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Négy díjazott az Év sportolója gálán 16. oldal

Korszerű háziorvosi
rendelő a Pongrác úton
Átadta az önkormányzat 
a teljeskörűen megújított 
Pongrác úti háziorvosi ren

delőt. A belső átépítéssel 
öt helyett immár hat ren

delőhelyiség várja a gyó
gyulni vágyó betegeket.

2. oldal

Elkészítésében és ízvilágában is különle
ges roláddal nyerte Csubák Györgyné a 
Keressük Kőbánya legfinomabb sütemé
nyét! versenyt. A banános tekercs a ver
seny utáni kóstoláskor is tarolt.

Banános tekercs 
az év süteménye

7. oldal

Társasházi
felújítás
indul
kerületi
forrásból
Bőkezűen hozzájá
rul a társasházak fel
újításához az önkor
mányzat. A 150 mil
lió forintos keretre 
a legalább háromla
kásos lakóközössé
gek pályázhatnak, 
de a helyi védettsé
get élvező épületek
nek külön is bizto
sít lehetőséget a ke
rület. 6. oldal

13. oldal

Kozma Orsi
a könyvtár
versenyén
zsűrizik
A Szent László 
Gimnázium egy
kori diákja, Koz
ma Orsi lesz 
a Kőbányai 
Könyvtár Ki 
Mit tud?jának 
egyik zsűritag
ja. Az ismert 
énekesnő Ady 
Endre művei
nek feldolgozá
sait értékelheti.

A főváros leglátványosabb köztereinek 
egyike lesz, és Kőbánya történelmét is 

megjeleníti majd a megújuló Óhegy 
park, amelynek alapkövét február 
végén tették le a város vezetői.

Kőbánya büszkesége lesz
az Óhegy park

11. oldal

Különleges program kereté
ben, részben pályázati pénzből 
építheti át a kerület az Ónodi és 
Kolozsvári utcák sarkán talál
ható elhanyagolt zöldfelületet. 
A Legyen TERED bűnmegelőzé
si program lényege, hogy egye
di építészeti megoldások hasz
nálatával a park biztonságo
sabb lesz. 9. oldal

Biztonságossá
válik a tér
az átépítéssel

Az elmúlt évtizedek legnagyobb fejlesztési dömpingjét 
biztosítja Kőbánya februárban elfogadott 2019es költ
ségvetése. A büdzsé lehetőséget teremt arra, hogy a ke
rület mintegy 10 milliárd forintnyi beruházást, felújítást 

hajtson végre, miközben jelentős béremelésekre is 
fedezetet nyújt. 4–5. oldal

Városépítés 
tízmilliárdból
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Kedves Kőbányaiak!
Hosszú és alapos előkészítő munka ered-

ményeként februári képviselő-testületi 
ülésünkön megalkottuk éves költségve-
tési rendeletünket. Bár kerületünk fej-
lesztése télen sem állt le, most elfoga-
dott költségvetésünk biztosítja, hogy a 

tavasz beköszöntével megújuló lendület-
tel dolgozhassunk tovább kerületünk mo-

dernizációjáért, folytathassuk programun-
kat, Kőbánya tovább fejlődhessen. 

Az elmúlt hetekben kiemelt jelentőségű beruházásokat avat-
hattunk és újak bejelentésére, megkezdésére is sor került. Át-
adtuk a Kormányhivatal több szervezeti egységének új irodahá-
zát, amely a jövőben korszerű, kényelmes és az eddiginél köny-
nyebben megközelíthető ügyintézést jelent a kőbányaiaknak. 
Felavattuk a Pongrác úti háziorvosi rendelőt, amely kívül és be-
lül egyaránt teljesen újjáépítve áll a kerületi paciensek rendel-
kezésére.

Letettük az Óhegy parki fejlesztés alapkövét, tovább gazdagít-
juk és még szerethetőbbé teszük Kőbánya népszerű találkozá-
si pontját, Budapest egyik legszebb ligetét. Terveink szerint há-
rom ütemben, egyedi tervezésű, új játék- és sport elemekkel va-
rázsoljuk újjá valamennyi korosztályra és a család minden tag-
jára gondolva az Óhegy parkot.

Mindeközben újabb óriási mérföldkőhöz érkeztünk kerüle-
tünk történetében! Világhírű építésziroda tervezheti meg az új 
Közlekedési Múzeumot, mely a MÁV Északi járműjavító terü-
letén épül fel. Budapest új kulturális központja formálódik Kő-
bányán!

Kőbánya szépsége nemcsak az épületeken múlik: kerületünk 
tisztaságáért, ápoltságáért mindent megteszünk, ugyanakkor 
ahhoz mindannyiunk összefogása kell, hogy ne csak a szó átvitt 
értelmében legyen virágzó kerületünk. Köszönöm azoknak, akik 
évről évre részt vesznek kerületszépítő mozgalmainkban, legyen 
szó akár a kerülettakarítási programokról, akár a Tiszta udvar, 
rendes ház mozgalomról, akár az „Önnek is szeretnék adni virá-
got!” akcióról. Népszerű pályázatunkat az idén is meghirdettük, 
várjuk jelentkezésüket, igényeléseiket az ingyenes növényekre, 
virágokra! Szépítsük együtt Kőbányát!

Köszönöm ezúton is azoknak, akik részt vettek az év sportoló-
inak köszöntésében. Ismét megmutathattuk, hogy a sport nem-
csak az eredményekről szól, hanem a csapatról is. Arról, hogy 
együtt küzdünk és egymásért küzdünk. Elismerjük a különleges 
teljesítményt, az érmek számát, de az is legalább annyira fontos, 
hogy kik tettek legtöbbet azért az erős, összetartó és lelkes szur-
kolótáborért, amit Kőbányának hívunk.

Végezetül szeretném meghívni Önöket tavaszi programjaink-
ra. Találkozzunk március 14-én, csütörtökön a Conti-kápolna 
előtti téren, a nemzeti ünnep előestéjére szervezett fáklyás fel-
vonuláson. Várom Önöket 17.30 órától! Valamint szívesen aján-
lom mindenki figyelmébe az április 6-i Isaszegi Kerékpáros Em-
léktúrát, amit ezúttal éppen a történelmi csata évfordulóján ren-
dezünk meg. Emlékezzünk együtt a márciusi ifjakra és történel-
münk egyik legdicsőségesebb korszakára, az 1848-49-es forra-
dalomra és szabadságharcra!

A POLGÁRMESTER LEVELE

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

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

A polgármesteri hivatal tavaly 
átadott átriuma adott helyet a kő-
bányai vállalkozók és a Budapes-
ti Kereskedelmi és Iparkama-
ra vezetői találkozójának, a Kér-
dezz-Felelek üzleti reggelinek.

Szatmáry-Jähl Angéla, a ke-
reskedelmi tagozat elnöke el-
mondta: a vállalkozók sok eset-

ben nem tudják, a tagságuk el-
lenében befizetett ötezer forin-
tos regisztrációs díjért mit vár-
hatnak el. A probléma egyébként 
olyannyira valós, hogy a találko-
zón ez ügyben konkrét vállalko-
zói kérdés is érkezett. Mint kide-
rült, ilyen szolgáltatások példá-
ul az oktatás, tanácsadás, vitás 

ügyekben pedig a békéltető tes-
tület jogi segítsége.

Több résztvevő firtatta, ho-
gyan tudnának a szervezet segít-
ségével újabb üzleti partnerekkel 
együttműködni, illetve kőbányai 
fejlesztéseikhez kértek tanácsot 
mind a kamarától, mind az ön-
kormányzat vezetőitől.

Kamarai Kérdezz-Felelek

s ss RóRRR bebertrt AAntntalal

popolglgá
rármemeeeeststterere

RóRRR bebbb rtt AAntntalal

D.D. KKovováács R

popDD KKovovácács R

Könnyebb ügyintézés a kerületieknek

Új hivatal
Kőbányán

Hosszú évek után megnyug-
tatóan rendeződött a sokáig 
befejezetlenül álló Balusztrád 
Irodaház sorsa. A múlt hó-
nap elején Budapest Főváros 
Kormányhivatalának (BFKH) 
több szervezeti egysége is az 
épületbe költözött.

– Kőbánya számára nagyon 
fontos minden ilyen beruhá-
zás, minden ilyen szolgálta-
tást nyújtó intézmény, mert 
a kerület presztízsét emeli – 
mondta az ünnepélyes bejá-
ráson D. Kovács Róbert Antal 
polgármester. – A költözéssel 
a helyiek is nyertek, hiszen a 
jövőben itt működik a foglal-
koztatási központ is, ami ko-
rábban a XVI. kerületi Vívó 
utcában fogadta a kőbányai 
ügyfeleket.

A Kőrösi (ismertebb nevén 
az egykori Balusztrád) Iroda-

ház meg-
vásárlá-
sával azonban az állam is jól 
járt, tudtuk meg dr. György 
István kormánymegbízottól. 
A sokáig félkész ingatlanhoz 
ugyanis mindössze 850 mil-
lió forintért jutott hozzá, és 
– a tetőtéri, illetve épületgé-
pészeti munkák teljes elké-
szültével – mintegy 1,5 milli-
árd forint ráfordítással feje-
zi be. Az elmúlt évek erőtel-
jes ingatlanár-növekedésé-
nek köszönhetően azonban 
mára 5-6 milliárd forint is le-
het az épület piaci értéke, 
miközben a költözéssel évi 
170 millió forinttal csökken 
a kormányhivatal működési 
költsége is.

Arról, hogy a hivatali egy-
ségek Kőbányára kerültek, 
Tuzson Bence, a Miniszterel-

nökség közszolgálatért fele-
lős államtitkára szintén elis-
merően nyilatkozott.

– Kőbánya utóbbi időben 
megvalósult fejlődése pél-
daértékű lehet nemcsak 
Budapest, hanem az ország 
számára is – mondta az ál-
lamtitkár, aki szerint a kor-
mányablakok rendszere az 
elmúlt években lényegesen 
lerövidítette az ügyintézési 
időt. A közigazgatás továb-
bi modernizálása azonban 
nem állhat le, s rövid távú 
cél, hogy az év végétől 700 
ügyben még egyszerűbb le-
gyen az ügyintézés, vagy 
esetleges felesleges ügye-
ket, bejelentési kötelezett-
ségeket meg tudjanak szün-
tetni.

A Kőrösi Irodaházba költözött a fő-
városi kormányhivatal több szerve-
zeti egysége, ezzel a helyieken kívül 
az állam is jól járt.

A februári testületi ülés fő 
témája a város idei költség-
vetésének elfogadása volt 
(a büdzsével a 4–5. oldalon 
részletesen foglalkozunk). 
Ám más fontos ügyben is el 
kellett járniuk a képviselők-
nek: a Kőbánya számít Rád 

szociális alapú tanulmányi-
ösztöndíj-pályázatot bírál-
hatták el.

Az idei költségvetési ren-
deletben a város 4,5 millió 
forintnyi támogatást bizto-
sított a fiataloknak, de mint 
kiderült: a keretet a tanu-

lók nem tudták kimeríteni. 
Az általános és középiskolás 
diákok által pályázható ösz-
töndíjat 64-en kérték, vé-
gül 47-en (27 fő általános is-
kolás és 20 fő középiskolás) 
kaptak támogatást. A töb-
bieket formai hiba, esetleg 

a jövedelmi határ túllépé-
se, de leggyakrabban a nem 
megfelelő tanulmányi elő-
menetel miatt kellett eluta-
sítani.

A feltételeknek megfele-
lő tanulók a 2019. február 
és 2019. június közötti idő-

szakban (öt hónapon át) ré-
szesülhetnek a pályázat út-
ján elnyert pénzbeli támo-
gatásban, amelynek össze-
ge általános iskolások ese-
tén havi ötezer forint, míg 
idősebb társaik számára ha-
vonta tízezer forint.

Támogatás 47 rászoruló jó tanuló diáknak

Ékszerdoboz 
a Pongrác úton

Hírek 

Sétára hív  
a védegylet
A Szociális Védegylet szer-
vezésében és támogatásá-
val újra elkezdődnek a kő-
bányai helyismereti séták. 
A szervezet március 27-én 
a Fiumei úti temetőt és az 
ott található Kegyeleti Mú-
zeumot látogatja meg, va-
lamint megkoszorúzza Gör-
gey Artúr, Kőbánya díszpol-
gárának sírját. Találkozó a 
temető főbejáratánál lesz 
9.45-kor. Az ingyenes sétára 
az egyletseta@gmail.com 
címen és a 30/824-2652-es 
számon lehet jelentkezni.

Szökött 
bankrabló
Elvet-
te  egy 
őr fegy-
verét, 
és meg-
szökött a bíróságról az a 
férfi, aki 2017-ben Kőbá-
nyán rabolt ki egy bankot, 
majd kisteherautó ütötte 
el. A menekülő most túszul 
ejtett egy sofőrt is, hogy 
kocsival léphessen meg. 
Rövid hajsza után a bűnö-
zőt a rendőrök célzott lö-
vésekkel életveszélyesen 
megsebesítették.

Az elmúlt hónapokban ismét 
rengeteg szemetet halmoz-
tak fel a Hős u. 15/A–B lakói. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
újabb takarítást volt kényte-
len elvégezni, mindezt rágcsá-
lóirtással kiegészítve. Az el-
múlt hetekben 319 köbméter 
hulladékot szállítottak el.

A hatalmas mennyiség 
nemcsak az otthonokban ter-
melődött hulladék. A képek 
jól mutatják: a valószínűleg 

lomtalanításból származó, 
szétszerelt háztartási gépek 
nem hasznosítható részei is 
1-2 méter magasan tornyosul-
nak. De – sejthetően a közeli 
üzletből eltolt – bevásárlóko-
csik szintén a szemétdombo-
kon végezték.

