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Gyorsjárat a Kertvárosban
a metrófelújítás idején
Lapunk megjelenésével egyidőben megkezdődött a 3-as metró Népliget és Kőbánya–Kispest közötti szakaszának felújítása. A pótlásokkal a Kertváros gyorsjárati kiszolgálása bővül: a
Rézvirág utcánál megáll a 161E jelzésű új járat, amellyel az Örs
vezér terét lehet kényelmesen elérni.
6. oldal

Áprilisban
jön az óvodai
beiratkozás

E hónap 23-án és 24-én fél 7-től
18 óráig várják a gyermeküket
beíratni szándékozó szülőket
a kőbányai óvodák. A harmadik életévüket augusztus végéig betöltő kicsiknek – felmentés
hiányában – kötelező szeptembertől oviba járniuk.
3. oldal

A legjobb
klubok között
a Kőbánya SC
Tizedik lett az elmúlt harminc
év legtöbb olimpiai pontot szerző klubjainak ranglistáján a
Kőbánya SC, pedig a KSC csak
másfél évtizede, a Bp. Spartacus úszó szakosztályának átvételét követően lett olimpiai
pontokat „termelő” klub.
11. oldal

Kímélje meg
a nyulakat
húsvétkor!
Kisállat-simogató is
várja a gyerekeket húsvét előtt a kerületben, hogy
a családok minél kevesebb
nyulat vegyenek. Az ünnep
után ugyanis
egyre több a
megunt tapsifüles.
7. oldal

Kőbánya
zöld forradalma
Lakóépületek energetikai korszerűsítésére írt ki pályázatot az önkormányzat, a lakóközösségek energiatakarékosságot, illetve megújulóenergia-felhasználást célzó beruházásaikra akár 50 százalékos
támogatást is nyerhetnek. De Kőbánya egész évben
számos akcióval, programmal és szemétszedésekkel is tesz a környezet védelméért.
4–5. oldal

Gergely
Róbert
új darabot
mutat be
Új vígjátékkal érkezik a hónap végén
Kőbányára Gergely
Róbert. A Kőrösiben
mutatja be a Nő a
tét! című zenés darabot, amelyet hazánkban elsőként
az énekes-színész
társulata vihet
színre.
12–13. oldal

Nyílt napot
tartott
a Fokos utcai
szódagyár

A szikvízkészítés tudományát leshették el a látogatók a Deák család üzemének nyílt napján. A kísérletező kedvűek a kilencvenéves, kézzel tekerős géppel
maguk készíthették a fris
sítőt.
10. oldal

Ütemterv szerint
épül a szakrendelő
Elkészült a Bajcsy Kórház területén épülő szakrendelő mélygarázsszintjének szerkezete, az
építkezés jól halad.
3. oldal

Elrajtolt a Mozdulj Kőbánya!

16. oldal
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Pályázatok és támogatások a testület előtt

A belső festés tavaly
megtörtént

Kerületépítő
döntések

Társasházi kamerák telepítésére, plébániafelújításra szavaztak meg
forrást a képviselők, de Dreher Antalnak is emléket állítottak.
Mérföldkőnek számító rendelet
elfogadásával kezdte márciusi
ülését a képviselő-testület: társasházak energetikai korszerűsítéséhez szavazott meg támogatást (a döntéssel a 4–5. oldalon foglalkozunk). Nem ez
volt azonban az egyetlen napirendi pont, ami a lakóközösségek megsegítését tűzte célul.
A képviselők szintén egyhangúlag támogatták, hogy az önkormányzat elektronikus megfigyelőrendszer létesítéséhez
nyújtson támogatást a többla-

kásos lakóépületekben élőknek.
A nagy sikerű kamerapályázatokkal Kőbánya már száz lakóközösséget támogatott az elmúlt hat évben, jelentősen hozzájárulva az épületek biztonságának növeléséhez. Most újabb
hárommillió forint áll majd a
pályázók rendelkezésére.
Az idén 25 éves Kőbányai
Szent György-plébánia felújításához négymillió forintot ítélt
oda a testület. Cseh Zoltán atya
a tetőtér, foglalkoztatók, szociális helyiségek, hittanterem,

Négymillió
forint
jut
felújításra

padlástér, kocsibeálló felújítási
költségeire kért
pénzt a várostól.
A templom belső festése tavaly
szintén önkormányzati forrásból valósult meg. 300 ezer forintos támogatásban részesült
a Peter Cerny Alapítvány is.
A koraszülöttek gyógyításával,
ellátásával foglalkozó alapítvány tavaly egyébként 58-szor
vonult ki kőbányai gyerme-

kekhez; a mentés, szállítás és
sürgősségi ellátás összértéke
megha ladta a
négymillió forintot.
A BBU Nonprofit Kft. szervezte Nagy Sportágválasztó
rendezvények idei megtartásához is kétmillióval járul hozzá a város. Cserébe a cég Kőbányát kiemelten jeleníti meg a
több ezer gyermek, szülő és tanár által látogatott eseményen.

