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Megvan az X a kőbányai 
tehetséges tanulókban!
Bizonyítottak a Kőbányán élő és a kerületi iskolákba járó diákok 
a Kiben van az X? elnevezésű tehetségkutatón. A hét kategóriá-
ban nevező fiatalok fergeteges produkciókkal szórakoztatták a 
több száz nézőt és a zsűrit.

Mintegy félezer kerékpáros 
indult el a Mozdulj Kőbánya! 
programsorozat keretében 
az immár hagyományosnak 
mondható isaszegi emléktú-
rán. A résztvevők megko-
szorúzták az 1848–49-es 
honvédek emlékművét 
is a 60 kilométeres ki-
ránduláson. 8. oldal

Lakossági fórumon mutatta be az 
önkormányzat az Újhegyi sétány 
második szakaszának felújítására 
vonatkozó terveket. A korzó min-
den generáció számára élvezetes 
közösségi tér lesz. 7. oldal

Tovább épül 
az Újhegyi 
sétány

13. oldal

G u b á s  G a b i 
és Szabó Győ-
ző május 12-én 
a nő és a férfi 
örök és kime-
ríthetetlenül iz-
galmas kérdé-
seiről szóló ze-
nés-verses est-
tel lepi meg a 
kőbányaiakat. 

Gubás Gabi és
Szabó Győző 
a Kőrösiben Ivancsics 

Ilona

Tükröt 
mutat
Különleges produkció-
val érkezik Ivancsics Ilo-
na társulata a Kőrösi-
be. A Fejünk felől a tetőt 
című darab a 60-as évek-
ben játszódik, de nem ne-
héz a saját életünkre ráis-
merni benne.

12–13. oldal

Rekordrészvétel 
az isaszegi túrán

Nagytakarítás
Kőbányán
Több százan vettek részt az áprilisi kerületszépíté-
si akciókban. A lelkes önkéntesek szemetet szedtek, 
padokat újítottak fel, a KŐKERT munkatársai pedig 
folyamatosan gondozzák a zöld területeket a tava-
szi munkálatok keretében. 4–5. oldal

Megszépül 
a kerület



2  AKTUÁLIS AKTUÁLIS  3Kőbányai Hírek  •  2018. májusKőbányai Hírek  •  2018. május

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

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

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Szeretem a mi kerületünkben, városunk-

ban, hogy olyan sokszínű. Néhány hónap-
ja még a karácsonyi fények, a csillogás ha-
tározták meg a hangulatát, most, tavasz-
szal pedig szinte újjászületik. Kivirágoz-
nak a parkok, a KŐKERT munkatársai 

rendbe hozzák a zöld területeket, beülte-
tik a virágládákat, kijavítják a megrongáló-

dott padokat, játszótéri elemeket. Idén is átad-
tuk a társasházi, az intézményi pályázóknak és magánszemélyek-
nek az önkormányzat által mintegy 10 millió forint értékben bizto-
sított virágokat és dísznövényeket, hogy nyárra teljes pompájukban 
mutatkozzanak Kőbányán. Az „Önnek is szeretnék adni virágot” el-
nevezésű kerületszépítő akciónk keretében az idén közel hatvanezer 
tő virágot, fűszernövényt és cserjét adtunk át a kőbányai pályázók-
nak. A jó idő beköszöntével egyre többet leszünk a szabadban, ezért 
sem mindegy, milyen a környezetünk. Ezúton is köszönöm azoknak, 
akik az elmúlt hetekben önkéntesként segítették az önkormányzat 
munkáját, és részt vettek a szemétszedési, faültetési akcióinkban. 
Kérem Önöket, hogy továbbra is legyenek partnereink Kőbánya szé-
pítésében! A házak előtti területek rendezése, a gyom kiirtása, a fű 
lenyírása, a járdára lógó ágak levágása nemcsak szebbé teszi környe-
zetünket, de biztonságosabbá is a közlekedést. Komposztálási prog-
ramunk segítséget nyújt abban, hogy a zöld hulladékot újra tudják 
hasznosítani. Legalább ilyen fontos, hogy a gazdik felszedjék ked-
venceik után a kutyapiszkot, használják az önkormányzat által ki-
alakított kutyavécéket, és csak a kijelölt helyeken sétáltassák, illet-
ve engedjék szabadon az ebeket.

Emellett arra is biztatok mindenkit, hogy idén is csatlakozzanak 
hamarosan induló programjainkhoz, a Tiszta udvar, rendes ház, a 
Tiszta, rendezett Kőbányáért, a Virágos Kőbányáért mozgalmak-
hoz, amelyekben évről évre egyre több kőbányai magánszemély és 
vállalkozás vesz részt. A legszebb kerteket, a legvirágosabb erkélye-
ket és ablakokat, a gondozott munkahelyi környezetet egy szép táb-
lával, oklevéllel, illetve virághagymákkal jutalmazzuk majd.

Nemcsak a természeti környezet szépült tovább az elmúlt napok-
ban: új játszóteret is avattunk a Népligetben, épül a Harmat Álta-
lános Iskolában az új tornacsarnok, amely a tanítási idő után a Kő-
bányai Darazsak új kosárlabdatermeként működik majd, hamaro-
san folytatódik az Újhegyi sétány megújítása a második ütemmel, és 
mire az újság megjelenik, már letettük a Pongrác úton teljeskörűen 
megújuló orvosi rendelő alapkövét – csak néhányat említve a folya-
matban lévő beruházásaink közül. Gőzerővel folyik a kerületi utak, 
járdák rendbe tétele, felújítása is.

Az ápolt környezet mellett is lesz még okunk arra, hogy minél 
többet legyünk a szabadban: a kőbányai szabadidős, gasztronómi-
ai, kulturális és sportrendezvények. Hagyományosan a Halmajális-
sal nyitottuk meg az idén is a kerületi rendezvényszezont, a halász-
léfőző verseny és a színes családi programok most is sokakat csábí-
tottak ki az Óhegy parkba. Május utolsó hétvégéjén pedig a szoká-
sos Újhegyi Tavaszi Piknikkel fordulunk rá a nyárra, a Balkán-est 
mediterrán hangulatával és ízeivel, valamint változatos gyermek-
napi programokkal.

Végezetül engedjék meg, hogy ha kicsit megkésve is, de szeretettel 
köszöntsem a kőbányai édesanyákat, nagymamákat anyák napja al-
kalmából! Isten éltesse Önöket erőben, egészségben, boldogságban!

Életveszélyessé vált a Kocsis 
Sándor Sportközpont Újhe-
gyi Uszoda teteje, ezért feb-
ruárban be kellett zárni a lé-
tesítményt. A helyzet tisztá-
zása érdekében a fenntar-
tó megbízásából a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. szakértők-
kel mérette fel a tető álla-
potát. A vizsgálatokból 
és a külső drónfel-
vételekből az 
derült ki, 
hogy a 

látogatók biztonsága érdeké-
ben a teljes szerkezetet újra 
kell építeni, mert a harminc 
évvel ezelőtti építéskor alkal-
mazott műszaki megoldások 
nem voltak megfelelőek, és 
az átszellőzés hiánya idézte 
elő az életveszélyt.

Az önkormányzat ennek 
ismeretében úgy döntött, 
hogy teljesen felújítja a ma 
már korszerűtlennek számí-
tó uszodát, 

ahol a megnyitás óta amúgy 
sem végeztek komolyabb 
felújítási munkákat. Emellett 
Kőbánya egy új versenyuszo-
dát is építene egy 33 méte-
res medencével, egy 15 mé-
teres tanmedencével, vala-
mint a szükséges infrastruk-
túrával (öltözők, parkolók 
stb.). Mindezek megvalósítá-
sára a Sportliget Sport Egye-
sülettel együttműködésben a 
Magyar Vízilabda Szövetség-
hez nyújt be pályázatot tao-
támogatásra. Az új komple-
xum tervei még az idén elké-
szülnek, a régi épület mint-
egy 570 millió forintba kerü-
lő felújítására pedig 170 mil-
lió forintos önrészt biztosít az 
önkormányzat – ez a feltéte-
le a pályázat benyújtásának. 

Kovács Róbert polgármes-
ter lapunknak elmondta: 
hogy a kőbányaiak ne ma-
radjanak strandolási lehető-
ség nélkül, a napkollektoro-
kat a külső medencére kötik. 

A fűtött medencének kö-
szönhetően az úszók 

nem csak a nyá-
ri hónapokban 

használhat-
ják majd a 

strand-
meden-

cét. 

Az április 8-ai országgyűlé-
si választáson a szavazásra jo-
gosultak mintegy 70 százalé-
ka vett részt. A választópolgá-
rok 49 százaléka voksolt a Fi-
desz–KDNP-re, a Jobbik 19, az 
MSZP–Párbeszéd 12, az LMP 7, 
a Demokratikus Koalíció (DK) 
5,5 százalékot ért el. A 106 egyé-

ni választókerületből 91-ben a 
Fidesz–KDNP jelöltje győzött, 
az MSZP–Párbeszéd 8, a DK 3, a 
Jobbik, az LMP, az Együtt egy-
egy mandátumot szerzett, és 
egy független képviselő is beju-
tott az Országgyűlésbe. Ezzel a 
Fidesz ismét kétharmados par-
lamenti többséget szerzett. 

Kőbányát hárman is képvise-
lik az országgyűlésben: Burány 
Sándor, Budapest 9. választóke-
rületének képviselője; Dunai Mó-
nika, a 14. választókerület (ahová 
a Kertváros és Újhegy egy része 
tartozik) képviselője; a kőbányai 
Révész Máriusz pedig országos 
listáról jutott mandátumhoz.

Kőbánya is választott

A strandmedencét idén napkollektorokkal fűtik

Megújul
az Újhegyi
Uszoda
A 29 éves, leromlott ál-
lapotú Újhegyi Uszo-
da felújítására, emel-
lett egy új versenyuszo-
da építésére is pályázik 
Kőbánya.

Zarándoklat 
a városban
Május 26-án tartja az Esz-
tergom–Budapesti Főegy-
házmegye a 12. Élő Ró-
zsafüzér Zarándokla-
tot, amely kilenc egyide-
jű gyalogos zarándoklat-
ból áll, érintve városszéli 
plébániákat, kegyhelye-
ket, természeti és kultu-
rális értékeket. Egy-egy 
szakasz kb. 20 kilométer 
hosszú. A Kőbányához 
legközelebbi szakaszok 
Soroksárról, illetve Rá-
koskeresztúrról indulnak 
Pestszentlőrincre. Informá-
ció és csatlakozási pontok: 
www.elorozsafuzer.hu

Gyász
Életének 83. évében el-
hunyt Kamotsay Istvánné 
dr. Kodák Zsuzsanna. 1967-
ben szerzett orvosi diplo-
mát, majd a Bajcsy-Zsilinsz-
ky Kórház I. számú belgyó-
gyászatán kezdett dolgoz-
ni. 1978-tól az Újhegyi sé-
tányon rendelt háziorvos-
ként. Példaértékű munká-
jáért 1998-ban az önkor-
mányzat Kőbányáért-díjjal 
tüntette ki.

Áprilisban is ellátogattak A Város Mindenkié 
(AVM) csoport aktivistái és néhányan a Bihari utca 
8/C lakosai közül az önkormányzat testületi ülé-
sére. Most a munka megzavarása nélkül sikerült 
meghallgatni egymást.

Nyugodtan várta ki a sorát a testületi ülése az AVM csoport

Dicséret a 
cégeknek és a 
rendőröknek
Kitűnő munkát végzett ta-
valy a Kőbányai Vagyon-
kezelő Zrt., a KŐKERT Kft., 
a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. és a Kőrö-
si Csoma Sándor Kőbá-
nyai Kulturális Nonprofit 
Kft. A város közfeladata-
it ellátó cégek beszámoló-
it a képviselők pártállástól 
függetlenül fogadták el. El-
ismerték a helyi rendőrka-
pitányság munkáját is. Dr. 
Gyetvai Tibor rendőrkapi-
tány beszámolt arról, hogy 
az elmúlt öt évben a bűn-
cselekmények száma har-
madával csökkent. Tavaly 
– hosszú évek csökkenése 
után – ugyan 221-gyel több 
bűncselekmény történt 
Kőbányán, ám ezek mint-
egy háromnegyede a kábí-
tószerrel kapcsolatos visz-
szaélés. Ezek nagy részére 

éppen a Hős utcánál fo-
lyó szigorúbb rend-

őri ellenőrzés 
deríthetett 

fényt.