Kőbányának nem először 
kell közpénzből takarítania: a 
vagyonkezelő már háromszor 
kényszerült a szemét elszállí-
tására. Az eddigi 871 köbmé-

ter hulladék elvitele mellett 
több mint ötszáz köbméter 
talajt kellett kicserélni, vala-
mint egy fél focipályányi te-
rület fertőtlenítésére is szük-
ség volt több tízmillió forint 
kiadással.

Az áldatlan állapotok miatt 
a Kőbányai Önkormányzat 
továbbra is elszánt az egyre 
élhetetlenebb szegregátum 
felszámolásában és lebontá-
sában.

Kényszerű 
Hős utcai
nagytakarítás

Saját erőből fejlesztette a kerület a háziorvosi rendelőt

Eggyel több 
rendelőhelyiség

Bevásárlókocsik 
a szemétben

A hulladék néhol 
két méter magasan 
tornyosult

D. Kovács Róbert Antal Tuzson Bencével 
és dr. György Istvánnal adta át az épületet

Ügyintézés 
kényelmesebb 
körülmények között

A több mint 300 milliós forrásból nemcsak az épüle-
tet sikerült korszerűsíteni, az intézmény környezete 
is megújult.

Február közepén ünnepélyes 
keretek között, a nemzeti színű 
szalag átvágásával adta át a ke-
rület vezetése a Pongrác út 19. 
alatti felnőtt háziorvosi rende-
lőt. Az  intézmény 2017 végén 
zárt be – erre az időre az orvosok 
az Állomás utcába költöztek –, és 
a több mint egyéves felújítás után 
szinte rá sem lehetett ismerni az 
épületre. Az egykori, korszerű-
séggel aligha „vádolható” rendelő 
valóságos ékszerdoboz lett. Fon-
tos eredmény, hogy a hatalmas 
munka mintegy 300 millió fo-
rintos költségét a kerület egyma-
ga állta. Ám Kőbánya nem min-
dig javította gőzerővel az alapel-
látás helyzetét.

– 2010-ben hatalmas injekciót 
kellett adnunk a kőbányai egész-
ségügynek: 200 millió forintot 
különítettünk el, hogy elkezd-
hessük a hosszú ideig elhanya-
golt rendelők felújítását – emlé-
keztetett D. Kovács Róbert An-
tal polgármester. A program a 
Salgótarjáni útival indult, majd 
a Zsivaj utcai és Kerepesi úti in-
tézetek születettek újjá a Pong-
rác úti előtt. Mára az újabb cé-
lok is látótávolságba kerültek, 
hiszen folynak az Üllői úti „Ten-
gerszem” rendelő fejlesztéséről a 
tárgyalások, míg az újhegyi ren-
delő átépítéséhez a kerület a sé-
tányon külön ingatlant is meg-
vásárolt.

A polgármester, a közös erő-
feszítéseket szimbolizálva, al-
polgármesterei – dr. Pap Sán-
dor, Radványi Gábor és Weeber 
Tibor – mellett dr. Simora Mária 
és dr. Kroó Sándor háziorvo-
sokkal, illetve a szomszédos 
patika helyettes vezetőjé-
vel, dr. Török Zsolttal adta 
át a létesítményt.

A 70-es évekbeli pa-
nelépü letben meg-
újult a víz- és csator-
na-, valamint a hűtő-
fűtő rendszer, kor-
szerű csapadékvíz-
elvezetést a lakí-
tottak ki, s emel-
lett kicserélték az 
elektromos veze-
tékeket és a nyí-
lászárókat is. Új a 
tetőszigetelés és 
a burkolat, a fes-
tést antibakteriá-
lis anyaggal végez-
ték. A belső átépí-
téssel öt helyett hat 
rendelőt a la kítot-
tak ki, ami a zsúfolt-
ságot csökkentheti. De 
az akadálymentesített 
rendelő külső környeze-
te szintén modern és ren-
dezett lett: a bejáratok mel-
lett növényfal színesíti az épü-
letet, míg a parkosítás a parkoló 
és a járdák megújításával is járt.
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Több hónapnyi munka ered-
ményeként készült el Kőbánya 
2019-es költségvetése, amit a 
képviselő-testület a február 
21-i ülésén tárgyalt meg és fo-
gadott el 12 igen és 4 ellenzéki 
tartózkodás mellett, ellensza-
vazat nélkül.

– Már ősszel elkezdtük szá-
mításba venni a szükséges fej-
lesztéseket, illetve minden ci-
vil szervezet, önkormányzati 
tulajdonú cég, intézmény meg-
fogalmazta a maga javaslatait 
– ismertette a büdzsé elkészí-
tésének részleteit D. Kovács 
Róbert Antal polgármester. – 
Nem voltunk könnyű helyzet-
ben, hiszen az igények 5,4 mil-
liárd forinttal mutattak túl a 
lehetőségeken. Úgy állítottuk 
össze a költségvetést, hogy a 
reális kérések mindenképpen 
megjelenjenek a táblázatok-
ban, így a bérek jelentős emelé-

se is. Az építőipari költségek a 
gazdaság élénkülésének ered-
ményeként folyamatosan nö-
vekednek, mégis jelentős be-
ruházásokat indíthatunk, kö-
szönhetően a dinamikusan 
emelkedő bevételeknek.

Ez utóbbit jól mutatja a he-
lyi adókból befolyó összeg, 
ami idén várhatóan 11,8 mil-
liárd forint lesz, vagyis szin-
te pontosan egymilliárddal 
több, mint amivel még egy éve, 
2018-ra tervezett az önkor-
mányzat.

– Jó hír, hogy az ambíció-
ink együtt nőttek a lehetősé-
geinkkel, elképesztő terünk 
van a fejlesztésekre – mondta 
dr. Pap Sándor alpolgármes-
ter, aki a fő számokat ismer-
tette. Eszerint Kőbánya idén 
28 milliárd forintot költhet. 
Ebből csak a beruházások és 
a felújítások összesen 9,7 mil-

liárd forintot tesznek ki, de a 
fejlesztésre fordítható összeg 
bőven átlépi a bűvös tízmil-
liárdot, ha az egyéb, felhal-
mozási célú támogatásokkal 
és a tartalékkal is számolunk. 
–  Beszéltem más kerületek 
vezetőivel, és ez alapján úgy 
saccolnám, egy átlagos fővá-
rosi kerülethez képest 2-3 év-
nyi fejlesztési forrásunk van a 
költségvetésben – magyarázta 
dr. Pap Sándor.

Az alpolgármester arról is 
tájékoztatást adott, hogy Kő-
bánya tavaly a településren-
dezési szerződések megköté-
sében is nagyon sikeres volt. 
A cégek csak pénzügyi típu-
sú kötelezettségvállalást te-
kintve 850 millió forintra tet-
tek ígéretet. Ezek nem mind-
egyike jelenik meg az idei év-
ben, lesz, ami több évre eloszt-
va hasznosul.

Tízmilliárd idén fejlesztésekre

A fejlesztésre fordítható for-
rások mellett a város üzemel-
tetésére is lényegesen több jut 
idén. A növekmény legnagyobb 
részét az önkormányzatnál, il-
letve annak cégeinél, intézmé-
nyeinél dolgozók fizetéseme-
lése teszi ki. A közalkalmazot-
tak bérének emeléséről a vá-
ros vezetői a Közalkalmazot-
ti Érdekegyeztető Tanács előtt 
tájékoztatták a szakszerveze-
tek képviselőit még a költség-
vetés elfogadása előtt. Mint a 
polgármester elmondta: Kőbá-
nya gazdasági helyzete stabil, 
de az önkormányzat nem fene-
ketlen zsákból gazdálkodik, a 
jövőt nem élheti fel. Ennek el-
lenére D. Kovács Róbert Antal 
és dr. Pap Sándor alpolgármes-

ter számos komoly eredmény-
ről számolhatott be.

Így a bérekre és a bérek köz-
terheire idén 609 millió forint-
tal fordít többet az önkormány-
zat a tavalyinál, és ez a növek-
mény az elmúlt három évben 
összesen 1,5 milliárd forint 
volt. Az önkormányzat gyakor-
latilag évtizedes adósságát rót-
ta le azzal, hogy bruttó 168 ezer 
forintról egységesen 200 ezer 
forintra emelte a cafeteriát – 
így ez a juttatás a közalkalma-
zottak esetében is annyi lesz, 
mint az önkormányzati dolgo-
zóknál. Továbbá a költségve-
tés tartalmaz egy 280 milliós 
jutalomkeretet (átlag 250 ezer 
Ft/fő), amit az intézményveze-
tők differenciáltan oszthatnak 

szét, hogy a munkatársakat mo-
tiválják.

A tárgyalópartnerek értékel-
ték, hogy a költségvetés ter-
vezésekor a városvezetés ki-
kérte a szakszervezetek véle-
ményét. Felhívták a figyelmet 
arra, hogy a juttatások emelé-
se nélkül nem tartható meg a jó 
munkaerő, példaként említve, 
hogy Kőbányáról 17 óvodape-
dagógus hiányzik, közel két tu-
cat pedig hamarosan nyugdíjba 
megy. A problémák között az in-
tézményi dolgozók lakhatásá-
nak problémája – például a ma-
gas albérletárak – is felmerült, 
amelyen Kőbánya egyes ese-
tekben úgy igyekezett segíteni, 
hogy hosszabb távú munkavál-
lalásért bérlakást biztosított.

Folytatódnak az elmúlt évek-
ben indult legjelentősebb épít-
kezések is. Elindul az Újhegyi 
sétány felújításának harmadik, 
egyben utolsó üteme 683 mil-
lió forint értékben, a Sportliget 
modernizációjának első üte-
me pedig 310,8 millió forintból 
valósulhat meg. Utóbbihoz ha-
sonló volumenű munka várható 
az Óhegy parkban is – erről bő-
vebben a 11. oldalon olvashat-
nak. 103 millió forintból állami 
segítséggel négy játszótér (Kis-

Pongrác, Ihász park, Gépmadár 
u. 9–13., Gyakorló u.) újul meg, s 
az Újhegyi Uszoda felújítása és 
modernizációja csak idén 530 
millió forintból folytatódik. A 
kerület a fővárosi viszonylat-
ban is jelentős lakásállományá-
nak felújítására 423,8 millió fo-
rintot szán, s a Hős utca 15/A–B 
szám kiürítésével kapcsolatos 
ingatlanfelújítások 662 millió 
forintba kerülhetnek – az ösz-
szegek minden esetben nettó 
adatok.

Nagy beruházások
éve lesz 2019

Segítség a rászorulóknak

Rekordértékű beruházásra és jelentős béremelésre ad lehetőséget Kőbánya 2019-es költségvetése

Pluszforrások
a biztonságért

Több mint 150 millió forintot 
különít el a közbiztonságért 
dolgozó egyesületek, szer-
vezetek számára is a költség-
vetés. A legnagyobb tétel a 
BRFK-nak biztosított 62 mil-
lió forint, amely 11 millió fo-
rinttal haladja meg az egy év-
vel ezelőttit.

Hasonló értékben a kerü-
let a Kőbányai Közterület Fel-
ügyeletnél maga is tervez fej-
lesztést. A szervezet össze-
sen 50 millió forintot fordít-

hat a térfigyelő rendszer bő-
vítésére és a megnövekedett 
hálózat figyelése érdekében 
két munkaállomás kialakítá-
sára. A közteresek a már meg-
lévő kamerarendszer korsze-
rűsítésére további 26,9 mil-
lió forinttal számolhatnak. 
Azonban nemcsak a közté-
ri kamerák felszerelésére ál-
doz az önkormányzat: a tár-
sasházak 3 millió forint érték-
ben pályázhatnak rájuk, az in-
tézmények pedig 10 millió fo-

rintért biztosíthatják be ma-
gukat ilyen eszközökkel és ri-
asztókkal.

A Rákosmenti Mezei Őr-
szolgálat önkormányzati for-
rásai szintén emelkednek: a 
17 millió forintos keret közel 
3,6 mil liós növekedést jelent, 
míg az Óhegy Polgárőr Egye-
sület kétmillióval kap többet 
(6,39 millió forintot). A Kőbá-
nya Közbiztonságért Közala-
pítvány 12,4 millió forintból 
gazdálkodhat.

Több pénz a Kőbányáért dolgozóknak

Út- és parkolóépítések szerte 
a városban

A teljes bérköltség 
alakulása (millió Ft)

5618,1 6227,6
 2018 2019

609,5
millió Ft
növekmény

Az építkezések az egész 
városban folytatódnak 
(Fotó: Archív)

Az önkormányzat 
rendszeresen támogatja 
a rendőrséget, korábban 
gépkocsikat szerzett be

Az Újhegyi lakótelepen 
az V. ütemmel végéhez 
ér az utak és parkolók 
megújítása

A Sportligetben 
megkezdett 
munka idén 
gőzerővel 
folytatódik

Az elmúlt évtizedek legnagyobb léptékű költségvetését fogadta el Kőbánya képviselő-testülete a februári ülésén. A növekvő adóbevételek 
és a kormányzati támogatások lehetővé teszik, hogy 2019-ben a város 28 milliárd forintból gazdálkodjon. Ebből az összegből rekordértékű, 
mintegy tízmilliárd forintnyi beruházás, felújítás és egyéb fejlesztés valósul meg, miközben béremelésekre is több jut, mint eddig bármikor. 
A felelős gazdálkodásnak köszönhetően a pénzügyi helyzet stabil marad: forrásaink és kiadásaink egyensúlyban lesznek.

