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Észszerű javaslatok
a közmeghallgatáson

Élénk érdeklődés mellett zajlott le az idei közmeghallgatás. A kőbányaiak gyakorlatilag rázúdították haragjukat a légi irányítókra,
akik egyoldalúan változtatták meg a gépek felszállási rendjét,
ezzel tönkre téve a kerület nagy részének nyugalmát. 3. oldal

Kampányt
indított
Makai Viki
Nemcsak kíméletlen
őszinteséggel beszél az
őt ért szexuális bántalmazásról Makai
Viktória ultrafutó, hanem
kampányt is
indított. Célja, hogy felhívja a figyelmet arra:
felelősségvállalással tenni lehet
az erőszak ellen.
11. oldal

Nívódíjas
Adventi
kerületi
épület
készülődés
Kőbányán

Lenyűgözték az Állomás utcai ügyfélszolgálati központ építészeti megoldásai a Budapest Építészeti Nívódíja 2018 pályázat zsűrijét. A testület a díj odaítélése mellett még egyszer gratulálhatott Kőbányának: a
Kerepesi úti Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő
kiemelt dicséretet kapott.
8. oldal

Junior Prima lett
Könyves-Tóth
Mihály
December 2-án felgyulladtak a város adventi fényei: az azt követő háromhetes időszakban
számos program várja a
kerület lakóit. Két helyszínen ingyenes korcsolyázási lehetőség, valamint hétvégi mulatságok
és koncertek közül válo4–5. oldal
gathatunk.

Különleges évet tudhat maga mögött a Magyar Állami Operaház
és a Tutta Forza zenekar ifjú trombitása. Miután ős�szel neves német világversenyen remekelt,
novemberben
megkapta a Junior Prima díjat is.
12–13. oldal

Elismerés a kerület
szépítéséért

Idén 176-an érdemelték ki a Tiszta udvar,
rendes ház címet, míg összesen 250 kerületszépítő vehetett át táblákat, okleveleket
és egyéb ajándékokat az önkormányzattól
az elvégzett munkájáért.
9. oldal

Ügyeljünk a szelektív hulladékgyűjtésre! 10. oldal
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Jelentős támogatást kapnak a társasházak

Díjeső
a testületi
ülésen

Élénk érdeklődés a közmeghallgatáson

A polgármester a Gesztenye Óvoda
intézményvezetőjének, Fenyvesiné
Huller Tímeának is gratulálhatott

Stabil pénzügyi helyzetének köszönhetően Kőbánya százmilliós
nagyságrendben képes a társasházak fejlesztéséhez hozzájárulni, hogy sok ezer lakójának életminősége javuljon.

Kellemes kötelességének tett
eleget D. Kovács Róbert Antal a
novemberi testületi ülés kezdetén. A kerület három kitüntető
díjat is bezsebelt, ehhez gratulált az érintetteknek. Köszönetet mondott az Állomás utcai
ügyfélszolgálat és a Kerepesi
úti rendelő építészeinek, mert
a két épület nívódíjat, illetve dicséretet kapott a fővárostól és
a Budapesti Építészeti Kamarától (erről bővebben a 8. oldalon olvashatnak), valamint bejelentette, hogy Kőbánya a Magyarország legszebb főtere díjat
nyerte a Virágos Magyarország
pályázaton (erről bővebben a
9. oldalon). Továbbá a 2016-ban
autistacsoportot indított Gesztenye Óvoda Zalabai Gábor-díj-

ban részesült az esélyegyenlőség megteremtéséért.
Ezt követően a képviselő-testület számos támogatásról is
határozott. Módosította a költségvetést, hogy hárommillió
forinttal segítse az Utcafront
Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézményét. Megfelelő
pályázatot adott le a Petrőczy
utca 39. szám alatti társasház,
így a kerület 124 ezer forintot
folyósít a lakóközösségnek biztonsági kamera telepítésére.
Szintén a társasházaknak jelent óriási segítséget, hogy a
jövőben az önkormányzat többek között lift felújítását, pince- és talajnedvesség-szigetelését, valamint csatornaháló-

zat és vízvezetékrendszer rekonstrukcióját is támogatja.
A lakóközösségek fejlesztését
célzó beruházások támogatására szeptember 17-ig 96 pályázat érkezett, összesen 420 millió forint értékben. A város legfeljebb 50 százalékig finanszírozná ezeket a munkákat, s úgy
döntött, összesen 220 millió forintot oszt szét a pályázók között. A már meglévő keret bővítéséhez 71,5 millió forintot csoportosított át.
Szintén segítséget kapott
négy társasház ahhoz, hogy
peres eljárását finanszírozni
tudja. A Bihari utca 3–5., Somfa köz 11., Somfa köz 2–12. és
Kékvirág utca 2–16. társasházak 2006-ban hőtechnikai fel-

újítás mellett döntöttek. A közbeszerzés kiírását követően a
társasházak kivitelezési, üzemeltetési és hőszolgáltatási szerződést kötöttek az RFV
Panelrekonstrukciós Kft.-vel.
A házak szerint azonban az
üzemeltetetési szerződés és a
hőszolgáltatási szerződés alapján történő további szolgáltatások nem valósultak meg, így az
ügy bíróságra került. Az elsőfokú ítélet a cégnek adott igazat,
ezért a társasházaknak meg
kell fizetniük a kft. 450 milliós
követelését. A per most a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik, s
hogy a társasházak elkerüljék
az óriási összeg megfizetését,
úgy 9 millió forintot kaptak a
további pereskedésre.

Hírek

A Tarkarét utcában működő Cu-Technik Kft. lett az
idei Üzleti Etikai Díj egyik
nyertese. Az ok, hogy az
épületgépészettel foglalkozó családi vállalkozás mindig ügyfelei igényeit tartja
szem előtt, így ha partnereit nem tudja megfelelően kiszolgálni, akár a konkurenciához is irányítja őket.

Elfogták
a rablót
Rendőrkézre került az a
rabló, aki riasztófegyverrel akart kifosztani egy
kisboltot az év elején az
Üllői úton. A támadónak
nem sikerült pénzhez jutnia, mert a bátor eladó egy
óvatlan pillanatban megragadta fegyverét, majd
egy érkező vevő segítségért kiáltott.

Hivatali
szünet az
ünnepek
alatt

Nem igazolhatjuk
a gyilkosokat
Idén négy nappal a nemCivil szervezetek is koszorúztak
zeti gyásznapot követően emlékeztek a Kőbányai Önkormányzat, civil szervezetek, intézmények és nemzetiségi önkormányzatok vezetői az
56-os forradalom és szabadságharc leverésére
az Éles saroknál. Ezzel a
város a kőbányai hősök
előtt tisztelgett, hiszen a
kerület védői 1956-ban
november 8-ig tartottak
ki az óriási szovjet túlerővel szemben.
forradalmat. A beavatkozásRadványi Gábor alpolgár- nak ezrek estek áldozatul, az
mester felidézte a forradal- azt követő megtorlásban 229
mi napok történéseit, majd a embert végeztek ki, tízezrek
november 4-i támadást, ami- ellen indult eljárás, nagy rékor 17 szovjet hadosztály, kö- szük börtönbe került.
zel 60 ezer katona indult
– Ez adta a legitimitást az
meg vérbe fojtani a magyar emberarcú szocializmus-

Igazgatási szünet lesz a
Kőbányai
Polgármesteri Hivatalban karácsony és újév között – ez időszakra azonban csak két munkanap, december 27-e és 28-a
esik. Az igazgatási szünet ideje alatt a hivatalban az ügyfélfogadás szünetel. Az idei utolsó
ügyfélfogadási nap december
21-e (péntek), a jövő évi első pedig január 2-a (szerda). A Kőbányai Közterület-felügyelet a feladatait folyamatosan ellátja.
Radványi Gábor
alpolgármester mondott
ünnepi beszédet

hoz? Kétségtelen, Kádár kezéhez vér tapad – mondta
Radványi Gábor, aki beszédét a Nobel-díjas francia író,
Albert Camus A magyarok
vére című kiáltványával zárta: „Csak úgy maradhatunk
hívek Magyaror-

szághoz, ha soha és sehol el
nem áruljuk azt, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat.”

Ötletelés
közösen
Vezetők munkára készen

Kitüntetett
vállalkozás

A felszólalási igényt
írásban kellett jelezni

A kérdezők három percet
beszélhettek

A megnövekedett repülőgépzaj gyakorlatilag egybekovácsolta a lakosságot a légi
rányítókkal szemben.
A Kőrösiben november második felében tartotta meg a Kőbányai Önkormányzat az idei
éves közmeghallgatást. D. Kovács Róbert Antal polgármester a bevezetőben számot adott
az önkormányzat elmúlt egyévi
munkájáról. Hosszan sorolta a
fejlesztéseket, illetve ismertette a terveket. Közben a lakosság
felszólalási jegyeket tölthetett
ki, s mindenki három percre
kapott szót. A kérdések legnagyobb hányada egyébként az
augusztus közepe óta megnövekedett repülőgépzajjal volt
kapcsolatos.
– Jól látszik a probléma mérete, mert míg tavaly még az
önkormányzathoz csak heti
egy-két bejelentés érkezett ez
ügyben, most naponta több tucat – mondta a polgármester.
A jelenlévők először minden e
témakörben elhangzott felszólalást meghallgattak, majd a
reptér (Budapest Airport) és a
légi irányítást végző HungaroControl szakértői válaszoltak.
Utóbbiak felszólalása több alkalommal a közönség nemtetszését váltotta ki, így a beszélgetést a város vezetői igyekeztek megfelelő mederben tartani. Révész Máriusz országgyűlési képviselő elfogadta, hogy
uniós előírás miatt változott
meg a repülők le- és felszállási rendje.
– Azt azonban biztos nem írja
elő a szabály, hogy a legsűrűbben lakott területek, így az Újhegy és az Óhegy felé kellett terelni a forgalmat – elégedetlenkedett a honatya, miután nem
tudott zöld ágra vergődni vitapartnerével.
Végül így D. Kovács Róbert
Antal sommázta a helyzetet:
– Észszerű, értelmes magyarázatot nem kaptunk. Most
a változtatás érdekében tárgyalni kell a légi irányítókkal,
de nem riadok vissza radiká-
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lis megoldásoktól sem – mondta, szavait pedig
dörgő taps és éljenzés fogadta.
Szabados Ferencné a Bajcsy
Kórház körüli parkolási gondok miatt kért szót. Mint a polgármester kifejtette: az ottani zsúfoltságot azok okozzák,
akik ingyenes parkolási övezetként használják a környéket. Ezért a megoldás a parkolási díj bevezetése lehet – az
idegeneket ugyanis távol tartaná, míg a helyiekre a kedvezmények miatt nem róna külön
terhet.
Többen az illegális szemetelők elleni erőteljesebb fellépést kérték, volt, aki ennek érdekében térfigyelő kamerák
kihelyezését javasolta. A kamerákról egyébként bebizonyosodott, hogy a lakosság nagyobb biztonságban érzi tőlük
magát. Kérés érkezett a Kertvárosból, hogy ott is épüljön ki
a rendszer, de dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitánynak el kellett utasítania, mondván, a kerület azon része biztonságosabb, mint több másik, a figyelmet ezért azokra kell helyezni.
A polgármester azonban Oskó
Dezsőnét megnyugtatta, hogy
2020-ig újabb harminc kamerával bővül a rendszer, s a Kőrösi Csoma Sándor út páros oldalára is kerül belőlük.
Szívmelengető és visszautasíthatatlan „üzletet ajánlott” a
Szőlővirág utcából Csizmadia
József Istvánné. A házuk előtti
kert talaja köves, de javasolta:
ha a város oda termőtalajt tesz,
ő saját pénzen kertet épít. Szabó Tibor is megnyugtató választ kapott: az Újhegyi uszoda
újranyitását követően is marad
a nyugdíjasok 200 forintos belépője.
A közmeghallgatás végén éles
vita bontakozott ki a Hős utca
15/A–B ügyében: az egyik civil szervezet aktivistái amiatt

emeltek szót, hogy szerintük az
önkormányzat alacsony árat fizet a szanálásra ítélt, lerobbant
tömbökben lévő lakásokért. Ezt
azonban Kőbánya vezetői cáfolták, hiszen a felkínált összeg
lényegesen magasabb, mint a
megállapított piaci ár.

