat is 
óriási tapssal és bátorító sza-
vakkal honorálta.

A szervezők négy kategóriá-
ban hirdették meg a versenyt, 
s főleg táncosok, versmondók, 
hangszeres zenészek uralták a 
színpadot. Összesen 187 szenior 
52 produkcióval jelentkezett be, 
s műfaji szempontból szélesre 
tárta a kínálatot. Volt, aki hosz-
szú verset szavalt kívülről olyan 
átéléssel, ami Latinovits Zol-
tánt vagy Sinkovits Imrét idéz-
te. A nagy igyekezet közepette 
persze előfordult, hogy nem si-
került tökéletesre egy-egy elő-
adás, de ennek számos oka lehe-
tett, amit a zsűri is kiemelt.

A színpad világa ugyanis tel-
jesen más, mint amikor valaki 

sokadszorra próbálja el otthon 
tökéletesen a maga monológját 
vagy tánclépéseit. De akár egy-
egy újfajta zenei kíséret is köny-
nyen összezavarhatja az elő-
adót, aminek olykor a produkció 
látja kárát. Ennek ellenére az in-
dulók végtelen sportszerűség-
gel bátorították egymást, a zsű-
ri mellett minden próbálkozás a 
versenytársak elismerését is ki-
vívta. Főleg azért, mert a szeni-
orok nemcsak a versek, táncok, 
prózák, mesék, dalok megtanu-
lásába fektettek rengeteg ener-
giát. Az esemény fényét emelte, 
hogy volt olyan kórus, amelyik 
népviseletben állt a színpadra, 
a versenytáncosok pedig illő ru-
hában szórakoztatták a kö-
zönséget.

Összességében a zsű-
rinek nem volt köny-
nyű dolga. A több 
mint félszáz pro-
dukcióból végül 
közel húsz jutha-
tott a döntőbe, s 
ezek garanciát 
jelentenek majd 
a március 7-i gá-
laműsor sikerére.

Közel kétszáz induló a tehetségkutató versenyen

Vidám percek 
szeniorokkal

Alka
lomhoz 
öltözve – Nincs titok, de ha lenne, akkor 

sem biztos, hogy elmondanám... 
De komolyra fordítva a szót: az biz-
tosan kulcskérdés, hogy az ember 
mennyire feledkezik bele a siker-
be, mert szerintem azt egy pillanat-
ra sem szabad. Azt kell figyelembe 
venni, hogy a siker általában sem-
mire sem garancia. Minden egyes 
produkciónak, legyen az lemezfel-
vétel, koncert vagy bármi más, úgy 
kell nekimenni, mintha az ember 
először akarná meghódítani 
a közönséget. És még va-
lami: ha egy művész el-
kezdi unni az egészet, 
ha már nem öröm szá-
mára minden egyes 
színpadra lépés, ak-
kor ott már vége is a 
történetnek. Nem tu-
dom, hogy ez igazából 
mitől függ, lehet, hogy 
alkati kérdés, de én elmondha-
tom, hogy hiába múltak el évtize-
dek, nekem még mindig nagy élve-
zetet jelent a zenélés.

– A slágerein generációk nőttek 
fel, a koncertjeit szép számban 
fia talok is látogatják. Hogy sike-
rült őket megszólítani?

– Soha senkit nem akartunk di-
rektben megszólítani. Soha egyet-
lenegy dal sem azzal a céllal íródott, 
hogy az majd egy meghatározott 
korosztálynak szóljon. Az első perc-
től kezdve mindig az volt az elsőd-
leges szempont, hogy nekünk tetsző 
zene szülessen, vagyis nem töreked-
tünk arra, hogy különböző ízlése-
ket elégítsünk ki. Ugyanakkor nyil-
vánvalóan senki sem akart a „fiók-
nak dolgozni”, vagyis nagyon fontos 
volt számunkra az is, hogy az új da-
lok elérjék a közönséget, hogy sokan 
ráérezzenek a szövegre és a zenére. 
Persze Presser Gáborral és Szteva-
novity Dusánnal, az ország egyik 
legjobb zeneszerzőjével és szöveg-
írójával nem volt nehéz megfelelni 

ezeknek a követelményeknek. Du-
sán szövegei legtöbbször valóságos 
történetekről, helyzetekről és érzel-
mekről szólnak, talán ezért vannak 
sokan, akik magukra ismernek.