Elfogadta a parkolási díjak-
ról szóló rendelet módosítá-
sát a képviselő-testület, így 
10 száza lék helyett 50 szá-
zalékos kedvezménnyel par-
koltathatják gépjárműveiket 

azon vállalkozások, amelyek 
szék helye, telephelye va g y 
fiók telepe valamelyik önkor-
mányzati tulajdonú, fizetős 
várakozási övezet területén 
van. A várakozási hozzájáru-

lást kérvényezni kell, cégen-
ként egy olyan gépjárműre vo-
natkozik, amelynek az adott 
gazdálkodó az üzembentar-
tója. A la kossági szabá lyok 
nem változnak, tehát – ahogy 

márciusi lapszámunkban ír-
tuk – a fizetős zónákban la-
kásonként egy kocsi parkolá-
sa ingyenes, de az engedély-
nek van egy egyszeri, 2540 fo-
rintos díja.

Olcsóbb parkolás cégeknek

Már áll a Harmat Általános Is-
kola új tornacsarnokának vas-

beton szerkezete. A munkála-
tokat márciusban megtekin-

tette Kovács Róbert polgár-
mester és dr. György Ist-
ván kormánymegbízott. 

A 610 millió forintos be-
ruházás alapkövét ta-

valy októberben tették 
le, az épület várhatóan 
ősszel készül el. Az ön-
kormányzat 200 millió 

forintot vállalt a költ-
ségekből, a többit tao-

támo gatásból az 1997-ben ala-
kult Kőbányai Diákok Sport-
egyesülete fedezi.

A csarnokot tanítási időben 
az iskola diákjai, azon kívül pe-
dig a Darazsak, azaz a Zsíros Ti-
bor Kosárlabda Akadémia ko-
sárlabdázó fiataljai használják 
majd. A sportlétesítményben a 
600 négyzetméteres küzdőtér 
mellett helyet kap négy, egyen-
ként húszfős, illetve két kétsze-
mélyes mozgássérült-öltöző is. 
Épül továbbá két edzői öltöző, 
szertár és közösségi szoba is.

Még február 22-én a lakók és 
az AVM aktivistáinak bekia-
bálásai miatt kellett berekesz-
teni az ülést, egy hónapra rá 
pedig a civil szervezet egyik 
tagja, Misetics Bálint mega-
fonnal zavarta meg a munkát. 
Április 19-én viszont már ér-
demi párbeszéd folyhatott, 
a transzparensekkel érkező 
vendégek kivárták, amíg hoz-
zászólhattak a napirendhez. 
Az ügy előzménye, hogy a lakó-
tömböt az önkormányzat sza-
nálni akarja, és jó ideje jelezte: 
a bérlakások lejáró szerződé-
seit nem hosszabbítja meg. En-
nek oka, hogy az épületegyüt-
tes gyakorlatilag életveszélyes 
– a függőfolyosót alá kellett dú-
colni –, illetve a lakossági pa-
naszok szerint a környék élhe-
tetlen a drogos bűncselekmé-
nyek miatt, a bűn melegágyául 
éppen a lakótömb szolgál.

A bérlők így évekkel koráb-
ban tudták: a szerződések le 
fognak járni, sőt! Az önkor-
mányzat a végső dátum után 
újabb fél év haladékot adott, 
hogy az életveszélyes épületet a 
lakók elhagyják. Többen azon-
ban ezt nem voltak hajlandók 
megtenni – így már jogtala-
nul használják az ingatlanokat 
–, miközben az AVM aktivis-
tái követelik: a kerület nyújt-
son alternatívát a bérlakás nél-
kül maradóknak. Pedig Kőbá-

nya enélkül is élen jár a szociá-
lis lakhatás biztosításában.

– Az elmúlt években több 
száz bérlakásról szóló szerző-
dést írtam alá, és csak 35 eset-
ben nem kötött új bérleti szer-
ződést az önkormányzat – cá-
folta a kerület érzéketlenségé-
ről szóló vádakat a vitában Ko-
vács Róbert polgármester. Az 
is érthető, ezen kevés esetben 
miért történt ez: a bérlők nem 
tartották be az együttélés sza-
bályait, nem fizették a számlá-
kat, lopták az áramot, gázt. A 
Bihari utca lakói esetében is je-
lenleg 15 hasonló eljárás folyik.

A vitában felvetődött az egyik 
lakó ügye, aki – mint elhang-
zott – saját hibájából nem kap-
hat új lakást. A polgármester 
elmondta: a hölgynek kiutaltak 
egy cserelakást – amit ő nem 
fogadott el. Eközben az asz-
szony szerződése lejárt, és ille-
gális lakásfoglalóként használ-
ta a mostani ingatlant – ami-
vel a szabályozás szerint 
10 évre kizárta magát 
a bérla ká sprog-
ramból. Vag y-
is az önkor-
mányzat a 
minden-

kire egyaránt vonatkozó elő-
írás miatt nem tehet semmit.

Elhangzott az a vélemény 
is: a többséggel szemben nem 
tisztességes, hog y eg yesek 
akár évtizedes önkormány-
zati lakáshasználat után is 
úja bb  b érlem ény e -
ket követel-

nek. Ők ugyanis hosszú évek 
óta részesülnek a kerület által 
biztosított kedvezményes lak-
hatásban, miközben rengeteg 
olyan család vár önkormány-
zati bérla kásra, a kik eddig 
még nem juthattak ilyen le-

hetőséghez.

Készül az új 
kosárlabdacsarnok 

Darázs-fészek épül
a Harmat utcában is 

Kovács Róbert
polgármester

Anyák napja alkalmából
szeretettel köszönti
az édesanyákat

a Kőbányai Önkormányzat
nevében

Újra napirenden
a Bihari utca



4  FÓKUSZ FÓKUSZ  5Kőbányai Hírek  •  2018. májusKőbányai Hírek  •  2018. május

Tavaszi nagytakarítás Kőbányán
Több százan mozdultak meg a tavaszi napfényes időben, hogy Kőbánya virágosabb, tisztább, vagy 
éppen rendezettebb legyen. Az áprilisi kerületi akciók számos programja az évtizedek óta világszer-
te április 22-én megtartott Föld napjához kapcsolódott. A tavaszi nagytakarításból mindenki kivet-
te a részét: az illegális hulladéklerakók felszámolásában nemcsak az önkormányzat és a kerületi cé-
gek dolgozói, hanem önkéntesek, diákok, de még büntetésüket töltő fogvatartottak is segítettek.

Végéhez közeleg 
a kátyúzási szezon
Jó ütemben halad a „közúti táj-
sebek”, vagyis a kátyúk eltünte-
tése. Március végéig a kerület-
ben 444 új kátyút regisztráltak 
a Kőbányai Önkormányzat által 
fenntartott utakon, míg a főváro-
si kezelésűeken 1883-at. Ezek zö-
mét már kijavították, de jelenleg 
is folynak a munkálatok.

A közútfenntartási munka-
megosztásban a Budapest Köz-
út Zrt. azokat az utakat kezeli, 
amelyeken a BKK buszai járnak, 
a többit a kerületi vagyonkezelők 
tartják fenn. Az észlelt burkolat-
hiányok kijavításának határide-
je szerződés szerint 4 munka-
nap, de a javítások 2017-ben át-
lagosan 2,8 munkanap alatt va-
lósultak meg. A közúti forgalom-

ra veszélyes úthibák kijavítá-
sa soron kívül történik. A Kőbá-
nyai Vagyonkezelő Zrt. a kerü-
letben mintegy 200 km hosszú 
úthálózat állapotáért felel. Ha-
vonta átlag 50 új kátyúról sze-
reznek tudomást, de a téli hóna-
pokban a 150-et is eléri ez a szám 
– tudtuk meg Szarvasi Ákos vá-
rosüzemeltetési igazgatótól.

Budapesten egy átlagos terhe-
lésű mellékút élettartama elvileg 
20-25 év, a valóságban viszont – 
az önkormányzat jelentős útfel-
újításai ellenére – nagy számban 
vannak 40 évesnél öregebb bur-
kolatok is. Ahhoz, hogy a gazda-
ságos 25 év alatt legyen a 200 ki-
lométernyi kerületi út életkora, 
évi 10 km-en kellene burkolat-

cserét végrehajtani. Erre az el-
múlt évtizedekben egyszer sem 
került sor, de tavaly Kőbányán 
az átlagosnál több, 3,2 km újult 
meg, az idei pedig már rekordév 
lesz: összesen öt kilométernyi út-
szakasz esik át teljes rekonstruk-
ción. A 2018-as és 2019-es tervek 
szerint teljes egészében megújul-
nak a Gyakorló, a Gépmadár és a 
Lavotta utcai lakótelepek leg-
alább 40 éves belső útjai.

Csúcsra jár 
a karbantartás

Szemétszedés, faültetés és a közterületek megújítása mozgatott meg kicsiket és nagyokat

A téli hónapokat követően je-
lentősen több lett a tenniva-
ló a kerület zöld felületein. A 

KŐKERT munkatársai 
fáradhatatlanul vég-
zik a kőbányai közte-

rületek csinosítá-
sát: a zöld terüle-
tek kaszálása, a 
kommunális és 

a zöldhulladék 
elszállítása, de 
a fák megmet-
szése és a ját-
szóterek kar-
bantartása is 
a fő feladatok 
közé tartozik.

Hancz Sán-
d o r  ü g y v e -
zető igazga-
tó elmondta: 
a KŐKERT 1,3 

millió négy-
zetméter zöld 

területet felügyel a 
kerületben, ami évszak-

tól függetlenül ad munkát a 
cégnek. A tavalyi feladatokat 
tekintve várhatóan több mint 
1100 négyzetméternyi egy-
nyári virágágyást kell beültet-
ni, de komoly feladat a kiszá-
radt és beteg – ezért balesetve-
szélyessé vált – fák kivágása, az 
egészségesek metszése. 2017-
ben összesen mintegy 1700 fát 
kellett gallyazni, 256-ot kivág-
ni, de 786 tuskó kimaratására is 
sor került.

„A több mint félszáz kőbányai 
játszótér vizsgálata havi szinten 
folyamatos – mondta el lapunk-
nak Bunkóczi Lász lóné, a KŐ-
KERT Kft. parkfenntartási veze-
tője – A munkatársak rendsze-
resen cserélik a fajátékok sé-
rült, korhadt elemeit, valamint 
a kisebb repedéseket is megra-
gasztják” – magyarázta a szak-

ember, aki szerint a játszóterek 
idén a szokásosnál nagyobb fel-
adatot rónak a cégre: 2018-ban 
kell elvégezni a négyévente ese-
dékes szabványossági felülvizs-

gálatot. Ennek lényege, hogy el-
lenőrizni kell, az eszközök kiala-
kításukban, elhelyezésükben és 
műszaki állapotukban megfe-
lelnek-e az előírtaknak.

Jelentse be a veszélyes fát!
A veszélyessé vált fák, bokrok kivágása, illetve a közlekedési 
kockázatot jelentő ágak metszése minden esetben annak a fel-
adata, akinek az ingatlanán áll a szóban forgó növény – ezért az 
önkormányzat kéri a kőbányaiakat, hogy különös figyelmet for-
dítsanak ezen kötelességükre. A közterületi fák gallyazását, illet-
ve veszélyességük esetén kivágását a KŐKERT végzi, de a cég a 
lakosság segítségét is kéri az ilyen fák bejelentéséhez. Az ügy-
félszolgálat a 06-80-565-378-os zöld számon érhető el, illetve a 
bejelentes@kokertkft.hu e-mail-címre is várják a tájékoztatást.

A Kőbányai Önkormányzat, a 
Polgármesteri Hivatal Város-
üzemeltetési Osztálya és a ke-
rületi közterületek gondozásá-
ért felelős cég, a KŐKERT Kft. a 
Föld napjára idén is komoly prog-
ramsorozattal készült, amelynek 
célja lakókörnyezetünk megszé-
pítése volt. Április 22-e alkalmá-
ból már egy héttel korábban sze-
métszedési akció indult, s a több-
tucatnyi önkéntes és kerületi ön-
kormányzati dolgozó összesen 
hét helyszínen tüntette el az il-
legálisan lerakott sittet, kommu-
nális hulladékhegyeket.