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Szinte hihetetlen, hogy megint eltelt egy
esztendő. Azt hiszem, nem állok messze
a valóságtól, ha azt mondom: sokan vagyunk, akik úgy érezzük, ez az év szinte csak most kezdődött. Pedig ha egy kicsit megállunk, és függetleníteni tudjuk
magunkat a rohanó hétköznapoktól, úgy
egyértelműen rá kell eszmélnünk: ez az év
nemcsak eseménydús, de különleges is volt.
Számtalan beruházás alapkövét tettük le az elmúlt egy évben.
Hogy csak a legaktuálisabbakat említsem, tavaly ez idő tájt zártuk
be a Pongrác úti háziorvosi rendelőt, s várhatóan éppen ezekben a
napokban kapják vissza az orvosok, majd a lakosok az immár felújított, modern épületet. Szintén úgy egy éve adódott lehetőségünk,
hogy kerületünk évtizedes szégyenfoltját felszámoljuk: nekifogtunk a Liget teret egykor elcsúfító szolgáltatóház elbontásának.
Az ijesztően kongó betonszarkofág helyett hamarosan egy teljesen új zöldfelületnek örülhetnek a környékbeliek. Hosszan sorolhatnám még mindazokat a beruházásokat, amelyek lényegesen javítani fogják az életminőségünket, legyen szó közterületek
– Sportliget, Újhegyi sétány, Óhegy park –, középületek – Helytörténeti Gyűjtemény, a műemlék épület polgármesteri hivatal –
fejlesztéséről vagy országos szintű beruházásokról, úgymint az
Opera Műhelyház, a Közlekedési Múzeum vagy a Bosch kutatóközpontjának megépítése.
Külön öröm, hogy az elvégzett munkánkat már kerületünk határain kívül is elismerik. Óriási eredmény, hogy az Állomás utcai
ügyfélszolgálati központ Budapest Építészeti Nívódíját nyerte el,
míg a Kerepesi úti rendelő is kiemelt dicséretben részesült.
Megújult közintézményeink, felújított útjaink, gondozott köztereink ma méltóak bármelyik európai nagyvároshoz. Nekem mégis talán ilyenkor a legszebb kerületünk, amikor ünnepi díszbe öltöztetjük. A karácsonyi fények, a betlehemi jászol a Szent László téren, a tűzifából épült adományfa, az óriás adventi koszorúk a
körforgalmakban, az ingyenes korcsolyapályák, a Mély-tónál álló
óriásfenyő igazán ünnepivé teszi a karácsony előtti heteket. Várjuk Önöket az adventi rendezvényeinkre, melyek keretében – az ingyenes programok mellett – kerületünk rászoruló gyermekeinek
is gyűjtünk. A legkisebb támogatás is hozzájárul ajándékaikhoz!
Áldott adventet, meghitt karácsonyt és békés, boldog új esztendőt kívánok!

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

Fél évszázada
a betegek
szolgálatában
Zsúfolásig
megtelt a
Zsivaj utcai orvo si rende lő november elején, de szó
s e m vo l t
járványos
megbetegedésről.
Az aulában vidám
beszélgeté s vissz
hangzott:
a jelenle gi és az elmúlt évtizedekben ott dolgozók
ugyanis a rendelő fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepelték.
A jeles napot komoly szervezői munka előzte meg,
amelyben nagy segítséget
nyújtott dr. Fejér Tibor önkormányzati képviselő, a felnőttrendelő orvosa. Ő gyűjtötte össze azok nevét és elérhetőségét, akik egykor itt
dolgoztak – és a közel kétszáz munkatárs nevéről im-

Megtelt
a váró az
ünneplőkkel

Művésztanárok is
felléptek

Dr. Fejér Tibor
a szervezésben
segített
már a négy éve nagy felújításon átesett rendelő falain
elhelyezett emléktáblák is
árulkodnak.
– Ha egy településen az
egészségügy rendben van,
az már az ott élők biztonságához megfelelő alap –
mondta beszédében a meghívott D. Kovács Róbert Antal polgármester. – Ehhez az
önkormányzat vasat, üveget
és acélt tud adni, mint ahogy
minden évben fel is újít egy-

egy rendelőt. De a szívet, a
tudást és az elkötelezettséget az orvosok, nővérek teszik hozzá.
A köszöntőket követően a
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola tanárai
nak előadása és Mózes Árpádné szavalata szórakoztatta a vendégeket, illetve
a több évtizeden át a Zsivajban dolgozó kollégák meséltek az akár két generációval
ezelőtt végzett munkájukról.
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Látványos műsorokkal teszi felejthetetlenebbé a Kőbányai Önkormányzat az adventi időszakot

Karácsonyváró hangulat Kőbányán
December 2-án este kigyulladtak az adventi fények: a díszkivilágítás mostantól az egész karácsonyi időszakban ünnepi hangulatot ad a városnak. Az elmúlt években megszokott látványosságokból semmit nem kell nélkülöznünk,
így a kerületnek idén is két karácsonyfája van, az adventi vasárnapokon pedig színes program szórakoztatja a kőbányaiakat. Az önkormányzat jótékonykodásra is felhívja a lakókat, hogy rászoruló társainknak megszépíthessük
az ünnepet határon innen és túl.

D. Kovács Róbert Antal a város
fényeinek felkapcsolásához
gyerekek segítségét kérte

Fényárban a Kőrösi
Csoma Sándor sétány
HIRDETÉS

Igazi jégrevü fogadta a kerület
adventi programnyitójára érkezőket a Szent László téren (a volt
bölcsőde udvarán) ideiglenesen
felállított korcsolyapályán. A fél
négykor kezdődött programon
a Bea Ice Dance Team mostani és egykori növendékei látványos, zenés jégbalett műsort adtak Táncoló hercegnők címmel.
Az előadás megnyerte a felnőttek tetszését, de a gyerekekét
még inkább, hiszen a nagy sikerű Anasztázia című rajzfilm
Volt egy régi december című betétdalára siklottak a kecses lányok a jégen.

A hivatalos megnyitó háziasszonya Bényi Ildikó televíziós műsorvezető volt, aki D. Kovács Róbert Antalnak adta át
a szót. Mint a polgármester elmondta: a kőbányaiak idén is
két helyszínen korcsolyázhatnak ingyen, a másik pálya a Fekete István Általános Iskola
előtti területen várja a sportolni vágyókat.
Mivel az este a bemutatót követően kezdett leszállni, az egybegyűltek elindultak a szomszédos Kőrösi művelődési központhoz, hogy ott a díszkivilágítás
felkapcsolásának legyenek tanúi.
A nagy kapcsoló elfordításához a
polgármester gyerekek segítségét
kérte, s a közös munka meghozta
gyümölcsét, a csavarintást követően kigyulladt a Kőrösi Csoma
Sándor sétány díszkivilágítása,
de a helyszíntől messzebb lévő
Újhegyi sétány és a Kőér utca egy
része is fényruhát kapott.
Ám nemcsak a szikrázó égők
hirdetik majd, hogy Kőbánya
ünnepre készül. A körforgalmakba telepített adventi koszorúk mellett a várost ismét
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két karácsonyfa díszíti. Egyik a
Mély-tó vízbe nyúló stégjén álló
fenyőfa, a másik pedig a tavalyról már jól ismert rönkfa. Ezt a
Szent László téren álló, 40 tonna tűzifából épített pompás gúlát a vízkeresztet követően szétszedi a kerület, s a hasábokat a
rászorulóknak adja.
A lámpagyújtást követően
mind a Kőrösi előtt, mind a falain belül felpezsdült az élet.

A fűtött, barátságos előterében
ugyanis több asztalnál gyerekek gyakorolhatták a porcelánfestést, és az ékszer-, mézeskalács és adventi koszorú készítését. Kint pedig krampampulit,
forró teát osztogattak az ünneplőknek, akik egy különleges kőbányai bögrét is kaptak az italokhoz. A meleg itókáért nem
kellett fizetni, mint ahogy a bögréért sem, a szervezők csak an�-

Meleg otthon
a kis Jézusnak
Idén is várja a kőbányai
kis Jézus azon családokat, akik egy-egy éjszakára befogadnák. A Szent
László téren álló betlehemből ugyanis előzetes
egyeztetés után bárki hazaviheti egy éjszakára.
A betlehemet a Nagycsaládosok Kőbányai
Szent László Egyesülete építi már kilencedik
éve. Mint Himbergerné Kaszap Katalin elnöktől megtudtuk, a kisded
Ágnes és Vivien évek óta
hazavitelére a kobanyafogadj
ák be a kis Jézust
betlehem@gmail.com email címen lehet jelentkezni. Csak azt kérik, hogy gizgatottabb, ölelgeti, szea köztéri betlehemből senki retgeti a babát, vele alszik,
ne vegye el engedély nélkül és különösen mosolygósan
a napközben ott pihenő kis- ébred. Másnap mindannyian
dedet, mert ezzel a soron kö- úgy érezzük, még tartalmavetkező családnak óriási csa- sabb lett az életünk. Reggel
lódást okozhat.
visszavisszük a kisdedet a já– Két gyermekünk van, szolba, Vivien könnyes szemMárk és Vivien, nekünk is a mel búcsúzik tőle, miközben
karácsony, a szeretet ünne- elmondunk még egy imát a
pe a legfontosabb – mondta betlehem előtt. MegtisztelBagdiné Kleinheincz Ágnes, tetés, hogy a kis Jézust befoaki évek óta december 26-án gadhattuk, köszönjük a bizalviszi haza családjával a kis Jé- mat a Szent László-templom
zust. – Amikor érte megyünk, plébánosának, Attila atyának
a kilenc éves kislányunk a le- és Kati néninek!

Gondolni kell
a rászorulókra is
A Kőbányai Önkormányzat évek óta igyekszik szebbé tenni a rászoruló időskorúak és gyermekes családok karácsonyát. Ezért idén
1600 darab, hétezer forint
értékű ajándékcsomagot
osztott szét. Akárcsak az elmúlt években, úgy a csomag
idén is tartós élelmiszereket
– liszt, rizs, olaj, kristálycukor
–, valamint kekszeket, csokoládét, szaloncukrot tartalmazott, de most egy kicsit több
kerülhetett a zacskókba: a
csomagok aszalt gyümölcsöt, nescafét és filteres teát
is rejtettek.
Aki úgy érzi, szeretne segíteni a rászorulóknak, az megteheti az önkormányzattal és
a városi cégekkel. Az adven-

ti vasárnapokon krampampuli, tea, sült alma illata lengi be a kerület több pontját,
s az ajándék bögrékbe mért
meleg italért felajánlott tetszőleges összegből Kőbánya
a kerületi rászoruló gyermekeknek vásárol ajándékot.
Gyűjtés indult Böjte Csaba
dévai alapítványa számára.
A Baptista Szeretetszolgálat
kampányához csatlakozott a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
is, az akció lényege, hogy
egy cipős dobozba bárki csomagolhat tartós élelmiszert,
játékokat és ruhákat, hogy
ezekkel megajándékozza a
dévai árvákat. A dobozokat
a vagyonkezelő telephelyén
(Ceglédi utca 30.) is le lehet
adni munkaidőben.

nyit kértek, hogy mindenki valamilyen összeget ajánljon fel a
jótékonysági akció keretében.
A pénzből ugyanis a rászoruló
kőbányai gyerekeknek vesz a város karácsonyi ajándékot.
Az estet a Pódium Színház
Mézeskalács buli című interaktív zenei műsora és tűzzsonglőr
show zárta, ami pillanatok alatt
átmelegítette a közönség elgémberedett tagjait.