Nem csökken a lendület az 
út- és parkolóépítések terén 
sem 2019-ben. A költségvetés 
egyes fejezeteit böngészve 
látható, hogy jelentős össze-
geket fordít e célokra a kerület 
még úgy is, hogy a büdzsé az 
egyes költségvetési sorokon 

a nettó összegeket tartalmaz-
za. Mint kiderült, az Újhegyi la-
kótelep belső útjai nak felújítá-
sa célegyenesbe ér: idén meg-
kezdődik az utolsó, V. ütem kö-
zel 71 millió forintból, míg en-
nél is nagyobb, 84 milliós ösz-
szegből parkolók létesülnek.

A Gyakorló utcai lakótele-
pen 155 millióból valósul meg 
a belső utak fejlesztésének II. 
üteme, a Lavotta utcai lakóte-
lepen pedig az utak mellett 
pakolók is megújulnak közel 
246,9 millió forintból. Szin-
tén enyhül a parkolóhiány a 

Baj csy Kórháznál (41,7 millió 
forint) és az Agyagfejtő utca 
6–12.-nél (27,5 millió Ft), to-
vábbá a Farkasalma és a Med-
veszőlő utcák kereszteződé-
sénél, ahol a 173,2 millió fo-
rintból egyben a vízelvezetést 
is megoldják a kivitelezők.

A tavalyihoz hasonló össze-
get, 273,5 millió forintot kü-
lönített el a költségvetés az el-
látottak pénzbeli segélyeire. 

Az önkormányzat az emelke-
dő bérszínvonalhoz igyekszik 
igazítani a segélyezhetősé-
gi jövedelmi plafont, ezért az 

egyes tételek között bizonyos, 
a szakiroda által kialakított és 
a tapasztalati számokat is tük-
röző módosítások vannak. Így 
növekszik például az átmene-
ti segély, a gyermekvédelmi tá-
mogatás és a gyógyszertámo-
gatás, de lakhatással kapcso-
latos kifizetésekre várhatóan 
kevesebbet kell fordítani, hi-
szen már a tavaly elkülönített 

összeget sem kellett tel-
jes egészében fel-

használni.

2018 2019

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás

25 millió Ft 26,5 millió Ft

Gyógyszertámogatás 57 millió Ft 60 millió Ft
Lakhatáshoz kapcsolódó 
támogatás

65 millió Ft 60 millió Ft

Támogatás a lakhatáshoz kap-
csolódó hátralék csökkentésére

15 millió Ft 9 millió Ft

Pénzbeli átmeneti segély 47 millió Ft 56,5 millió Ft

Változó ellátások
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A banános tekercs idén a legfinomabb sütemény

Tarolt az ízletes rolád

HIRDETÉS

jelentkezni lehet az allas@rossmann.hu e-mail címen
vagy a karrier.rossmann.hu oldalon.

innovatív nemzetközi csapat

modern drogéria környezet

rutinos szakértő kollégák

fejlődési lehetőség

ELADÓ 
PÉNZTÁROS

KOLLÉGÁKAT
KERESÜNK

BUDAPESTI BOLTJAINKBA

A beruházások akár felét is finanszírozhatja a kerület

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

A Kőbányai Önkormányzat a SORG ANTAL VÁROSREHABILITÁCIÓS 
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 
örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő 
megóvása. A település értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért 
megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő 
bemutatásuk közérdek.

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

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. MÁJUS 13.
 

A pályázati felhívás letölthető a Kőbányai Önkormányzat honlapjáról. 
www.kobanya.hu

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
 

D Kovács Róbert Antal

PÁLYÁZAT
A VÉDETT ÉPÍTÉSZETI

TÁMOGATÁSÁRA

HIRDETÉS

Kőbánya stabil gazdasági helyzete és a 
bevételek ugrásszerű növekedése lehe-
tőséget ad arra, hogy a kerület a társas-
házak felújításához is bőkezűen hozzájá-
ruljon. A múlt hónapban elfogadott költ-
ségvetés 150 millió forintot különített el 
a lakóközösségek lakóépületeik fejlesz-
tését célzó beruházásainak támogatá-

sára. A pályázat a legalább háromlaká-
sos lakóközösségek beruházásaihoz biz-
tosítja a forrás egy részét a műszaki fej-
lesztés, felújítás, állagmegóvás, illet-
ve a városképi megjelenés javításának 
érdekében. A támogatás mértéke laká-
sonként legfeljebb 500 ezer forint lehet, 
és a teljes összeg nem haladhatja meg a 

beruházási költség 
50 százalékát. A pá-
lyázat határideje jú-
nius 17-e.

A hosszú évek után 
tavaly először bizto-
sított lehetőség nagy 
sikert aratott, hiszen 
96 lakóközösség pá-
lyázott, közülük 92 
sikeresen. A segít-
ségnek köszönhető-
en kezdtek fontos beruházásba a Nosz-
lopy utca 56–62. szám alatti ház lakói is.

– Az épület négy elülső és négy hát-
só bejáratát, valamint a négy kukatáro-
ló ajtaját cseréltük – mutatta a megújult 
épületet Bíró Károly, az 56 lakás közös 
képviseletét ellátó V-Max 2002  Kft. 
ügyvezetője. – Az összesen 6,6 millió 
forintos költséghez az önkormányzat 
3 millió forinttal járult hozzá, és a lakók 
nagyon örültek, hogy a felújítás költsé-
gének majdnem a felét biztosította a ke-
rület.

A lakóközösségek számára nyújtott 
kerületi segítség itt még nem ér véget. 
A Kőbányai Önkormányzat újra kiír-
ta az értékvédelmi pályázatot is – erről 

bővebben a lenti felhívás-
ban olvashatnak. Külön po-
zitívum, hogy nemcsak a ke-
ret, hanem a vissza nem té-
rítendő támogatás összege 

is jelentősen, 2,5 millió forintról 5 mil-
lió forintra nőtt ingatlanonként. És ez a 
hónap is tartogat újabb lehetőségeket!

– A márciusi ülésen a képviselő-testü-
let várhatóan módosítja az energetikai 
pályázat szabályait, majd kiírjuk a pá-
lyázatot is – mondta el D. Kovács Róbert 
Antal a Kőbányai Híreknek. – Erre azért 
van szükség, mert a kerület jelenleg csak 
10 százalékban támogatja az ilyen beru-
házásokat, mivel eddig az volt a cél, hogy 
Kőbánya az önrészt biztosítsa a társas-
házak más pályázataihoz. De a módosí-
tást követően már e környezettudatos és 
takarékos beruházások esetében is elér-
heti az 50 százalékot a vissza nem térí-
tendő segítség aránya.

A lakóközösségek már pályázhatnak ingatlanjaik állapotának megóvásához, javításá-
hoz önkormányzati forrásokra, hamarosan pedig energetikai fejlesztéseikhez is igé-
nyelhetnek pénzt.

Százmilliós forrás
a társasházaknak

Bíró Károlyék 3 millió
forintra pályáztak sikeresen
az önkormányzatnál

A hátsó ajtókat is 
kicserélte a lakóközösség

Egyeztetés
a 3-as metró
felújításáról
Nem lehetnek kétségeink, hogy Kőbá-
nya életére komoly hatással lesz a 3-as 
metró déli szakaszának felújítása. Azt 
még nem tudni, hogy a mintegy másfél 
éves munka mikor indul, a startpisz-
tolyt a főváros fogja elsütni, de miután 
az északi pályán lassan befejeződik a 
rekonstrukció, a Kőbánya –Kispest és 
a Nagyvárad tér közötti pálya lezárásá-
nak ideje nagyon közeledik.

A várható közlekedési következmé-
nyekről a kerület egyeztetett a BKK 
képviselőivel, erről maga a polgár-
mester számolt be a testületi ülésen. 
A belvárosba igyekvő kőbányaiaknak 
az elővárosi vasút jelentheti az egér-
utat. A leginkább érintett, vagyis az 
újhegyi és óhegyi térségek közlekedé-

sében a piros metró miatt az Örs vezér 
tere fog felértékelődni. Ehhez igazodva 
a BKK sűríteni tervezi a lakótelepek-
ről az M2-es metrót érintő buszközle-
kedést. A 85-ös és a 85E járatokon kí-
vül 285E jelzéssel új gyorsjárat indul-
na, amely az Örs vezér tere és a Sibrik 
Miklós út között a 85E járat útvonalán 
közlekedik, az Újhegyi lakótelepet kör-
járatszerűen tárja fel.

A sokszorosára emelkedő újhegyi 
buszforgalom miatt azonban a Kőbá-
nyai Önkormányzat jelezte, hogy az 
érintett utakat – főként a Tavas, Bá-
nyató, Mádi és a Harmat utcákat – a fő-
város először erősítse meg, mert ezek 
most nem alkalmasak ilyen nagy forga-
lom lebonyolítására.

Szerénytelenség nélkül állíthat-
juk, hogy a Keressük Kőbánya leg-
finomabb süteményét! verseny 
kezdi kinőni a kereteit. Egyfelől 
idén minden eddiginél több, im-
már 25 pályaművel neveztek a kő-
bányai nyugdíjasok. Másrészt a 
zsűri egybehangzó véleménye 
szerint a nem hivatásos szakem-
berek számára kiírt versenyen 
immár egyre több az olyan profi 
sütiköltemény, amely a cukrász-
dák üvegpultjai mögött is meg-
állná a helyét.

A KÖSZI színháztermében fel-
tálalt több mint két tucat tálnyi 
csábító édesség látványa már jó-
val az eredményhirdetés előtt 
megalapozta a farsangi bálra ér-
kező nyugdíjasok hangulatát. 
Arról már nem is beszélve, hogy 
a vidám mulatságon egész dél-
után szólt a zene, s látványos gö-
rög műsor is szórakoztatta a ven-
dégeket.

A szakavatott zsűri (Gyarmati 
Károly mesterszakács, Fülöpné 
Benjamin Gabriella, a Lefi Cuk-
rászda vezetője, és Katona Csa-
ba, a Kő Café üzemeltetője) D. Ko-
vács Róbert Antal polgármester-
rel és dr. Pap Sándor alpolgár-
mesterrel hozta meg a nehéz 
döntést arról, hogy mely remek-
művek nyertek az idén. A győztes 
Csubák Györgyné lett, aki baná-
nos tekerccsel kápráztatta el a bí-
rákat, majd pedig a bulira érkező 
közönséget. A díjazottak a kitün-
tető címek mellé ajándékcsoma-
gokat, vásárlási utalványokat és 
pezsgőt is kaptak.

– A zsűri több szempontból 
vizsgálta a benevezett sütemé-
nyeket – mondta lapunknak Ka-
tona Csaba. – Természetesen 
pontoztuk őket látványra, illat-
ra és ízre, de azt is néztük, mennyire 
egyedi a termék. Külön jutalmaztuk 
azokat, akik valamilyen újfajta, saját 
recept szerint készített sütivel érkez-
tek. Nem titkolt cél volt, hogy a ver-
senyzők merészek legyenek, izgalmas 

süteményekkel próbáljanak szeren-
csét, csak arra vigyázzanak, hogy az 
ízek harmonizáljanak. A banános te-
kercs pont ilyen volt, a főzött krém, a 
kakaós piskóta és a gyümölcs kitűnő-
en egészítették ki egymást.

A jelenlévők alig várták az 
eredményhirdetés utáni kóstolást

Nemcsak a süteményre éhes 
közönség, de a „házi cukrá-
szok” körében is mind nép-
szerűbb a kőbányai sütiver-
seny. Idén rekordszámú ne-
vezés érkezett.

A műértő közönség sem vitat-
ta a zsűri döntését: idén Csubák 

Györgyné banános tekercse 
Kőbánya díjnyertes sütemé-
nye. Az eredetileg nyomdász 
végzettségű hölgy az egyko-
ri Egyesült Vegyiművekből 
ment nyugdíjba, s csak a kö-
zelmúltban költözött Kőbá-
nyára.

– Miért pont a banános te-
kerccsel indult?
– Korábban Pécelen laktunk, 

ahová rendszeresen visszalátoga-
tok, és a nyugdíjastársaknak gyak-
ran viszek süteményt. A tekercs 
azonnal megnyerte a tetszésüket. 
Olyannyira, hogy a vezetőnk még 

külön fel is hívta a figyelmemet, hogy 
ezzel a süteménnyel mindenképpen 
be kell neveznem a versenyre.

– Honnan van ez a különleges re-
cept?

– Én is úgy kaptam a keresztlá-
nyomtól. Bár elég sok receptet kap-
tam már eddig is, de a banános te-
kercs gyorsan a család kedvence lett, 
az unokáim is imádják. Éppen ezért 
már igen gyakorlott vagyok az elké-
szítésében.

– Korábban sikerült már helyezést 
elérnie a kőbányai versenyen?

– Csak két éve költöztünk a lá-
nyunkhoz Kőbányára, éppen ezért 
nem neveztem még a sütiversenyre, 
ez volt az első ilyen alkalom.