A lelkes lokálpatrióták ápri-
lis 14-én reggel gyülekezhettek 
először a Szent László téren, a 

szervezők 
munka-
társai in-
nen vitték 
a z  e g y e s 
„kritiku-
sabb” terüle-
tekre, majd fel-
szerelték őket a 
szükséges kesztyűk-
kel, zsákokkal. Fontos hely-
szín volt a Maglódi út mögött 
megbúvó Gránátos utca, ahol az 
ipari vágányt szegélyző fás ré-
szen sajnos rendszeresen előfor-
dul, hogy gyakran kerületen kí-
vülről érkezők is raknak le épí-
tési törmeléket vagy háztartá-
sokban képződő szemetet. Az 

önkénte-
sek ezeket a 

halmokat sze-
meteszsákokba pa-

kolták, s talicskákkal, illetve egy 
Bobcat rakodógéppel hordták a 
hulladékot az utca elején elhe-
lyezett 8 köbméteres konténer-
be, ami a többórás megfeszített 
munkát követően meg is telt.

Eközben serény munka folyt 
az Álmos utcánál, ahol a nap fo-

lyamán nemcsak kőbányai ön-
kéntesek, hanem XVIII. kerüle-
ti lakosok is feltűntek. A terület 
ugyanis a kerülethatáron fek-
szik, ezért az erdőben lerakott 
sitt összegyűjtésébe a szom-

szédok is besegítettek. De ezeken 
a területeken kívül megszépült a 
Gép, a Barabás, a Hangár és a Ho-
rog utca egy része, illetve a Tar-
karét–Ezüstfa sarok is. „Mint-
egy félszázan segítettek a mun-
kában, és közel 50 köbméter sze-
metet gyűjtöttünk és szállítot-
tunk el” – mondta el a Kőbányai 
Híreknek Garamszegi László, a 
KŐKERT Kft. műszaki vezetője.

A takarítás szervezésében 
részt vevő kerületi cég néhány 
tő nyári virággal köszönte meg a 
résztvevőknek az önzetlen segít-
séget, valamint az eszközök mel-
lett napközben müzliszeletet és 
palackos vizet is biztosított. Ám 

a nap végén a szervezők üres gyo-
morral sem akartak senkit haza-
engedni. A Kőbányai Roma Ön-
kormányzat – amely Halász De-
zső elnökhelyettesnek hála, több 
önkéntessel vonult ki – a Dreher-
villa kertjébe invitált mindenkit, 
ahol Gergely Károlyné elnök már 
gőzölgő gulyással várta az éhes 
kerületszépítőket.

A nagytakarítás másik fontos 
eleme az április 20-ei újabb sze-
métszedés volt. Ebben az akció-
ban nyolc kőbányai iskola több 
száz tanulója vonult ki, hogy az 
iskolák környékét rendbe tegye 
– szemetet és zöld hulladékot 
gyűjtve.

Rabok is szedtek szemetet
Nem mindennapi látvány tárult az 
április 14-ei szemétszedés egyik 
helyszínén, a Hangár utca mellet-
ti kiserdőben az arra járók elé. A fák 
között rabruhás férfiak pakolták mű-
anyag zsákokba az eldobált hulla-
dékot. A Fővárosi Büntetés-végre-
hajtási Intézet nyolc, jogerős bünte-
tését töltő fogvatartottja jóvátéte-
li munkavégzés keretében kapcso-
lódott be a kerületi kezdeményezés-
be. Mint megtudtuk, az elítéltek ön-
ként és szívesen vállalták a felada-
tot: egyrészt a kinti munka változa-
tosságot hoz a bezárva töltött min-
dennapokba, másrészt szigorúan a 
törvényi szabályozás szerint, a bün-
tetés-végrehajtás keretein belül juta-
lomban részesülhettek.

Egy nap
a Földünkért

A Föld napját első ízben 1970. már-
cius 21-én szervezték. Az akció globá-

lis mozgalommá szerveződésében sokat 
segített, hogy másnap Denis Hayes ameri-

kai egyetemi hallgató megalapította a Föld 
Napja Hálózatot, amelyhez szerte Ameri-

kában 25 millióan csatlakoztak. 2009-ben 
Evo Morales bolíviai elnök kezdeménye-

zésére nyilvánította április 22-ét az 
ENSZ a Földanya Nemzetközi Nap-

jává. Magyarországon 1990 
óta rendezik meg.

Faültetés és padfestés

Ujjé, a Népligetben…
…nagyszerű! – idézhetnénk 
kissé szabadon Bilicsi Tiva-
dar örökzöld slágerét az ápri-
lis 21-én, a Főkert Zrt. szerve-
zésében megtartott Miénk itt 
a park rendezvényt követően. 
Budapest legnagyobb park-
jába – szintén a Föld napjához 
csatlakozva – több száz ön-
kéntes, köztük szép számban 
kőbányai iskolások vonultak 
ki, hogy megszépítsék a hatal-
mas közterületet. A nap egy 
igazán felvillanyozó esemény-
nyel kezdődött: a Főkert és a 
Ferencvárosi Torna Club ve-

zetői, valamint Kovács Róbert, 
Kőbánya polgármestere átad-
ták az új játszóteret a Vajda Pé-
ter utcában.

„A Népliget a legrégebbi és 
legnagyobb park a fővárosban, 
de sajnos nem mondhatjuk el, 
hogy a legszebb” – mondta be-
szédében a polgármester, aki 
szerint a 120 hektáros zöldfe-
lület nincs jó állapotban. Ezért 
is tartja fontosnak a parkszé-
pítéshez hasonló akciókat, de 
mint elárulta: az új szabályo-
zási terv szerint a közterület je-
lentősen megújul majd, a jövő-

ben nagy játszóterek, rekreá-
ciós részek épülnek ki.

Kovács Róbertre a megnyi-
tó után várt a munka dandár-
ja: a jeles nap alkalmával fát 
is ültetett. Ezt követően szin-
te azonnal a közelben serény-
kedő gyerekek felé vette az 
irányt, akik egyedi elképzelé-
seik alapján padokat festettek. 
A kicsik jelentős része a kőbá-
nyai Bem József Általános Is-
kolából érkezett, és a polgár-
mester rögtön szóba elegye-
dett velük. A gyerekek szeme 
igencsak elkerekedett, ami-

kor kiderült, Kovács Róbert tö-
kéletesen ismeri azokat a taná-
rokat, akikről éppen a diskur-
zus folyt. Ennél már csak akkor 
volt nagyobb a nyolcadik osz-

tályos lányok meglepődése, 
amikor megtudták: a polgár-
mester pár évvel az előtt, hogy 
a lányok beültek az iskolapad-
ba, még a suli igazgatója volt.
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A Havasi Gyopár Alapítvány a társadal-
mi szolidaritás és esélyegyenlőség elő-
segítése érdekében két évtizede műkö-
dik Kőbányán. Célja a hátrányos hely-
zetűek, kiemelten az egyedül élő idősek 
és a fogyatékkal élők támogatása a min-
dennapi élet problémáinak megoldásá-
ban, valamint a pályakezdő fiatalok és a 
40 év felettiek munkához jutásának se-
gítése, továbbá a közösségfejlesztés és az 
egészségmegőrzés elősegítése. Az alapít-
ványnak a kezdetek óta partnere a Kőbá-
nyai Önkormányzat. Kovács Róbert pol-
gármester az alapítvány jubileumi ün-
nepségén arról beszélt, hogy az időseb-
bekért végzett tevékenység elismerése-
ként Kőbánya 2013-ban elnyerte az Idős-
barát Önkormányzat díjat. Köszönhető-
en a sokféle segítségnek, többek között az 
ápolási és egészségügyi támogatásnak, a 
támogatott gyógyászati segédeszközök-
nek, a nyugdíjasok kedvezményes bala-
toni üdülésének, a klubok és civil szerve-
zetek támogatására kiírt pályázatnak, a 
szenior játékoknak, Ki mit tudnak, süti-
versenynek, a nyugdíjasok részére szer-
vezett számos rendezvénynek, és min-
denekelőtt a nyugdíjasok aktív részvé-
telének, ki lehet jelenteni: Kőbányán ma 
könnyebb az időskor – fogalmazott Ko-
vács Róbert polgármester.

Az 1840-es években grandiózus 
szórakoztatóparkot akartak lét-
rehozni Kőbányán, a vasutak és 
a Kőrösi Csoma út által határolt, 
mai belvárosi területen. Ezt a 
részt befásították, sétálóuta-
kat, csónakázótavat alakítot-
tak ki rajta, Feszl Frigyes sztár-
építész pavilonokat tervezett hozzá. 
A projekt az 1848-as forradalom után 
elbukott, a területet jómódú polgárok 
számára felparcellázták. Kialakultak a 
mai utak, köztük a Hölgy utca. 

Itt voltak Pest legolcsóbb nyilvá-
nosházai, amelyek később kiegé-
szültek garniszállókkal, kispénzű 
pároknak pedig ott volt a focipálya, 
amit finoman csak „puszikert” néven 
hívtak akkoriban. Kérdés, hogy egy 
polgári városrészben mit keresnek a 
kuplerájok, de akkoriban nem láttak 
ebben nagy ellentmondást. 1861-ben 
Thaisz Elek lett a fővárosi rendőrka-
pitány, aki egyszerre volt a modern 
rendőri szervezet felépítője, a bűn-
ügyi helyszínelés, fotódokumentálás 
bevezetője és az örömlányok műkö-
désének – nem éppen önzetlen – sza-
bályozója. Ez utóbbira igen nagy tár-
sadalmi igény mutatkozott, tekint-
ve, hogy a prostituáltak által terjesz-
tett, akkoriban többnyire gyógyítha-
tatlan nemi betegségek már minden 
negyedik férfit érintettek. 

Thaisz Elek, aki maga is egy nyil-
vánosház madámját vette feleségül, 
hatóságilag ellenőrzött rendet ve-
zetett be az iparágban. A kategóri-
ákba sorolt kéjhölgyek igazolványt 
(bárcát) kaptak, amelyekben igazol-

ni kellett a négynaponta elvégzett 
orvosi vizsgálatokat. A rendőrkapi-
tány adta ki a működési engedélye-
ket, a besorolásokat, és ő határoz-
ta meg az árakat amellett, hogy le is 
vette a sápot a hölgyektől – később 
ebbe bukott bele. Mindenesetre azt 
elérte, hogy a nemi betegségek és 
az alvilági figurák (stricik) kiszorul-
tak az iparágból. A Hölgy utca – fő-
leg a szombati és vasárnapi estéken 
– egy zajos-zűrös hely volt, hiszen a 
kőbányai építkezésekre ezerszám 
érkeztek az egyedülálló férfiak: két 
vasútvonal keresztezte itt egymást, 
rengeteg volt a kereskedő, a háza-
ló, és a Hungária körútra telepedő 
katonaság is jelentős keresletet tá-
masztott, amely bevonzotta a lá-
nyokat.

Aki további részletekre kíváncsi 
Kőbánya múltjával kapcsolatban, 
annak érdemes részt vennie Verbai 
Lajos helytörténeti sétáin, melyekről 
a Kőrösi Kulturális Központban és a 
Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény-
ben szerezhetnek információt.

Az Oktatási Hivatal 2015 óta közli azok-
nak az intézményeknek a listáját, ahol 
a kompetenciamérések alapján az át-
lagosnál nagyobb a pedagógiai munka 
fejlesztő, illetve hátránykiegyenlítő ha-
tása. A kőbányai Zrínyi Miklós Gimná-
zium a legjobbak közé került a szöveg-
értés-fejlesztés, valamint a hátrányki-
egyenlítés tekintetében.