Mikulás
a Görög
Klubban

A megszokottnál kicsit hamarabb, december 2-án érkezett
a Mikulás a Kada utcai Görög
Klubba, ahol görög és magyar
gyerekeket ajándékozott meg. A
fiatalok műsort adtak: versikéket
mondtak, énekeltek hangszeres
kísérettel, amikor egyszer csak
hatalmas dörömbölést hallottak, és kitárult az ajtó. A Mikulás
lépett be, akinek a gyerekek nagyon megörültek. Az öreg hószakállúnak mindenkihez volt egy
jó szava, de felhívta a kicsik figyelmét, hogy a mikuláscsomag
elsősorban a szeretetről szól, s
nem a benne lévő csokoládéról.
A gyerekek a hangulatnak megfelelően mikulásénekekkel köszönték meg az ajándékokat.

„Tegyetek jót
haragosaitokkal”

Advent minden évben
új esélyt ad, hogy a túlhajszolt mindennapjainkon változtatva készüljünk a karácsonyra, megélve ezzel az
ünnep szépségét, átérezve igazi jelentőségét. Ehhez azonban nyugalomra van
szükségünk, hogy Isten megszólaljon bennünk, állítja Cseh Zoltán atya, a Kőbányai
Szent György Plébánia plébánosa.
– Mi szükséges ahhoz, hogy
a maga teljességében tudjuk
megélni az adventi ünnepkört
és a karácsonyt?
– Az advent készületi időszak, előkészít bennünket Jézus születésére. Ezt segítik a
roráté misék, amikor reggel 6
órakor, még sötétben jövünk a
templomba, de az adventi koszorún egy-két vagy akár három gyertya is ég. Ez szimbolizálja, hogy a fény egyre nagyobb erőt vesz a sötétségen, márpedig Krisztus jelenti a fényt, vagyis a szeretetet,
a békét a megváltást az emberiség számára. És advent
lényege, hogy átérezzük ennek az isteni ajándéknak a jelentőségét.
– És aki nem vallásos eny
nyire?
– A csendnek nagy szerepe
van a felkészülésben, ezért
ilyenkor nem árt elővenni a
Bibliát. Nem kell órákat olvasni, a fontos az, hogy az elhatározásunkban, például a
napi olvasásban legyünk következetesek. Korunk rohanó
életstílusa, a vásárlási forgatag nem hagyja nyugodni az
embert, nem tudunk elcsendesedni, hogy az Isten megszólaljon bennünk és a lényegre koncentrálhassunk.

Zoltán atya
szerint adventben
nyugalomra van
szükségünk

De lehet valami lemondást is
vállalni, például tévé vagy internet böjtöt, amivel jelzem:
„Uram, ezt az időt most rád
szánom”.
– Mi legyen felebarátainkkal,
esetleg haragosainkkal? Nem
jó alkalom ez az időszak a békülésre?
– De, mert a megbocsátás
és az irgalmasság is előtérbe kerül ilyenkor, hiszen aki
el tudja engedni a sértéseket,
az meg tud bocsátani. Ráadásul orvosok is bizonyították,
hogy aki kiegyensúlyozott,
nem tart haragot, ritkábban
betegszik meg. Akkor tudom
igazán szeretni az Istent, ha a
másik emberben szeretem őt.
Még olyat is, aki engem gyűlöl, hiszen Jézus azt mondja:
„imádkozzatok ellenségeitekért, és tegyetek jót haragosaitokkal”.
– Az ünnep a szűk család ünnepe is. Ezt hogyan éli meg
egy katolikus pap?
– Szenteste délutánján még
eljönnek a hívek megnézni a
Pásztorjátékot. Az estét édesanyámnál töltöm, megvacsorázunk. Utána visszajövök este
10-re a templomba, imádkozok, majd 11-től már kezdődik
az orgonajáték, így újra együtt
vagyok a hívekkel.

Programok karácsonyig
Nem kell elkeserednie azoknak
sem, akik lemaradtak a december 2-i adventi vidám műsorról.
Advent második és harmadik
vasárnapján hasonló izgalmakban lesz része mindenkinek.
December 9-én szintén 16 és
19 óra között az Újhegyi Közösségi Házban folytatódik a gyerekek számára a kézműves foglalkozás, s izgalmas programnak ígérkezik a Kőbányai XFaktor Show, valamint a rendezvényt záró ünnepi fényjáték. Ugyanitt Karácsonyi kézműves játszóház december 15én is várja a kicsiket és nagyokat 11.30 és 13.30 között.
December 16-án 16 és 19 óra
között ismét a Kőrösibe térnek vissza a művészek és a mutatványosok. Az adventi ételek
kóstolója és az elmaradhatatlan
kézműves foglalkozások mellett
a Tutta Forza Zenekar adven-

A kézműves
játszóház
nagy sikert
aratott

ti műsora is színesíti a programot, majd betlehemi játékok és
ünnepi fényjáték zárja a programot.
December 22-én 11 órára pedig a Kőrösi kedvezményes
jegyvásárlási lehetőséget kí-

nál a kerületi nyugdíjasoknak a
Tutta Forza előadásában látható Diótörőre. Minden kőbányai
lakcímmel rendelkező nyugdíjas a készlet erejéig két jegyet
vásárolhat egy áráért, a kedvezményes összeg 1000 forint.
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102 évesen hunyt el Kőbánya legidősebb polgára

Ékesítse otthonát saját készítésű dekorációval

Tegyen díszt az ajtóra is!
Az adventi koszorú a lakás dísze lehet az
ünnepváró időszakban, de mit tegyünk,
ha nemcsak a szobában szeretnénk karácsonyi hangulatot teremteni? Készítsünk alig fél óra alatt ajtódíszt, amelyben a szomszédok és az érkező vendégek
is örömüket lelhetik. A Kőbányai Hírek
a Kőrösi egyik programszervezőjével,
a kézműves-foglalkozásairól jól ismert
Kires Ica nénivel készítette el a karácsonyfát formáló díszt.
Alapanyagok:
– A4-es méretű kartonlap, tujaágak, rafia, „díszek” (termések – pl. makk – , bogyók, szárított narancskarika, apró tobozok, csillag alakú, színes száraztészta)
Eszközök:
– olló, ceruza, ragasztópisztoly vagy
technokol, lyukasztó, csípőfogó vagy
metszőolló
Vágjuk ki
kemény

kartonból a tetszőleges méretű fenyőfát, amelynek sablonja a szükséges eszközök között látható a képen. A sablon
tetejét lyukasszuk ki, hogy legyen hely
az akasztónak.
A kivágott formára ragasszuk fel a
tuja ágait. A sablon mentén a lelógó
ágakat csípőfogóval vagy metszőollóval

2.

vágjuk le. Ezekkel a kisebb darabokkal
boríthatjuk az üresen maradt apró helyeket. Fűzzük a lyukba a rafiát, készítsünk hurkot.
Díszítsük fel a fát: az ágak közé ragasszuk be az apró terméseket,
tésztát stb., míg a maradék rafiából kössünk apró masnikat!

3.

Röfi-vágta és kolbásztöltés a Csősztoronynál

1.

Szakszerű
bélelőkészítés

Karácsonyfa az asztalra
Ízléses dísz lehet az asztalon a miniatűr karácsonyfa,
amely néhány perc alatt elkészíthető. Vásároljunk kisebb cserepet, amelybe ragasszuk a magunk szedte,
arányaiban megfelelő méretű tobozt. A tobozt fújjuk le
arany- vagy ezüstfestékkel, illetve a tobozpikkelyek végeire ragasszunk kis gyöngyöket, amelyeket a boltban
usz_18_133x211_FT.pdf 1 2018. 11. 16. 13:51:12
kapható
gyöngygirland szétvágásával nyerhetünk.

Múltidéző
disznóvágás

A darálás
férfimunka
volt

HIRDETÉS

Makai Viktória
mindenkit futni
csábított

12
31

Vidám programok várták az érdeklődőket az Óhegy parkban a december 1-jei kolbásztöltő versenyen.
A Csősztoronyban megtartott disznóvágáshoz sportprogram, a Röfivágta kapcsolódott, de a látogatókat finom falatok is várták.
A hagyományápoló kolbásztöltő
versenyen négy csapat indult: az önkormányzat, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Kőrösi és a helyi média –
Kőbányai Hírek, TV10 – válogatottja. Az igazi disznóvágó időhöz elkelt kezdetnek egy kupica lélekmelegítő, de a fél sertés szakszerű szétbontása után a csapatok megkapták a 10-10 kiló húst, aminek ledarálása annyira embert próbáló feladatnak bizonyult, hogy ezt követően már nem kellett az időjárás miatt aggódni. A titkos recepteket mindenki maga hozta, és természetesen

a pirospaprika fajtája és mennyisége
is központi kérdés volt, hiszen abban
legtöbben egyetértettek, hogy ez
adja a készülő kolbász lelkét.
A munka közben a rendezvényre
érkezők konyhatitkokat leshettek el,
forró italokat kortyolgathattak, a jó
hangulatról Várfi Sándor, a Pódium
Színház tagja gondoskodott. Közben
Makai Viktória ultrafutó a Röfi-vágta
keretében mindenkit futásra csábított. Ez azonban nem verseny volt, a
hétszeres magyar bajnok a sportolni
vágyókkal felvette az iramot, s ennek
megfelelően tehették meg az Óhegy
park futókörén az 1400 métert.
A látogatók kóstolót is kaptak az
elkészült kolbászokból, s a zsűri a
győzteseknek járó vándordíjat, az
egyméteres, díszes fakanalat a médiacsapatnak ítélte.

Halászlé az ünnepre
Idén sem kell lemondania a halászléről annak, aki az ünnepi készülődésben nem szeretne otthon a hallal bajlódni. A legismertebb kőbányai éttermek idén is készítenek elvitelre halászlevet, amelyet akár szenteste napján, néhány órával a vacsora előtt is el
lehet vinni.
A Torockó Vendéglőben a legkésőbb
december 22-ig megrendelt passzírozott szegedi halászlé 24-én 9 és 12 óra
között vehető át, ára 1780 forint. Az
étel adagonként 2230 forintért kérhe-

tő belsőséggel is. A Zila Vendéglő 21-ig
várja a rendeléseket ponty- (1800 forint) és harcsahalászléjére (2000 Ft),
amelyet 24-én 8-tól 13 óráig lehet átvenni. A belsőség ára 680 forint adagonként. A Csősztorony Bisztróban a
december 16-ig leadott rendelésekért
22-én és 23-án lehet menni, a harcsafilével készült hallé 1690 forintba kerül.
A Kő Caféban pedig a december 20-ig
megrendelt pontyfilés halászlevet 24én 8 és 12 óra között lehet elvinni 1200
forintért adagonként.
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Egy évszázad
tanúja

Dr. Bernáth
Zoltán

A jogtudós dr. Bernáth Zoltán finom modoráról, közösségszervező erejéről és legendás humoráról
is ismert volt.