Családi recept
varázsolta el
a nyugdíjasokat

További díjazottak
II. helyezett: Nemesék álombatyuja 
(Nemes Aladárné)
III. helyezett: káposztás kifli (Kecse 
Gézáné)
Különdíjak: hópelyhek (Szabados 
Anna), rücskös sajtos (Ürmös Lász-
lóné), sajtos rúd (Tyepkó Tiborné 
Marika)

Banános 
tekercs
Hozzávalók:
A tésztához: 6 db tojás, 12 dkg cukor, 
4 dkg kakaó, 1 mk szódabikarbóna
Krémhez: 1 tojás, 2 dl tej, 2 ek liszt, 
20 dkg Rama margarin, 10 dkg cukor, 
1 tasak vaníliás cukor, 1 ek kakaó, + 2  db 
banán
Elkészítés:
1. A tojásokat válasszuk szét, a sárgá-
jukat keverjük el a cukorral, a kakaóval 
és a szódabikarbónával. Ezt követően a 
felvert tojásfehérjét is keverjük a masz-
szához. A tésztát vékonyan terítsük el 
sütőpapíron, és úgy 15 percig kb. 170 fo-
kon süssük.
2. A krémhez a tojást a tejjel és a liszttel 
keverjük össze és főzzük fel. Dolgozzuk 
össze a Ramát és a cukrot, és a kihűlt 
krémmel keverjük az egészet habosra. 
A krémet osszuk két részre, az egyik fe-
léhez a vaníliás cukrot, a másikhoz a ka-
kaót adjuk hozzá.
3. A kihűlt tésztára először kenjük rá 
a világos krémet, majd arra a kakaó-
sat. Helyezzük a két hámozott banánt 
a tésztára úgy 10-15 centiméterre a szé-
létől, hogy a tésztával a banánt át tud-
juk fogni. Óvatosan tekercseljük fel az 
egészet. Hűtve tároljuk, hidegen szele-
teljük!

A délután hátralévő részében 
farsangi bálon szórakozhattak 
a vendégek
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KERT ÉS BALKON

Kora tavasz a kertekben
Tavasszal mindannyian úgy gondol-
juk, hogy az idén jobban odafigye-
lünk a kertünkre, mint idáig. Ennek 
első, hangsúlyos része, hogy legyen-
e tavaszi lemosó permetezés, majd 
év közben tovább permetezzünk-e? 
Fontos-e a növényvédelem a kisker-
tekben? Kémiai vagy ökológiai sze-
reket használjunk? Vagy semmilyen 
szert ne használjunk, elég a mecha-
nikai védelem?

Minden kert egy kis ökoszisztéma, sajátos mikroklímával. 
Ez azt jelenti, hogy a kertünk egyszeri és megismételhetet-
len, élő és élettelen összetevői egyedi sajátossággal bír-
nak. Ebben a környezetben kell nekünk a megelőző, eset-
leg gyógyító kezeléseket végeznünk, hogy ne legyenek be-
tegek a növényeink. Egy kedves olvasónk küldött egy ké-
pet a hársfájáról, amin moha telepedett meg. Azt tudnunk 
kell, hogy a moha jelenléte a növényeken egyáltalán nem 
káros. A mohásodás erős fényhiányra utal a kertben (vagyis 
árnyékos a kert), sokat tenni ellene nem tudunk. Amennyi-
ben esztétikailag nagyon zavaró, erős gyökérkefével tisz-
títsuk le a mohásodott részt. Itt egy olyan együttélési for-
ma alakult ki, ami az egyik félnek hasznos (moha), a másik-
nak közömbös (hársfa).

A növényvédelmi munkák közül talán a tavaszi lemosó 
permetezéssel okozzuk a legkisebb kárt a növényekben, 
hiszen a vegetáció még nem kezdődött el. Érdemes a rovar 
kártevők ellen olajos szereket használnunk. A gombabe-
tegségek ellen kén- és réztartalmú szereket vethetünk be. 
Ezeket ma már három az egyben megvásárolhatjuk, külön-
böző fantázianévvel ellátott készítményekben. Nagyon so-
kat számít a kerti higiénia, vagyis a tisztaság és gyommen-
tesség. A „tisztaság fél egészség” mondás a kertjeinkben is 
érvényes. Az ápolt, tiszta, gyommentes kertekben a kór- és 
károkozók jelenléte is sokkal ritkább. A vegetáció alatt ré-
szesítsük előnyben a biológiai szereket, és csak akkor hasz-
náljunk kémiai anyagokat, amikor azok használata már el-
engedhetetlen. Különböző szín- és illatcsapdák állnak a 
rendelkezésünkre a rovar kártevők gyérítésére, így kivált-
ható jó néhány permetezés. Mindig végezzük el tavasszal 
a termő-, alakító és tisztító metszéseket is. A keletkezett 
nyesedéket vágjuk apróra és komposztáljuk. Egész évben 
tartsuk távol a gyomnövényeket a kertben, sok betegséget 
megelőzhetünk ezzel az egyszerű munkával. A virágágyak-
ban rendszeresen kapáljunk, így levegősebbé tesszük a ta-
lajt. A régi öregek szerint egy kapálás felér egy öntözéssel!

A jól megtervezett kerti munkák egészséges, szép kerttel 
ajándékoznak meg minket. Ne felejtsük el: a szép és egész-
séges kert kulcsa a rendszeres munkavégzés!

Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium  és Szakközépiskola igazgatója

Szigorú szabályok szerint vég-
zi az FKF Nonprofit Zrt. a lom-
talanítást, amelynek időpont-
ja idén Kőbányán április 9–17. 
Minthogy az időpont a kerü-
let egyes körzetei szerint válto-
zik, így a pontos dátumról a la-
kosságot az FKF Zrt. legalább 
tíz nappal a lomok kikészítése 
előtt hivatalos levélben értesíti.

A lakosoknak csak az FKF 
Zrt. által megadott időpont áll 
rendelkezésre, hogy a háztar-
tásokban keletkező nem veszé-
lyes, nagy darabos lomhulladé-
kot kikészítsék. A köztisztasági 

vállalat a szállítást is kizárólag 
a kikészítésre biztosított idő-
pontot követő napon, és csak az 
érintett ingatlanok elől végzi. 
A közszolgáltatás nem terjed ki 
a mindennapos háztar tási hul-
ladékra, törmelékre, gumiab-
roncsra, szénporra, földre, gép-
járműroncsra, gazdasági tevé-
kenység során keletkezett hul-
ladékra, kerti biohulladékra, 
sem pedig elkülönítetten gyűj-
tött, újrahasznosítható hulla-
dékra.

A nem engedélyezett lomki-
helyezés és a szemétlerakás 

megakadályozását a kerüle-
ti közterület-felügyelet végzi, 
szükség esetén szabálysértési 
eljárást is indíthat.

Áprilisban lesz a lomtalanítás

Parkfelújítás az Ónodi–Kolozsvári-sarkon

Kőbánya legújabb fej-
lesztésében a tervezők 
a bűnmegelőzést segítő 
építészeti megoldások 
alkalmazásával teszik 
biztonságosabbá a zöld-
felület környékét.

Építkezéssel
a bűn ellen

Fertőzés fenyegeti 
a kutyákat

Kerepesi út 89. | Nyitva H-V: 06-20 h

HIRDETÉS

Hatalmas csekkel érkezett az újhegyi 
Apraja Falva Bölcsődébe D. Kovács Ró-
bert Antal. A polgármester azt a pénzt 
adta át Szigeti Judit intézményvezető-
nek és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
vezetőjének, Göncziné Sárvári Gabriel-
lának, amit a kőbányaiak az adventi idő-
szak alatt gyűjtöttek jótékony célra.

A Kőrösi és az Újhegyi Közösségi Ház 
előtt tartott decemberi programok ide-
jén a szervezők a Kőporc Kft. által gyár-
tott bögrékbe a látogatóknak meleg ita-
lokat mértek, amelyekért mindenki 
maga döntötte el, mennyit fizet – vagy-
is fordít jótékony célra. Végül 158 175 fo-
rint gyűlt össze, amiből az Apraja Fal-
va a sószobáját modernizálja. Himalája-
só és parajdi só kerül majd a helyiségbe, 
ezek ugyanis még hatékonyabban gyó-
gyítják a felső légúti megbetegedéseket.

Minden várakozást felülmúlt az önkor-
mányzat és a Kőrösi kulturális központ 
nyugdíjasok számára szervezett számí-
tógépes oktatásának sikere. 183-an je-
lentkeztek, hogy alapszinten megismer-
kedjenek az unokák számára oly könnye-
dén kezelhető masinával, s a februárban 
indult tanfolyamok első órái rendkívül 
oldottan teltek.

– Marika néni, működik a gép?
– Működik, csak én nem működöm – 

jött a válasz Tyepkó Tibornétól, aki vic-
ces megjegyzéseivel percek alatt nem-
csak a csoport hangulatfelelőse lett, 
de 83 évével a korelnöki tisztért is jó 
eséllyel szállhat versenybe osztálytár-
sai között. „Ez az egér folyton elsza-
lad”, érkezett az újabb panasz a rakon-
cátlankodó kurzorra a terem másik vé-
géből, miközben a leendő netpolgárok 
a monitorral, billentyűzettel és a szá-
mítógépes kifejezésekkel ismerkedtek. 
A diákoknak különleges segítségük is 
akadt: D. Kovács Róbert Antal. A polgár-
mester nemcsak ellátogatott a Kőrösibe, 
hogy köszöntse és buzdítsa az újdonság-
ra fogékony nyugdíjasokat, de maga is 
beállt tanítani a modern technika csín-
ját-bínját.

A tanfolyamokat tartó Várkonyi An-
namáriától megtudtuk, a turnusonként 

15 fős csoportok négy-négy hétig, heti 
kétszer másfél órában ismerkednek a 
komputerrel. A cél, hogy a nyugdíjasok 
többek között megtanulják az e-maile-
zést, alapfokon használják a Faceboo-
kot, és magabiztosan másoljanak fájlo-
kat, hogy könnyebben tarthassák a kap-
csolatot családtagjaikkal, barátaikkal.

Bögrepénz a 
bölcsődének Ne hagyja elfolyni

a pénzt!

Évi több tízezer forintunkba kerülhet a vízpocsékolás

Korszerűtlen csapokkal, szivárgó vécétartályokkal 
nemcsak vízbázisainkat pusztítjuk, hanem a családi 
költségvetésen is tekintélyes lyukat ütünk.

Polgármesteri segítség

Ismerkedés 
az egérrel

A tanfolyamot 
kezdőknek szervezte az 
önkormányzat és a Kőrösi

Közös munka

A téren most gyakori 
a sörözgetés

Az újszerű 
megoldások 
a rongálást is 
megakadá-
lyozhatják

Élénk érdeklődés a konferencián

Március 22-e immár 1993 óta a víz vi-
lágnapja, és legalább ezen a napon ér-
demes végiggondolni, hogy bár a tisz-
ta ivóvizet teljesen természetesnek 
vesszük, az valójában micsoda kincs. 
Ennek ellenére az átlagmagyar igen-
csak pazarlóan bánik a vízzel, s Klap-
ka Réka, a víztakarékos eszközök be-
építésével foglalkozó Vízinnováci-
ós Kft. munkatársa szerint egy átla-
gos négytagú család napi 180 litert 
pazarol el belőle. Országos szinten ez 
fél balatonnyi mennyiség egy év alatt. 
Ezt nemcsak környezetünk, de a család 
költségvetése is megérzi, hiszen az ösz-
szesen mintegy 600 forintos budapes-
ti víz- és csatornadíjjal számolva mini-
mum 40 ezer forintba kerül a tékozlás.

– Több formában is pazarolhatja a 
vizet a család – magyarázta Klapka 
Réka. – A csöpögő zuhanyok, csapok és 
eresztő WC-tartály mellett a túl nagy 
átfolyás is óriási veszteség lehet. Ép-
pen ezért megéri elgondolkozni a mo-
dernebb zuhanyrózsa és WC-tartály, 
valamint a csapok végére szerelhető 
energiatakarékos perlátorok beszer-
zésén. Utóbbiak jóval kevesebb vizet 
engednek át és levegővel keverik a vi-
zet, így egyszerre biztosítják a megfe-
lelő sugarat és a kisebb fogyasztást.

Klapka Réka szerint a csapok moder-
nizálása, illetve az átfolyás sebessé-
gét maximalizáló eszközök legfeljebb 
2-3 ezer forintba kerülnek, de akár né-
hány hónap alatt behozhatják az áru-

kat, hiszen tapasztalatuk szerint 
20–40 százalékkal csökkenhet 
általuk a család vízfogyasztása.

A  k ör ny e z e t t u d a t o s s á g 
jegyé ben Kőbánya is egyre 
több programot indít, a vízta-
karékosság ügye szintén fel-
merült az év elején. Tóth Ba-
lázs LMP-s képviselő arra kér-
te a jegyzőt: vizsgálja meg a le-
hetőségét, hogy a komposztáló-
ládákhoz hasonlóan a kerület eső-
vízgyűjtő tartályokkal támogassa a 
lakosságot. A kérdés az, hogy a kiala-
kítással kapcsolatos munkákat a kő-
bányaiak készek-e vállalni, hiszen töb-
bek között az ereszcsatorna átalakítá-
sa is szükségessé válhat. A képviselő 
mindenesetre már egy éve végrehaj-
totta otthonában a fejlesztést.

– Ötven négyzetméter alapterü-
letű tetőről gyűjtöm a csapadékot a 
200 literes hordóba – ismertette sa-
ját példáját Tóth Balázs. – Ennél na-
gyobb gyűjtőre lenne szükség, mert 
túl gyorsan megtelik, hiszen ha esik, 
egyre gyakrabban zúdul le nagy eső. 

A vizet a kiskert és a gyümölcsfák lo-
csolására használom, szárazabb idő-
ben egy hétig is kitart az esővíz. Úgy 
számolom, hogy a kisebb vízköltségek 
miatt a beruházás belátható időn be-
lül megtérül.

A vízgyűjtésnek van más pozitív ol-
dala is. Mivel a csapadék egy részét a 
hordó eltárolja, így a képviselő pincéje 
sem ázik be, míg korábban, a nagy esők 
alkalmával ez rendre megtörtént.