A hivatal listáján szereplő intézmé-
nyek zömében – akárcsak a Zrínyiben 
– nincs felvételi, a jegyek alapján kerül-
nek be a gyerekek, így a tanulók kom-
petenciái, a tudásuk, a motiváltságuk 
és a családi hátterük sokszínű. „A tan-
testület munkáját a tehetséges és jobb 
anyagi helyzetben lévő diákok fejleszté-
se mellett elsősorban azzal lehet mérni, 

hogy hová juttatják el a korábban gyen-
ge eredményeket elérő vagy hátrányos 
helyzetű tanulókat. A matematikai-logi-
kai és a szövegértési kompetencia mel-
lett teszteljük a gyerekek memóriáját és 
figyelemkoncentrációját, logikai gondol-
kodását, az eredményeket pedig alapo-
san kielemezzük” – nyilatkozta Edényi 
László igazgató az eduline.hu-nak. A ta-
nárok e tesztek révén tudják meg, hogy 
mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni.

A Zrínyi az elmúlt öt évben a szöveg-
értés-fejlesztést illetően kétszer, a szö-
vegértés-hátránykiegyenlítésben négy-
szer felelt meg a legmagasabb követel-
ményeknek, amit egy összetett és évről 
évre ismétlődő kompetenciamérés mu-
tatott ki.  

Saját forrásból újítja fel a Pongrác úti házior-
vosi rendelőt a Kőbányai Önkormányzat. 2010 
óta tervszerűen újulnak meg az orvosi rende-
lők: korábban a Salgótarjáni útit, a Zsivaj utcait 
és a Kerepesi útit modernizálta a kerület. A már 
megkezdett munka keretében az épület hom-
lokzata hőszigetelést, a lapos tető új műanyag 
vízszigetelést, csapadékelvezetést és szintén 
hőszigetelést kap. A hűtő- és fűtőrendszerek 
mellett az ivóvíz- és szennyvízvezetékeket, va-
lamint az elektromos hálózatot is kicserélik. 

A megjelenésében is megújuló épület az el-
készülte után új előlépcsővel, a mozgáskorlá-

tozottakat rámpával fogadja majd. Az eddi-
gi öt helyett hat rendelőhelyiséget alakítanak 
ki, megújul a váróterem a vizesblokkokkal és 
egyéb kiszolgálóhelyiségekkel együtt, vala-
mint létrehoznak egy akadálymentes mellék-
helyiséget is. Valamennyi helyiség padlójára 
új burkolat, a falakra antibakteriális festék ke-
rül. A felújítás során kicserélik a belső nyílás-
zárókat, a közös helyiségekbe pedig új bútorok 
és információs táblák kerülnek. Az épületen kí-
vül megújul a járda, a parkoló és az úthálózat 
aszfaltfelülete, de gondozottabbá válnak a kör-
nyező zöldfelületek is.

Lakossági fórumon mutatta be az 
önkormányzat az Újhegyi sétány 
második szakaszának felújítására 
vonatkozó terveket. A 2016-ban át-
adott első szakasz után idén kerüle-
ti és fővárosi forrásból (TÉR_Köz Pá-
lyázat) a Harmat utca és a Mádi utca 
között folytatódnak a munkálatok. 

Szakács Barnabás vezető tervező 
szerint a cél egy olyan akadálymen-
tes korzó megteremtése, amely min-
den nemzedék számára alkalmas a 
közösségi életre; a játszóterektől az 
utcabútorokig, az áruszállító teher-
autók kitiltásától a megújuló zöld fe-
lületekig minden ezt szolgálja. 42 új 
fát és közel 3 ezer cserjét telepíte-
nek amellett, hogy a meglévő, kifej-
lett fákat is megőrzik, a térburkola-
tok, a dísznövényzet és az utcabúto-
rok egyaránt a legmodernebb tren-
deket követik. A korzó mindkét vé-
gét egy „felhőgyár” névre keresz-
telt páraoszlop zárja le. Kovács Ró-
bert polgármester elmondta, hogy 
150 millió forintból az önkormányzat 

idén nyáron felújíttatja a sétányon 
lévő Csodafa Óvoda és Gyermekszi-
get Bölcsőde épületegyüttesét. Sza-
bó László, a Kőbányai Vagyonkeze-
lő Zrt. vezérigazgatója türelmet kért 
az itt élőktől, hiszen a 210 napra ter-
vezett munkavégzés elkerülhetetlen 
kellemetlenségekkel jár majd. 

A résztvevők közül többen firtat-
ták, mi lesz a népszerű zöldséges-
üzlettel. A polgármester elmondta, 
hogy az árufeltöltés nem megfele-
lő módja miatt nem hosszabbítot-
ták meg a működési engedélyét, de 
felajánlottak más, kiadó üzlethelyi-
ségeket a sétányon. Ezeket a vállal-
kozó nem fogadta el, mert szerinte 
200 méterrel arrébb nem élne meg 
az üzlete, és helyette aláírásgyűjtés-
be kezdett. Viszont nem költözött 
ki a megjelölt határidőre, ami pedig 
jogi következményeket von maga 
után – hangsúlyozta a polgármester. 

A sétányt keresztező, fővárosi fenn-
tartású utak felújításának tervezése 
megkezdődött. A felújítás keretében 
gyalogátkelő létesül a sétány Mádi 
utcai végén, és az egész sétányon ti-
los lesz a kerékpározás. Tervezik a 
sétány mögötti autóparkolók felújí-
tását, és új buszvárókat is építenek. 

Kalandozások a kerület történelmében

A Hölgy utca 
pajzán múltja

Nem éppen finom úri dá-
mákról kapta a nevét a 
Hölgy utca – derült ki Ver-
bai Lajos helytörténész 
legutóbbi előadásából.

Kőbányai az egyik legjobban fejlesztő középiskola

Legjobbak között 
a Zrínyi gimnázium

20 éves 
a Havasi 
Gyopár

Megújul a Pongrác úti rendelő Az Állomás utcába 
költöztek 
a háziorvosok
Az építkezés ideje alatt a gyógyszer-
tár változatlan nyitvatartással üze-
mel. Autóval a Szalonka közön át 
a Pongrác közön lehet megközelí-
teni, parkolni pedig az épület háta 
mögött lehet. A Pongrác úti rende-
lő öt háziorvosa az Állomás utca 2. 
alatt rendel, és a háziorvosi ügyele-
ti ellátást is ott biztosítja. Az ideig-
lenes rendelő telefonszáma: (06 1) 
261-5834.

Folytatódik az Újhegyi sétány rekonstrukciója

Valódi 
korzó 
születik

Minden generáció számá-
ra élvezetes közösségi térré 
alakul az Újhegyi sétány.

A Kőbányai Ujság 1902-ben 
is erkölcstelen kávéházak-
ról cikkezett

Élénk érdeklődés 
a lakossági fórumon

Több mint 100 sportágat próbálhat ki minden mozogni 
vágyó gyermek és felnőtt.

Olimpikonok, világbajnokok, sztársportolók segítenek 
a választásban!

Profik bemutatói, nyílt edzések, segítő szakemberek.

A jól ismert sportágak mellett bemutatkozik a Boji, a 
Leung Ting Wing Tsun Kung Fu, a Tamburello, a Tchouk-
ball, a Wushu és még sok más!

MÁJUS 25-26. 9:00-17:00
MERKAPT SPORTKÖZPONT  -  BUDAPEST, X. KERÜLET, MAGLÓDI ÚT 12/A

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció 
és további részletek: www.sportagvalaszto.hu

Pénteken délelőtt csak szervezett óvodai és iskolai
csoportokat fogadnak, de 14 órától és szombaton
egész nap mindenki számára nyitott a rendezvény.

kb_nagy_sportagvalaszto_hirdetes_133x211_2018_ok.indd   1 2018. 04. 25.   15:03

HIRDETÉS

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet
a Kőbánya területén élő és alkotó művészeti,
kulturális tevékenységet folytató magánszemélyek,
a kőbányai székhelyű művészeti és kulturális
tevékenységgel foglalkozó civil szervezetek, valamint
a kőbányai székhelyű művészeti oktatási intézmény
tanulói részére.

A pályázatokat 2018. szeptember 3-án 17:00 óráig 
lehet benyújtani személyesen, egy példányban papíralapon a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztályán, postai úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály, 1102 Budapest, Szent László tér 29. címre 
vagy elektronikus úton, amelyet elektronikus azonosítással rendelkezők a 
BP10HUMAN hivatali kapun keresztül, magánszemélyek a HanzikAgnes@-
kobanya.hu e-mail címen tehetnek meg.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 227-es 
telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető a Hivatal Ügyfélszolgálatain, 

vagy letölthető a www.kobanya.hu honlaptól.

Kovács Róbert 
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

HIRDETÉS
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Április 7-e reggelén szemerkélő eső fo-
gadta a Kőbányai Szabadidő Központ 
(KÖSZI) előtt gyülekező kerékpároso-
kat, többségüket azonban nem riasztot-
ta el ez az apró kellemetlenség. A hagyo-
mány lényege, hogy Isaszegre tekerve a 
résztvevők együtt emlékezzenek meg a 
1848–49-es forradalom és szabadság-
harc tavaszi hadjáratának fontos üt-
közetéről. Indulás előtt Kovács Róbert 
polgármester és dr. György István kor-

mánymegbízott köszöntötte a 60 kilo-
méteres táv megtételére készülő csalá-
dokat és profi versenyzőket. Minden ed-
diginél többen, 483-an neveztek az idei 
emléktúrára, amely a Mozdulj Kőbánya! 
programsorozat második eseménye volt. 
A kerekezők között láttuk Révész Mári-
usz országgyűlési képviselőt is. 

A túra biztonságosságáról a Motorvéd 
Polgárőr Egyesület, a BRFK X. kerületi 
rendőrkapitánysága, a Kőbányai Torna 
Club és a KŐKERT Kft. gondoskodott. A 
kerekezők Pécelen teát, zsíros kenyeret 
és pogácsát kaptak. A Szobor-hegyen, 
a Honvéd-emlékműnél Edényi László, 
a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója 
méltatta a ’48-as honvédek helytállását, 

majd a történelmi 
visszatekintést kö-
vetően a kerékpáro-
sok megkoszorúz-
ták az emlékművet.

A Kőbányai Tor-
na Club kerékpá-
ros-szakosztálya 
ezzel a túrával in-
dította a szezont, de nem ez az utol-
só kerékpáros megmozdulása az idén. 
A Mozdulj Kőbánya! program kereté-

ben – és azon kívül is – számos bringás 
programot szerveznek az önkormány-
zattal együttműködve. 

KERT ÉS BALKON

Május a kertben
A május a tavasz legszebb hónap-
ja. Ilyenkor kertjeinkben már kint 
pompáznak az egynyári virágok, 
balkonnövények. A bőséges tava-
szi csapadék hatására a kerti pá-
zsit soha nem látott mértékben zöl-
dell. A tavaszi virágzó bokrok, cser-
jék, fák virágdíszeiket az idei évben 
hamar levetették, tekintettel arra, 
hogy az idei tavasz rövid volt. A nö-
vények a néhány hetes késedelmet 
viharos gyorsasággal pótolták, és a 
kertekben szinte egyik napról a másikra nyár lett.

Mindenki azt szeretné, hogy a kertje ugyanúgy nézzen 
ki a vegetáció teljes ideje alatt, mint májusban. Ahhoz, 
hogy ezt valóban elérhessük, hogy a kertjeink megőriz-
zék ezt az állapotot, folyamatosan kell ápolnunk a növé-
nyeket. A virágtengert az egynyári növényekkel tudjuk 
biztosítani egész évben. Azt azonban tudnunk kell, hogy 
ugyan az egynyáriak egész évben virágoznak, de a virág-
zási idő több hullámban érkezik, ezért vannak olyan idő-
szakok, amikor jóval kevesebb virág van a növényeken, 
mint egyébként. Az egynyári növények ápolása viszony-
lag egyszerű, hiszen a telepítést követően a rendszeres 
öntözés mellett néhányszor meg kell kapálni a virágágyat, 
majd amikor a növények összeérnek, onnantól eltűnnek a 
gyomok is a területről. Az elvirágzott részeket érdemes le-
vágnunk, és a felnyúlásra hajlamos egynyáriakat érdemes 
visszacsípnünk, ezzel kényszerítve azokat a bokrosodás-
ra (pistike, díszcsalán stb.). Érdemes hetente tápoldatoz-
nunk az öntözés mellett, hiszen kis területen relatíve sok 
növényt tartunk, amelyek a talaj tápanyagtartalmát jelen-
tősen csökkentik. A balkonnövényeink fenntartása meg-
egyezik az egynyári növényekkel, azzal a különbséggel, 
hogy miután a balkonnövények edényekben vannak, ki-
sebb földtömegben, ezért fokozottan vigyázni kell arra, 
hogy ne száradjanak ki. Ha kiszáradás fenyegeti a növé-
nyeket, az erős stresszhelyzetet eredményez, erősen meg-
viseli őket. Ezek a növények könnyebben megbetegsze-
nek, illetve az állati kártevők is fokozottabban támadják 
őket. Feltétlenül kerüljük az edényes növények kókadásos 
száradását! A díszfák és díszbokrok ápolása kiegészül még 
a metszésekkel a fentieken kívül. A metszési időpont meg-
választása döntő a virágzás szempontjából. A tavasszal vi-
rágzókat elvirágzás után metsszük, a nyári és őszi virágzó-
kat pedig kora tavasszal.