Fáklyás tiszteletadás
a márciusi ifjaknak
Megemlékezés
a Magyar Oltárnál

Teljes volt az egyetértés a polgármesteri hivatal munkájával
kapcsolatban is. A 2018-ban
végzett tevékenységről szóló előterjesztésre egy emberként bólintottak rá a városatyák, vagyis elégedettek voltak a munkával.
Döntés született arról, hogy a
város a Halom u. 33. szám alatti ingatlant átadja a BudapestKőbányai Református Egyházközségnek, amely ott óvodát
fog építeni. A kerület hosszú
távon profitál az együttműködésből, hiszen a egyházközség az óvodai beiratkozáskor
előnyben részesíti – felekezettől függetlenül – a kőbányaia
kat, így a városnak kevesebb
gyerek ellátását kell majd fizetnie.
A képviselő-testület egyhangúlag hozott határozatot arról, hogy a jövőben a Jászberényi út Kőrösi Csoma Sándor út
és Maglódi út közötti szakasza
Dreher Antal nevét viseli. Ezen
a részen lakóépületek nem találhatóak, csak a Dreher Sörgyárak Zrt. három ingatlanját
kell majd átszámozni.

Hírek
Túlélte
a zuhanást
Indul a fáklyás felvonulás

Több százan, köztük szép
számban fiatalok emlékeztek meg az 1848-as forradalom hőseiről az ünnep
előestéjén. Március 14-én
a tömeg a Conti-kápolna
előtt gyülekezett, s miközben egyre többen érkeztek,
a zenészek forradalmi nótákat húztak, huszárruhába öltözött gyermekek pedig a fáklyák meggyújtásában segédkeztek.
Az ünneplők a város vezetői
nek üdvözlését követően indultak el, sokan nemzeti színű
és 48-as zászlókat lobogtatva. A menet a Kápolna tértől
az Ihász és a Halom utcán át
a Szent László térre, a Magyar
Oltárhoz tartott, a több mint
száz méter hosszan kígyózó
láncot a Tébláb Művészeti Iskola néptáncosai kísérték.
Mint D. Kovács Róbert Antal polgármester ünnepi beszédében elmondta: ugyan
szabadságunkat ma már nem
kell kivívni, de nekünk is meg-

Lábtöréssel úszta meg a
balesetet az a Bányató utcai
lakos, aki a kilencedik emeletről esett ki, miközben a
verebeket űzte el a légkondijából. A 79 éves nyugdíjas lába eséskor beakadt a
nyolcadik emeleti lakás erkélyébe. A férfi negyedórát
lógott fejjel lefelé, végül a
rendőrök mentették meg.

van a személyes és közösségi felelősségünk.
Így meg kell őrizni a
szabadságot, és ápolnunk kell azok örökségét, akiknek szabadságunkat köszönhetjük.
– 1848 nag yjainak
megvolt a víziójuk arról,
milyen Magyarországot
képzelnek el – mondta a
polgármester. – Világos Ünnepi táncbemutató
jövőképnek pedig mi,
kőbányaiak sem vagyunk hí- alakítói vagyunk. Közösségi
ján: ha körülnézünk a kerü- tereink és középületeink egyletben, büszkén állapíthatjuk más után újulnak meg, egészmeg, hogy egy új reformkor ségügyi intézményeinket sor-

Huszártábor
a KÖSZI előtt

ra korszerűsítjük, egyformán gondoskodunk
újszülöttekről, idősekről, családokról.
Má sn ap, m á rciu s
15-én a hagyományőrzőké volt a főszerep. Az
önkormányzat a Rottenbiller parkba hívott
mindenkit: huszártábor, ünnepi programok
és forradalmi forgatag
várták a családokat.

Mentőst
ütött meg
Mentőápolót ért támadás az egyik kőbányai dohányboltnál. A mentőket
azért riasztották, mert a
42 éves Sz. Zsolt magatehetetlenül feküdt az egyik
trafik előtt. A férfi nemcsak
hogy elutasította a segítséget, de ütött is, így közfeladatot ellátó személy elleni
erőszak miatt indult büntetőeljárás.

Kitüntetések az ünnepen
Kőbánya két díszpolgára is
magas állami kitüntetésben
részesült március 15-e alkalmából: Dr. György István kormánymegbízott Batthyány Lajos-díjat vehetett át Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől.

Ez a kitüntetés – emléklap
és az első alkotmányos ma
gyar miniszterelnök mellképét ábrázoló kisplasztika –
kiemelkedő közigazgatási életmű elismeréseként
adományozható a Miniszterelnökség tevékenységét segítő

személynek. Könnyűzenei
előadóművészi munkájáért
pedig Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere
Póka Egon előadóművészt,
a Kőbányai Zenei Stúdió ügy
vezető igazgatóját részesítette Máté-Péter díjban.