Egérút nyugdíjasoknak

ENNYIT TAKARÍTHAT MEG

CSÖPÖGŐ CSAP 
ÉS ERESZTŐ

WC-TARTÁLY:
2 m3

–2000 Ft

FÜRDŐSZOBAI
CSAP:

20–25 m3

–12–15 ezer Ft

ZUHANY: 
30–40 m3

 –18–24 ezer Ft

KONYHAI CSAP:
15–20 m3

–9–12 ezer Ft
A grafika azt mutatja, mennyivel csökken-
het az éves vízfogyasztás és a rezsi a kor-
szerűlen eszközök cseréjével, modernizá-
lásával egy négytagú család esetében.

SZABÁLYOZHATÓ 
WC-TARTÁLY: 

10–20 m3

–6–12 ezer Ft

Különleges 
program ke-
retében újul-
hat meg az 
Ónodi és Ko-
lozsvári utca 
sarkán találha-
tó mintegy 1500 
négyzetméte-
res elhanyagolt zöld-
felület. Kőbánya a „Le-
gyen TERED” építészeti bűn-
megelőzési program kereté-
ben alakítja át a területet, így 
olyan kreatív megoldások 
kerülnek előtérbe, amelyek 
használata már önmagában 
csökkenti a bűnelkövetés es-
hetőségét – felértékelve ezzel 
a környéket.

A program bemutatása-
kor D. Kovács Róbert Antal 
polgármester párhuzamot is 
vont a Liget téri építkezéssel. 
Az egykori szolgáltatóház el-
bontásával eltűnt az a beton-
bunker, ami olykor kétes ele-
mek tanyájaként is funkcio-
nált, s mára csinos park épült 
a helyén.

A polgármesteri hivatal-
ban tartott tájékoztatón el-
hangzott, hogy a fejlesztés-
hez a helyiek és a szomszédos 
Szent László Gimnázium di-
ákjai is ötletekkel szolgáltak. 

A  f i a -
talok 

például 
szabad-

téri kon -
dieszközök, 

illetve fedett 
padok kialakítását 

kérték. Az együtt gondolko-
dás azért szükséges, mert a 
bűnmegelőzés egyik alapja, 
hogy a teret a közösség a ma-
gáénak érezze, rendszeresen 
használja – vagyis nem lesz 
elhagyatott. De más, egysze-
rű bűnmegelőzési technikák 
is előtérbe kerülhetnek a ta-
vasszal induló fejlesztésben. 
Így a növényzet alacsonyabb-
ra vágásával beláthatóbb, a 
rendszeresebb karbantartás-
sal pedig rendezettebb lesz a 
terület, ami a szemetelést és a 
rongálást is megelőzheti.

– A forgalmas környéken 
kevés a zöld felület, a lerom-
lott állapotú terület mégsem 
funkcionál igazi parkként, 
a helyiek nem használják – 
mondta Radványi Gábor al-
polgármester, aki 13 éve a 
környék önkormányzati kép-
viselője is. – A felújítás után 

viszont olyan helyszín jön lét-
re, ahol jobb élni, és ahol a la-
kóknak is, diákoknak is lesz 
terük.

Hogy felmérjük a terepet, 
a Kőbányai Hírek munkatár-
sai is kilátogattak a helyszín-
re. Ottjártunkkor ketten eldo-
bott csikkek között, a padon 
ülve sörözgettek – a kerület-
ben közterületen italozni ti-
los –, s a kerítést is megron-
gálták korábban ismeretle-
nek. Ennek tükrében érthető, 
hogy az idősek, kisgyermekes 
anyukák miért kerülik a teret.

A környék felújításával Kő-
bánya egyébként duplán pro-
fitál. Nemcsak biztonságo-
sabb lesz a park, hanem az 
építkezéshez az önkormány-
zatnak csak a költségek ke-
vesebb mint felét kell állnia. 
A projekt várhatóan 20 mil-
lió forintból valósul meg, de 
ehhez Kőbánya csak 8 millió 
forinttal járul hozzá. A Kőbá-
nya Közbiztonságáért Köz-
alapítvány további 8 millióra 
pályázott sikeresen a Nemze-
ti Bűnmegelőzési Tanácsnál, 
és várhatók még további fel-
ajánlások.

Jelentősen nőtt az elmúlt hóna-
pokban Kőbányán a hasmenés-
sel és hányással járó gyomor-
bél rendszeri megbetegedések 
száma a kutyák körében. A jár-
ványos bélbetegség ugyan nem 
halálos, de könnyen terjed, és a 
házi kedvencek alaposan meg-
szenvedhetik.

– A betegség lefolyása függ 
a kutya méretétől, korától, il-
letve attól, hogy az állat szer-
vezetében mennyi a toxinokat 
termelő baktérium – mondta 
el lapunknak dr. Rétfalvi Ta-
más állatorvos. – A kór terjedé-
sének kedvez a mostani időjá-
rás is, mert a komolyabb 
fagyok nélküli, eny-
he időben a fer-
tőzöt t szék-
let könnyeb-
ben szétmo-
sódik a kör-
nyezetben.

A fő tü-
ne t e k  je -
lentkezé-
sekor nem 
árt, ha a gaz-
d i k sza kem-
bernek is meg-
mutatják a négylá-
bút – főleg ha az állat-

nak láza is van, vagy a hasme-
nés vérzésessé súlyosbodik. 
A beteg kutya se csontot, se zsí-
ros falatokat ne kapjon, javal-
lott inkább napi 2-3-szor szá-
raztáppal, rizzsel és sovány 
hússal etetni. Vízből is csak fél-
egy decit kapjon úgy félórán-
ként. A gyors és biztos gyógyu-
lás érdekében probiotikus sze-
rekkel történhet a kúrálás.

A járvány csillapításához a 
felelős állattartás is elengedhe-
tetlen. Így dr. Rétfalvi Tamás 
kéri, hogy a fertőzött kutyákat 
senki ne vigye társaságba és a 
futtatókba, valamint ne enged-

jék, hogy az állatok egy-
más táljából igyanak, 

a székletet pedig 
mindig szed-

jék össze.

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

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

A PÁLYÁZHATÓ ÜDÜLÉSI TURNUSOK

1. turnus: 2019. május 13-18.
2. turnus: 2019. május 20-25.
3. turnus: 2019. május 27-június 1.
4. turnus: 2019. szeptember 2-7.
5. turnus: 2019. szeptember 9-14.
6. turnus: 2019. szeptember 16-21.
7. turnus: 2019. szeptember 23-28.

A pályázatokat egy példányban, papír alapon 2019. március 21-én 16.00 óráig lehet 
benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, Állomás 
u. 26. és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.). Elektronikus azonosítással rendelkező 
személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás 
igénybevételével a BP10HUMAN hivatali kapu címre.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 353-as 
telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető az ügyfélszolgálatokon, vagy letölthető a 
www.kobanya.hu honlapról. 

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

HIRDETÉS
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X.ker. Kerepesi út 89.

TANKOLJON FEL
VIRÁGBÓL IS!

Tankolás után csodálja meg
egyedülállóan széles virág 

választékunkat, használja ki 
alacsony árainkat és vigye 

haza az új évszak
szépséges hírnökeit!

Várjuk Önt a Kerepesi úti 
AVIA benzinkútnál!

ÖNNEK IS SZERETNÉK
ADNI VIRÁGOT!

Csökkentsük együtt az ökológiai lábnyomunkat, segítsük Kőbánya 
levegőjének megtisztulását, legyünk klímatudatosak, tegyük szebbé 
környezetünket, otthonunkat!

ÖNKORMÁNYZATUNK PÁLYÁZATOT HIRDET! CSATLAKOZZON ÖN IS!
A pályázat keretében ingyenesen biztosítunk növényeket.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2019. MÁRCIUS 22.
A benyújtott pályázatok a beérkezés sorrendjében, a készlet erejéig kerülnek 
elbírálásra.  A pályázati adatlap letölthető a www.kobanya.hu oldalról!

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

A nyertes pályázóknak a növényeket 2019. május hónapban – 
előzetes értesítésben megjelölt időpontban és helyszínen – adjuk át.
A pályázattal kapcsolatban további információ a +36 1 4338 283-as önkormányzati 
telefonszámon kérhető.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
D Kovács Róbert Antal

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Idén április 6-án éppen a csata évfor-
dulójára esik a 2019-es Mozdulj Kő-
bánya! programsorozat második állo-
mása, az Isaszegi Kerékpáros Emlék-
túra. A bringások a történelmi helyszí-
nen jó eséllyel katonai felszerelésbe öl-
tözött hagyományőrzőkkel is találkoz-
hatnak.

Lapunk a szervező Eisenkrammer 
Károlytól, a Kőbányai Torna Club el-
nökétől megtudta: körülbelül 300 főt 
várnak a túrára, a kerékpárosok 9 óra-
kor indulnak a KÖSZI elől. A mintegy 
30 kilométeres odautat egy pihenővel 
teszi meg a mezőny. A helyszínen ki-
rakodóvásár és a hagyományőrzők ál-
tal eljátszott összecsapás előkészüle-

tei várják a túrázókat, de az emlékcsa-
ta megtekintésére nem lesz mód, mert 
13 órakor indulni kell, hogy a tervezett 
15 órára hazaérkezzen a társaság.

– A közel 60 kilométeres táv ko-
moly erőpróba, ezért előtte mindenki-
nek ajánlott pár felkészítő túrát ten-
ni, mert tudni kell tartani a tempót – 
mondta Eisenkrammer Károly. – Ta-
nácsos a kerékpárt is átvizsgáltatni, 
illetve bár lesz frissítőpont, nem árt 
vizet és pár falat harapnivalót csoma-
golni az esőkabát és a kesztyű mellé. 
A hazaúton nem állunk meg, s a lejtő-
kön akár 30 km/h-s sebességre is fel-
gyorsulhatunk, ezért tíz év alatti gye-
reket a szülők lehetőleg ne hozzanak.

Tavaly év vége 
óta érdeklőd-
ve figyelhetik 
az Újhegyi la-
kótelepen élők 
a  m o s t  é p ü -
lő sétány és a Harmat utca keresztező-
désénél álló termetes oszlopot. A nem 
sokkal karácsony előtt oda került mű-
tárgyra sokan még azt hihették, hogy a 
díszkivilágítás részeként állította a ke-
rület. Csakhogy a 15 méter magas osz-
lop esténként azóta is Kőbánya színei-
ben pompázik, vagyis piros, sárga, zöld 
és kék fénnyel világítja meg a környeze-
tét. Mint megtudtuk, a látványos elem 
hamarosan „felhőgyárként” is funkcio-
nál majd.

– A megújuló sétány lezárásaként ál-
lítottuk az oszlopot, hogy megjelölje a 
sétány elejét vagy végét, attól függően, 
honnan nézzük – mondta Szakács Bar-
nabás, a sétány építését végző Lépték-
Terv Tájépítész Iroda vezető tervező-
je. – Az oszloptesten fúvókákat helyez-
tünk el, amelyek párát fújnak majd, s a 
keletkező felhők látványa megvilágítva 
még intenzívebb lesz. A légmozgás ezt a 
párát tovább „formázza”, folyamatosan 
változó képet mutatva. A látvány olyan 
lesz, mintha éppen felhők keletkezné-
nek, ezért mi a „felhőgyár” nevet adtuk 
az installációnak.

A kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása II. ütem elnevezésű projek-
tet egyébként a Fővárosi Önkormányzat 
jelentős mértékben támogatja a TÉR_
KÖZ keretében. Mint megtudtuk, a be-
ruházás részét képező díszkivilágítás 
különböző programok szerint változ-
tatható lesz. Így például nemzeti ünne-
peken akár piros-fehér-zöldbe is öltöz-
het az oszlop.

Tragikus baleset történt a Fertő utcában 
februárban: két embert megölt a szén-
monoxid (CO), többen pedig rosszul let-
tek. A „néma gyilkosnak” is nevezett gáz 
rendszeresen szedi áldozatait, rettegett 
gúnynevéhez hűen alattomosan öl.

A mérgező anyag azért veszélyes, mert 
a vörösvértestek megkötik, de a szén-di-
oxiddal ellentétben nem ürül ki a szer-
vezetből. Vagyis az enyhébb, de tartós 
mérgezés is lehet végzetes. Így Dániel 
Zoltán katasztrófavédelmi referens sze-
rint mindenkinek ajánlott biztonsági in-
tézkedéseket tenni, akinek az otthoná-

ban nyílt égésterű készülék – fatüzelé-
sű kályha, cirkó, hőlégfúvó, kazán stb. – 
működik.

– A kőbányaiak mintegy harmadát 
érinti a kérdés. Fontos, hogy ahol ké-
mény van, ott a lakók kérjék az ellenőr-
zést. Ha az ugyanis nem szelel, akkor az 
égéstermék a szobába szivároghat. Ve-
szélyesek a jól záródó ablakok is, hiszen 
utánpótlás híján nem biztosított a leve-
gő keringése, amivel ugyanez a problé-
ma állhat elő. És nemcsak a fűtési sze-
zon kockázatos: a gáztűzhely is okozhat 
bajt zárt térben – mondta a szakember.

Ezért Dániel Zol-
tán szerint célsze-
rű valamelyik abla-
kot mindig résnyi-
re tárni, esetleg le-
vegőztetővel felsze-
relni, a gázkonvek-
torokat pedig a fűté-
si szezon előtt szere-
lővel megvizsgáltatni 
– azért is, hogy gazda-
ságosabban működjenek. A legnagyobb 
biztonságot azonban a lakás méretétől 
függően egy-két jó minőségű CO-jelző 

beszerzésével érjük 
el, darabonként 5-6 
ezer forintért.

A szén-monoxid-
mérgezés nehezen 
ismerhető fel, ele-
inte csak fáradt-
sággal, bódultság-

gal jár. Ezért aki 
a tüneteket hirtelen, 

ok nélkül tapasztalja a működő eszköz 
mellett, az azonnal nyisson ablakot és 
szellőztessen ki. Ha az állapota nem ja-
vul, értesítse a mentőket!