– Vagyis ha valakinek ugyan nem 
„Mária volt” a szerelem kezdete, 
az érzés ismerős, ezért a dal meg-
kapó a számára is. Vagy a „Volt 
egy tánc”-ban arról énekel, hogy 
„És a mama az ablaknál állva újra 

évekig apámra várt”. Ez édes-
apjuk hároméves, politi-

kai okokból történt be-
börtönözéséről szól. 

Mennyire fontos, 
hogy a zenész, szö-
vegíró a saját emlé-
keiből merítsen?

– Az az ideális, ha 
az alkotó a vele meg-

történt esetekből me-
rít. De azok a helyzetek is 

alkalmasak egy-egy dalszö-
veg megírására, amelyek akár meg 
is történhettek volna velünk, mert 
gondolkodásmódba n, habitus-
ban közel állnak hozzánk, át tud-
juk érezni azok lényegét. Végül is a 
kulcsszó itt a hitelesség.

– Felesége Hegyi Barbara, is-
mert színművész. Mint 2010-ben, 
a Magyar Televízió Aranyág című 
műsorában kiderült, a színpadon 
is tökéletesen kiegészítik egy-
mást. De csak nagyon ritkán lép-
nek fel együtt. Miért?

– Valóban ritkán, de azért már 
többször is előfordult… Az említett 
Aranyág óta volt egy közös dalunk, 
a „Játssz még” a 2013-as „Egypár 
barát” című duettlemezen, amit az-
tán a rákövetkező évben az Aréná-
ban is elénekeltünk. Amúgy mind-
ketten úgy gondoljuk, hogy jobb, ha 
a magánéletünk és a szakmai éle-
tünk nem keveredik össze. Ki-ki te-
szi a maga dolgát, így aztán még na-
gyobb öröm, ha néha-néha azért mé-
giscsak összefutunk a színpadon.

– Az ön neve garancia arra, hogy a 
közönség a Kongresszusi Közpon-
tot, vagy akár a Művészetek Palotá-
ját is megtölti. Mégis Kőbányát vá-
lasztotta. Van valamilyen érzelmi 
kötődése?
– A Kőrösiben már sokszor voltunk 
a zenekarral, mindig kellemes élmé-
nyekkel távoztunk, és úgy hisszük, a 
közönség is jól érezte magát. A kon-
certezés egy közvetlen kapcsolaton 
alapuló műfaj, ha a nézőtérről po-
zitív visszajelzés jön, attól még in-
kább szárnyakat kap a csapat, és ez 
a jó visszajelzés eddig mindig meg-
volt Kőbányán. Másrészt viszont az 

ilyen fellépések nem alternatívái 
mondjuk egy 1800 fő befogadású 

Budapest Kongresszusi Köz-
pontban tartott koncertnek. 

Szívesen meg y ünk kisebb 
helyekre is, mert szeretjük 

azok meghittebb, klubsze-
rű hangulatát.

– Több mint kétszáz dal 
köthető önhöz. Milyen 
elv szerint állítja össze 
a műsort, és mit hallhat 
most a közönség?

– Azt nézzük, hogy 
a z adott helyszínen 
mit játszottunk utol-
jára. Mindig mondo-
gatom: ug yanarra a 
helyre soha nem me-
gyünk vissza ugyanaz-
zal a műsorral. De ter-
mészetes, hogy a legis-
mertebb 4-6 dalunkat 

nem lehet kihagyni még 
akkor sem, ha a két óra 

alatt csak 20-25 dalra 
van lehetőség. Nemcsak 

azért, mert annyira hoz-
zánk nőttek, hanem azért 

is, mert a közönség talán 
rossz néven is venné, ha eze-

ket nem játszanánk el. A mű-
sort azzal is színesítjük, hogy 
időnként a dalok közül néhá-

nyat áthangszerelünk. De a leg -
ismertebbekkel, mint amilyen 

például az „Apám hitte”, ezt kevésbé 
tehetjük meg, mert azok hangzását a 
közönség már olyannak szereti hal-

lani, amilyen az eredeti volt.
– Több mint fél évszázada a 

könnyűzenei élet egyik legmeg-
határozóbb alakja. Mi a titka?