Gulyás Gergely kitüntette
dr. György Istvánt
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Új kocsi a rendőröknek
A Kőbányai Önkormányzat
ajándékának köszönhetően kiegészült a kerületi rendőrség
gépkocsiflottája. Az új kocsit,
egy Ford Fac Transit Customot
D. Kovács Róbert Antal adta át
dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitánynak.
– A közbiz tonsá g közös
ügyünk, ezért a képviselő-testület kötelességének tekinti,
hogy segítse a rendőrség munkáját – mondta a polgármester. D. Kovács Róbert Antal lapunknak felidézte, hogy két éve
a kapitányság három autót kapott Kőbányától, de az önkor-

mányzat albérleti támogatással, jutalmakkal, öltözőszekrények vásárlásával, a bűnüldözéshez nélkülözhetetlen adatrögzítő
eszközökkel is időről időre támogatja az egyenruhásokat.
Mint dr. Gyetvai Tibor
elmondta, gépjárműparkjukból pont egy ilyen kocsi
hiányzott, ugyanis a Ford
Transit tökéletes lesz helyszíni akciók végrehajtására. Az eltolható ajtók miatt a rendőrök
gyorsabban tudnak kiszállni és
üldözőbe venni a gyanúsítot-

A polgármester adta át
a Ford Transitot

takat. Civil jármű lévén sebességmérésre is alkalmas lesz a
kerület azon pontjain, ahol a
lakosok a gyorshajtó sofőrökre
panaszkodnak.

Jön az óvodai
beiratkozás

Április 23-án és 24-én reggel fél 7-től 18 óráig várják
a kőbányai óvodák a szülőket, hogy beírassák gyermekeiket. A harmadik életévüket augusztus végéig
betöltő kicsiknek – felmentés hiányában – kötelező
szeptembertől óvodába járniuk.
Míg arra nincs előírás, hogy a
szülők bölcsődébe járassák
gyermekeiket, az óvodai beiratkozás már kötelező. Idén
a kőbányai intézmények április 23-án és 24-én reggel fél
7-től 18 óráig várják a szülőket, a részletekről az egyes intézmények saját honlapjaikon
is beszámolnak.
A törvény azt írja elő, hogy
az a gyermek, amelyik augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, a következő nevelési év kezdetétől – ez idén
szeptember 2. (hétfő) – „napi
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt”. Az óvodai
tartózkodás nagyban hozzájárul a gyermek fejlődéséhez,
mert a kicsi megkapja a szükséges nevelést és oktatást ahhoz, hogy megfelelő legyen
a szellemi és lelki fejlődése,
megtanuljon alkalmazkodni,
kapcsolatot kialakítani.
Az óvodába járás alól az óvodavezető és a védőnő egyetértésével felmentést lehet kérni a jegyzőtől, egyházi és magánfenntartású intézmények
esetében pedig a fenntartótól. A felmentés legfeljebb két
évre szólhat, az indok lehet a
gyermek sajátos helyzete, családi körülményei vagy a képességek kibontakoztatása.
Lehetőség van arra is, hogy
a kicsi még hároméves kora
előtt oviba járjon. Ez esetben
viszont kitétel, hogy a gyermek a felvételtől számított hat
hónapon belül töltse be a harmadik életévét, valamint az intézményben legyen férőhely.

Jelentkezni a lakóhely szerinti körzetileg illetékes –
vagy a választott – önkormányzati, illetve nem önkormányzati óvodában lehet, amelyről lista a kobanya.
hu-n található. A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek megfelelően, de
akár saját vallási, világnézeti meggyőződésére,
nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. Beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek és
a szülő személyi
azonosítóját és
lakcímkártyáját. Ha a kiskorú nem magyar állam polgár, úgy a
szülőnek igazolnia kell,
hogy a gyermek milyen
jogcímen tartózkodik Magyarországon.
A gye rm e ke t e l s ő s o r ban abba az oviba kell felvenni,
amelynek körze
tében lakik, illetőleg ahol a szülő
dolgozik. Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az intézmény körzetében

lakik. Az életvitelszerűséget
azonban az intézmények szigorúan ellenőrzik. Az átvételi és felvételi kérelmek elbírálásáról az óvoda vezetője május 24-ig írásban ad tájékoztatást a fellebbezésre vonatkozó
lehetőségek
ismertetésével.
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!