Felhőgyár 
Újhegyen

Bringások, huszárok: 
„Nyergelj, fordulj!”

Az év elején a Kőbánya–Kispest 
buszvégállomáson egy férfi rosz-
szul lett, és megállt a szíve. Az idős 
ember az életét annak köszönheti, 
hogy a helyszínen tartózkodott egy 
szolgálaton kívüli mentőápoló, aki 
tudta, hogy a közeli KÖKI Terminál-
ban található félautomata defibrillá-
tor, s egy segítője elszaladt érte.

A hirtelen szívleállás sajnos nem 
rit ka ,  éve nte M a gya ro r szá g o n 
25 ezer hasonló eset történik – na-
ponta tehát közel nyolcvan! Nem 
mindegy, hogy a válságos pillana-
tokban van-e a jó szándékú járóke-
lők, szakképzett segítők közelében 
defibrillátor, hiszen a túlélés esélye 
minden percben 7-10 százalékkal 
csökken.

Kőbánya az elmúlt években ko-
moly lépéseket tett azért, hogy a 
forgalmasabb pontokon legyenek 
életmentő gépek. Az önkormányzat 
számos eszközt szerzett be, s D. Ko-
vács Róbert Antal élen járt a vásár-
lásban. A polgármester 2013-ban és 
2014-ben a fel nem vett jutalmát arra 
fordította, hogy öt defibrillátor kerül-
jön orvosi rendelőkhöz, idősek ottho-
nába, sportközpontba, vagy éppen 
a Kőrösi Művelődési Központba. Az 
önkormányzat és a Kőbánya Tűzvé-
delméért Közalapítvány áldozatvál-
lalásának köszönhetően a helyi tűz-
oltósághoz tavaly érkezett meg a lét-
fontosságú berendezés. Az intézmé-
nyek, létesítmények a szakszerű mű-
ködtetésre is hangsúlyt fektetnek.

– Az Újhegyi Uszoda felújítása mi-
att az ottani készüléket azonnal át-
vittük az Ihász utcai telepünkre, így 
az ideiglenesen most ott áll készen-
létben – mondta lapunknak Nagy Ist-
ván, a Kocsis Sándor Sportközpont 
igazgatója. – Munkatársaink továb-
bá háromhavonta tanfolyamokon 
vesznek részt, amelyeken újraélesz-
tést, baleset-elhárítást és életmen-
tést tanulnak.

A kőbányai vállalkozások előtt is 
nyitva a lehetőség, hogy saját defib-
rillátoraikat közcélra fordítsák vész-
helyzet esetén. Ehhez legcélszerűbb 
az okostelefonra letölthető Szív City 
alkalmazáson regisztrálni a gépe-
ket, így azok a nyilvános adatbázis-
ban megtalálhatók lesznek.

Negyven év után újul meg a 15 hektáros zöldterület

A család minden tagjának él-
ményt biztosító, különleges 
hangulatú park a főváros leg-
látványosabb köztereinek 
egyike lesz.

Így védekezzen a néma gyilkos ellen!Életet menthetnek a regisztrált szerkezetek

HIRDETÉS

Múltidéző liget lesz
az Óhegy park

Defibrillátorok
szerte a

 városban

Összesítettük, hol 
találhatóak a kerü-
letben biztosan mű-
ködő defibrillátorok. 
Adatbázisunk a feb-
ruár végi állapotot 
tükrözi.

FTC NÉPLIGETI LÉTESÍTMÉNYEI:

Árkád Bevásárlóközpont
Örs vezér tere
Biztonsági szolgálat
diszpécseri iroda, 0–24 h

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 104.
Főporta, 0–24 h

Kőrösi Kulturális Központ
Szent László tér 7–14.

Információ, műsoroktól
függően 8–20 h

Szivárvány Idősek Otthona
Sütöde u. 4. (bejárat: Tavas u. felől)
Porta, 0–24 h

Yorkshire Fittings 
Gyártó Kft.
Maglódi út 16/D
Porta, 0–24 h

Morgan Hungary Kft.
Csillagvirág utca 7.
Porta, 0–24 h

Zsivaj rendelő
Zsivaj u. 2.
Fsz. porta,
rendelési időben

Újhegyi orvosi rendelő
Újhegyi stny. 13-15.
Emeleti kartonozó, rendelési időben
hétköznap 8-20 h

Kocsis Sándor
Sportközpont
Bihari u. 23.
Paralimpiai csarnok; 
0–24 h

Kocsis Sándor 
Sportközpont
Ihász u. 24
Iroda, 7–22 h

Tűzoltóparancsnokság
Martinovics tér 12.
0–24 h

Kormányablak
Havas Ignác u. 1.

Földszint, nyitvatartási időben

Kőrösi Irodaház
Kőrösi Cs. S. út. 53–55 
Porta, 0-24 h

Bihari Irodaház
Zágrábi u. 1.
Recepció, 0–24 h

KÖKI Terminál
Vak Bottyán u. 75A–75C

I. emeleti eü. szolgálat 0–24 h
Helyére 
került 
az alapkő

Ilyen lesz a 
bányászati 
tematikájú 
játszótér

Elek Gyula Aréna
Kismartoni út 4.
0-24 h
22:00 kor bezár,a kismartoni 
úti autós porta tudja kinyitni. 
Tel.: +36 70 309 9270

Futófolyosó
Vajda Péter utca 6.
0-24 h
Az épület külső 
falára szerelve

FTC-székház
Vajda Péter utca 6.
Porta, 0-24 h, 
Tel.: +36 30 954 6799
Vajda Péter utca 7.
Porta, 0-24 h
Tel.: +36 20 779 6017

A Kőbányai Önkormányzat beszerzéseinek is 
köszönhetően ma már közel húsz helyszínen 

található bárki számá-
ra elérhető újra-

élesztő készü-
lék a kerü-

letben.

Két ütemben varázsolja újjá a 15 hek-
táros Óhegy parkot a Kőbányai Ön-
kormányzat, a több száz millió forin-
tos beruházás alapkövét február vé-
gén rakták le a város és a Kőbányai Va-
gyonkezelő Zrt. vezetői, önkormányza-
ti képviselők és a tervező.

– Itt egykor agyagot bányásztak, és 
a terület helyreállításakor sok ember 
közös munkájával épült meg az Óhegy 
park – mondta D. Kovács Róbert An-
tal polgármester. – Azóta már negy-
ven esztendő telt el, és eljött a felújí-
tás ideje. Mint akkor, úgy most is kö-
zös munka és ötletelés gyümölcse lesz 
a park, hiszen a tervekről szóló kérdő-
íveket több mint ezer kőbányai polgár 
töltötte ki, s döntött arról: hogyan újul-
jon meg a zöldterület.

Az elrendezésnél a tervezők figye-
lembe vették, hogy a nagyobb zaj-
terheléssel járó sport- és szabadidős 
funkciókat a környék lakóházaitól tá-
vol helyezzék el. Az első ütemben két, 
a régi Kőbánya hangulatát idéző ját-
szótér valósul meg. A kisebb gyere-
keket köteles mászóház, hinták, ru-
gós játékok, gumi állatfigurák, süly-
lyesztett trambulin, terepcsúszda és 
homokozók várják majd. A nagyob-
bak számára pedig – Kőbánya múltját 
szimbolizálva – bányászati tematiká-
jú helyszín épül a tárnák szűk folyo-
sóit idéző, egyedi játszótornyos cső-
csúszdával, mászósziklákkal, mér-

leghintákkal, valamint „régész”-ho-
mokozóval.

A felújítás után a család minden tag-
jának teljes körű kikapcsolódást fog 
nyújtani a liget. A szülőknek mind-
két játszótérnél pihenőhelyeket alakí-
tanak ki padokkal, asztalokkal és ivó-
kutakkal, és a kerekesszékes látogatók 
számára is kényelmesen használható 
utcabútorokkal. Ezen kívül többek kö-
zött műfüves focipálya, gördeszkapá-
lya épül, illetve teqball- és pingpong-
asztalok, kosárpalánkok létesülnek.

A jövőre induló második ütem sző-
lő tematikájú játszótérrel gazdagít-
ja a parkot, ahol lesznek újabb egyen-
súly- és készségfejlesztő eszközök, for-
gók, hinták és mászóhálók. A térnek ez 
a része szolgál az idősebb korosztályok 
számára is aktív pihenésre petang- és 
tollaslabdapályával, kültéri fitneszele-
mekkel.

A felújítás alatt elsődleges szempont 
a növényzet védelme és gyarapítása, 
valamint a környezettudatosság erő-
sítése. A kivitelezők figyelnek arra is, 
hogy a parkot a kőbányaiak az intenzív 
munkálatok alatt is használni tudják, 
így a futókör és a kutyafuttató szaba-
don látogatható lesz.
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Kollégái, köztük egykori diákjai
ból lett tanárok emlékeztek kü
lönleges tárlattal a Jaschik Ál
mos Művészeti Szakgimnázium 
néhai igazgatóhelyettesére, Varga 
Péter Andrásra a Kőrösi Galériá

ban. Több tucat kerámiát, olaj és 
akvarellfestményt, illetve szobrot 
állítottak ki a barátok és tisztelők.

A Kőbányán működő iskola Var
ga Péter sokéves, áldozatos mun
kájának köszönhetően érte el mai 
presztízsét – mondta el köszön
tőjében Pintérné Varga Zsuzsan
na, az intézmény vezetője. A mű
vésztanár 1971ben került az ak
kor még 35. Számú Szakmunkás
képző Iskolába, ahol kezdetben 

csak festőmázoló képzés folyt. 
Az intézmény először kézműipa
ri szakiskolává, majd szakközép
iskolává alakult, s idővel felvet
te a múlt század egyik polihiszto
rának tartott grafikus, festő, ipar
művész, szakíró nevét. Varga Pé
ter pedig igazgatóhelyettesként 
művésztanárokat hívott az in

tézménybe, beindult a kerámia és 
porcelánfestő szak mellett a díszí
tőfestő, díszítőszobrász, üveg
festőólomüvegező, valamint a 
grafikusképzés is.

A kiállítás március 21ig tekint
hető meg keddtől péntekig 14 és 19 
óra között, szombaton pedig 10 és 
14 óra között.

Ady Ki mit tud? a Kőbányai Könyvtárban

A Kroó Zeneiskola adhatott otthont a Cziffra György Fesztivál mesterkurzusának

Magyar nóta és Beethoven

PROGRAMAJÁNLÓ
GYEREKEKNEK

SÜSÜ A SÁRKÁNYA Fogi Színház előadásaMárcius 21-én (csütörtök) 10 órától és 14.30-tól a Kőrösiben
MACKÓKALANDMárcius 24-én (vasárnap) 10.30-tól az Újhegyi Közösségi Házban
HAMUPIPŐKE
A Pódium Színház zenés mesejátékaMárcius 27-én (szerda) 10 órától az Újhegyi Közösségi Házban
FELNŐTTEKNEK

VACSORA NÉGYESBENA Pódium Színház bohózataMárcius 24-én (vasárnap) 15 órától a Kőrösiben

TÖREKVÉS DALKÖR NÓTADÉLUTÁNJAMárcius 24-én (vasárnap) 15 órától a Törekvésben
SZÁZ ÉV, SZÁZ KÉPT. Varga Hanna festőművész emlékkiállítása
Március 26-én (kedd) 18 órától a Kőrösiben

NYUGDÍJASOK AKADÉMIÁJAPszichológiai megoldások a magány ellen
Március 27-én (szerda) 15 órától a Kőrösiben

CLASSIK BEAT BANDkönnyűzenei koncertjeMárcius 29-én (péntek) 18 órától a Törekvésben
SZABÓ P. SZILVESZTER ÖNÁLLÓ ESTJE
Március 30-án (szombat) 19 óráról a KÖSZI-ben
PATAKY NŐIKAR TAVASZI HANGVERSENYEMárcius 31-én (vasárnap) 17 órától a Kőrösiben

Kozma Orsi zsűrizni
tér vissza
Kőbányára

Zséda a KÖSZI-ben
forgatta új klipjét

Emlékkiállítás az iskolaépítőnek

Mesterfogás

Téglás Botond és Sárközi 
Lajos mellé a fiú édesapja 
is beállt

Túljelentkezés a kurzuson
Míg a Kroó egyik termében a prímáspalánták húzták Sárközi Lajosnak, 
addig néhány teremmel arrébb Beethoven egyik zongoraszonátája káp-
ráztatta el a hallgatókat. Ugyanis a prímáskurzushoz hasonlóan ifjú zon-
goristáknak is tartottak mesterkurzust elismert művészek, köztük Balázs 
János Liszt Ferenc- és prima díjas zongoraművész, aki a február 17–25. kö-
zött megrendezett Cziffra György Fesztivál megálmodója.

– A tavalyinál is nagyobb volt az érdeklődés az idei mesterkurzusra – 
mondta lapunknak Balázs János. – Az önkormányzat és a zeneiskola tá-
mogatásával olyan program valósulhatott meg itt Kőbányán, ami nem-
zetközi szintű, hiszen tanáraink – Dráfi Kálmán, Falvai Sándor vagy a lit-
ván Müza Rubackyté – neve önmagában hívószó, ők a legnagyobb verse-
nyeken zsűriznek. Így azok a fiatalok, akiknek vannak ambícióik világver-
senyeken indulni, most első kézből szerezhettek tapasztalatokat, s tudhat-
ták meg, hogyan lehet ezeken a megmérettetéseken győzedelmeskedni.