Októberben hunyt el a kerület másra találtak. Az egykori ta- tet. Akárcsak finom modoráról,
legidősebb polgára, dr. Bernáth nácsvezető bíró jól járt párjá- úgy legendás humoráról, ami
Zoltán. Az 1916-ban született val, hiszen közös életük motorja élete végéig elkísérte, szintén
jogtudós temetésén Radványi a feleség lett, ő intézte a hivatali ismert volt. Összegyűjtött életKözös
Gábor alpolgármester is részt ügyeket, szervezte a programo- bölcsességeiben szellemesen
képen Oti
írt szakmájáról, kollégáiról, de
vett, nem sokkal a végső búcsút kat, de még autót is ő vezetett.
nénivel
követően pedig ismét meglátoBernáth Zoltán nyugdíjas év- még a bűnözőkön is élcelődött,
gatta az özvegyet, Oti nénit, hi- tizedeiben is aktív volt. A Hor- mondván: „Visszaeső bűntet- Saját
szen az idős kőbányai párral ba- thy Miklós Társaság tagjaként tesnek is van bűnbánata. Sirat- kötetek
ráti kapcsolatot ápolt. A város- könyveket írt a kormányzó- ja, hogy elkapták.”
vezetőt lapunk is elkísérte, hogy ról és koráról, de szakmai köegyütt emlékezzünk a 20. szá- tetei mellett a magyar nemzetzad egyik tanújára.
ről szóló műveit és verseit is
– Zolival csak felnőtt fejjel, kiadták. Századik szüleBudapesten ismerkedtünk meg, tésnapján megkapta
pedig mint kiderült, Nyíregyhá- a Magyar Arany
zán szinte egymás mellett lak- Emlékkeresztunk – mesélte Oti néni. A találkozó nem véletlenül késett. Oti
Deák Lilla és a csatába
Mátyás korabeli dallamok
néni még az elemi iskola padját
induló Mátyás király
koptatta, amikor Zoli bácsi már
a jogi egyetem felé kacsintgatott, hogy később ügyvéd édesapja nyomdokaiba lépjen.
A II. világháború Bernáth
Zoltánt sem kímélte. A fess
hadnagy a világégés után
csak egy évvel tért haza
a francia fogságból, ahol
ta lá lékonysága a ligha hagyhatta cserben.
Hogy, hogy nem, de például a pisztolyát egész
idő alatt magánál rejtegette.
Nem meg lepő,
hogy a háború után
kiépülő új rendszer
nem nyerte meg a
mélyen va llásos,
polgári származáKiállítás
sú ember tetszését.
a legjobb
Ennek gyakran hanAlpolgármesteri
művekből
got is adott, de olyan
gratuláció
kétértelműen fogalmazva, hogy az elvtársi fejmosások alkalmával könnyedén
és sikerrel bizonygatta a kritika ellenkezőjét.
Közösségépítő személyiségként – immár Budapesten – az ötvenes évektől
a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei öregdiákoknak klubot szervezett. E munkának köszönheti, hogy Oti
nénit megismerte. Igaz, akkoriban mindketten házasok, családosak voltak; Zoli
Csoportkép
Simon Balázs: Visegrád
bácsi már hatvan is jócskán
a díjazottakkal
elmúlt, amikor végleg egy-

Rajzverseny
Mátyás királyról

Mátyá s, az igazs ágos
címm el hirdetett gyere kekne k rajzpályázatot a
Szent László Király Alapítvány a Kőbányai Önkormányzat támogatásával. Az uralkodó születésé nek 575., illetve
trónra lépésé nek 560.
évford ulójára kiírt pályázaton a gyerekek valóság gal elhalm ozták
műveikkel a zsűrit. Mint
a Kőrösiben tartott díjátadó házia sszon ya,
Földé nyi Kriszt ina elmondta, közel kétszáz
munka érkezett be.
Az ünnep séget Wee
b e r Tibor alpol g ármeste r Huny adi Mátyás nagys ágát mélta tó szavai, illetve a Kroó
György művészeti iskola növen dékei nek gitárjátéka nyitotta meg.
Ezt követően a három
koros ztály legjob bjai
vehet ték át a díjaka t,
vagyi s a társas játéko kat és a könyveket. A
4. osztályos Deák Lilla
szintén a Kroó György
iskolá ba jár, a képző művészeti szakra. Három másfé l órás foglalkozáson készítette
el művét, amivel az alsósok között első lett.
– Zsuzsa néni és Botond bácsi óráin festettem meg a csatába
induló Mátyás királyt.
Vízfestéket és tempe rát használtam. Ha felnövök , számítógép es
rajzfil mkész ítő vagy
festőművész szeretnék
lenni – árulta el Lilla.

Kívül-belül megújult
a Szent György-plébániatemplom
Közel féléves munkát követően ismét régi szépségében
láthatják a hívek a Sörgyár
utcában álló kőbányai Szent

György-plébániatemplomot.
Az épület 1994-es elkészülte óta ez volt az első jelentős
felújítás.

Mint Cseh Zoltán atyától
megtudtuk, a munkák két
ütemben folytak. Július–
augusztusban a belső rész
festése, a járólapok
csiszolása történt meg,
valamint a világítótesteket LED-es izzókra
cserélték a szakemberek. Kifestették továbbá az altemplomot is.
A közösség a kétmillió
forintos költség fedezésére önkormányzati támogatást nyert, így

csak az önrészt kellett előteremteni. Itt a következő lépés az urnatemető padlózatának csiszolása lesz.
A templom külső rendbetétele szeptember és november között zajlott. A tízmillió forint értékű, javarészt az erőforrás-minisztérium támogatásával végzett
felújítás során a kivitelezők a
cserepek és a csatorna kijavítását, a vízelvezetés megújítását és az épület vakolását végezték el.
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Enyhül a dugó a kerületben
Megfelelően halad a budapesti
hőgyűrű kiépítése a kerületben,
így enyhülhet a főváros óriásberuházása miatt kialakult közlekedési helyzet. December közepére a FŐTÁV Zrt. a Kőbányai
út, a Vajda Péter utca és a Fertő
utca most felbontott szakaszait
visszaadja a forgalomnak – tudta meg a Kőbányai Hírek a beruházó cégtől.
Ezt követően, december

15-től az Eiffel Műhelyháznál
az akna vasbeton szerkezeti
munkálatait végzi a FŐTÁV, így
az út ezen szakaszán kell sávlezárásra számítani. Jövő év február közepétől indulnak a beruházáshoz kapcsolódó elektrokorrózió-védelmi munkálatok, amelyek a Mázsa téren, a
Fertő utcában és az Oázis Kertészet bekötő útjánál zajlanak.
De a helyszínenként legfeljebb

két hétig, összességében március végéig tartó munkák már
nem zavarják a közúti forgalmat, csak a járdákat és a parkolókat érintik.
A 2022-ig tartó, a város számos részén zajló, negyvenmilliárd forint összértékű beruházás elkészültével egységessé válik a budapesti távhőrendszer. Ezzel nemcsak az ellátás biztonsága nő, hanem –

Zöldebb Kőbányáért indul mozgalom jövőre

Óriási elismerést kapott két közelmúltban épült, illetve felújított kőbányai épület. A Budapest Építészeti Nívódíja 2018 pályázaton a Kerepesi úti Felnőtt és
Gyermek Háziorvosi Rendelő kiemelt dicséretben részesült, míg az Állomás utcai Kőbányai Ügyfélszolgálati Központ példaszerű kialakításáért el is nyerte a
kitüntető címet.
A FUGA Budapesti Építészeti
Központ kiállítóterme a díjátadón zsúfolásig megtelt építészekkel és a főváros, valamint
a kerületek vezetőivel. A november 15-ei rendezvényen a
tömeg jól mutatta, milyen rangos szakmai esemény a Budapest Építészeti Nívódíj átadása. Ehhez méltó módon a díjazottak névsora is az utolsó pillanatig titok volt, még az eseményről készült tájékoztató anyagokat is csak távozáskor kaphatták meg a vendégek. Hiszen ezekből is idő előtt
derülhetett volna ki: mely építmények nyerték el leginkább
a Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettesből, a fővárosi főépítészből,
a Budapesti Építész Kamara
elnökéből, valamint Ybl-díjas
szakemberekből álló zsűri tetszését.
Kőbányát a díjátadón D. Kovács Róbert Antal polgármes-

ter és dr. Pap Sándor alpolgármester mellett Mozsár Ágnes
kerületi főépítész és dr. Szabó
Krisztián jegyző képviselte.
A város vezetőinek nem sokáig kellett azon izgulniuk, hogy
üres kézzel távoznak-e. Mint
kiderült, a zsűri a két nívódíj
mellett négy további épületet
kiemelt dicséretben is részesített, s utóbbiak közül rögtön a
Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő kapta az elsőt.
– A Kőbányai Önkormányzat 2014-ben tűzte ki célul az
épület átalakítását és korszerűsítését. A meglévő elavult
épület földszintjét elbontották, helyébe belső átriumos
térszervezéssel egyik oldalon a felnőtteknek, a másikon a gyermekeknek alakítottak ki rendelőegységet. Logikus, egyszerű térszervezésre töre-

HIRDETÉS

Utánfutóbérlés
a Kerepesi úti
AVIA-tól

nt
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Hívjon minket:

20 979 1555

A rendelő átépítésével
a paneles lakótelepek
minőségi megújítása zajlik

kedtek – hangzott el az ismertetőben. De a zsűri nem fukarkodott a további dicséretekkel
sem Mészáros Erzsébet, Szepesi János és Stiebel Rita tervezők munkájával kapcsolatban. Ezek szerint a „hűvös eleganciájú” épület a „paneles lakótelepek minőségi megújításának példája”, mind formai
megjelenése, mind korszerű épületgépészeti megoldása
példamutató.
A kitüntető címekre egyébként összesen tizennyolc, a
szabályok szerint 2015 eleje
és 2017 vége között használatbavételi engedélyt kapott épülettel neveztek a városrészek.
A mezőny erős volt: hipermodern fogadóépület, a megújult
Hild-villa éppúgy versenyeztek, mint a Klebelsberg-kastély. Így különösen nagy fegyvertény, hogy a kerület mindkét megpályáztatott épületével nyert, hiszen nem sokkal
később a Kőbányai Ügyfélszolgálati Központ nívódíjas
lett.

KERT ÉS BALKON

Elfelejtett évelőink

mivel többen vehetik igénybe a
környezetbarát fűtési lehetősé-

get – javulhat a főváros levegőjének minősége is.

Tarolt Kőbánya az idei nívódíjátadáson

Lenyűgözték
a szakmát
építészeti
remekeink
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Tágas, világos terek
az ügyfélszolgálat
épületében

További díjazottak

D. Kovács Róbert
Antal és dr. Pap
Sándor a díjjal

Az épületről írt dicsérő szöveg olyannyira stílusos volt,
hogy egy héttel később a polgármester – amikor a képviselő-testület előtt gratulált a
meghívott tervezőknek – még
mindig igyekezett felidézni a
sorokat.
– Az architektúra abszolút
mai, a szépen felújított eklektikus homlokzatok között az új
épületrész arányaival, a részletek léptékével, anyaghasználatával a szomszédok méltó társává válik, és nem harsogja túl őket. Úgy állnak egymás mellett, mint jól nevelt,
udvarias fiatalok az életvidám
nyugdíjasok között – idézte
D. Kovács Róbert Antal a foghíjtelken épült új, s a mellette
álló két századfordulós házról
Az alkotók logikus, egyszerű
térszervezésre törekedtek

Nívódíj:
 Graphisoft Park Fogadóépület, III. ker.
Kiemelt dicséret:
 Új Hegyvidék Galéria,
XII. ker.
 Palatinus Strandfürdő
műemléki főépület, Margitsziget
 Őrmezői P + R Parkoló és
Pavilon, XI. ker.

szóló ismertetőt. Vikár András, Lukács István és Gál Árpád tervezők munkájában a
zsűri szerint a bővítés és a városképi illeszkedés példaszerű, az ellentétekre épülő harmónia tökéletes, s a kivitelezést csak emelte a ma még fiatal belső kert látványa.
Az építészeknek a bíráló testülettől az elismerés mértékének megfelelően bruttó egymillió, illetve félmillió forint
jutalom járt, valamint a nívódíjas épület után rozsdamentes elismerő acélplakett is,
amely hamarosan az ügyfélszolgálat bejáratát díszíti.

Kerületszépítők
méltó jutalma
Mintegy kettőszázötvenen vettek át
ajándékokat, táblákat, okleveleket saját környezetük és a kerület köztereinek megszépítéséért.