A hazai könnyűzene ikonikus alakja mindig szárnyakat kap a Kőrösi közönségétől

Zorán ismét 
meghódítja 
Kőbányát

Újra Kőbányára jön Zorán, aki 
március 22-én ad koncertet. 
A Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-
díjas énekes, zeneszerző és gi-
táros jól ismert vendég a Kőrö-
siben, de most kicsit más kon-
certre számíthat a közönség, 
mint legutóbb, hiszen ugyan-
arra a helyre soha nem megy 
vissza ugyanazzal a műsorral. 
A legnagyobb slágerei azon-
ban most is elhangzanak.

Nekem még 
mindig nagy 

élvezetet 
jelent a 
zenélés

Zorán soha nem töreke
dett arra, hogy különböző 
zenei ízléseket szolgáljon 
ki, mert azt vallja: hiteles
nek kell lenni

Ismerősök, barátok és tisztelők is 
jelen voltak Gerzson Sarolta fotó-
művész kiállításának megnyitó-
ján a FSZEK Kőbányai Könyvtár-
ban. A vízről és fényről szóló ké-
pekhez jól illett Bach muzsikája a 
Kroó György Zeneiskola művész-
tanárainak előadásában.

Gerzson Saroltát a természe-
tes vízfelületek hullámain játszó 
fények és a róluk visszatükröző-
dő színek ihlették meg. A megis-
mételhetetlen pillanat látványát 
megörökítő képein a legváltoza-
tosabb formában, a hullámokon 
megtörve, szaggatva tükröződnek 
a part menti fák, a felhők, így azok 
jelenlétét csak sejthetjük. Mint a 

fotóművész lapunknak fogalma-
zott: az élet alapját képező víznek 
szakrális jelentősége van, a kirán-
dulásai során pedig a tovagördülő 
finom hullámok látványa mindig 

ihletett állapotba hozza. Bár 
a víznek ezernyi arca és meg-
nyilvánulása van, ő a bizton-
ság és az örökkévalóság meg-
testesüléseként tekint rá.

Hullámok ritmusa

A művész a vízfelületeken játszó fényeket örökíti meg

PrOgrAMAJáNLó
Úrinő KiAdó

A Pódium Színház 

zenés kabaréja

Március 10-én (szombat) 

15 órától az Újhegyi Közösségi 

Házban

Xi. MAgyAr nótA nApjA

Rendező: Máté Ottilia

Március 11-én (vasárnap) 

15 órától a KÖSZI-ben

MeneKülés 

A félelMeinK elől

Nyugdíjasok Akadémiája 

előadás-sorozata

Március 14-én (szerda) 

15 órakor a Kőrösiben

szovjet–MAgyAr 

űrrepülés

A Magyar Hadtudományi 

Társaság előadás-sorozata

Március 14-én (szerda) 

17 órától a Kőrösiben

várfi sándor: 

szereteM  MAgát

A Pódium Színház zenés játéka

Március 18-án (vasárnap) 

15 órától a Kőrösiben

tAvAszi dAlosKönyv

Gryllus Vilmos koncertje 

gyermekeknek

Március 25-én (vasárnap) 

16 órától a Kőrösiben

vAzul vére

Történelmi rockopera

Április 8-án (vasárnap) 

19 órától a Kőrösiben

 
ozorA– 

siMontornyA– 

szeKszárd

A KÖSZI SE egynapos 

kirándulása

Április 6-án (péntek) vagy 

április 7-én (szombat)

Befizetés előzetesen 

a KÖSZI-ben

Igényes 
produkciók
ban nem 
volt hiány
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Rejtvényünk fő soraiban március 15-e alkalmából
Széchenyi István szavaiból idéztünk.