A Cziffra György Fesztiválhoz 
kapcsolódó mesterkurzust ta
valy is a Kroó György Zene
iskola láthatta vendégül, de a 
szervezők most tovább színe
sítették a programot. A zon
gora mellett cigányprímás
mesterkurzus is indult, még
hozzá a junior prima díjas Sár
közi Lajos vezetésével. A fia
tal, mind össze 28 éves klasszis 
láthatóan nemcsak a hegedű 
virtuó za, de az emberekhez is 
kitűnően ért. Pillanatok alatt 
megtalálta a közös nevezőt az 
alig nyolcéves Téglás Botond
dal, mert nem tankönyv ízű 
utasításokkal kalauzolta el a 
sárospataki fiúcskát a zene vi
lágába.

– Egy verbunkot hoztál, arra 
pedig ki kell verni a táncot. 

Hát most játszd úgy, mintha 
egy szép, vidám lánynak mu
zsikálnál, aki egyre szenve
délyesebben ropja, te pedig 
még inkább meg akarod tán
coltatni – tanácsolta a mester 
Botondnak, aki nekigyürkő
zött, és valóban alaposan ki
fullaszthatta azt a képzeletbe
li leányt.

Hamarosan igazi csodáló ér
kezett a fiatal mestertanár
hoz: a 15 éves Hankó József, 
aki nem is egyedül jött. Szak
mabeli édesapja kísérte el, ő – 
mint kiderült – jól ismeri „La
lit”. A szintén prímás apa nem 
is fukarkodott sem a jó szóval, 
sem a legendás történetekkel, 
amikor a nagy hírű kollégáról 
kérdeztük.

– Lali a Százéves étteremben 
játszik, és a Berlini Filharmo

n i k u s ok  e g y 
budapesti láto
gatásuk alkal
mával betértek 
oda – mesélte az 
idősebb Hankó 
József. – Olyany
nyira lenyűgözte 
őket a zene, hogy 
nemcsak vissza

tértek a követke
ző napokban is, 
de budapesti tú
rájukról odahaza 
külön kiemelték, 
hogy aki a magyar 
fővárosban jár, an
nak a Százévesbe le 
kell mennie, mert 
olyan egyedülálló 
hegedűs játszik ott.

A tanár úr a zeneiskolás 
Józsinak már számos szak
mai tanácsot is adott, mi
után meghallgatta a fiú ked
venc nótáját, az „Én is hittem 
egyszer”t, elemezve a növen
dék tartását, és persze a vonó
kezelést is.

– Röviden húzod, használd 
ki a vonót végig. Sokan mond
ják, hogy a cigányzenét érezni 
kell. Persze, nagy szív kell hoz
zá, de 90 százalékban tudatos 
az, hogy mit miért csinálunk! 
– magyarázta Sárközi Lajos. 
„Szakmabeliekből” a nap hát
ralévő részében sem volt hiány. 
Igazi színfolt volt Mendi Milán 
is, akinek alázata és előadói te
hetsége azonnal megmutatko
zott. Nem is csoda, a 16 éves fiú 

édesapja szintén prímásként 
dolgozott.

– Régen egy rendes éttermet 
el sem lehetett képzelni muzsi
kusok nélkül – mondta lapunk
nak Sárközi Lajos, aki szerint 
az elmúlt évtizedekben a ci
gányzene varázsa mégis meg
kopott. – Sajnos évtizedekkel 
ezelőtt elindult egy folyamat, 
aminek az lett az eredménye, 
hogy ez a magyar kultúra ré
szét képező műfaj kiszorult a 
mindennapjainkból. A média 
is olyan együtteseket kezdett 
népszerűsíteni, akik alacso
nyabb színvonalon képviselik 
ezt a stílust. Éppen ezért tar
tom nagyon jónak a kezdemé
nyezést, mert kiemelten fontos 
az utánpótlás nevelése.

Mendi Milán 
izgatottan 
várakozik, 
mögötte 
Hankó József 
és édesapja

Felejthetetlen élménnyel gazdagodtak a Kroó György 
Zeneiskola látogatói a Kőbányai Önkormányzat által 
is támogatott, február 8-a és 10-e között megrende-
zett zongora- és cigányprímás-mesterkurzuson. Nem-
csak a tanulók számára marad emlékezetes, hogy a 
legnagyobb hazai művészektől leshették el a szakma 
csínját-bínját – a hallgatóságnak is különleges szóra-
kozásban lehetett része.

Különleges helyszínt ke
resett legújabb videóklip
jének helyszínéül Zséda, 
azaz Zsédenyi Adrienn. 
A Valentinnapra készített 
Mondd, látom még őt című 
szám klipjének elkészítésé
hez végül a KÖSZI színház
termére esett a választás, 
így a helyiség országszer
te ismert lett. A soul, pop és 
blues elemeit vegyítő szá
mot ugyanis csak a legna
gyobb videómegosztón alig 
két hét alatt majdnem öt
venezren töltötték le.

– A dalnak van egy va
rázslatos időtlensége, ezt 
szerettük volna egy olyan 
térbe helyezni, ami nem ha
tárolja be szigorúan a jelen
be – mondta a választás okai
ról Zséda, akit sűrű programja 
miatt csak külföldön tudtunk 
utolérni. Az énekesnő ugyan
is éppen Berlinben zsűrizett, 
a húszfős nemzetközi verseny
bíróság tagjaként a 2019es Eu
rovíziós Dalfesztivál német in
dulójának kiválasztásában se

gédkezett. – Nemcsak nekem, 
hanem az egész stábnak na
gyon tetszett a terem színvi
lága, hangulata. A helyszínen 
dolgozók pedig végtelenül ked
vesek és segítőkészek voltak 
velünk. Nagyon gyorsan és gör
dülékenyen ment így a munka.

Zsédána k Kőbánya hazai 

pálya, hiszen – mint any
nyi befutott művész – ko
rábban ő is a Kőbányai Ze
nei Stúdió növendéke volt, 

és sokszor fellépett már a ke
rületben. A KÖSZIben azon
ban csak most énekelt először, 
de talán nem utoljára. Igaz, az 
esetleges következő alkalomig 
sűrű program vár rá, hiszen 
indul a tavaszi koncertturnéja, 
és a soron következő nagyleme
zén is dolgozik.

Ismerős terem

Zsédát magával ragadta 
a helyszín atmoszférája

A kerülethez diákkora óta kö
tődő ismert énekesnő, Koz
ma Orsi is tagja lesz az ápri
lis 6ai Ki mit tud? zsűrijének. 
A Kőbányai Könyvtár ren
dezvényén Ady Endre halálá
nak 100. évfordulója alkalmá
ból fiatalok a költőóriás műveit 
adhatják elő, akár a legkreatí
vabb, saját maguk által elkép
zelt formában is.

– Miért vállalta el a zsűri-
zést?

– Földény i K r isz ti na , a 
könyv tár munkatársa hívott 
meg. Kicsit hezitáltam az ele
jén, mert még sosem csinál
tam ilyet, nagy felelősség, iz
gulok is emiatt. Annak idején 
én is indultam a Szent László 
Gimnáziumban Ki mit tud?
on és más versenyeken is, bár 
eg yébként nem szeretem a 
versenyhelyzeteket. A mai vi
lágban, amikor mindent ural 
az internet, és már alig olvas
nak a gyerekek, fontosnak tar
tom a verseket, én még emlék
szem szinte az összes műre, 
amivel indultam annak idején. 
Ady Endre pedig fantasztikus 
költő volt, kíváncsian várom, 
hogyan zenésítik meg és adják 
elő verseit.

– Mondhatjuk, hogy Kő-
bányáról indult a pályája? 
A Szent László gimiben ta-
nult, éppen a könyvtárban 
lépett fel először. És a Kőrösi 
művelődési központ is „ha-
zai pálya”.

– Igen, erős a helyi kötődé
sem. Mondhatni Bartha Tibor 

tanár úr és Szendrei Péter fe
deztek fel, amikor megcsinál
tuk a Képzelt riport egy ameri
kai popfesztiválról című dara
bot. Előtte versmondó verse
nyeken indultam, de az ének
lés később jött képbe, addig 
annyira nem érdekelt, pedig 
a Magyar Rádió Gyermekkó
rusának voltam tagja az álta
lános iskolás éveim alatt. So
kat köszönhetek Bartha Ti
bornak, aki bátorított, lehető
ségeket adott, ráadásul Tolcs
vay László turnéján is együtt 
muzsikáltunk.

– A középiskola után szín-
művész szeretett volna len-
ni. Színpadon és filmekben is 
játszott. Mikor és miért dön-
tött végül az éneklés mel-
lett?

– Azt gondolom, hogy nem 
voltam elég kitartó, nem hit
tem magamban, hogy jó szí
nész lehetek, és sodródtam az 
árral, az pedig a zene felé vitt. 

Kicsit hiányzik a színház, re
mélem, lesz még alkalmam ki
próbálni magam.

– Milyen fellépésekre ké-
szül, illetve milyen produk-
ciókon dolgozik most?

– Az idei évem is nagyon szí
nesnek ígérkezik. Új popdalo
kon dolgozom, lesz nyáron 
az Ellátóházban egy nagy
koncertem. Idén az Állat

kertben mutatjuk be a Woo
dy és a swing című estet Kern 
A nd rá s sz í n művész ven
dégszereplésével. Szeretnék 
templomi koncertet adni ad
ventkor, és rengeteg új projekt 
van a fejemben, ami megvaló
sításra vár.

ADY100: Ki mit tud? fiataloknak
Március 30-ig jelentkezhetnek a 13–19 éves fiatalok az 
Ady Endre halálának 100. évfordulójára szervezett ese-
ményre a fszek1004@fszek.hu e-mail címen. A verseny-
zők három kategóriában nevezhetnek, így szavalás (köl-
tő szabadon választott versének előadása), zene (saját, 
vagy más által megzenésített Ady-vers előadása egyéni-
leg vagy csoportban), valamint versvideó tárgykörben. 
Utóbbi esetében a költő szabadon választott versének 
kreatív, videós megjelenítése a feladat. A verseny döntő-
jének a Kőbányai Könyvtár ad helyet április 6-án (szom-
bat) 10.30-tól, de ha a nevezők nagy száma indokolja, 
úgy a szervezők április 4-én és 5-én délután előválogatót 
tartanak.
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Március 15-e alkalmából Kossuth Lajos szavait rejtik a fősorok.

Melyik 
a maci 
árnyéka?
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Töltse ki az áb-
rákat 1-től 9-ig 
terjedő egész 
számokkal úgy, 
hogy az összes 
sorban, osz-
lopban minden 
szám csak egy-
szer szerepel-
jen.

SZU
DO
KU

Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, hogy 
küldje el azt a népmesét vagy azt a saját „költésű” mesét, 
amit az odajáró gyerekek a legjobban szeretnek. Most a Kő-
bányai Csodafa Óvoda egyik kedvencét kaptuk meg, amelyet 
Ésikné Spáczay Zsuzsanna óvodapedagógus írt, a rajzokat a 
Barna Mackó csoport tagjai készítették.

Mese a kék madárról

Kőbánya új lakóiA Kőbányai Önkormányzat tájékoztatja a kerület 
lakosságát, az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó 

szervezeteket, vallási közösségeket, valamint 
környezetvédelmi egyesületeket, hogy egyeztetési 

eljárást indít az alábbi tervekkel kapcsolatosan:

Budapest X. kerület Kőér utca, 
Dér utca, Szlávy utca, Óhegy utca 

által határolt terület kerületi 
építési szabályzata

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

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

2019. április 9-ig, valamint

a 2019. április 1-én 17:00 órakor
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 

Központban tartandó lakossági fórumon lehet.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

D K á Rób A l

HIRDETÉS

Hol volt, hol nem volt, volt egy gyönyö-
rű ország, úgy hívták, Magyarország. 
Volt ott rét, folyó, tó. Volt ott hegy is, a 
legszebb hegyet úgy hívták, Újhegy. Sok 
óvodás lakott arra, s a Csodafa alatt a 
legszívesebben Lea szeretett játszani. 
Egyszer észrevette, hogy az öreg fa egyik 
ágán mély odú van, és nyár elején fész-
ket rakott benne egy cinkepár. Mindig 
nézte, mi történik a fészekben. Annyi-
ra kíváncsi volt rájuk, hogy egyszer vé-
letlenül a fa alatt felejtette a plüsshiúz 
barátját.

A sárga tollú cinkemama négy tojást 
rakott le fészkében. Óvta, szeretettel 
melegítette tojásait, de egy reggel korán 
elrepült, hogy friss harmatcseppet ihas-
son, s mire visszarepült a fészekbe, látta 
ám, hogy egy tojással több van a fészek-
ben.

– Csivit, melyik lehet az új tojás? – 
Nem tudta kitalálni, így mind az öt to-
jást tovább költögette párjával.

Egy idő után az első tojás billegni, mo-
corogni kezdett. Megrepedt a tojás héja, 
valaki ki akart bújni belőle.

– Csivit, csivit – szólt a kicsi, s nagy 
nehezen ledöntötte magáról a tojáshéj 
maradékát. Cinkemama dédelgette, be-
cézgette csemetéjét. Nemsokára kibúj-
tak a testvérei is. Csiviteltek, ennivalót 
kértek, a cinkemama alig győzte cinke-
papával jóllakatni a kicsiket friss le-
gyekkel, gilisztákkal, lárvákkal. Csak 
az utolsó tojás váratott magára. De vé-
gül kirepesztette a kis madárka belülről 
ezt a pettyes tojást. Kibújt, de az ő hang-
ja mély volt, csivitelni nem tudott, min-
dig csak azt mondta: „paó, paó”. A pihéje 
is más volt, halványkék színű. Cinkema-
ma szeretgette, tisztogatta tollait, tanít-
gatta csivitelni is, de a kicsinek nem si-
került megtanulnia. Alig fért a fészekbe, 
és a testvérei nem akartak vele játszani.