Amikor ezeket a sorokat írom, még készülök a Házhoz megy a polgármester városrészi fórumsorozat utolsó állomásaira. Nagyon értékes eszmecseréken vagyunk túl az idei rendezvénysorozatnak
köszönhetően is, minden részt vevő kőbányainak köszönöm a közös gondolkodást, az építő ötleteket és a javaslatokat.
Az elképzelések, felvetések megfogalmazásán
túl az elért eredményeinket is áttekintettük, hiszen fontos, hogy az
itt élők tudják, hogy a fejlesztéseink értük vannak, lássák és érezzék: Kőbánya fejlődik, az elvégzett munkánknak megvan az eredménye. Otthonunkért, kerületünkért azonban nemcsak közös gondolkodással, de együttes munkával is tennünk kell. Éppen ezért
önkormányzatunk évek óta rendszeresen hirdet meg olyan kezdeményezéseket, pályázatokat, amelyek a mindennapi életünk jobbá
tétele mellett a következő generációk életminőségét is javítják. Jó
példa erre az az energetikai pályázat, amely a megújulóenergia-felhasználást, illetve az energiahatékonyságot növelő beruházásokra
akár 50 százalékos támogatást is nyújthat. Sajnos mind többször
látjuk, hogy bolygónk óriási veszélyben van az oktalan környezetpusztítás, a környezetszennyezés és a természeti javak tékozlása
miatt. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a 24. órában vagyunk a Földünk megmentéséért folytatott küzdelemben, és felelősségteljes
gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy ez a harc sikeres legyen.
De az egészséges, zöld környezetért nem csak ily módon kívánunk tenni. Egész évben szervezünk kerületszépítő programokat, hogy napjaink egyik legégetőbb kérdésére, a környezet megóvásának fontosságára felhívjuk a figyelmet. Önkormányzatunk
ezúttal is megszervezi hagyományos kerülettakarítási akcióját a
Föld napja alkalmából, hogy április 26-án és 27-én iskolákkal, vállalkozásokkal, társasházakkal és kőbányai önkéntesekkel megtisztítsuk környezetünket, valamint növények ültetésével tegyük
még rendezettebbé zöld területeinket. Csatlakozzanak Önök is, tegyünk minél többen minél többet Kőbányáért!
Végezetül ezúton hívok mindenkit május 1-jére, a Halmajálisra.
A kerületért végzett munka után töltsünk el együtt egy vidám napot egy tányér ízletes halászlé mellett az Óhegy parkban! Szeretettel várom Önöket!

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

Jó ütemben épül
a szakrendelő
Elkészült a mélygarázs
szintjének szerkezete

Hamarosan látványosabb szakaszba ér a
Bajcsy-Zsilinszky Kórház területén az új
szakrendelő építése, a munkálatok az előzetes tervek
szerint haladnak. A múlt hónapban már elkészült a mélygarázs szintjének szerkezete.
A szakrendelő építése a
kormány támogatásával, az
Egészséges Budapest Program keretében valósul meg,
az állam közel 6 milliárd forinttal finanszírozza a beruházást. A mélygarázs ötven
férőhelyes lesz, az épületben
pedig 86 rendelőhelyiség kap
helyet, s a betegbiztonságot
nagyban növeli, hogy a szakrendelő a kórházzal közös te-

Így néz ki majd
az épület
lephelyen működik majd. Ös�szességében a korszerű műszerparkkal felszerelt egészségház a betegek és az ott dolgozók számára méltó körülményeket fog biztosítani.
Természetesen az egészségügyi ellátás koncentrálódásával a jövő évi átadás után a betegforgalom jelentősen nőhet. Ezért az önkormányzat a
szakrendelő közelében 83 új
parkolóhelyet alakít ki, s a tervek között szerepel a Maglódi
út kórházzal szembeni oldalán egy nagyobb parkoló építése is.
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Energiatakarékossági pályázattal, szemétszedéssel, saját akciókkal óvja a környezetet az önkormányzat

Zöld úton Kőbánya

Új korszak kezdődik Kőbánya életében: az önkormányzat pályázatot írt ki lakóközösségek számára lakóépületeik energetikai korszerűsítésére, s a kisebb energiafogyasztást, illetve a megújulóenergia-felhasználást célzó beruházások akár 50 százalékát finanszírozná. Kőbánya ugyanis nemcsak adottságai, így rengeteg parkja és zöldfelülete révén akar Budapest legzöldebb kerülete lenni. A város az energiatakarékossággal
a környezetterhelés csökkentéséért is tenne, miközben az önkormányzat amellett, hogy csatlakozik az országos környezetvédelmi akciókhoz,
egész évben indít zöld programokat.

Energiahatékony
megoldásokra
pályázhatnak a
lakóközösségek
A képviselő-testület márciusi ülésén határozott arról, hogy a kerület a jövőben akár a beruházási
összeg 50 százalékáig támogathatja a lakóközösségeket abban,
hogy lakóépületeik energiahatékonyságát és megújulóenergiafelhasználását növeljék. A támogatás mértéke korábban 10 százalék volt, amivel az önkormányzat gyakorlatilag önrészt adott
ahhoz, hogy a kőbányaiak más –
főleg állami – pályázatokon elinduljanak. A pályázatok benyújtási határideje június 17.
A mostani, bőkezű hozzájárulás
mindenki érdekét szolgálja. A segítséggel gyorsabban terjedhetnek a korszerű megoldások, míg
az épületek tulajdonosai jelentős
rezsiköltséget takaríthatnak meg.
A beruházásokkal korszerűbbek
és értékesebbek lesznek a kerületi ingatlanok – ennek érdekében
egyébként az önkormányzat már
korábban is írt ki társasházak felújítására pályázatokat. A kisebb
energiafelhasználással kevesebb
energiahordozó fogy, ami kíméli a környezetet. Ennek eredményét idővel mindenki érezni fogja – főleg a levegő minőségének javulásával.
A határozat szerint az önkormányzati forrás felhasználható nyílászárócserére, hőszigetelésre, árnyékoló- vagy árnyékve-