A fenti néhány egyszerű tanács betartásával egynyári nö-
vényeinket a fagyokig jó kondícióban tudjuk tartani, és a 
kertünkben a virágzást tudjuk biztosítani. Munkánk jutal-
ma, a gyönyörű virágos kert látványa így nem marad el!

Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium  és Szakközépiskola igazgatója

Kettős célt tűzött ki maga elé a Kőbánya 
Cycling Team, hangzott el a klub konti-
nentális kerékpároscsapatának bemu-
tatkozóján. Mint Stubán Ferenc csapat-
vezető elmondta: három olasz és két nor-
vég sportolót igazoltak le, hogy fejlődé-
si lehetőséget biztosítsanak az ifjúsági 
korosztályból kilépő fiatal versenyzők-
nek. A másik fontos célkitűzés, hogy a 
KCT olimpiai kvalifikációt szerezzen.

– Hiszünk abban, hogy Lovassy Krisz-
tián nemcsak pályán, hanem ország-
úton is hozzájárulhat a 2020-as olim-
piai kvóta megszerezéséhez – mondta 
Eisenkrammer Károly, a KCT tulajdo-
nosa. A csapat Európa-bajnoki ezüstér-
mes reménysége egyébként a BVSC szí-
neiben is versenyez, így a két egyesület 
együttműködése példaértékű.

Az „UCI kontinentális” besorolású, 
nemzetközi felnőtt csapat létrehozá-
sa fontos állomás a kőbányai egyesület 
életében. Ezzel az utánpótlás-szakosz-
tály fiataljai számára kézzelfogható kö-
zelségbe került a világ kerékpársport-
ja. A csapat idén 12 fős nemzetközi sor-
ral áll rajthoz rangosabb országúti ver-
senyeken.

Kovács Róbert polgármester az ese-
ményen beszámolt arról, hogy a kerü-
letben kiemelt szerep jut a kerékpá-
rozásnak, nemcsak a sport, hanem a 
közlekedés és a rekreáció területén 
is. Idén több, a gyerekeket és a csalá-
dokat megcélzó kerékpáros program 
is indul, legyen szó bringás oktatás-
ról, bringás reggeliről, kerékpáros tú-
rákról.

Megmozdultak 
a kőbányai 
kerékpárosok

Rekordszámú
résztvevő 
az emléktúrán 

Az isaszegi csata
Az 1849. április 6-ai isaszegi csata a dicsőséges tavaszi hadjárat első szakaszá-
nak döntő ütközete volt. Az 55 ezer fős, Windisch-Grätz fővezér vezette császá-
ri-királyi haderővel szemben a Görgei Artúr vezette magyar fősereg 47 500 ma-
gyar (és lengyel) katonája állt. Bár létszámban és a haditechnikát tekintve is Win-
disch-Grätz volt fölényben, a kockázatos magyar haditerv kiegyenlíthette a hát-
rányt. Végül némi szerencsével a magyarok kerekedtek felül, és ezzel megnyílt 
az út a hadjárat második szakasza előtt: a honvédő seregek bevették a fővárost, 
felszabadították Komáromot, és az osztrák seregeket csaknem a nyugati ország-
határig szorították vissza.

Nemzetközi babérokra tör a kőbányai csapat

Olasz és norvég erősítés
a KCT kerékpárosainak

Közel félezren neveztek az 
idei isaszegi emléktúrára, 
a Mozdulj Kőbánya! prog-
ramsorozat újabb esemé-
nyére.

Bár Kőbányának ez a része 
szerencsére nem volt célterü-
let a második világháború ide-
jén, célt tévesztett bomba vagy 
gyalogsági, tüzérségi lövedék 
kerülhetett volna a Mázsa tér-
re is. 1956-ban a felkelők a vas-
úti híd alól légvédelmi ágyúval 
lőtték a Kőbányai úton köze-
ledő szovjet tankokat, így nem 
zárható ki akkoriból származó 
hadianyag sem.

A Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. megbízásából a Detektor 
Plussz 11 Lőszermen-
tesítő Kft. vizsgál-
ta át a terüle-
tet. A cég-
ben a Ma-
g ya r Hon-
védségtől le-
szerelt hivatá-
sos tűzszerészek 
dolgoznak a leg-
korszerűbb tech-
nikával – mond-
ta lapunknak Hu-
tera Lajos ügyvezető. Precíziós 
műszerük öt centiméteres pon-
tossággal képes meghatároz-
ni a vastartalmú tárgyak elhe-
lyezkedését a talajban, köszön-
hetően a kilenc amerikai (vagy 
szükség esetén orosz) katonai 
műhold, illetve a talajközeli mé-
rőegység együttes adatainak. 

Az ügyvezető szerint talajmi-
nőségtől függően akár tíz mé-
ter mélyre is lelátnak, de tel-
jes biztonsággal csak két mé-
ter mélységig tudják kimonda-
ni, hogy van vagy nincs bom-
ba. Mélyebben előfordulhat, 
hogy valamilyen feltöltés so-
rán odakerült szemét, építé-

si törmelék, vezeték kitakar-
ja, ezért nem árt az óvatosság. 
A ferdén becsapódó tüzérsé-
gi lövedékek laza talajban akár 
tíz méter mélyre is lefúródhat-
nak. Ha bombára bukkantak 
volna, akkor értesítik a Magyar 
Honvédség tűzszerészeit, akik 
gondoskodnak az elszállításról 
vagy helyszíni megsemmisí-
tésről. A gyanús fémtárgyakat 
sorra felkutatták, de valameny-
nyiről kiderült, hogy ártalmat-
lan holmik: régi csővezetékek 
darabjai, rozsdás lavórok és ha-
sonló hulladékok.

Nem találtak világháborús lövedékeket

Bombabiztos 
a Mázsa tér
Mint minden nagyobb be-
ruházásnál, a tervezési 
fázisban lévő Mázsa téri 
uszoda és multifunkciós 
sportcentrum esetében is 
kötelező volt a terület elő-
zetes lőszermentesítése.

A talajszerkezetettel sincs gond
A lőszermentesítés utáni napokban elvégezték a Bihari úttal 
elválasztott két érintett Mázsa téri telek talajmechanikai vizs-
gálatát. Egyrészt próbafúrásokat végeztek harminc méter 
mélységig, másrészt szondázásokat húsz méterig. A vizsgála-
tokra az uszoda és a sportcsarnok tervezőinek van szüksége, 
mivel az épületek alapjait az adott talajsajátosságoknak meg-
felelően kell megtervezniük. Szerencsére dunai kavicsos hor-
dalékréteg húzódik a földfelszín alatt, ami kedvező az építke-
zés szempontjából.

Új szupermarket 
egyedülálló 
szolgáltatással

Az ország egyik legmoder-
nebb, legszélesebb kínálatú 
szupermarketét nyitotta az 
Auchan a Gyömrői út 99.-ben, 
az egykori CBA Príma helyén. 
Az ünnepélyes megnyitón el-
hangzott: 4000 négyzetmé-

teren várja vásárlóit az üzlet, 
ami a szupermarketek áruvá-
lasztékánál nemcsak széle-
sebb kínálatot, hanem egye-
dülálló vásárlási megoldáso-
kat is biztosít: ilyen az áruház-
láncnál most bevezetett „click 

& collect” szolgáltatás, amely-
lyel elkerülhető a pénztári vá-
rakozás. Ennek az a lényege, 
hogy az interneten megren-
delt termékek az áruház kü-
lön részén vehetőek át sorban 
állás nélkül.

– Mi, kőbányaiak szeretünk 

elsők lenni, és örömmel vet-
tem, hogy az áruházlánc új 
koncepcióját a kerületünkben 
vezeti be elsőként – mondta 
megnyitóbeszédében Kovács 
Róbert polgármester, aki sze-
rint Kőbánya számtalan most 
zajló fejlesztése közé jól illesz-

kedik ez a kereskedelmi mo-
dernizáció is.

A nyitást követő időszak-
ban sokan panaszkodtak arra, 
hogy gyorsan kiürültek a pol-
cok, de az áruház ígérete sze-
rint erre hamarosan megol-
dást találnak. 

A bringásokat 
Kovács Róbert 
köszöntötte

Családok is 
nekivágtak 
a távnak

Bemutatkozott a kontinentális csapat

Bővebb információ: +36 1 262 3504

A sportesemény  
ingyenes!

KIHÍVÁS NAPJA
CHALLENGE DAY

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

2018. május 30. 9:00-18:00

Programok az Óhegy parkban
9:00-09:20 Megnyitó és közös bemelegítés
9:30-17:45 „Hányszor futjuk körbe Kőbányát?” Egy kör 1400 m 

hosszú, a teljesítendő táv szabadon választható
 Saját testsúllyal végzett gyakorlatok a szabadtéri pályán
 Kosárlabdával büntetődobás a szabadtéri pályán
10:30-11:00 Rippel Viktor és a Rippel Brothers Akadémia bemutatója
11:30-12:00 A Bartendaz Hungary CEO saját testsúllyal végezhető   

gyakorlatok bemutatója

9:30-17:45 Spinning és WALKenergie bemutatók és gyakorlás 
14:00-14:30 A KADA DSE step aerobic csoportjának bemutatója
15:30-16:00 A Petra Kangoo - Sövegjártó Petra és tanítványainak - 

bemutatója

A Mozdulj Kőbánya rendezvénysorozat
következő eseménye

Minden induló frissítőt és almát kap.

www.kobanya.hu       facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

HIRDETÉS
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Több száz szülő, barát és rokon töl-
tötte meg a Kőrösi színháztermét, 
ahol a kőbányai tehetségek hét ka-
tegóriában mutathatták meg magu-
kat. Az összegyűlteket Kovács Ró-
bert polgármester köszöntötte. A kö-
zönség különleges programokon 
szórakozhatott, s a zsűrinek látható-
an sok esetben komoly fejtörést oko-
zott eldönteni: kik legyenek az egyes 
kategóriák legjobbjai. A dobogósok 
helyezéstől függően 100, 50 és 25 
ezer forintos pénznyereményben ré-
szesültek.

Csókás Anna (ének/zene) a Trea-
sure (Kincs) című saját dalával győ-
zött. A 10. osztályos tanuló a popze-
nei műhöz a zongora-, a cselló- és a 
hegedűkíséretet is maga játszotta 
fel korábban, így a színpadon csak 
énekelnie kellett. „Nagyon szeret-
nék kijutni Amerikába a The Juilliard 
School of Musicba, jazz tanszakra. 
Könnyűzenei pályára készülök, és 
az a világ egyik legjobb zenei képző-
helye” – mondta Anna.

A vers- és prózamondó kategóriá-
ban Tátrai Marcell győzedelmeske-
dett, míg a Kőbányai Harmat Álta-
lános Iskola betlehemesei színját-
szó képességükkel vívták ki a zsűri 
nagyrabecsülését. A Letye-fetye ze-
nekar (zenekar/kórus) a közönség 
egyik kedvence lett. A Széchenyi Ist-
ván magyar–német két tanítási nyel-
vű általános iskola 9–10 éves tanulói 

népdalátiratokat adtak elő 
akusztikus és basszusgi-
tár-, hegedű- és furulyakí-
sérettel. Az átiratok vicces 
szövegeit kortárs költők ír-
ták. „Reméljük, rövidesen 
bővíteni tudjuk a repertoárunkat, és 
egyre több gyermeknek jön meg a 
kedve a közös zenéléshez” – mond-
ta a zenekarvezető tanítónő, Karca-
gi Éva Mária.