A polgármester Alexandrának és Bogdán Tibornénak
gratulálhatott

Szilágyi-Sándor András
képviselő is táblákat
adhatott át
Idén is kitettek magukért a
szép kertek, balkonok, udvarok hívei. A Kőrösiben tartott díjátadón 176-an a Tiszta udvar, rendes ház, 53-an
pedig a Virágos Kőbányáért
elismerést vehették át, míg
15-en a legszebb konyhakertekért és heten a Tiszta, rendezett Kőbányáért címeket
érdemelték ki. A kezdeményezés 2011-ben D. Kovács
Róbert Antal polgármester javaslatára indult el, s az akkori 15 érdeklődővel szemben
idén 364 volt a pályázók, illetve az ismerősök által nevezett
kertészkedők száma.
– Lassan eléri az ezret a pályázatra az elmúlt években sikerrel nevezők száma, és Kőbánya nagyon büszke az általuk épített vagy rendben tartott környezetre – mondta D.
Kovács Róbert Antal. – De nem
lehetünk büszkék arra, hogy a
kerületben a szemetelés, az illegális hulladéklerakás problémát jelent. Éppen ezért a
zöld Kőbányáért az önkormányzat jövőre a Mozdulj Kőbánya! mintájára programso-

György Lászlóné
begóniasora
is elismerést
érdemelt

Agócs Zsolt
képviselő
körzete is
szépül
rozatot indít, amivel a környezettudatosabb viselkedést
népszerűsíti, legyen szó szelektív hulladékgyűjtésről, a
környezetterhelés csökkentéséről vagy madárvédelemről.
A polgármesteri köszöntőt követően lapunk állandó
szerzője, Hajnal Sándor tartott „továbbképzést”: a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója az évelők számos fajtáját mutatta be – erről bővebben állandó rovatában olvashatnak. Végül az elismerések átadása következett, amelyet a díjazottak az
ezekhez tartozó ajándék virághagymákkal együtt vehettek át körzetük képviselőitől

Elismerés Kőbányának is
Kitüntető címért utazhatott Nagykőrösre Kőbánya küldöttsége, élén
Radványi Gábor alpolgármesterrel. A Virágos Magyarország környezetszépítő verseny zsűrije idén
Kőbányának ítélte a Magyarország legszebb főtere díjat. A kerület ezt az
elismerést az Újhegyi sétány megújulásáért zsebelhette be.
A versenyen rendre kitűnően szerepelünk: tavaly Budapest
Főváros Különdíját érdemeltük ki, a zsűri szerint Kőbánya
ugyanis a budapesti kerületek között kiemelten sokat tesz a
kulturált és vonzó városkép kialakításáért, a természeti és az
építészeti örökség megőrzéséért és gyarapításáért, valamint
a lakosok összefogásának ösztönzéséért.

és az önkormányzat munkatársaitól.
György Lászlóné, a Pára
utca 6. önkéntes környezetszépítője Tiszta udvar, rendes
ház táblának örülhetett – ő lakótársai buzdítására kezdett
bele a közös udvar rendbetételébe. Mára pedig a környéken legendás a begóniasora,
igaz, e nimbusz fenntartásához elengedhetetlen, hogy
hetente legalább két-három
alkalommal kertészkedjen.
De a jövőben a Füzér u. 54/B-t
is díszíti a porcelántáblácska,
amit Bogdán Tiborné a polgármestertől vehetett át.
– Sok munkával jár a kertek gondozása, de nyugdíjasként most van rá időm. Bőven
akad segítségem is, hiszen az
egyik szomszédom és a közös képviselő mindig vállalják a nehezebb munkákat.
A ház előtti 40 négyzetméteres részt számos virág díszíti, ezek közül csodasövényt
és muskátlit is kaptunk az
önkormányzattól az Önnek
is szeretnék adni virágot pályázaton. Az udvari konyhakertben többek között málnát, citromfüvet, tárkonyt, bazsalikomot termesztünk, a locsoláshoz pedig a takarékosság érdekében a tetőről lefolyó vizet hordóban gyűjtjük –
mesélte Bogdán Tiborné, aki
egyik szomszédja kislányával
érkezett a díjátadóra.

Nagyszüleink korában az évelő növények hangsúlyos részét képezték
kertjeinknek. Az elmúlt évtizedekben a virágzó növényeink aránya eltolódott az egy- és kétnyáriak irányába. Az évelők kissé munkaigényesebb növények, de megjelenésükben, virágpompa tekintetében felveszik a versenyt az egy- és kétnyári növényekkel. Fedezzük fel újra őket!
A kiültetett évelők általában 4-5
évig használhatók. Jellemzően egy szezonban tartósan
egy-három hónapig virágoznak, majd a vegetatív (létfenntartó) részeiket fejlesztik. A téli időszakot föld alatti részeikkel vészelik át, vagy lágyszárú párnácskákkal. Hihetetlen faj- és fajtagazdagsággal rendelkeznek. A jól megválasztott növényekből kiültetett évelő ágyak egész évben
virágoznak.
A csillagőszirózsa (Aster ssp.) jellemzően kék és rózsaszín
színekben pompázik. Változatos magasságúak: 50 cm-től
két méter magasságig fejlődnek. Virágzási időszakuk nyár
közepétől késő őszig terjed. A kerti tollbuga (Astilbe arendsii) kb. egy méteresre fejlődik és júliustól szeptemberig
hozza a dús virágbugáit. Szintén a magasra növő évelők
közé tartozik a baracklevelű harangvirág (Campanula persicifolia) kék és lila virágait májusban hozza. Június–augusztus hónapokban örvendeztet meg minket sárga virágaival
a menyecskeszem (Coreopsis grandiflora). 30-40 cm-es termetével alacsony évelőnek számít.
A kerti dália (Dahlia x hibrida) talán a legismertebb évelőink közé tartozik, mégis jelentősen kiszorult a kertekből, talán azért, mert minden évben a dáliagumókat ki kell szedni
a földből, mert fagyérzékenyek, illetve tavasszal vissza kell
ültetni azokat. Higgyük el, megéri ez a pluszmunka, mert a
dáliák júliustól késő őszig ontják virágaikat a kék kivételével minden színben. A kasvirág (Echinacea purpurea) nemcsak dísz-, hanem gyógynövény is. Júliustól szeptemberig
virágzik. A kokárdavirág (Gaillardia aristata) az egyik nagy
kedvenc lehet a kertben. Nyár elejétől a fagyokig virágzik,
fényigényes és szárazságtűrő, közepes termetű évelő. Virágaiból száraz virágot is készíthetünk. A levendula (Lavandula angustifolia) szintén kedvelt évelő növény. Szárazságtűrése kiemelkedő. Kék, lila, esetleg fehér virágai több hullámban nyílnak a fagyokig. Kimondottan helyigényes növény. A margaréta (Leucanthemum superbum) június–
augusztus hónapban virágzik. Régen egyetlen kertből sem
hiányozhatott. Méltatlanul mellőzött évelőink egyike. Gyönyörű tartós fehér virágokat képez.
Ezeken kívül még számtalan évelőt ültethetünk kertjeinkbe. A kertészeti árudák is kezdik újra felfedezni az évelőket,
így azok beszerezhetők. Használjuk bátran a virágzó évelőket a kertjeinkben!
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója

Bírság nélkül
jelenthető be
az illegális kút

Vízgazdálkodási bírság kiszabása nélkül jelenthető be az a
2018. január 1-je előtt létesített
illegális kút, amelyre tulajdonosa 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér. A pozitív
elbíráláshoz a létesítménynek
meg kell felelnie a jogszabályokban előírt feltételeknek, így például a magáncélra fúrt, nem védőterületen álló, talajvizet vagy
parti szűrésű vizet adó kutakat
lehet legalizálni.
A kérelemhez benyújtandó do-

kumentáció tartalmát a 41/2017.
(XII. 29.) BM-rendelet határozza
meg, de bővebb felvilágosításért
a Kőbányai Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyintézőihez is lehet fordulni. A munkatársak a Szent László tér 29.
földszintjén a 26-os és 27-es szobában, illetve a 06 1 433 8383-as,
a 06 1 433 8370-es, valamint a
06 1 433 8260-as telefonszámokon érhetőek el.
Részletesebb tájékoztató elérhető a kobanya.hu-n.
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Közlekedő Kisokos kisdiákoknak
Megérkeztek
az első füzetek

A Szervátiusz Jenő Általános Iskola tanulói vehették át az első példányokat abból
a hiánypótló közlekedési munkafüzetből,
amelyet karácsonyig közel kétszázezer negyedik–ötödik osztályos diák kap meg országszerte. A Közlekedő Kisokost Révész
Máriusz, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, D. Kovács Róbert Antal polgármester és Abelovszky Tamás, a
BringaAkadémia projektvezetője, a kiadvány társszerzője rögtönzött tanóra keretében adták át.
A füzet a gyalogos, illetve a kerékpáros
közlekedés alapvető szabályait gyakoroltatja a gyerekekkel a technika és életvitel
tantárgy keretében, hogy az ismeretek el-

sajátításával a fiatalok tudatos közlekedőkké váljanak.
– Hazánkban egymillió lakosra évente
hatvankét halálos baleset jut, míg az EUban ötven, de egyes országokban mindössze
harminc – magyarázta a Kőbányai Híreknek Révész Máriusz, akinek a kezdeményezésére kapják meg az iskolák a munkafüzetet –, vagyis a közlekedési kultúra javításával évente több száz ember menthető meg.
D. Kovács Róbert polgármester lapunknak elmondta: a közlekedési ismeretek átadását minél fiatalabb korban érdemes elkezdeni, s ehhez az önkormányzat iskolai
és óvodai pedagógusképzéssel járul hozzá
a Kőbánya Bringa program keretében.

Run Away: felelősséggel az áldozatok iránt

Kampányt indított
Makai Viktória
Kezdődhet a tanulás

Ne a levegőt gyűjtsük
szelektíven!
Háztartási hulladékaink összetétele, 2014-es budapesti adatok
www.okopack.hu www.hulladek.eu

27,9% szerves

14,4% műanyag
11,8% papír

Környezettudatos tippek

Bár az emberek közel 80 százaléka állítja: szelektíven gyűj Hajtogassuk lapjára a kartondobozokat, s ös�ti a hulladékot, ezt a buzgalmat
szekötve helyezzük a gyűjtőedények mellé!
a valós adatok sajnos nem tá Az italosdobozt hajtsuk lapjára, mielőtt a papírmasztják alá. A november 17–
gyűjtőbe tesszük!
25. között megrendezett Euró Ásványvíz helyett vegyünk újratölthető (visszapai Hulladékcsökkentési Hét
váltható) szódát, vagy igyuk a fővárosban kitűnő
alkalmából áttekintettük, min
minőségű csapvizet!
kellene változtatnunk, hogy
 Ne kérjük a műanyag zacskót a boltban, mindig
környezettudatosabban éljünk,
vigyünk saját szatyrokat!
ezzel óvva rohamosan pusztuló
 Az olajos papír nem dobható a kék kukába,
bolygónkat is.
ezért a pizzásdoboz szennyezett részét tépjük le!
– Jelenleg Magyarorszá A hungarocellt tilos a műanyag közé dobni – tágon a háztartásokban képzőjékozódjunk, melyik áruház és hulladékudvar vedő hulladék mintegy 20 szászi vissza.
zalékát gyűjtjük szelektíven
 Az étolajos flakon – megfelelően kicsöpögtetve
– mondta Hankó Gergely ter– bedobható a sárga kukába.
mészetvédelmi mérnök, a Kör Biológiailag lebomló műanyagot ne dobjuk a
nyezetvédelmi Szolgáltatók és
szelektívbe!
Gyártók Szövetségének ügy Keressük meg a közeli hulladékudvart vagy hulvezetője. – Ez messze elmaladékszigetet, ahol az üvegek (zöld és fehér kuka)
rad a feldolgozó/újrahasznosíkülön gyűjthetőek.
tó kapacitások felső határától,
Az alacsony újrahasznosítási ráta miennek többszörösét is tudnánk hasznosítani Magyarországon. S nemcsak att elképesztő mennyiségű, egyébként
a mennyiséggel van gond, hanem a mi- értékes anyag megy veszendőbe. A manőséggel is. A budapesti sárga szelek- gyar lakosság fejenként átlag napi egy
tív gyűjtők (fém- és műanyag hulladék kiló hulladékot termel, vagyis évi 3,6 milgyűjtésére alkalmas) tartalmának fele lió tonnát – aminek egyharmada komposztálható, egyharmada anyagában újnem odavaló hulladékból áll.
HIRDETÉS

5,3% üveg
3,7% italos karton
2,7% fém

3,2% veszélyes hulladék
egyéb (pl.: fa- és higiéniai hulladék,

27,7% apró szemcsés hulladék)

TÉLI MADÁRETETÉS

Az ideális etetési intervallum október végétől – április közepéig, végéig tart.