tő szerkezetek beépítésére, fűtési és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítésére, de a napenergiával vizet melegítő napkollektoros rendszer telepítésére is.
– A felsorolt beruházási
lehetőségek egy átlagos társasháznál nagyjából lefedik
a teljes spektrumot – mondta Gémes Péter, a Környezettudatos Építő Kft. munkatársa. –
A hatékony energiatakarékosságot célzó beruházások némelyike már egy-két év alatt megtérül,
másokéhoz hosszabb időtartam
szükséges, de az akár 50 százalékos segítséggel már jó befektetésnek számítanak ezek is.
Azt mindenki érzi a saját
pénztárcáján, hogy a rezsiköltség milyen magas. De
hogy korszerű megoldásokkal milyen mértékben
csökkenthető a kiadás,
azt kevesen tudják. Gémes Péter ezt a cégük által passzívház-technológiával épített társasházak példáján szemlélteti. Ezek az épületek a fent említett megoldásokból
a legjobbakat alkalmazzák, de további technológiákat is használnak – mint például azt, amelyik
a kiszellőztetett levegő hőtartalmát nyeri vissza. Mindennek köszönhetően egy passzív ház fű-

ÁRNYÉKOLÁS
Ár: 35 ezer Ft/m2
Megtakarítás:
–10–15 százalék
a fűtési költségből

NAPKOLLEKTOR

ABLAKCSERE
Ár: 38 ezer Ft/m2
Megtakarítás:
3800 Ft/m2

KAZÁN

Ár: 15–25 ezer Ft/m2
Megtakarítás: A ház szerkezetétől függően akár 50 százalék fűtési költség

falat fűti, ahonnan – főleg ros�szabb szigetelés esetén – az utcára szökik a hő.
 Öt perc kereszthuzat kevésbé hűti le télen a falakat a folyamatos szellőztetésnél. Nyáron
a felmelegedés elkerülése érdekében legfontosabb, hogy árnyékoljunk, lehetőleg kívül, valamint napközben csak rövid idejű kereszthuzattal biztosítsuk a
friss levegőt. Este pedig legyen
minél több ablak nyitva, hogy
reggelre lehűljenek a falak.
 A kevésbé modern dupla ablakok közé tegyen boltban is vásárolható, direkt szigetelés céljára árult szivacsos párnát. Ez

Az országos akció első napján
a Korponai és Liget utca sarkán gyülekeztek az önkéntesek,
s a vasút melletti területet vették kezelésbe. Mintegy két tucat
zsáknyi hulladékot és egy teherautónyi építési törmeléket sikerült összegyűjteni, előbbi elszállításáról az FKF Zrt., utóbbiéról a KŐKERT gondoskodott.
A másik kiszemelt helyszín a
Csajkovszkij park volt, ahonnan a Barabás utcába is átment
a csapat, s a 35 zsák hulladékon
túl további egy teherautónyi sit-

Megtakarítás: A meglévő berendezés fajtájától
függően 10–40
százalék

A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el azt az előterjesztést, ami az idei évre tervezett kerületszépítő, szemléletformáló akciókról adott
tájékoztatást. Eszerint folytatódik a komposztálási program, valamint a zöld hulladék
szabályos gyűjtésére az önkormányzat idén is biztosít ingyenes zsákokat.
A Madarak és fák napja akció keretében többek között
újabb tájékoztató táblák kerülnek ki a közterületeinken
található különlegesebb fák-

ra, a program a téli madáretetés népszerűsítésével is kiegészül. Ezen felül a „Madárbarát
kert”-akció azon lakók igyekezetét ismeri el, akik a városból eltűnő énekesmadarak
számára fészkelőhelyet segítenek biztosítani. Elindul a
„Fogadj örökbe egy fát” program is (erről bővebben a 9. oldalon olvashatnak), valamint
környezettudatos kézműves
szakkör szervezése mellett
Kőbánya az Európai Hulladékcsökkentési Héthez is csatlakozik. Októberben pedig az

tése négyzetméterenként 15 kilowattóra energiából megoldható évente. Így egy 60 négyzetméteres otthon esetén havi átlagban
maximum 3-4000 forint a fűtés
költsége.

eltömíti a réseket, így csökken
a huzat.
 A zuhanyzás kevesebb meleg vizet igényel, mint a kádban fürdés – vagyis a víz felmelegítéséhez szükséges gázból,
áramból is kevesebb fogy, ha
nem pancsolunk.
 A dupla szárnyú (gerébtokos) ablakok közé könnyen felszerelhető az üzletekben is kapható redőny. Ez nyáron védi a
lakást a felmelegedéstől. Ha
van a lakásban klíma, úgy az árnyékolás kiválthatja a működését, vagyis energiát takarítunk
meg, ha nincs, úgy a komfortot
növeli.

től sikerült
megtisztítani a környéSzilágyi-Sándor András
ket.
(jobbra) önkormányzati
– Itt lakom
képviselő a Csajkovszkij
a közelben,
parki önkéntesek élére állt
rendszeresen járok ide
mozogni, és nagyon fontos- pokban is igyekszik nagy figyelnak tartom, hogy a környeze- met fordítani a környezet védeltemben rend legyen – mondta mére: többek között a madárbaa Csajkovszij parki önkéntesek rát egyesület tagja, ami értheegyik leglelkesebbje, Árvai Ist- tő is, hiszen nagy természetjáván a Kőbányai Híreknek. Ár- ró, egy 45 fős csoport egyik túvai úr egyébként a mindenna- ravezetője is.