Már régóta ott hevert az íróasztal fiók-
jában az aranytoll. Hosszú, vékony he-
gye nem is emlékszik, mikor látott utol-
jára tintát. És azok a kezek, amelyek egy-
kor őt forgatták, egymásnak adták át, hol 
vannak már?

Hogy fáj neki, hogy nem gyakorolhatja 
szeretett mesterségét! Igaz, a kedves kis 
radírtartó elveszett róla, de egyébként 
egészséges volt. Korábban sem tüsszen-
tette el magát, ha gyerekkéz nyakig már-
totta. Fegyelmezetten nyelt egyet, ne-
hogy pacát ejtsen.

Most mégis kitört belőle a keserűség. 
A mellette lévő golyóstollnak panaszko-
dott. Inkább csak sóhajtás volt ez a vá-
gyairól: de jó lenne... még egyszer!

De a büszke golyós félbeszakította.
– Mit akarsz te? Itt az internet világá-

ban, ahol minden gombnyomásra műkö-
dik! Kimentél a divatból! Mi ez a sárga 
köpeny rajtad? Tán vén korodban fested 
magad? Írni se tudsz! Hozzád eszközök 
kellenek!

És mondta, mondta a golyóstoll, folyt 
belőle a tinta, hogy ezzel szemben magát 
magasztalhassa.

– Nézz rám! A rugót nézd, ami mozgat! 
Csak egy gombnyomás.

Többé nem kérdés, ki a fontos.

– Te csak egy pancser vagy – folytatta 
–, s még neked vannak vágyaid?

Hallgatni arany – gondolta az arany-
toll, s már megbánta, hogy szomszédjá-
hoz fordult.

Miközben a fiókban a két toll beszélge-
tett, nagyapó a hintaszékben arra gon-
dolt, hogy ideje lenne kisunokájának le-
velet írni. Mártiék távol élnek tőle, de a 
nyári szünet közeleg, a kislány pedig szí-
vesen jön hozzá mindig.

Az íróasztal fiókját is erősebben húz-
ta meg, és kezéhez egy ismerős tárgy gu-
rult. A toll?  

– Hát persze, ezzel írok most – mond-
ta ki hangosan.

Nekikészülődött.

Először elgyönyörködött benne, majd 
finoman mártott.

Kedves kis unokám!
Addig is, míg várlak, mesélek neked az 

életemről…

És mesélt nagyapó… A toll pedig írta, 
írta szépen, vékonyan, hiba nélkül és 
hűségesen. Miközben írt, arra gon-
dolt: milyen fontos ez az üzenet nagy-
apának.

Hónapról hónapra felkérünk egy 
kőbányai óvodát, hogy írja meg 
azt a népmesét vagy az óvó né-
nik saját „költésű” meséjét, amit 
az oda járó gyerekek a legjobban 
szeretnek. Most az Idesüss Óvoda 
küldte el nekünk a gyerekek ked-
venc meséjét, amelyet Köröndi Pé-
ter Pál óvodapedagógus írt, illuszt-
rációját pedig a hatesztendős Hesz 
Kamilla készítette.

Az aranytoll

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

SZUDOKU Segíts a pingvinnek eljutni az igluhoz!

Megtalálod a két egyforma pulcsit?

Pályázati
felhívás
A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet
egészségügyi támogatásra, a háziorvos vagy
a szakorvos által javasolt gyógyászati segédeszköz, 
egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás, továbbá
a meglévő gyógyászati segédeszköz javítási költségeihez 
való hozzájárulásra.

Pályázati feltételek:
• az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg családosok esetében
 a 114 000 forintot, egyedül élő esetében a 171 000 forintot,
• a háziorvos vagy a szakorvos igazolása a gyógyászati segédeszköz, az 

egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás, továbbá a meglévő gyógyászati 
segédeszköz javításának szükségességéről,

• előzetes, tételes árkalkuláció vagy a pályázó nevére szóló 60 napnál nem régebbi, 
részletes ÁFÁ-s számla.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 28. 