NE HAGYD ABBA, HA ELKEZDTED!

Fontos, ha elkezdjük az etetést, akkor nem szabad abbahagyni, mert a könnyű
táplálékforrás megvonása hidegebb éjszakákon a madarak pusztulásához vezet.

Kérjük, hogy az etetők környezetében
a madarak nyugalmát ne zavarják!
AZ ETETÉSEN KÍVÜL FONTOS A MADARAK EGÉSZ ÉVI ITATÁSA IS.
Legjobb, ha műanyag alátétet használunk, mert ezekből könnyebben ki lehet szedni, ha megfagy
a víz. Nagy fagyok esetén keverhetünk kevés cukrot a vízbe, ezzel gátolva annak megfagyását.
További információ: www.mteweb.hu/teli_madaretetes.html
www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

préselhetnénk össze ezeket a csomagolóanyagokat. Jelenleg azonban a hulladékszállító járművek sok „levegőt” szállítanak, ami egyrészt gazdaságtalanná
teszi a szállítást, másrészt pedig a hulladéklerakóban felesleges helyet foglal a
sok össze nem taposott palack.
A szakember szerint azonban van remény, hiszen szelektívfronton javul a
helyzet, csak nagyon lassan. Környezetvédelmi szempontból viszont pozitívum,
hogy az átlagmagyar – igaz, sajnos lehet,
hogy csak anyagi okokból – még ma is
jóval kevesebbet hulladékot termel, mint
nyugati társai.

MADARAKNAK ADHATÓ ELESÉGEK
MAGVAK
• napraforgó tányér
• fekete napraforgó
• cirokmag
• fenyőmag
• köles
• lenmag
• fénymag
• muhar
• dió
• sótlan és nem
pörkölt mogyoró
• kesudió
• fekete dió
• sótlan pisztácia
• papagáj eleség

• pinty eleség
• szezámmag
• kukorica dara
• búza
GYÜMÖLCSÖK, BOGYÓSOK
• alma
• körte
• szőlő
• csipkebogyó
• kökény
ÁLLATI ZSIRADÉKOK
• cinkegolyó
• marhafaggyú

MADARAKNAK NEM ADHATÓ ELESÉGEK
• kenyér, kifli, zsemle
• kalács
• liszt
• ropi
• nyers tészta
• gépsonka
• száraz kutyaeledel
• morzsa
• paprikás szalonna
• sós szalonna

Játékos
bűnmegelőzés

Az utcai futás közben Kőbányán megtámadott és
szexuálisan bántalmazott sportoló őszinte vallomá
sa százaknak segített szembenézni az őket ért meg
aláztatással.
Számos társadalmi célú futáson, közérdekű eseményen vett részt az őt ért
támadás óta Makai Viktória hétszeres
magyar bajnok ultrafutó. A kerületben
novemberben a Kertvárosi Általános
Iskolában lakossági fórumot is tartott,
hogy a Run Away elnevezésű kampányában az erőszak és szexuális bántalmazás ellen lépjen fel.
A sportolónőt október közepén, otthonától nem messze, futás közben támadta meg egy férfi, aki brutálisan
megverte és szexuálisan bántalmazta.
A kétgyermekes anyuka megaláztatását bátran felvállalta, a megrázó eset
részleteiről kíméletlen őszinteséggel
számolt be a nyilvánosság előtt. Blogjában megírta, hogy az őt 30-40 percre foglyul ejtő, s mintegy negyed órán
át fizikailag is bántalmazó támadóval
milyen beszélgetést folytatott, a férfi
hogyan verte és kényszerítette szexre,
s mi járt a fejében, miközben a jó fizikumú erőszakoskodó azt állította neki:
korábban nemcsak bántott már nőket,
de gyilkolt is.

– Mindig foglalkoztatott, hogy egy
50 kilós nőnek milyen esélyei vannak,
ha meg támadjá k,
de most már tudom,
hogy nincsenek kész
megoldások. Fontos, hogy minden- Makai Viktória
ki a saját helyzeté- a támadás után
re való tudatos odafigyeléssel és felelősségvállalással tehet azért, hogy ő maga vagy más ne váljon áldozattá. Felelősek vagyunk a környezetünkben történtekért, és azért
is, amit ezen a téren másokról megtudunk. Nem járhatunk csukott szemmel
– mondta lapunknak Makai Viktória.
A sportoló várja azon szervezetek,
közösségek, de akár magánszemélyek
javaslatait is, akik tudnak azonosulni az üzenettel, és segíteni szeretnének. Nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni, elég, ha az emberek olyan
szemmel tekintenek körül, hogy miként lehet megelőzni az ilyen eseteket

– így például egy utcaszakasz kivilágításának indítványozása
is komoly előrelépés
lehet. Pozitív példákból nincs hiány, Kőbányán például már futóközösségek
alakultak, hogy a magányos sportolók ne eshessenek hasonló erőszak áldozatául, de volt olyan is, aki két hónapos ingyenes önvédelmi oktatást ajánlott azoknak, akik a Run Away-re hivatkozva csatlakoznak a sportklubhoz.
A kőbányai futónő szomorú története azonban nemcsak cselekvésre sarkallt sokakat. Makai Viktória több száz
levelet is kapott, sokban olyan sorstársai vallották meg neki egykori hasonló megaláztatásaikat, akik éveken át
szégyenkezve hallgattak a velük történtekről.

3,3% textília

rahasznosítható (szelektív) hulladék,
és csak egyharmada kidobandó szemét. De az alacsony újrahasznosítás mellett a szakszerűtlen gyűjtés is
probléma.
– Ha bárki elmegy egy egyszerű, utcai hulladékgyűjtő mellett, jól
láthatja, hogy az olyan italosdobozokkal, műanyag palackokkal van tele,
amelyeket gazdáik a szelektív gyűjtőbe
is dobhattak volna, s nagy részük egyáltalán nincs összelapítva – magyarázta
Hankó Gergely. – Összességében komolyabb energiabefektetés nélkül és egy
kis odafigyeléssel negyedére-ötödére
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A futónőt
százak
tisztelték
meg bizalmukkal

A háztartási hulladéknak csak egyharmada értéktelen maradék

Kevés újrahasznosítható hulladékot dobunk szelektív edényekbe, és
az összegyűjtött mennyiség jelentős része is rossz kukákban landol.

A MI KŐBÁNYÁNK
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• sós mogyoró
• étkezési fűszerezett tepertő
• nyers galuska tészta
• pattogatott kukorica
• csontkukac (fertőző)
• sós sajt
• kolbász
• gomolya
• csipsz
• nyers rizs

Védelmi gyakorlat
föld felett és alatt
Réteges Védelem 2018 néven
nagyszabású együttműködési
gyakorlatot szervezett Buda
pest Főváros Védelmi Bizott
sága Kőbányán. A sikeres ak
cióban 25 szervezet és 300 sze
mély vett részt az egységek
együttműködésének fejleszté
se érdekében. A Kőrösiben tar
tott eligazításon a szervezők
köszönetet mondtak D. Kovács
Róbert Antal polgármesternek
is, hogy a kerület a szükséges
három fő helyszínt az egyen
ruhások rendelkezésére bo
csátotta.
Ezt követően indulhatott a
mun ka : a paran c s 
nokságra riasztás ér
kezett, hogy a KÖSZIben – a forgatókönyv
szerint – ismeretlen
robbanás történt, az
ott szórakozók közül
mintegy százan meg
sérültek. A rendőrök,
civil rendfenntartók,
Fegymentők megkezdték a
verbehelyszín biztosítását,
mutató
illetve az emberek el
látását. A tömeges
szerencsétlenség mi
att a könnyebb sérül
teket az épület előtt,
illetve a közeli Kőrösi
ben látták el a szakem
berek.
Később a komman
dósoké lett a főszerep,
Készülnek a
ők a kőbányai pince
kommandósok
rendszerben megbújt
cigicsempész bűnszövetkeze védség tűzszerészeit, akik ku
tet hatástalanították némi tűz tyákkal és speciális robot se
párbajt követően. Mivel a hely gítségével felderítették a terü
színen robbanóanyagot is ta letet, majd elszállították a ve
láltak, ezért értesítették a hon szélyes anyagot.

Vicces szituációkban
kellett rögtönözni

Veszélyes mutatványokról és törvénysértő stiklikről kellett lebeszélniük –
vagy a szabályok szerint rábeszélniük –
társaikat a Krimit Tud? versenyzőinek.
A Maglódi úti büntetés-végrehajtási intézetben tartott országos bűnmegelőzési vetélkedő döntőjében 12 középiskolai
csapat versengett a televízióból jól ismert Beugró szabályai szerint.
A játék lényege, hogy a háromfős társaságok különleges helyzetben találták magukat. Egyikük a zsűri által előírt meredek ötlettel állt elő: ruhát akart
lopni, kábítószert eladni, esetleg osztálytársról bántó képet feltölteni az
internetre. A tervről kellett élénk vitát folytatniuk a csapatoknak, de mindenképpen humoros formában, hogy
a közönség és a zsűri jól szórakozzon.
Az improvizált beszélgetéseket Novák
Péter műsorvezető hirtelen közbeszólásokkal igyekezett más-más mederbe
terelni.
A nagy küzdelemben az országos verseny első helyezettje a pécsi Széchenyi
István Gimnázium csapata lett, a képzeletbeli ezüstérem a mezőberényi Petőfi
Sándor Gimnázium diákjainak nyakába
került, akik a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium csapatát előzték meg.

Pontosítás

Ellátás az utcán

Lapunk novemberi számában a Kerítést újítottak fel a rabok című írásunkhoz rossz kép került. A Maglódi
úti intézménnyel szemben álló házak közül nem a fotón szereplő, hanem egy a szomszédságában (mostani képünkön) álló ingatlanban történt a felújítás.
HIRDETÉS

Vágja ki
és tankoljon
olcsóbban!

kedvezmény minden üzemanyag
árából 2018. december 31-ig.

A kupon az akció ideje alatt, az üzemanyagok aktuális árából
egy egyszeri, literenkénti -5 Ft-os kedvezményre jogosítja
fel tulajdonosát a Kerepesi úti AVIA benzinkútnál (Kerepesi
út 89.). A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható
össze. A kupon 2018. december 31-ig érvényes.

A speciális
erők elfogták
a bűnözőket

X.ker. Kerepesi út 89.
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Könyves-Tóth Mihály karrierjét a Tutta Forzában eljátszott szólók is egyengették

Junior Prima
kőbányai
trombitás

Könyves-Tóth
Misi az ARD
versenyén is
remekelt

Bizton állíthatjuk, hogy a Magyar Állami Operaház és a Tutta Forza zenekar trombitásának, Könyves-Tóth Mihálynak emlékezetes marad ez
az év. A 27 esztendős kőbányai fiatalemberre valóságos díjeső hullott
az utóbbi három hónapban: novemberben Junior Prima Díjat nyert, ezt
megelőzően a világ egyik legnevesebb versenyén remekelt. Egyre nagyobb hírneve ellenére azonban állítja: Kőbányát és Magyarországot
nem cserélné külföldi karrierre.