Az önkormányzati akciótól
függetlenül az Orchidea Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda és Általános Iskola is
csatlakozott a TeSzeddhez. A 7.
és 8. osztályosok az Óhegy park
megtisztítására vállalkoztak.

Csatlakozzon Ön is
a Föld napi akcióhoz!
Folytatódik a kerülettakarítás,
Kőbánya ugyanis idén is meghirdeti Föld napi akcióját. Az önkormányzat várja a lelkes iskolák,
vállalkozók, magánszemélyek
és társasházak jelentkezését is.
A kerületi iskolák tanár- és
diákközösségei április 26-án
(péntek) intézményük és annak
környékének takarításában vehetnek részt. Április 27-én a vállalkozások és a társasházak kapcsolódhatnak az akcióhoz. Az
önkénteseket szintén 27-ére, 9

állatok világnapja alkalmából
előadások és rendezvények
keretében lehet tájékozódni a
felelős állattartásról.

órára várják a szervezők a kerület több pontján, így a Dömsödi
utcai erdőnél, a Hangár utcai erdőnél, valamint a kutyafuttatóknál. A hulladékgyűjtés mellett
két helyszínen – a Kápolna u. 7–11.
előtt valamint az Óhegy és Kelemen utca sarkánál – a zöldterület
rendezését végezhetik el, növények ültetésével együtt.
További részletekért a Városüzemeltetési Osztályon lehet érdeklődni a + 36 1 4338-270-es telefonszámon.
HIRDETÉS

.Č%1<$

Az ábra azt mutatja, hogy mekkora az egyes fejlesztések költsége, illetve a beruházások éves szinten milyen megtérüléssel kecsegtetnek. A megtakarításokat egymástól függetlenül, egy átlagos állapotú társasházra kell vonatkoztatni. Több korszerű megoldás alkalmazásával az értékek változhatnak,
mert pl. egy modern ablak mellett a redőny már nem
képes a teljes fűtési költséget kiugróan apasztani.

Sok energiát spórolhat
egy kis odafigyeléssel
Nemcsak több százezer forintos beruházással és nyertes pályázattal lehet érezhetően javítani az energiahatékonyságon.
Alább Gémes Péter segítségével
néhány olyan tippel szolgálunk,
amelyek kis befektetést igényelnek, de lényegesen csökkenthetik az energiafogyasztást. Minthogy ezen megoldások nem költségesek, a kiadások 1-2 év alatt
megtérülhetnek.
 A zárt cirkós radiátorok hatásfoka növelhető radiátorfóliá
val (más néven hőtükör). A fólia
a radiátortest mögé, a falra ragasztva a hőt a szoba felé irányítja. Ezzel a radiátor nem a

Kőbánya már a Föld napja (április 22.) előtt megkezdte a tavaszi nagytakarítást: az önkormányzat is csatlakozott a
TeSzedd! szemétgyűjtési akcióhoz. A minden évben megtartott
országos kezdeményezés lényege, hogy az önkéntesek közösen
tisztítják meg szűkebb-tágabb
lakókörnyezetüket. A március
18–24. között szervezett akció
alatt az önkormányzat két időpontban, két különböző helyszínen várta a vállalkozó szellemű
kőbányaiakat.

Akciók egész évben

Ár: 150–250 ezer Ft/m2
Megtakarítás: 10–30 ezer Ft/m2
fűtésfajtától függően

HŐSZIGETELÉS

Önkéntesek
takarítottak

IDÉN IS BEMUTATJA

Halmajális
9

Így működik a hőszivattyú

A határozat kitér arra, hogy hőszivattyú telepítéséhez is igényelhető az önkormányzati forrás. Ez a megoldás már kevésbé
ismert, ugyanis működése bonyolult, és a kiépítése sem olcsó.
A hőszivattyú gyakorlatilag a környezetétől von el hőt, s azzal fűti a házat, lakást – vagyis úgy működik, mint egy hűtőgép,
csak ellenkező céllal. A hőt a földbe fektetett csővezetéken át
veszi fel a rendszer, és nyomás alatt adja le – utóbbi miatt energiabefektetésre van szükség. A hőszivattyú a betáplált energia
2–4-szeresét tudja értékes hőenergiaként leadni, vagyis a fűtési
költség 25–75 százalékkal csökkenhet.