Egyszer egy tűzoltóautót néztek az 
óvodások az udvaron, felmásztak rá, 
még a szirénát is beindították. A kis kék 
madár úgy megijedt, hogy kiesett a fé-
szekből. Szerencsére egy ottfelejtett 
plüssjátékra, Lea hiúzára esett, így nem 
ütötte meg magát.

– Paó, paó, kivel fogok játszani ezek 
után? Ki fog enni adni nekem? – szomor-
kodott magában.

– Én szívesen játszom ve-
led, Hiúz vagyok, Lea ba-
rátja. Hogy hívnak? – kér-
dezte a plüssjáték.

– Nem tudom, a testvé-
reim csiviteltek, de én csak 
azt tudom mondani: paó, 
paó – válaszolta a kis kék 
madár.

– Jó, legyél Paó, gyere, be-
mutatlak a többieknek.

Előjöttek az állatok: Zsi-
ráf, Kistigris, Kékszemű 
Cica, Foltos Cica, Kormos 
Cica, Fekete Kacsa, Barna 
Kutya, Kakadu és Lovacs-
ka. Fogócskáztak, bújócs-
káztak, szaladgáltak, majd 
Paó elaludt a Csodafa alatt. Egyszer 
csak sárkányüvöltésre ébredt.

– Aáááá – szagolt bele a levegőbe Zöld 
Sárkány –, finom pávaillatot érzek. Most 
megeszlek! – kiáltotta.

Paó barátja, Foltos Cica remegő tal-
pacskákkal állt a Zöld Sárkány elé, és 
azt kérdezte:

– Nyaú, miért nem eszel sárgarépát, 
mint a Kék Szamár? Egészséges lett tőle, 
és a fogai sem fájnak.

– Mert a pávahústól tüzet tudok fújni 
az orromból, és akkor mindenki fél tő-
lem. Hahaha! – ordította Zöld Sárkány.

– Nyaú, kivel tudsz játszani, ha tőled 
mindenki fél? – érdeklődött Foltos Cica.

Gondolkodott a sárkány, majd szomo-
rúan csóválta a fejét.

– Hát senkivel.
– Nyaú, jó neked egyedül? – kérdezte 

Foltos Cica.
– Nem, nem jó – szólt a sárkány.
– Akkor gyere velünk játszani, szíve-

sen leszünk a barátaid – mondta a Fol-
tos Cica.

Együtt játszottak egész nyáron, ősszel, 
még a téli hidegben is. Éppen indultak a 
Kék Szamárhoz sárgarépát enni, mikor 
kileste őket a ravaszdi róka.

– Merre indultok, talán sárgarépát 
akartok a szamárnál vacsorázni? – kér-
dezte a ravaszdi. – Menjetek nyugodtan, 
addig szívesen játszom Paóval, úgysem 
ismerem még.

– Hogyisne, mi azt nem engedjük, 
hogy megedd ebédre – mondták az álla-

tok. Körbeállták a kis pávát, csipkedték, 
marták a ravaszdit, aki elsompolygott a 
kis állatoktól, éhesen. Így vigyáztak Pa-
óra a többiek. Mire fújni kezdett a mele-
gebb szél, Paónak kinőttek a tollai. Ha a 
fején a bóbitáját szétmeresztette, páva-

tollait kitárta, minden állat a legjobb ba-
rátja akart lenni. Lea odaszaladt a Cso-
dafa alá, és boldogan ölelte magához 
hiúz barátját, és együtt csodálták Paót, 
a gyönyörű pávát.

Itt a vége, fuss el véle.

Tolvaj Bogi rajza

Kiss Lea rajza

Sulyok Szofi rajza

Várjuk a koba-
nyaihirek.szerk@
gmail.com címre 
a kerületi babák-
ról készült, jó mi-
nőségű fotókat, és 
hozzá néhány sort, 
amely tartalmazza 
az egyévesnél fia-
talabb csecsemő 
nevét, születési 
dátumát, valamint 
egy, legfeljebb két-
mondatos jellem-
zést. A tárgyban 
kérjük, jelezze a 
rovat címét: Kőbá-
nya új lakói.

„Böröczki Sámu-
el a becsületes ne-
vem, de mindenki 
csak Samókának 
szólít. 2018. júli-
us 31-én születtem, 
azóta már nem-
csak sokat nőttem, 
hanem Anya és 
Apa legnagyobb 
örömére egyre 
ügyesebb és oko-
sabb is vagyok.”
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Kőbánya négy kiválóságának is díjat adott

Bajnokok
bajnokai

Prémium 
autók 

Dél-Koreából

1194 BUDAPEST 
HOFHERR ALBERT U. 38/D

+36 1 280 1533, 
+36 20 318 3760

ertekesites@ssangyongdelpest.hu
 www.ssangyongdelpest.hu

Sokszáz millió eurós beruházás, 4 évnyi fejlesztés, vadonatúj moduláris padlólemez, 
sportos és fiatalos dizájn, igényes és kiemelkedően tágas belső kialakítás és csomagtér, 
vadonatúj 1.6 literes motorok és 7 légzsák Dél-Korea legrégebbi autógyártójától  
és 4x4 specialistájától!

4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Kombinált  
üzemanyag fogyasztás: 

5,2–8,4 l/100 km*. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 134–190 g/km*.

A műszaki adatok felszereltségfüggők.  
A képen látható autó illusztráció.

*WLTP szabvány szerint

4  290  000 Ft-tól
A kedvezményekről és 
akciókról érdeklődjön 

márkakereskedésünkben!

Délpest

 117 101 99

 21 23 24

 29 15 19

 32 23 25

 15 7 8

 12 5 8

Kőbánya aranybányászai
KSC 

Törekvés SE

Nóva SE

Sasok SE

Marcipán Tánc és Fitnesz SE

A Biofit SE

A nemzetközi versenyekről is érmeket 
hozó klubok dobogós helyezései.

HIRDETÉS

A látványos bemutatók, az ismert 
sportolók jelenléte és a tavalyi Moz-
dulj Kőbánya! rendezvénysorozat iz-
galmakat tartogató sorsolása teljesen 
megtöltötte a Kőrösi színháztermét 
az Év sportolója gálán. A több száz ér-
deklődő számára hamar egyértelmű-
vé vált, hogy az idei esemény kicsit 
más lesz, mint a korábbiak. D. Kovács 
Róbert Antal ünnepi beszéde ugyanis 
árulkodó volt.

– Amikor évekkel ezelőtt a díj meg-
alapításáról döntöttünk, még csak egy 
sportolónak ítéltük oda a címet. Mos-
tanra azonban beláttuk, hogy túl so-
kan vannak olyanok, akik méltatlanul 
maradnak le, egy hajszállal, egy szá-
zadmásodperccel, sőt nem is először. 
Pedig nagyon is megérdemelnék az 
elismerést, mert rengetegen drukkol-
nak nekik – mondta a polgármester.

Az est házigazdája, DJ Dominique 
(Várkonyi Attila) azonban az Év spor-
tolóinak megnevezése előtt sorsolás-
ra invitált többeket, így a város ve-
zetőit. Ezen az estén találtak gazdá-
ra a tavalyi Mozdulj Kőbánya! nyere-
ményei. Az urnákba azoknak a neve 
került, akik tavaly a kilenc verseny-
számból álló rendezvénysorozaton el-
indultak, pontgyűjtő füzeteiket pedig 

visszaküld-
ték a szerve-
zőknek – és 
a sorsolásra 
személyesen 
is ellátogat-
t a k .  Ös sze -
sen 18 nyere-
ménycsomag 
talált gazdá-
ra, köztük a 
150 ezer és a 
100 ezer fo-
rint értékű wellnesshétvégék, illetve 
pingpongasztalok, kerékpárok, sport-
szerek.

A kőbányai sportegyesületek lát-
ványos taekwondo-, fitnesz- és ver-
senytáncbemutatói közepette érke-
zett el az est legizgalmasabb része, az 
Év sportolójának megnevezése. Mint 
kiderült, Kőbánya önkormányzata élt 
a helyi jogszabály biztosította lehető-
séggel, és négy kitűnő sportembernek 
is odaítélte a díjat, így Sárkány Vivi-
en, Nguyen Jázmin, Berecz Blanka és 
Gergely Gábor is átvehette az emlék-
lapokat és érmeket.

A díjeső azonban még ezzel sem ért 
véget. Mint kiderült, a kerületben mű-
ködő sportegyesületek tavaly elké-

pesztő évet zártak. Csak azok az 
egyesületek, amelyek nemzetkö-
zi versenyeken is dobogós helyezé-
seket értek el, közel hatszáz érmet 
szereztek itthon és szerte a nagyvi-
lágban. Ezért az önkormányzat a ke-
rület hírének öregbítéséért és a lelki-

ismeretes munkájukért a klubok veze-
tőinek is emléklapot adott át.

Az Év sportolója díjátadó minden te-
kintetben a bajnokok estéje volt, hi-
szen nemcsak a kitüntető címeket ve-
hették át kiválóságaink, de a Mozdulj 
Kőbánya! rendezvénysorozat fődíját, a 
wellnesshétvégét is élvonalbeli sporto-
ló nyerte. A 150 ezer forint értékű utal-
vány kisorsolásakor a szerencse Tak-
sonyi Erikára mosolygott, aki a KSC 
Testépítő Szakosztályának edzője, 
világ-, Európa- és örökös magyar 
bajnok testépítő.

– A tavalyi Mozdulj Kőbánya! 
kilenc programja közül melyik 
volt a kedvence?

– Sajnos nem indultam 
mindegyiken, összesen 
hatszor állhattam rajt-
hoz. De a családias han-
gulatú versenyek mind 
nagyon jók voltak, leg-
inkább a Kihívás napja 
nyerte el a tetszésemet. 
Az Óhegy parkban egy 
kört futottam, és nagyon 
tetszett a Rippel testvérek 
látványos bemutatója is.

– Melyek a kedvenc sportjai, és mi-
lyen versenyeket néz szívesen?

– Természetesen a testépítés, hiszen 
nemcsak edző vagyok, de hosszú évekig 
versenyeztem is. Viszont a csapatspor-
tok szintén lekötnek, szeretem a kézi-
labdát és a vízilabdát. Éppen ezért na-
gyon örültem, hogy a fődíj mellé belé-
pőt is kaptam, amellyel a Fradi póló-

sainak mérkőzéseit látogathatom 
egész évben.

– És a wellness? Van már elkép-
zelése, hol tölti el a hétvégét?

– Olyannyira nincs, hogy még 
é le t em b en  nem  volt a m 

wellnessezni, úgyhogy itt 
az ideje kipróbálni. Ba-

ráti ta nácsokat má r 
kaptam arra, hogy me-
ly i k hot eleket len-
ne érdemes felkeres-
ni. Valószínűleg vala-
melyik barátommal 
utazom kikapcsolód-

ni, ezért az ő érdekük 
is, hogy jó helyeket ajánl-

janak.

Testépítő bajnok
wellnessezhet

A műsor része volt a látványos 
taekwondobemutató

Sárkány Vivien
A KSC 14-szeres Európa-bajnok és kétszeres világbajnok 
szumósa 2012-ig birkózott. Mivel itthon a női mezőny-
ben nem akadt ellenfele, férfiakkal edzett és mérkőzött 
új sportágában.

– Könnyekig meghatódtam, amikor megtudtam, hogy 
megkapom a címet, hiszen már ötször jelöltek. Sajnos 
sérülés miatt befejeztem az aktív sportot, de a jövőben 
is a szumóval szeretnék foglalkozni edzőként, illetve ké-
sőbb nemzetközi versenyeken bíráskodnék.

Gergely Gábor
Kétszeres világbajnok és négyszeres Európa-bajnok 
asztaliteniszező. Számos kitüntetést kapott, a kőbányai 
díjátadóról is a Nemzeti Színházba sietett, ahol az M4 
Sport – Az Év sportolója gálán életműdíjat vehetett át.

– Óriási öröm ez a díj, hiszen Kőbányán születtem, itt 
jártam iskolába, a Pongrác telepen nőttem fel. Már nem 
sportolok aktívan, s ezért is nagyon boldog vagyok, 

hogy Kőbánya elismerte mindazt, amit évtizedeken át csináltam.

Nguyen Jázmin
A KTC Vuelta ritmikus gimnasztika szakosztályának ver-
senyzője Magyar Kupa-győztes, országos bajnok, tavaly 
a diákolimpián egyéni összetettben második lett.

– Itt születtem, óvodába és iskolába is Kőbányán jár-
tam, ezért is inspirál különösen ez az elismerés. Mivel 
idén érettségizem, ezért most a tanulásra nagyon sok 
energiát fordítok. A matematika különösen érdekel, és 
majd a pályaválasztást is igyekszem úgy alakítani, hogy a sport közelében 
maradjak.

Berecz Blanka
A KSC ifjúsági olimpiai és junior Európa-bajnok úszója. 
Edzője, Turi György szerint Blanka a jövő nagy bajnoka 
lehet, hiszen az erő, a hit, a kitartás és az alázat egyaránt 
megvan benne.

– Először jelöltek, így meglepett, hogy megkaptam a dí-
jat, hiszen korábban olyan kiválóságok érdemelték ki, 
mint Késely Ajna. Most az ifjúsági Eb-re és a budapes-

ti ifjúsági vb-re készülök, és ez a díj különleges visszajelzés számomra, na-
gyon motivál.

Az elmúlt évektől eltérően idén nemcsak egy sportember vehette át a 
megtisztelő címet: Sárkány Vivien, Nguyen Jázmin, Berecz Blanka és Ger-
gely Gábor is az Év sportolója lett a kerületben.