A részletek a www.kobanya.hu honlapon olvashatók,
illetve telefonon kérhetők a +36 1 4338 332-es számon.

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Kovács Róbert

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Hirdetés
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Több száz éremnél tart a KSC úszókiválósága

Agykontrollal is tréningezi magát 
az ifjú bajnok

„Erőt merítek
a céljaimból”

Ajnának dr. György István,
a KSC elnöke is gratulált

Késely Ajna 2017 
kőbányai 
sportolója

A 2017-es év sportolója Késely Ajna, 
a KSC úszó reménysége lett. Az ün-
nepi díjátadó eseményen Kovács Ró-
bert polgármestertől vehette át az 
ifjú csillag az elismerést, de az ün-
neplésből kivette részét dr. György 
István kormánymegbízott, a KSC el-
nöke, Turi György és Güttler Károly 

edzők, valamint szülei, sporttársai 
és támogatói.

A még csak 16 éves sportoló már-
is bámulatos eredményekkel 
büszkélkedhet, ami előrevetíti to-
vábbi pályafutásának kilátásait. 
A 2015-ös Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválon, a 2016-os junior 
Európa-bajnokságon és a 2017-
es junior világbajnokságon szin-
te minden olyan versenyszám-
ban, amelyben elindult, elsőként, 
néha másodikként ért célba.

– A KSC elnökeként végtelenül 
büszke vagyok arra, hogy egye-
sületünk nagy ígérete, Ajna el-
nyerte ezt a rangos kőbányai el-
ismerést – mondta a díjátadón dr. 
György István. – Engem is meg-

lepett, amikor a színpadon áll-
va elmondta, hogy másfél éve 

a húga összeszámolta az ér-
meit, és akkor 400-nál 

tartott. Számomra egy-
értelmű, hogy egy ilyen 
világraszóló tehetséget 
kötelességünk minden 
erőnkkel támogatni. Eb-
ben az önkormányzat is 

segítségünkre van, idén 46 millió 
forinttal támogatja a KSC úszó-
szakosztályát, és további 61 mil-
lió forint állami támogatás is ér-
kezik az egyesülethez, aminek 
komoly részét az úszószakosz-
tály kapja.

Turi György mesteredző ko-
rábbi tanítványához, Egerszegi 
Krisztinához hasonlította Ajnát 
mind adottságok, mind elszánt-
ság és hozzáállás tekintetében. 
Így – mint fogalmazott – minden 
adott ahhoz, hogy hasonló ered-
mények várjanak rá is.

A Hajdú Péter, Beliczai Sándor, 
dr. György István és Kiss Gergely 
részvételével zajlott pódium-
beszélgetés és ünnepi méltatá-
sok után a Nóva Sport Egyesület 
tartott látványos keleti harcmű-
vészeti bemutatót, majd a Bio fit 
SE, a Marcipán Tánc és Fitnesz 
Sportegyesület és a KTC fiataljai 
kápráztatták el a nagyérdeműt 
fitnesz- és ritmikusgimnaszti-
ka-bemutatójukkal.

Ajna sikerei mögött 
végtelen alázat és szor-

galom rejlik, de az ér-
mekhez ezen felül sok le-

mondáson át vezet az út. 
A fiatal úszó idejét szinte tel-

jesen felemészti a versenysport, 
szabad óráit pedig a tanulásnak 
szenteli.

– Mi jár a fejében úszás köz-
ben? 

– Versenyen koncentrálni kell 
a feladatra, úgyhogy csak takti-
kai dolgok, hogy végrehajtsam 

Gyuri bá’ utasításait. Edzésen 
azonban más a helyzet, lehetetlen 
két órán keresztül feszülten kon-
centrálni, olyankor másfelé is el-
kalandoznak a gondolataim. Ami-
kor nehezebb edzéseken már úgy 
érzem, nem bírom tovább, akkor a 
célokból merítek erőt. Máskor meg 
hétköznapi dolgok jutnak eszem-
be, mint például a suli meg az ot-
tani feladataim. Folyamatosan 
igyekszem motiválni magam az 
edzésen amellett, hogy figyelnem 
kell arra, amit Gyuri bá’ mond.