2019. MÁJUS 1.

10:00
22:00

ÓHEGY PARK

Kié a legjobb įé i halászlé?
+$/6=/)Č=Č9(56(1<

PROGRAMOK A SZÍNPADON:

10:00 Ünnepélyes megnyitó
D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere
10:10 Májusfa kitáncolás - Táncház
Közreműködik a Tébláb AMI Néptáncegyüttes

11:00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl
12:15 Ökrös Tibor és zenekara
14:00 Eredményhirdetés, díjátadás

14:30 Drockstore koncert
15:30 - 16:30 Táncbemutatók

15:30 Cassandra SE I 15:45 Hip-Hop tánccsoport I 16:15 Fashion Dance

17:00 Legenda Band zenekar

19:45 Radics Gigi koncert
21:15 DJ Dominique

Fővédnök: D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere
EGÉSZ NAP:

Szegedi halászlé, lacikonyha, retró rétes, lángos, fagyi, kürtöskalács, vattacukor, borterasz, házi sörök, pálinkaház.
Főzőverseny, vidámpark, BringART játszóház

A jó redőny nyáron hűt,
télen szigetel

,1*<(1(6
5(1'(=91<

(*6=1$3(=(5/,7(5(667%(1)Č$+$/6=/
www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat I www.korosi.org
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Gyorsjárat Kertvárosnak
A Kőbányai Önkormányzat kérésére a BKK
bővíti a Rézvirág utca elnevezésű megálló
gyorsjárati kiszolgálását – mondta el Radványi Gábor alpolgármester a Kőbányai
Híreknek. A fejlesztés apropója, hogy lapzártánk után, április 6-án kezdődtek el a
3-as metró Népliget és Kőbánya–Kispest
közötti szakaszának felújítási munkálatai.

A BKK a metrópótlás idejére az M2-es
metró felé a XVII. kerület felől 161E jelzéssel indít új gyorsjáratot. Ez a Kertváros bővebb kiszolgálása érdekében megáll a Rézvirág utcánál is. A megállóhelytől a legforgalmasabb időszakban, hétköznap reggel óránként 7 helyett 11-szer
indul busz az Örsre, az utolsó járat

Hatalmas felelősség az ünnepre nyuszit vásárolni!

8:12-kor. A BKK a reggeli csúcsidőszakot követően is biztosít gyorsjárati kapcsolatot: a jelenlegihez képest úgy egy
órával tovább, 9:15-ig indul a megállóból a 261E a piros metró végállomásához. A járat a tapasztalatok tükrében a
mintegy másfél éves felújítást követően
is megmarad.

Városrészi fórumok a kerület hét helyszínén

Húsvétváró Kőbányán
Kézműves-foglalkozások, tojásfestés és kisállat-simogató is várja a kerületben a családokat az ünnep
előtti napokban.

Házhoz ment
a polgármester
A „mini-közmeghallgatásokon” a lakosság fejlesztési javaslatairól tájékozódtak a város vezetői.
Élénk érdeklődést váltott ki idén is a
D. Kovács Róbert Antal polgármester
által indított eseménysorozat: a polgármester március vége és április eleje között a város hét helyszínén tartott lakossági fórumokat. A vezető beszámolt az elmúlt évek eredményeiről,
így többek között a város stabil anyagi
helyzetéről, a jelentős beruházásokról
vagy az intézmények megújításáról. A
találkozók fő célja a közös tervezés és
a lakosság kérdéseinek megválaszolása volt, ezért a polgármestert alpolgármesterei, önkormányzati képviselők, a
városüzemeltetésért felelős szervezetek képviselői, a hivatal munkatársai,
valamint dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitány is elkísérték.

HIRDETÉS

Fórum a kertvárosi
iskolában

A kérdezők mindenhol
aktívak voltak

A polgármester első útja a Kertvárosba vezetett, ahol hálás feladat várta: százmilliós ötletbörzét tarthatott.
A beruházó Continentalnak ugyanis a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a civil szervezetek kulturális,
közművelődési, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezetés természetvédelmi, egészségvédő, kerület- és közösségfejlesztő,
karitatív és szociális tevékenységének támogatására.
Pályázati támogatásban az alábbi programok részesíthetők:
a) rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel
együttműködve,
b) nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében programok szervezése, kiadványok
készítése,
c) gyermekek üdültetése, táboroztatása,
d) egészséges életmód propagálása, terjesztése,
e) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
f) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása,
g) természeti és épített környezeti értékek védelme, megóvása, propagálása,
h) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok.