A legjobb táncosok Botos Zsolt Ar-
mand és Horváth Petra Jázmin let-
tek. Mint a nyolcadikos Armand el-
mondta: az édesanyja által összevá-
gott zenei egyveleg alapján a mű-
sorban voltak latin táncok, cigány-
tánc, néptánc, de bécsi keringő is. 
A fiú táncművészeti középiskolában 
tanulna tovább. „Tartok tőle, hogy a 
tánc hosszú távon »másodállás« lesz 
az életemben, és talán szakács, eset-
leg rendőr leszek” – vélekedett Ar-
mand.

Színes forgatagot varázsolt a szín-
padra a Törekvés Táncegyüttes Suty-
tyó csoportja. A legjobb tánccsopor-
tot öt fiú és tizenöt lány alkotja, s iga-
zán nem voltak lámpalázzal vádol-
hatók, hiszen egyre több a fellépé-
sük, színpadra álltak márciusban is, 
a Művészetek Palotájában, amikor a 
Törekvés Művelődési Központ fenn-
állásának 130. évét ünnepelte.

Szintén első helynek örülhetett 
a különleges előadások kategóriá-

jában a Kőmazsik Bábcsoport, míg a 
Harmat Gyermekkar 25 ezer forintos 
Media Markt utalvánnyal gazdago-
dott mint közönségdíjas.

A művésztanárok hang versenyével 
avatta fel megújult dísztermét a Kroó 
György Zene- és Képzőművészeti Isko-
la. A Kőbányai Önkormányzat és a Ke-
let-Pesti Tankerület támogatásának kö-
szönhetően a díszterem új színpadot, új 
burkolatokat és lámpákat, hangszigetelt 
ajtót, valamint új képeket is kapott. Az 
önkormányzat emellett két új zongorát 
vásárolt az intézménynek, és két kama-
ratermet is felújíttatott. Az április 5-ei 
nyitókoncerten részt vett Kovács Ró-
bert, Kőbánya polgármestere. Fellépett 
Abrám Endre (zongora), Bodor Kriszti-
án (kürt), Farkas Sára (fuvola), H. Pók 
Szilvia (fuvola), Kovács Bernadett (zon-
gora), Pintér László Zsolt (oboa), Soós 

Eliza (klarinét), Taraszova Krisztina 
(zongora) és Thiago Augusto Lima Ber-
toldi (zongora). 

A tavaszi hóna-
pokban a vita-
minok bevite-
le miatt is ér-
demes odafi-
gyelni a he-
lyes táplálko-
zásra, derült 
ki a Nyugdíja-
sok Akadémiája 
című programsorozat 
április 25-ei előadásán a Kőrösiben.

– Ebben az időszakban a D-vitamin 
és a folsav (B11-vitamin) hiánya lehet 
gyakori, ami fáradékonysághoz vezet – 
mondta el Veresné dr. Bálint Márta, a 
Semmelweis Egyetem főiskolai taná-
ra. – Napjainkban már nem általános, 
hogy konkrétan a vitaminhiány okoz-
zon súlyos egészségügyi problémákat, 
de a betegségek megelőzéséhez, a vita-
litás fenntartásához nagyon fontosak 
ezek a szervezet számára nélkülözhe-
tetlen vegyületek.

Mint a szakember külön kitért rá: egy-
re többen szednek vitaminkészítmé-
nyeket, de nem szabad elfelejteni, hogy 
ez nem mindig indokolt, hiszen ez egy-
ben egy óriási, jól jövedelmező iparág. 
Az ilyen készítmények bizonyos ese-
tekben árthatnak is. Az étrendkiegészí-
tők szükségességét, adagját mindig meg 
kell beszélni orvossal vagy dietetikus-
sal. Szintén forduljon orvoshoz az, aki 
gyógyszert szed, hiszen egyes termékek 
felerősíthetik vagy ronthatják az orvos-
ság hatását.

A megfelelő vitaminbevitelhez Veres-
né dr. Bálint Márta szerint elsősorban 
változatos táplálkozásra van szükség – 
és nem pirulákra. Ezért minél többfaj-
ta élelmiszerből állítsuk össze a menüt, 
valamint naponta többször fogyasszunk 
nyers zöldséget, gyümölcsöt is.

Hogyan értsük meg a saját gyerekeinket?A generációk közötti 
kommunikációs különb-
ségekről, az információs 
kor, az okostelefon és a 
közösségi média szemé-
lyiségre gyakorolt hatá-
sairól tart előadást Tari 
Annamária pszichoana-
litikus a Kőrösiben, má-
jus 18-án. 

– Nemzedékek közötti 
kommunikációs különb-
ségek mindig is voltak. 
A „bezzeg az én időmben” 
típusú megjegyzések ta-
lán már az ókorban is el-
hangzottak. Nem lehetsé-
ges, hogy most is csak er-
ről van szó?

– Ez a mostani nem ugyan-
olyan generációs problé-
ma, mint amilyennel a koráb-
bi nemzedékek találkoztak. 
Az online tér és az informáci-
ós kor eljövetele egy teljesen 
új világot hozott létre, az „off-
line” életünk mellé odasimult 
az „online”. Ez egy egészen új 
kommunikációs tér, amely-
ben más szabályok uralkod-
nak, mint a szemből szembe-
ni kommunikációban. A di-
gitális világba beleszületett 
nemzedék itt létesít kapcso-
latokat, ebben kommunikál, 
miközben a szülők, nagyszü-
lők idegenkednek tőle, sok-
szor meg sem próbálják ér-
teni. A kutatók is egyönte-
tűen hangsúlyozzák, hogy 
a 21. században óriási luxus 
nem megérteni a jelenlegi át-
meneti időszakot, amelyben 
még él a régi világ, de már itt 
van az új. Jó lenne az időseb-
beknek is tisztában lenniük 

azzal, miből mi következik, 
mi miért működik úgy, ahogy. 

– X generációnak szokták 
ugye mondani az 1960–
1979 között születetteket, 
ők az utolsó offline nem-
zedék, a „digitális beván-
dorlók”. Utánuk jöttek át-
menetiként az y-ok, az 
1980 és az ezredforduló 
között születettek, majd a 
z, és a mai legfiatalabbak, 
az alfa-generáció, akik 
már egyértelműen digitá-
lis bennszülöttek. Mit te-
hetünk mi, x-ek a gyere-
keink, a z-k és alfák érde-
kében?

– Meg kell értenünk, hogy az 
online világban élő generá-
cióknak nehezebb elsajátí-

taniuk azokat a készségeket, 
amelyeket a hagyományos 
módon, offline környezet-
ben szocializálódott nemze-
dékeknek természetes dolog 
volt. Ilyen az empátia, az ér-
zelmi intelligencia, a verbá-
lis kommunikáció. Meg kell 
tudni értetni a gyerekeink-
kel, hogy az élet mégiscsak 
az offline valóságban zaj-
lik, abban is kell tud-
ni élni és érvénye-
sülni.  Tudni kell 
jól tájékozódni az 
emberi viszonyok-
ban, szükség van 
beleérző képesség-
re, stabil önértéke-
lésre, amelyek kialakulá-
sához mind-mind kellenek a 
személyközi helyzetek, a va-
lóságos emberi kapcsolatok.

– Ezek szerint valamiféle 
kiutat mutat a hallgató-
ságnak?

– Inkább felhívom a figyelmet 
a kölcsönösség fontosságá-
ra, és arra, hogy meg kell ér-
tenünk ezt a mai kort. Az in-
formációs kor előnyeinek el-

ismerése mellett ügyelni 
kell arra, hogy az ál-

tala okozott válto-
zásokat kellő óva-
tossággal tanul-
juk meg kezelni. 

De muszáj pozitív 
attitűddel fordul-

ni ehhez a korhoz, a 
mai fiatalokhoz, kísérletet 

kell tenni a megértésükre, 
és nem szabad csak x gene-
rációs szemüvegen keresz-

tül tekinteni rájuk. Az online 
tér nagyon elvarázsoló, na-
gyon interaktív, nagyon gyor-
san kielégíti a gyerekek igé-
nyeit. Ezért tud függőséget is 
okozni. A kutatók nem feltét-
lenül a tiltást javasolják, ha-
nem azt, hogy korlátozzuk, 
tartsuk mederben például 
az okostelefonok használa-
tát. Jó, ha egy család vonzó 
alternatívát kínál helyette, 
együttes élményeket. Álta-
lában a puha módszerek job-
ban segítenek, mint a rugal-
matlanság vagy a meg nem 
értés. De mindez csak akkor 
segít, ha egy családban mű-
ködik az érzelmi kommuni-
káció, és a szülő nem félelmé-
ben cselekszik, hanem meg-
győződésből, ami a megértés 
talaján alakult ki. 

Online 
érzelmek 
és online 
generációk

Meg kell 
értenünk 
ezt a mai 

kort

Megújult a Kroó György
zeneiskola díszterme

Élénkítő 
vitaminok

Bennük 
van az X!
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III. BALKÁN-EST  I  
Neked is kinn a helyed kedvenc plédeden!

A rendezvény fővédnöke: Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere

A rendezvény ingyenes!
A programváltozás jogát fenntartjuk!     I    www.kobanya.hu     I    facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat     I    www.korosi.org

  I  

  I  
LÉGY RÉSZESE A 24 ÓRÁS PALACSINTASÜTÉS KIHÍVÁSÁNAK!
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HIRDETÉS

Színes forgatagot 
varázsoltak a Törekvés 
táncosai

Botos Zsolt Armand és 
Horváth Petra Jázmin

Pályázat a védett
építészeti értékek
megőrzésének
támogatására
A Kőbányai Önkormányzat a Sorg Antal Város-
rehabilitációs Program részeként vissza nem térítendő
támogatást nyújt pályázati úton a fővárosi és kerületi helyi 
védettségű épületek közül a lakóépületek tulajdonosai részére 
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására.

Az építészeti értékek védelmének célja a Kőbánya településképe és történelme 
szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a település építészeti öröksé-
gének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.           
A település értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntar-
tásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.

A támogatással az Önkormányzat ösztönözni kívánja a helyi védettségű 
lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az építészeti értékeket felújítsák, helyre-
állítsák, megőrizve az épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7.
 

A pályázati felhívás letölthető a Kőbányai Önkormányzat honlapjáról:

www.kobanya.hu

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

 

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

HIRDETÉS

Félszáz előadó a kerületi  
tehetségkutatón

Csókás Anna

Óriási sikert arattak a Kiben van az X? elnevezésű kerü-
leti tehetségkutató verseny résztvevői. A Kőbányán élő 
vagy tanuló fiatalok közel félszáz produkcióval érkeztek 
a Kőrösibe.
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Két kiemelkedően népsze-
rű színművészünk, Gubás 
Gabi és Szabó Győző ezúttal 
nő és a férfi örök és kimerít-
hetetlenül izgalmas kérdé-
seiről szóló élőzenés önálló, 
zenés-verses esttel lepi meg 
a kőbányaiakat. A Ha lenne 
más is… című előadás május 
12-én lesz a Kőrösiben. 

– Honnan jött az ötlet?
– Mindig dédelgetett ál-

mom volt, hogy a zene, az 
ének az életem része legyen, 
talán pont azért, mert prózai 
színésznőként kevésbé talál-
nak meg ezek a feladatok. Tíz 
éve Pálfy Zsolt megkeresett az-
zal, hogy készítsünk Pogány Ju-
dittal együtt egy mese-CD-t és 
hangoskönyvet Csigalétra cím-
mel. Ennek akkora sikere volt, 
hogy utána még kettőt készítet-
tünk. A Bergengóciából jöttünk 
cíművel Fonogram-díjasok is 
lettünk. Négy-öt éve aztán meg-
kérdezte Zsolt, hogy miért csak 
gyereklemezeket csinálunk? 
Így született az ötlet, hogy állít-
sunk össze egy változatos zenei 
műsort felnőtteknek, ekkor ala-
kult meg az Éjszakai nesz zene-
kar is. Azóta velük járom az or-
szágot az Itt laksz legbelül és a 
Szabad-e a tested este? című 
önálló estünkkel. 