PROGRAMAJ
ÁN
VALLOMÁS
A S Z E R E LE M
RŐ L
Müller Péter-e
st
December 9-é
n (vasárnap) 17
órától
a KÖSZI-ben

LÓ

LIZ I KARÁC
SONYA
Meseoperett
a Pódium Szín
ház
December 15-é előadásában
n (szombat) 10
.30-tól
az Újhegyi Kö
zösségi Házban
HOLLE ANYÓ
S EG ÍT
Népzenés téli
mesejáték
a Pódium Szín
ház
December 16-á előadásában
n (vasárnap) 10
.30-tól
a KÖSZI-ben
ÓÉVI NAGY H
EPA J!
Vörös István-k
oncert
December 27-é
n (csütörtök) 19
órától
a KÖSZI-ben
PÓKARÁC SO
NY
Póka Egon ka
rácsonyi konce
rtje
December 28
-án (péntek) 18
órától
a Kőrösiben
Ó ÉVB Ú C S ÚZ
TATÓ
SZ ILVESZTE
R I GÁL A
December 31-é
n (hétfő) 18 órá
tól
a Kőrösiben
ÓZ , A NAGY
VARÁZ S LÓ
A Pódium Szín
ház zenés mes
ejátéka
2019. január 6
-án (vasárnap)
10
.30tól a KÖSZI-ben
S ERE S S REZ
SŐ -EM LÉKM
Ű SOR
2019. január 12
-én
15 órától a Kőrö (szombat)
siben

– Mondhatjuk,
hogy ebben az évben minden összejött?
– Nagyon sikeresnek értékelem az esztendőt, hiszen
a Junior Prima Díj mellett
szeptemberben az ARD német közszolgálati rádióadó
trombitaversenyén a második hely mellé még a közönségdíjat és a legjobban előadott kortárs darab díját is
megnyertem. De ugyanilyen
fontos nekem, hogy az Operaház zenekara a legjobb zenekari művésznek választott
ebben az esztendőben.
– Már évek óta remekelsz a
versenyeken, egyre nevesebb
művész vagy, de a Tutta Forzáról le nem mondanál…
– Nagyon sok minden köt hozzá. A Tutta Forza a Kőbányai Zeneiskola zenekara volt, és a legrégebbi és legjobb barátaimmal
már 13-14 évesen együtt játszottunk benne, mint a suli növendékei. Közülük sokan nem a zenei
pályát választották, így itt léphe-

tünk fel együtt, úgyhogy a Tutta Forza nem munka, hiszen nem
is pénzkereseti lehetőség, hanem
örömzene. A nyári zenetáborába
például még most is visszajárunk
a bulik és a közös muzsika kedvéért; ez egy egész elképesztően különleges közösség. Az is fontos,
hogy mivel sok ingyenes és jótékonysági koncertet adunk, illetve
az önkormányzat rendezvényein
fellépünk, ezért könnyedén eljuthatok a kőbányai közönséghez. És
persze a volt tanárom, Bakó Rolland vezeti!
– Ő megmaradt mentorodnak?
– Több annál, a második apám.
Két másik tanáromnak, ifj. Kovács
Kálmánnak a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolából és
a Zeneakadémiáról Kirsch Jánosnak is nagyon sokat köszönhetek.
De Rolland mindig mellettem volt
a tanulmányaim során már egészen kisgyermek koromtól fogva.
– Hogyan kezdődött a zenetanulás?
– A Kőbányai Zeneiskolában, a
Kroó György elődjében a nagyma-

mám igazgató-helyettes volt. Én
rezes hangszeren akartam tanulni, és a nagymama mondta, hogy
most van egy nagyon jó tanár a suliban, Rolland. Bementünk hozzá,
és nekem is meg a szüleimnek is
nagyon tetszett. Végül ő szerettette meg velem igazán a zenét.
– És a Tutta Forza mit adott a
karrieredhez?
– 14 éves voltam, amikor megalakult és 17-18 évesen kezdtem
el benne szólózni. Ekkor dobtak
be a mély vízbe. Nagyon stresszelős voltam, ami máig nem múlt el.
De a sok szóló megtanított arra,
hogy lámpaláz ellenére hogyan
tudok megfelelő teljesítményt
nyújtani. És a zenekar koncert
jein ébredtem rá, hogy a közönség
szereti, amit csinálok. Azóta még
büszkébb vagyok rá, hogy kőbányai vagyok.
– Milyen volt az első nagy zenekar, ahová bekerültél? Azért az
biztosan más volt, mint a Tutta.
– Abban is Rolland segített: az
ajánlására kezdtem kisegíteni a
MÁV Szimfonikus Zenekarban.

Eleinte meg is illetődtem. Nagyon más volt, mint a Tutta Forza, ahol a klasszikusoktól a barokkon át a reneszánszig, filmzenékig mindent játszunk, és csak
röhögünk egyet, ha fújok egy gikszert.
– Az Operaház meghozta neked a külföldi turnék lehetőségét. Tetszik a munka ezen része is?
– Igen, de persze csak módjával,
mert jobban szeretek itthon, hazai közönség előtt játszani. Azért
már korábban is eljutottam Németországba, Ausztriába, vagy
éppen Szerbiába a kisebb zenekarokkal. Tény, nemrég Amerikából
jöttünk meg, megjártam Észtországot, a környező országokat, Japánt, Jordániát – csak hogy a legutóbbiakat említsem.
– Pedig sok zenész külföldre
vágyik, sokan más országban is
dolgoznak. Nem vonzott a gondolat?
– Nem, mert minden ideköt, a
barátok, a család, a párom. Persze külföldi szólókoncertekre
szívesen kimennék; rendszeresen hívtak az elmúlt időben Csehországba, az ARDversenyen elért eredmé-
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Folklórfesztivál
a Kőrösiben

Kirgiz tánc

Színes program

Pazar hangulat

nyem miatt pedig már kerestek
Németországból.
– Ha nem fújsz éppen, mit szeretsz csinálni?
– Sportolok, jöhet minden sportág. Gyakran futok, az Óhegy parkba
járok, ahol nemcsak futókör épült,
hanem kondipark is, és a saját testsúlyos edzés a mindenem. Várom
is a Sportliget felújításának befejezését. És persze a foci. Az Opera
válogatottjával tavaly a zenekarok és kórusok tornáját
megnyertük, a gólkirályi címet is sikerült
megcsípnem.

Valóságos körutazásra indulhattak a MEGA ART SM
Nemzetközi Folklórfesztivál
keretében a Kőrösiben megtartott Ethno Fest Budapest
nézői. Az ingyenes programon horvát, görög, magyar
táncosok mellett kirgiz és
litván művészek is felléptek,
s nemcsak a különleges táncok, zenék, hanem a nem mindennapi népi viseletek is elkápráztatták a nagyérdeműt.
Az est házigazdája, Szabó
Bogdán, a Kőbányai Szerb Önkormányzat elnöke elsőként
a kőbányai Koccintós Táncegyüttest konferálta fel, akik a
nézőtéren is helyet foglaló külföldi művész-

társak számára adtak ízelítőt
a magyar néptáncból és népzenéből. Az alaphangulat megadását követően az Égei-tenger
partján található Nea Jónia csoport jellegzetes görög táncát láthatták a nézők, majd a patinás,
1931-ben alapított horvát vasutas táncegyüttes, a Hrvatskih

Zeljeznica Varazdin következett. A balkáni körutazást követően a kirgiz Sapat csoport
ifjú hölgy táncosai, illetve a
litván Vitina tagjai fokozták
a hangulatot energikus táncukkal, illetve színes viseletükkel.
Az est végül a tervezettnél
sajnos rövidebb lett, mert az
iráni és indiai együttesek technikai okokból nem tudtak eljönni Magyarországra. De mivel jó
esélye van, hogy a 2019-es hasonló fesztiválnak is a kerület
adhat otthont, így az elmaradt
élményért a kőbányaiakat kárpótolhatja majd a jövő évi színes találkozó.

Festészet
fotós szemmel

Fent Győző a fotózást
is kitanulta

Ötvenéves a kőbányai zeneoktatás
Különleges zenei élményben volt
része a Kroó György zeneiskola
látogatóinak: az intézmény több
mint két tucat művésztanár közreműködésével tartott jubileumi
koncertet. A kerület idén ünnepli, hogy ötven évvel ezelőtt létrejött az önálló zeneoktatás, s megalakult a mostani intézmény elődje, a Kőbányai Zeneiskola.
– A fővárosi zeneoktatás több
mint hat évtizeddel ezelőtt, akkor még kilenc körzetben indult
el, s Kőbánya közös egységet alkotott a Józsefváros egy részével és a
XVII. kerülettel. A körzetek 1968ban váltak szét – ismertette a történelmi hátteret köszöntőjében
Széll Rita, az iskola igazgatója.
A közönség rendkívül színes műsort hallhatott, ami annak is köszönhető, hogy 2011-ben az iskola
– amely ekkor vette fel a 20. századi zenetörténet-írás és zenekritika
nagy alakjának, Kroó Györgynek
a nevét is – komoly fejlődésnek in-

dult, s ma már nagyon széles zenei
képzést biztosít. A diákok száma
mára elérte az ezret, mivel új tanszakok indultak számos hangszerrel – brácsa, fagott, oboa, nagybőgő
stb. –, valamint elkezdődött a színvonalas népzenei oktatás is. Így a
jubileumi repertoáron Debussy
szerzeményei mellett barokk darabok, népzene (moldovai és délszláv
dallamok) és kevésbé játszott szerzők művei is szerepeltek.
Mint dr. Széll Rita a Kőbányai
Híreknek elmondta, az iskola fejlesztésében komoly feladatot vállalt a Kőbányai Önkormányzat,
amely máig számos módon segíti
az immár állami fenntartású intézményt. A kerület rendszeresen
támogatja a hangszerek beszerzését – így a közelmúltban a Cziffra Fesztiválra két versenyzongora vásárlását –, valamint az európai fővárosokban rendszeresen
fellépő szimfonikus zenekar működését is.

November 15-e és december
9-e között Közös világ címmel
nyílt meg a Kőrösiben Varga
Eszter és Fent Győző tárlata.
– Kedvencem a realista ábrázolás, azokat az élményeket
igyekszem megfesteni, amelyek a mindennapok során érnek, akár egy kirándulás alkalmával – mondta Fent Győző. A művész alkotásaihoz rengeteg fotót is gyűjt, ám mivel
úgy véli, a legjobb saját élmény

alapján dolgozni, így a fényképészet mesterségét kitanulva
az ígéretes pillanatokat maga
örökíti meg. Mint az alkotó elmondta, míg ő a valóság ábrázolásában impulzívabb, addig
társa, Eszter aprólékosabb.
Az alkotó egyébként nem
végzett művészeti felsőoktatási intézményt, amit ma már pozitívumnak tart. Úgy látja, ezzel sikerült megőriznie művészi szabadságát.
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GYEREKSAROK

Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, hogy
írja meg azt a népmesét vagy azt a saját „költésű” mesét, amit az oda járó gyerekek a legjobban szeretnek. A
gyerekek kedvenc meséjét most a Kőbányai Bóbita Óvoda küldte el. A Grimm-mesét a Zöld nagycsoportosok illusztrálták.

Rajzolta Szél Fruzsina, 6 éves

Rajzolta Messel Ajsa, 6 éves

A suszter
manói

A rejtvény megfejtéseiből kiderül: az adventi koszorú gyertyái mely személyekre, közösségre utalnak, s ezek mit jelképeznek a katolikus szimbolika szerint.

SZU
DO
KU

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

Melyik két
kép azonos?