– A sulival nyilván nehéz idő-
ben és energiában is összhang-
ba hozni ezt a rengeteg edzést, 
ezért egy speciális iskolába jár. 
Van ideje tanulni? Van kedvenc 
tantárgya?

– Nagyon nehéz tanulni ennyi 
munka mellett, de muszáj. Ha va-
lamit szívesen csinálok, az az ol-
vasás, de persze nem a kötelezőt, 
inkább regényeket. Amióta nagy-
mamám és anyukám hatására 
elvégeztem az agykontrolltanfo-
lyamot, az ilyen témájú könyvek 
is érdekelnek.

– Az agykontrollnak van hatá-
sa az eredményeire?

– Nagyon sokat jelent! Arról 
szól, hogy megtanít pozitívan gon-
dolkodni, mindenben a jót észre-
venni. Ez egy olyan önfejlesztő 
módszer, amit az élet minden te-
rületén használok. Talán ezért is 
van annyi energiám és kedvem 
végigcsinálni mindent, amire má-
sok azt mondanák, hogy nem kel-
lemes. Én meg azt mondom rá, va-
lójában nem is annyira rossz, a cél 
érdekében kifejezetten megéri…

– Mit szól ahhoz, hogy Kőbá-
nya ennyire a tenyerén hor-
dozza?

– Most, hogy színpadra kellett 
lépnem, remegett kezem-lábam, 
jobban izgultam, mint egy világ-
verseny előtt. Nagyon nagy meg-
tiszteltetés ez a díj. Nekem egyet-
len jó szó is erőt ad az edzésen, de 
ha ennyien mondanak ennyire 
sok szépet nekem, mint itt, ezen 
az este, az különösen erős moti-
vációt jelent.

Minden áldozatot meghoznak a szülők
Egy sportpályafutás elin-
dulásában nemcsak a te -
hetség, a kitartás, az edzői 
háttér számít, de legalább 
ennyire fontos a szülői se-
gítség is. Késely Ajna el-
sőként szüleinek mondott 
köszönetet azért, hogy se-
gítik őt felkészülésében, 
az élsporttal járó fizikai és 
lelki terhek elviselésében. 
A rendezvény után a büsz-
ke szülőket, Késely Barna-
bást és Késely Hajnalkát 
kérdeztük.

– Sokan mondják, hogy a 
versenysporttal a család éle-
te is teljesen megváltozik. Ez 
igaz önökre is?

– Abszolút így van! Sok fia-
tal tehetség sorsa ott dől el, 

hogy a szülők vállalják-e a 
heti tíz edzéssel járó szer-
vezési és anyagi terheket, 
az életmódváltást. Mi vállal-
tuk, hogy a feleségem min-
den reggel 6-ra elviszi Aj-
nát edzésre, a délutániról 
pedig én viszem őt haza. Eh-
hez igazítottuk az életünket. 
Bár a szomszédos XVII. ke-
rületben lakunk, munkahe-
lyeink, a gyerekek iskolái és 
persze az úszás egyaránt Kő-
bányához kötnek minket. Ez 
a kerület a második ottho-
nunk, és nagyon jó érzések-
kel gondolunk azokra az it-
teniekre, akik segítenek, lé-
lekben és gyakorlatban tá-
mogatnak minket. Arra tö-
rekszünk, hogy Ajna mini-

mális időt töltsön utazással, 
hiszen napi hat óra edzés 
után minden perc kincset ér 
a számára.

– Ez igen kemény erőpróba 
neki. 

– Vannak mélypontok, de 

ilyenkor jön jól egy érző anya, 
aki segít túllendülni ezeken. 
A tavalyi világbajnokságot 
Ajna lelkileg nehezen bírta, 
óriási volt a nyomás, de sike-
rült tartani benne a lelket és 
végül minden jól alakult.

A szigorú edzéstervhez igazította életét a család

A szülők, Késely Bar-
nabás és Késely Haj-
nalka mindenben tá-
mogatják leányukat