– Hogy kerül a képbe Szabó 
Győző?

– Tavaly felmerült, mi lenne, 
ha egy férfi színész partnert is 

bevennék az újabb műsorunk-
ba. Meghívtam Győzőt, aki 
örömmel vállalta. Együtt állí-
tottuk össze a Ha lenne más is… 
férfi és nő dalban című műso-
runkat. Azóta egyébként csat-
lakozott Kamarás Iván és leg-
újabban Fenyő Iván is. Ez a mű-
sor a férfi és a női lélek rejtelme-
iről szól.

– Tehát ide passzol a plaká-
ton szereplő Karinthy-idézet? 
„Miért nem érti meg a férfi és 
a nő egymást? Mert mindket-
tő mást akar, a férfi a nőt, a nő 
a férfit.”

– Igen, ezt a témát boncolgat-
juk, miközben többek között 
Abba-, Prince-, Queen-, Sting-
slágerek latinos, bossa nova stí-
lusú átiratait játssza a zenekar, 
mi pedig énekelünk. Ez a pro-
dukció hiánypótló a zenés mű-
fajban. És a zenék között aforiz-
mák, versek hangzanak el, van 
az egésznek egy gondolati íve, 

sőt vannak rögtönzések 
is. Járjuk az országot, a 
napokban a Fábry-show-
ban léptünk fel, és úgy 
fest, a Karinthy 
Színház ad a mű-
sornak egy állan-

dó színpadot. Külön jól-
esik, hogy a latinos zene 
új dimenzióba helyezi a 
másik szerelmemet, a 
poétikát, és ez nemcsak 
nekünk tetszik, a közön-
ségnek is bejön. 

– Érzékelhető, meny-
nyire a saját gyermeke-
ként tekint erre a pro-
dukcióra.

– Ezt a szerepet nem 
ránk osztották, hanem 
mi vá la szthatjuk meg, 
mit szeretnénk énekel-
ni, így aztán ezt az egészet 
egy jutalomjátékként éljük 
meg. Itt végre nem más bő-
rébe kell bújnom, hanem 
önmagam vagyok, Gubás 
Gabi személyesen. Én vall-
hatok az általam megélt nő-
iségről, az anyaságról, és 
ugyanezt teszi a partnerem 
is, férfioldalról. Mindketten 
addig megyünk el az önval-

lomásban, ameddig akarunk. 
Azt hiszem, ez az a szabadság, 
ami átjön, és a közönség is ér-

zékeli, hogy ez nekünk egy 
„örömzenélés”.

Mintegy 300 kőbányai diák válhatott költővé egy napra április 11-én, a 
magyar költészet napján. A Kőrösi szervezői irodalmi délelőttre invi-
tálták az iskolásokat.

A tanulók játékos formában ismerkedhettek meg a legnagyobb ma-
gyar költők életével és munkásságával. Az aula egyik asztalánál a gye-
rekek poéták képeit rakhatták ki részletekből, mások eközben bekö-
tött szemmel tapogathatták le a lapokra felragasztott ismert strófák 
szövegét. A kreatívabbak tulipános könyvjelzőket készí-
tettek, valamint az üzenőfalra mindenki felírhatott egy-
egy idézetet is. Igazi élményt azonban legtöbbeknek 
az írógép használata jelentette. Hiszen az okostele-
fonok érintőképernyőihez, de jobb esetben is a szá-
mítógépek billentyűzetéhez szokott fiatalok jó része 
nemhogy nem használt, de talán még nem is látott kö-
zelről ilyen masinát.

A program második felében a Pódium Színház 
a Költők egymás közt című előadására invitálta 
a vendégeket. A darabban a színészek ismert 
költőket idéztek meg, akik olykor komolyan, 
olykor pedig viccelődve beszélgettek egy-
mással az élet és a művészet dolgairól. Ám 
11 óra 11 perckor a darab cselekménye új utat 
vett: a gyerekek bekapcsolódhattak az elő-
adásba, így maguk is felmentek a színpadra, 
verset szavaltak, énekeltek.

A meghívottak nemcsak élményekkel, ha-
nem egy kis ajándékkal is gazdagodtak. Egy 
karkötővel, amelyre a szervezők József Atti-
la Kilóméterekkel című verséből választottak 
az ifjú nemzedék számára motiváló mondatot: 
„A világ is több sokkal, ha kinyujtó-
zunk, nagy hegyekre mászunk.”

PROGRAMAJÁNLÓ
HADTUDOMÁNY 

MINDENKINEK

A NATO egységes légvédelmi 

rendszere

Május 9-én (szerda) 17 órától 

a Kőrösiben

(R)ÉGI KEDVENCEINK

Kovács Erzsi és Aradszky László 

zenetörténeti emlékkoncert

Május 18-án (péntek) 18 órától 

a Kőrösiben

NYUGDÍJASOK 

AKADÉMIÁJA

Dr. Jászberényi József: 

Róma templomai, avagy 

a kereszténység vizuális 

enciklopédiája

Május 23-án (szerda) 15 órától 

a Kőrösiben

KÁLMÁN IMRE ÉS BARÁTAI

Operettgála a Pódium Színház 

művészeinek előadásában

Június 2-án 15 órától az Újhegyi 

Közösségi Házban

GYEREKPROGRAMOK

TÁNC-LÁNC

Mozgás-zene-kreatív alkotás 

2–8 éveseknek

Május 12-én (szombat) 

10.30-tól a Kőrösiben

MACSKAKIRÁLY

Mesejáték a Pódium Színház 

előadásában

Május 13-án (vasárnap) 

10.30-tól az Újhegyi 

Közösségi Házban

A TAVITÜNDÉR

A Korhinta Színház 

gyermeknapi előadása

Május 25-én (péntek) 

10.30-tól a Törekvés 

Művelődési Központban

(A belépés a kőbányai 

gyerekeknek díjtalan)

Április 12-én, türelemmel vi-
selt betegség után életének 
69. évében elhunyt a ma-
gyar zenei élet egyik legen-
dája, Babos Gyula.

A kedvelt művész 1949. 
június 26-án született Buda-
pesten. Már 15 éves korától 
gitározott, 1966-ban a Ma-
gyar Rádió jazzversenyén 
első helyezést ért el. Több 
mint fél évszázados pályafu-
tása során számtalan kiváló-
sággal zenélt együtt: a hazai 
jazz- és rockélet szinte teljes 
élvonala mellett olyan kül-
földi zenészóriásokkal alko-
tott maradandót, mint Vic-
tor Bailey, Terry Lynn Car-
rington, Frank Zappa, James 

Moody, Tony Scott vagy Tri-
lok Gurtu.

1977 óta a Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközép-
iskola, valamint a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egye-
tem Jazz Tanszékének ta-
nára volt. Alapító tanárként 
1996-tól részt vett a Kőbá-
nyai Zenei Stúdió könnyű-
zenei szakközépiskola éle-
tében. Megkapta az eMeR-
Ton-díjat, a Szabó Gábor-dí-
jat, 2005-ben a Magyar Köz-
társasági Érdemrend tiszti 
keresztjét, 2008-ban pedig 
a Liszt Ferenc-díjat.

– Ön a lelke és motorja ennek a 
társulatnak, de kik a színtársai?
– Pont úgy működünk, mint a kő-
színházak is egyre inkább: konk-
rét darabokra szerződnek a szí-
nészek, de ezzel együtt is sokuk-
kal több éve dolgozom együtt. Et-
től vagyunk összeszokott társak, 
akikhez mindig jönnek újak.

– Milyen a repertoár?
– Vannak vígjátékaink, drámá-

ink, előadóestjeink, hiszen min-

denhol más a kívánalom. Ami kö-
zös, hogy az összeválogatott da-
rabok az én ízlésem, helyesebben 
mércém szerint valók. Nem akar-
tam bulvárszínházat. Kezdettől 
minőségi előadásokat szerettünk 
volna létrehozni, vagyis a víg-
játékok nevettessenek, de azért 
ne úgy, hogy a néző már a ruha-
tárban képtelen legyen felidézni, 
pár perce min is nevetett. Mind-
ennek kell hogy legyen mélysége, 
gondolatisága.

– Ezért választotta Jókai An-
nát is?

– A fejünk felől a tetőt című 
darabot négy éve mutattuk 

be. Akkor még élt Anna, 
én pedig megkerestem 

őt azzal, hogy szeret-
nénk műsorra venni. 

Nag yon örült. Ezt 
a darabját ugyanis 
Szolnokon mutat-
ták be még 1968-

ban, azóta azonban sehol sem ját-
szották. Pedig kevés olyan darab-
ja van, amit regényből írt át szín-
művé. Mi eddig közel negyven-
szer játszottuk, a Thália színhá-
zi előadásunkat a köztévé is fel-
vette. A kőbányai előadás egy 15 
alkalomból álló Jókai Anna-em-
lékturné része, aminek kereté-
ben végigjárjuk vele a Kárpát-
medencét.

– Miért az öné lett a főszerep?
– Nagyon szeretem. Meg tudom 

mutatni benne, hogy már nem a 
Szomszédok Jutkája vagyok. Ne-
héz ugyanis a rám égett Jutka-
imázst levakarni magamról, pe-
dig hitem szerint színészileg ezer-
szer több van bennem. Szóval én 
játszom a családfőt, Pap Éva, aki 
ma már nem nagyon szerepel 
máshol, az édesanyámat alakít-
ja fantasztikusan eredeti módon. 
A történet a hatvanas, vagy ta-
lán még korábbi években játszó-
dik, amikor divat volt lebontani 
a családi házakat, és az ott élőket 
bezsúfolni panellakásokba. Ez a 
többgenerációs család is egy bon-
tásra váró házban él egy albérlő-
vel együtt, és ott van a levegőben, 
hogy elviszik a fejük fölül a tetőt. 
Ez összecseng a mai életünkkel, 

persze a viszonyok az akkori éle-
tet, azt a kort mutatják, de nem 
nehéz a saját életünkre ráismer-
ni benne. Hiszen az emberek egy-
más közti játszmái, feszültségei, 
vicces pillanatai, bonyolult érzel-
mi viszonyai ugyanazok. Mi, em-
berek nem változunk, legfeljebb a 
körülmények, de még az se biztos, 
hogy nagyon. Fantasztikus törté-
net, bízom benne, hogy katarti-
kus erővel ható előadás lesz min-
den korosztály számára. 

Elhunyt 
Babos 
Gyula

Ivancsics Ilona: „Már nem a teleregényes Jutka vagyok”

Ez nem bulvárszínház 
Kőbánya is gyászol

Jókai Anna Fejünk felől a tetőt című színdarabját adják 
elő Ivancsics Ilona és színtársai a Kőrösiben. A tíz éve 
Szentendrén megalapított magántársulat országjáró 
színházként működik. Törzshelyük a Duna-parti kisvá-
rosban van, bemutatóik, bérletes előadásaik is ide kö-
tődnek, ugyanakkor Kárpát-medence-szerte minden-
felé, nyaranta fesztiválokra is elviszik előadásaikat.

Verses
játékok
a költészet
napján

Gubás Gabi: „Ez nekünk örömzenélés”

Választott 
szerepek 

Költői 
kirakós

Az írógép mindenki 
tetszését elnyerte

A darabban nem nehéz 
a saját életünkre ráismerni

A társulat a néhai szerzővel, 
Jókai Annával

Különleges kiállításban gyönyörködhettek áprilisban a 
Szent László-plébánia galériájába látogatók. A művészet-
rajongók a Kőbányai Német Önkormányzat szervezés-
ében a kerület Magyar Kultúra Lovagja címmel is kitün-
tetett grafikusművészének, Kőhegyi (Köhler) Gyulának 
mintegy harminc munkáját tekinthették meg. A bibliai 
témájú rézkarcok, mozaikok és linóleummetszetek áp-
rilis 15-e és 30-a között voltak láthatók.