Rajzolta Bakcsi Orsolya, 6 éves

Volt egyszer egy suszter, értette a
mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogy, hogy nem, a végén
mégis úgy tönkrement, hogy nem
maradt egyebe, mint egyetlen pár
cipőre való bőre. Abból este kiszabta a cipőt, hogy majd másnap
elkészíti; tiszta volt a lelkiismerete, nem sokat emésztette magát a
jövendőn, gondolta, majd lesz valahogy, tisztességes ember csak
nem pusztul éhen; lefeküdt, és békességgel elaludt.
Másnap jó korán fölkelt, és neki akart
ülni a munkájának; hát ott áll készen az
asztalán a pár cipő. A suszter ámult-bámult, nem tudta, mit szóljon a dologhoz.
Kezébe vette a cipőt, alaposan végignézte, minden varrást, minden szögelést
apróra megszemlélt; nem volt azon semmi hiba, nincs az a mestermunka, amelyik különb lehetett volna. Hamarosan
vevő is jött. Nagyon megtetszett neki a
cipő. Fölpróbálta: éppen ráillett a lábára.
– Mintha csak nekem készítették volna! – mondta örvendezve, és mert úgy
találta, a suszter keveset kér érte, valamivel többet adott az áránál. Pontosan annyit, hogy éppen két párra való
bőr telt ki belőle. A suszter este ezeket
is szépen kiszabta.
„A többi munkát majd megcsinálom
holnap reggel – gondolta –, ráérek a dolgomtól.”
De mire másnap fölkelt, készen állt
két pár cipő, neki a kisujját sem kellett
megmozdítania. Vevő is akadt mind a
kettőre, jól megfizettek értük, s a suszter a pénzen most már négy párra való
bőrt vásárolhatott.
Harmadnap reggel azt a négy pár cipőt is készen találta. S így ment ez tovább napról napra, hétről hétre. Amit
este kiszabott, az reggelre elkészült.
A cipész hamarosan tisztes jövedelemre tett szert, és megint jómódú ember
lett belőle.
Karácsony táján egy este szokása szerint ismét kiszabta a másnapi cipőkhöz a bőrt, aztán mielőtt lefeküdtek, azt
mondta a feleségének:
– Hallod-e, lelkem, mi lenne, ha ma éj-

Rajzolta Brückner Anna, 6 éves

szaka fönnmaradnánk, és meglesnénk,
ki az, aki ilyen szorgalmasan segít nekünk a műhelyünkben?
Az asszony ráállt a dologra, hiszen
maga is sokat töprengett már rajta, csak
hát nem mert előhozakodni vele az urának. Mécsest gyújtott, és föltette a szekrény tetejére, aztán elbújtak a sarokban.
Onnét figyelték, hogy lesz, mint lesz.
Mikor a toronyban éjfélt ütött az óra,
egyszer csak valami kaparászást, topogást, izgést-mozgást hallottak; az ajtó
egyarasznyira kinyílt, és két kedves kis
manó surrant a szobába. Se szó, se beszéd, odaültek a suszter asztalkájához,
fogták a kiszabott bőröket, és munkához
láttak. Olyan fürgén, olyan ügyesen dolgoztak, parányi kis ujjukkal olyan szaporán varrtak, tűztek, hogy a suszter
azt sem tudta, hová legyen ámulatában.
A manók addig egy szempillantásra
sem hagyták abba a munkát, míg a cipők el nem készültek, és fényesre pucolva ott nem sorakoztak az asztalka mellett. Akkor egyet füttyentettek, s illa berek! – eltűntek.
Másnap reggel azt mondta a suszterné asszony:
– Meg kell hálálnunk ezeknek a manóknak, hogy jómódba juttattak minket. Pucéron szaladgálnak az istenadták, még jó, hogy meg nem fagynak! Tudod, mit? Varrok nekik ingecskét, kabátkát, mellényt, nadrágot, kötök nekik harisnyát is, te meg csinálj mindegyiknek
egy pár szép kis cipőt.
Egész nap ezen dolgoztak; az asszony
kezében szaporán járt a kötőtű, csattogott az olló, készültek a kis ruhák, az ember meg a székén kuporgott, és kalapált,
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szögelt, forgatta a
kaptafát, míg a kis cipőket meg nem csinálta. Este aztán a kiszabott bőr helyett
az ajándékokat rakták oda az asztalra;
szépen elrendeztek mindent, elbújtak a
sarokban, és kíváncsian lesték, mit szólnak majd a manók.
Azok szokás szerint pontban éjfélkor meg is jelentek, és tüstént dologhoz
akartak látni. Hanem ahogy az asztalra
esett a pillantásuk, lecsapták a szerszámaikat, és azt sem tudták, mihez kapjanak, mit simogassanak, minek örven-

dezzenek. Egykettőre bebújtak a kis ruhákba, felhúzták a kis cipőt, füttyentgettek, rikkantgattak, egyszerre csak cincogva nótázni kezdtek.
Ugye milyen csinos fiúk vagyunk?
Többet bizony nem is suszterkodunk
– énekelték; körültáncolták az asztalt,
szökdécseltek, ugrándoztak, végül aztán kiperdültek a szobából.
Nem is jöttek vissza soha többet.
A suszternak pedig élete végéig jól ment
a sora, mindig volt munkája, és minden
sikerült neki, amihez csak hozzákezdett.

Kőbánya új lakói
Várjuk a kobanyaihirek.
szerk@gmail.
com címre a
kerületi babákról készült, jó minőségű fotókat, és hozzá
néhány sort,
amely tartalmazza az egyévesnél fiatalabb csecsemő nevét, születési dátumát, valamint
egy, legfeljebb kétmondatos jellemzést. A tárgyban kérjük, jelezze a rovat
címét: Kőbánya új lakói.
„Kovács Benett Krisztián vagyok, a nyár első napján, 2018. június 1-jén születtem. Az itt látható képemen még csak 5 napos vagyok, de már akkor
anyukámat utánoztam.”
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Ferenc József gyakori vendégünk volt

Honvédelmi
sportnapok
fiataloknak

Túra Kőbánya
megismeréséért
A város apró titkait, érdekes történelmi tényeket tudhattak meg a túrázók a Mozdulj Kőbánya! utolsó állomásán.

A gyerekek íjászkodni
tanulhattak

Nemcsak a testmozgás örö
Különleges progmével gazdagodhattak az ér
ramok várták a fiadeklődők a Mozdulj Kő
talokat a Kőbányai
bánya! utolsó állomá
Honvédelmi Sportsán, a helyismereti tú
napok keretében a
rán. Az egyéves prog
Széchenyi István Álramsorozat záróren
talános Iskolában
Az eseménysorozat rendezvényei: dezvényén a polgár
november 16 -án.
mesteri hivataltól in
A Szent László gim
A helyi diákok melnáziumnál az érdeklő
dulva a résztvevők bejár
lett több kerületi in24. Kőbányai
Korcsolya
Lézeres
célzás az aulában
hattákNap
a kerületet, miközben dők arról hallhattak, hogy a he
tézményből érkez- 1 2018. 02.
Ügyességi versenyek korcsolyával
Verbai Lajos, a Helytörténe lyi polgárság milyen heroikus
tek látogatók, összeti Gyűjtemény vezetője az küzdelmet folytatott, hogy Kő
vár 2018-ban minden Kőbányánsen több mint hategyes helyszínekhez kapcso bánya saját gimnáziumot kap
százan vettek részt
2018. 03. 17. Kőbányai Úszó Nap
kerületi önkormányzatnál,
2
lódó
érdekességekkel ismer jon. Pedig akkoriban, a század
a rendezvényen.
12 órás úszás, 08:00 - 20:00 óra között legalább 25 m, bármilyen úszásnemben
, valamint a helyi tankerület kőbányai
tette
meg őket.
fordulón Kőbánya már az euró
Az edzettségi próMár
közvetlenül
az
indulást
pai sertéskereskedelem felleg
bákon a fiatalok a
2018.
04.
07.
Isaszegi
Kerékpáros
Túra
vára volt. E korszak csúcsán
követően
egyértelműen
kide
párjukat cipelve ver- 3
ocsis Sándor Sportközpont
300 ezer sertést is tartottak a
rült:
még
a
leggyakrabban
lá
60
km-es
Kerékpáros
túra
amatőröknek
senyezhettek, gyatott
nevezetességek
is
tarto
városban, s a malacoknak igen
g megőrzése, a rendszeres
korolhatták a „grágatnak meglepetéseket. Na jó dolguk volt, hiszen az ide lá
szerűsítése jegyében nátdobást ” vagy 4 2018. 04. 28. Rekordkísérlet Napja
ponta ezrek mennek el ugyan bon hajtott állatokat helyben
a sodronykötélpáÓhegy park futás
rozatot hirdet.
is a Szent László téren a gyer kicsit roborálták. A kényelem
lyán csúszást. Az udvaron zeres célzást. A teljesített felmekét védő anya szobra mellett re Ferenc József is rácsodálko
az íjászatot és a gördeszká- adatokért járó pontokat a dirdeklődésüknek, szabadidejüknek,
– ám
mivel az alkotásra csak zott, s megkérdezte: miért kell
2018.
05.
05.
Esélyegyenlőség
Napja
zást próbálhatták ki, a speákok
ajándékokra
válthatták.
b megfelelő programok közül.
szemből
tekintenek,
így nem fürdő (gyakorlatilag egy kis
5
Kerekes-székes
kosárlabda,
kerekes-székes
vívás,
ülőröplabda,
ciális buszban vasútmodelAz októberben indult, hátörténik. Már egyetlen pecséttel részt
láthatják,
hogy
hátul
a
sziklán tisztálkodómedence) a disznók
leket csodálhattak. Eközben
rom alkalmas
rendezvényhallássérült
labdarúgás
kes nyeremények, többek közöttaz épületben légpuska-lö- sorozat családi nappal záegy szellem vigyorog. Ez an óljaiba. Az uralkodótól egyéb
szerutalványok és ajándécsomagok
nak szimbóluma, hogy az anya ként nem állt távol a hétköz
vészverseny zajlott, az aulá- rult a TÜKER MSC Sporttele2018.
05.
30.
Kihívás
Napja
a gyermekét a fizikai fenyegetés napi dolgok iránti érdeklődés.
esély, minél több pecsét gyűlik össze.
ban bárki gyakorolhatta
6 a lé- pén november 18-án.
"Mozogj 15 percet” események a kerületben
Minden Habsburgnak fiatalon
mellett a gonoszságtól is óvja.

KŐBÁNYA!

HIRDETÉS

ESS HÉTVÉGE!

ebruár 5. és február 23. között
özpontja (1102 Budapest, Állomás utca
apest, Újhegyi sétány 16.), valamint
est, Bihari utca 23.) központja, illetve
in.

éttel ellátott pontgyűjtő lapokat 2018.
ontokon elhelyezett gyűjtőládákba.

máció:
ya.hu
yasport.hu
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Minden állomáson
érdekességeket
hallhattak a résztvevők

polgári szakmát kellett tanul
nia – ő bútorasztalos volt.
Az Éles sarkot és az Új Közte
metőt elhagyva az egykori ural
kodófamíliára még egyszer szó
terelődött. A Kozma utcai bör
tönben raboskodott a Tanács
köztársaság alatt a család egyik
tagja, akinek a zárkáján ez állt:
„Habsburg József elvtárs”.
A Kisfogház érdekessége, hogy
ott ötszáz fős katolikus temp
lom működött, de a többi törté
nelmi egyházhoz tartozó fogva
tartottnak is volt imahelye.
Meglepetéseket a Csőszto
rony is tartogatott: az épület
eredetileg nemhogy nem csősz
nek épült, de a vagyonos szőlő
birtokosok éppen maguknak
húzatták fel, hogy ügyes-bajos
dolgaikról méltó helyen beszél
gethessenek.

2018. 09. 15 - 22. Mobilitási Hét

Programokon való részvétel

2018. 10. 03. Kőbányai Szenior Tízkarikás Játékok

50+ korosztály sportversenye

2018. 10. 27. Nordic Walking

Óhegy park

2018. 11. 10. Kőbányai Helyismereti Túra

Áldott karácsonyt
és békés, boldog
2   ? %

Szent László tér - Szent László Gimnázium – Éles sarok - Kőbányai Sörgyár 10
Új Köztemető - Kozma u. BV. - Óhegy park Csősztorony - Kápolna tér Martinovics tér - Önkormányzat

A Kőbányai Önkormányzat
nevében:

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