Tárlat a plébánián
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Ingyenes, a játszótéri tartózkodást to-
vább színesítő programot indít a Kőbá-
nyai Önkormányzat és a Plukkido, egy 
Felelős Innováció díjas magyar tervező-
csapat. A gyereknevelést segí-
tő és a szabad levegőre csábító 
eszköz célja a szülő és 
kisgyermek közti né-
zeteltérések feloldá-
sa: a játszótéri civa-
kodás, a hazaindu-
lás körüli nehézsé-
gek, az unalom ke-
zelhetőek játékosan 
is, a gyerekek fantá-
ziavilágának megszó-
lításával. 

A színes postaládákban az IDEKI ma-
nói a gyerekeknek szóló üzeneteket he-
lyeznek el, melyek különböző kalandra 
hívják őket. A rendszeresen cserélődő le-
veleket pszichológus és szociálpedagógus 
szakemberek írják. A szülők az IDEKI-ben 

gyakorlatot szerez-
hetnek abban, hogy 

otthon vagy nya-
raláskor is hasz-
nálják a módszert.

Elsőként az Új-
hegyi Közösségi 
Házzal szemközti 

játszótérre, valamint a 
Mádi utcai Kincskeresők Óvoda 

kertjébe kerül postaláda. 

Felhős, borult volt az idő, még a 
hó sem olvadt el. Nagyon hideg 
volt, az emberek és az állatok is 
fáztak, dideregtek.

A napocska próbált kibújni a 
felhők mögül, de nem sikerült 
neki. A  kis állatok szomorúak 
voltak, hogy nem érzik a nap me-
legét, ezért azt gondolták, hogy 
megkeresik a Tavasztündért. 

A mókus, a nyuszi, a süni és az 
őzike azon gondolkodtak, melyi-
kük keresse meg a tündért.

A mókus fáról fára tud ugrál-
ni, így ő gyors. A nyuszi nagyon 
gyorsan tud futni, lehet ő még 
gyorsabb is. A süni nem olyan 
gyors, de tud gurulni és védekez-
ni. Az őzike, igaz, gyorsan fut a 
hosszú lábaival, de félénk.

Végül kiszámolták egy tavaszi 
mondókával, és a nyuszira jutott 
a választás. A nyuszi mókásan 
ugrált. Szaporán szedte a lábait, 
hogy minél hamarabb megtalál-
ja a tavaszt hozó tündért.

Útja során találkozott a katicá-
val és a pillangóval, akik szomo-
rúan kérték, hogy siessen meg-
keresni a tavaszt, mert ők is nagyon fáz-
nak. Egy darabon a katica és a pillangó 
elkísérte a nyuszit, de hamarosan elbú-
csúztak, mert hazamentek a családjuk-
hoz.

A mi nyuszink erdőn, mezőn, réten 
át ment, mendegélt, ugrándozott, ám 
egyszer csak nagy fényesség támadt, 
és palotájából, ami csillogott és villo-
gott, előszállt a gyönyörű Tavasztün-

dér. Hosszú haja tündökölt, a ruhája vi-
rágosan ragyogott, és ő kedvesen mo-
solygott. 

A kis nyuszi félénken odaugrándozott, 
és elmondta a kisállatok kérését. A Ta-

vasztündér örömmel teljesítette azt, 
megsuhintotta a varázspálcáját, és min-
den zölddé, virágossá változott.

Így hozta a bátor kis nyuszi mindany-
nyiunk számára a várva várt tavaszt.

Rejtvényünk megfejtései Kőbánya szlovákiai (1), romániai (2), görögországi (3), 
horvátországi (4) lengyelországi (5) és angliai (6) testvérvárosainak neveit rejtik.

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

Töltse ki az 
ábrákat 1-től 
9-ig terjedő 
egész szá-
mokkal úgy, 
hogy az ösz-
szes sor-
ban, oszlop-
ban minden 
szám csak 
egyszer sze-
repeljen.

Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, hogy írja meg azt a népmesét vagy az óvó nénik saját „költésű” meséjét, amit az oda járó 
gyerekek a legjobban szeretnek. Most a Hárslevelű Óvoda küldte el nekünk a gyerekek kedvenc meséjét, amelyet Surányi Tünde óvodapeda-
gógus-hallgató írt, az illusztrációt pedig a Sárga csoport készítette.

X. kerületben lévő székhelyünkre és
telephelyünkre teljes munkaidős,
több műszakos munkavégzésre

számítógépes ismeretekkel
rendelkező

kézi műveletet végző
munkatársakat

keresünk.

Önéletrajzát az allas@any.hu 
email-címre várjuk!

Érdeklődni a munkakörrel és a felvételi
eljárásrenddel kapcsolatos részletekről

a humánpolitikai osztályon az
061/4311212, vagy 

a 061/4311243 telefonszámon lehet!

AllamiNyomda_KER-34_szerzodes_2018-04-13_65 x 101       

Munkalehetőség (főleg nyugdíjasoknak)
- irodai, telefonos munka 

- választható munkaidő: 6, 8 óra/nap
- heti 1-2 napra is van lehetőség

- nettó órabér: 500-700 Ft (heti fizetés)

Jelentkezés: +36-30/898-2013
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A Tavasz
tündér

Tedd a hiányzó darabokat a nagy 
képen a megfelelő helyre!

Ki lesz a győztes? Találd meg a helyes 
utat, és vezess el a célig!

IDEKI Manók 
költöznek Kőbányára

Melyik két madár ugyanolyan?

SZUDOKU

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
A Kőbányai Önkormányzat pályázatot
hirdet a Kőbánya területén élő vagy
sportoló tehetséges versenyzők részére.

A pályázatokat 2018. szeptember 3-án 17:00 óráig 
lehet benyújtani személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán, postai 
úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály, 1102 
Budapest, Szent László tér 29. címen vagy elektronikus úton, amelyet az 
elektronikus azonosítással rendelkezők a BP10HUMAN hivatali kapun 
keresztül, magánszemélyek a HanzikAgnes@kobanya.hu e-mail címen 
tehetnek meg.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 227-es 
telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető a Hivatal Ügyfélszolgálatain, 
vagy letölthető a www.kobanya.hu honlaptól.

Budapest, 2018. március                       

Kovács Róbert
Kőbányai polgármestere

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS
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A kőbányai labdarúgás életében külön-
leges eseménynek adott helyet a Mer-
kapt Maraton Sportközpont április 7-én. 
Összesen 16 csapat mintegy 200 focistája 
gyűlt össze, hogy részt vegyen az I. Kőbá-
nya Labdarúgó Tornán. A versenyt a kő-
bányai cégek csapatai számára írták ki a 
szervezők, hogy segítsék a munkaválla-
lók sportolását, de fontos cél volt az is: a 
kerület életében kiemelkedő vállalkozá-
sok munkatársai megismerjék egymást 
– és persze egy jót focizzanak is.

A rendezvény egyik fővédnöke, Kovács 

Róbert polgármester szívélyesen köszön-
tötte az összegyűlt csapatokat, sportoló-
kat és a versenyzők hozzátartozóit, akik 
szurkolni érkeztek a tornára. A városve-
zető nemcsak azért fogadta el örömmel a 
meghívást, mert Kőbánya gazdasági éle-
tében különösen fontos vállalkozások 
együttesei mérték össze erejüket, hanem 
gyakorlatilag „vezérszurkolóként” is jelen 
volt, hiszen a kupáért az önkormányzat 
gárdája is harcba szállt.

A 16 kompánia először négyes csopor-
tokban, körmérkőzéseken döntötte el, me-

lyikük juthat a legjobb nyolc közé, ahon-
nan a győztesek egyenes kiesési rendszer-
ben meneteltek a döntő felé. A csoport-
meccseket követően már kezdett kirajzo-
lódni, mely csapatok fognak nagy csatá-
kat vívni. A Kőbányai Önkormányzat há-
rom győztes mérkőzéssel végzett csoport-
ja élén, míg az NSV–Merkapt és a Ford 
Petrányi bizonyította: igazi gólzsákokkal 
állt fel, hiszen a csoportmeccseken tíz-tíz 
alkalommal találtak a hálóba.

A leg jobb nyolc között azonban a 
gyógyszergyári válogatottak is megmu-

tatták, mit tudnak. A CEVA véget vetett 
a Ford Petrányi veretlenségének, az Egis 
pedig a Drehert gyűrte le. Ezzel a döntőbe 
jutásért az Egis – Kőbányai Önkormány-
zat, illetve CEVA–NSV Merkapt párosok 
küzdhettek. A két gyógyszergyári csapat-
nak azonban a négy között már kevesebb 
babér termett, így ők a harmadik helyért 
mérkőzhettek, s a „bronz” végül 3-0-ás 
győzelemmel idén az Egisnek jutott.

Komoly izgalmakat hozott a döntő 
is. Az önkormányzat válogatottja egy-
értelműen bizonyította győzni akará-
sát, hiszen a döntőbe jutásért is gólzá-
poros, 4-3-as meccset vívott. A házigaz-
dák pedig igazán profi együttest állítot-
tak ki, hiszen két volt NB I-est is a sora-
ikban tudhattak. Korábban a Diósgyőr, az 
FTC és a Videoton színeiben Halgas Ti-
bor 60, míg dr. Szélpál Tamás a Diósgyőr 
és a Nyíregyháza csapatában 33 első osz-
tályú meccset vívott.

A kupáért hatalmas küzdelem folyt, 
és az első 2 x12 perc nem hozott döntést: 
mindkét oldalon egy-egy gól esett. Végül 
a büntetőpárbaj az NSV–Merkapt győzel-
mével zárult, így a vándorkupa egy évre a 
házigazdáknál maradt.

17 óvoda 355 munkatársa 
vett részt az Óvodai Dol-
gozók Sportnapján a Ko-
csis Sándor Sportközpontban, áp-
rilis 7-én. A tömegsporteseményt 
Radványi Gábor alpolgármester nyi-
totta meg. „Büszkék vagyunk arra, 
hogy kerületünkben nemcsak az él-
sport jelentős, de fővárosi összeha-
sonlításban is kiemelkedő a parkja-
inkban, biciklipályáinkon, futópá-

lyáinkon folyó tömegsportélet. 
Büszkék vagyunk azokra a hét-

köznapi emberekre, akik alka-
lomszerűen vagy rendszere-
sen sportolnak egészségük, 
kondíciójuk megőrzése céljá-
ból. Az óvodai dolgozók közé-
jük tartoznak” – fogalmazott.

A vetélkedő első részében a 
versenyző csoportok táncok-
kal, önmaguk énekes-játé-
kos bemutatásával alapoz-
ták meg a jó hangulatot. Ezt 
követően sorversenyeken 
döntötték el, melyik óvoda 

a legsportosabb. Olyan ver-
senyszámokban küzdöttek, 

mint a súlygolyósöprés, to-
jásültetés, labdaterelés és lab-

daszórás. A 17 csapat először a 
selejtezőben vívott egymással, 
majd a legjobbak a döntőkben 

mérkőztek meg. Harmadik he-
lyezett a Csodapók, máso-

dik a Hárslevelű, aranyér-
mes pedig a Kékvirág 

Óvoda csapata lett. A 
12–15 fős csapatokat 
természetesen túl-
nyomórészt hölgyek 
alkották, de szinte 
mindegyikben volt 

férfi versenyző is 
(gondnokok, karban-

tartók, kertészek). Az 
izgalmas sportnap után 

jólesett mindenkinek a 
babgulyás, végül minden 

versenyző ajándék szalma-
kalapban távozott a vidám 

sportvetélkedőről. 

A Kékvirág Óvoda nyert 
az intézményi sportnapon

Sportos óvó nénik 
és fitneszdadák 

Focitorna
kőbányai
csapatoknak
Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Merkapt Zrt. Nagy 
Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. az I. Kőbánya Labdarúgó Tornát, 
ahol 16 kőbányai csapat versengett a kupáért.

Útjára indult a kerületi vándorkupa

Önkor-
mányza-
ti csapat 
a „vezér-
szurkoló-
val”

május 6.2
Kőbánya
Újhegy Sportliget (A régi kőbányai streetball helyszín.)

szombat, 9.00 órától

május 6. Kőbánya2

június 10. Békéscsaba

június 16. Veszprém

június . Oroszlány30

július 14. Zánka

augusztus 11. Körmend

szeptember 8. Kecskemét

szeptember 15. Nyíregyháza

szeptember 22. Budapest
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