A PÁLYÁZATOKAT 2019. MÁJUS 3-ÁN (PÉNTEKEN) 12.00 ÓRÁIG LEHET BENYÚJTANI
elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező szervezeteknek az e-papír
szolgáltatás igénybevételével a BP10HUMAN hivatali kapu címre vagy
a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail címre és egy példányban papír alapon
a) személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Humánszolgáltatási
Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon Jógáné Szabados Henrietta civil és
nemzetiségi referensnél (1102 Budapest X. kerület, Szent László tér 29.) vagy
b) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati
Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 141-es telefonszámon.
A pályázati adatlap letölthető a www.kobanya.hu honlapról vagy igényelhető
a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail-címen.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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megállapodás szerint ekkora összeget
kell a városrész fejlesztésére fordítania, s hogy a pénz mire megy, azt a helyiek dönthetik el. A kertvárosiak a vasút mentén több szemetesre, járdák akadálymentesítésére, de még a környéken zajlott 1849-es csata emlékét őrző
parkra is javaslatot tettek. Mások a renitens autósok miatt a gyakoribb sebességmérést, illetve köztéri kamerarendszer kiépítését kérték. Bár azon
nem volt vita, hogy ha a kertvárosiak kamerákra akarják költeni a pénzt,
úgy arra fordítja az önkormányzat, de
a rendőrkapitány igyekezett erről lebeszélni őket. A rendszer kiépítése drága
lenne, és a sok helyen belógó fák, illetve
a ritkán lakott részek miatt az átlagnál
is biztonságosabb környéken nem lenne hatékony.
Óhegyen és Újhegyen sokan a repülőgépzajra panaszkodtak (erről bőveb-

ben alábbi írásunkban olvashat), bár az
utóbbi városrészben a parkolás volt a fő
téma. Mivel a lakótelep kialakításakor
a tervezők nem számoltak a nagy fokú
motorizációval, ma minden egyes parkoló kialakításáért meg kell szenvedni. De mint elhangzott, már tervben
van egy 21 férőhelyes parkoló a Harmat utcánál is. Több elégedetlen lakos
a nemzeti dohányboltok előtti alkoholfogyasztás miatt kérte a hatóságok segítségét.
Lapzártánk előtti utolsó állomás –
sorrendben a negyedik – az Üllői utat
érintette. Ott többen felhívták a figyelmet a Bihari utcai problémás tömb
okozta droghelyzetre, s az aggódó lakók
nem véletlenül értenek egyet az önkormányzat azon törekvésével, miszerint
az életveszélyessé vált házat fel kell
számolni, hogy a kőbányai szegregátum végleg eltűnjön.

A városrészi fórumok közül Óhegyen és
Újhegyen is hangsúlyosan került elő a
repülőgépzaj kérdése. Az önkormányzat részéről dr. Szabó Krisztián jegyző
elmondta, hogy a kerület minden törvényes eszközzel küzd, hogy a légi irányítást végző HungaroControl Zrt. változtasson a repülőgépek fel- és leszállási rendjén.
A társaság uniós szabályozásra hivatkozva vezetett be új protokollt tavaly
augusztusban. D. Kovács Róbert Antal
polgármester. és a szomszédos XVIII.
kerület polgármestere már a következő
hónapban petíciót és ezer tiltakozó aláírást adott le a HungaroControlnak,
tárgyalásokat kezdeményeztek a fővárossal és az innovációs miniszterrel. A Kőbányai Önkormányzat a
Hang utca egyik társasházának
10. emeleti erkélyén zajmérő
műszert is kihelyezett november 19-

én egy hétre. A műszer ez idő alatt több
mint 900 repülési művelet zajhatását
rögzítette, s az indulások átlagos értéke
83,4 decibel (dB) volt, az érkezéseké 78,1
dB. Mégis, ezek az adatok határérték
(nappal 65 dB, éjjel 55 dB) alatt maradtak, mert azt meghatározott időintervallumra átlagosan kell számolni. A fórumon a lakossági panaszokra reagálva
D. Kovács Róbert Antal az éves novemberi közmeghallgatás mintájára zajfórumot javasolt. Ezt többen támogatták,
mondván, csak minél nagyobb lakossági nyomással érhető el
eredmény.

Fórum a zaj ellen

Idén húsvétvasárnap és -hétfő április 21–22-re esik, s a kőbányaiak már ezt megelőzően ünnepi programok között
válogathatnak. Április 13-án
(szombat) a KÖSZI-ben kézműves-foglalkozásra várják a
szervezők a gyerekeket: 10 és
12 óra között az érdeklődők
tojást díszíthetnek és nyuszis
kosárkát készíthetnek. A belépés fejenként ötszáz forint.
Aki még aznap folytatni szeretné az ünnepi készülődést,
az 16 és 18 óra között az Újhegyi Közösségi Házban teheti
meg. A játékos vetélkedőkön a
családok nyuszis feladatokat
oldhatnak meg, valamint elrejtett húsvéti tojásokra vadászhatnak. A belépő fejenként 600
forint.
Ingyenes húsvétváró családi délutánt szervez 18-án (csütörtök) a Szociális Védegylet
is 14 és 18 óra között. A Halom utca 37/B nagytermében
papírhajtogató és porcelántojás-festő műhely is működik
majd, tudtuk meg a civil szervezet alelnökétől, Marksteinné Molnár Juliannától. A kertben eközben húsvéti csokitojás-keresés és tojásfuttatás a
program, valamint egy kisállat-simogató is várja a gyerekeket nyuszikkal és más háziállatokkal. Az állatsimogatóval a Szociális Védegylet célja, hogy a szülők inkább a rendezvényre hozzák el csemetéi
ket, s ne vásároljanak otthonra nyulat. Sajnos ugyanis egyre több az ünnep után megunt
tapsifüles, de a felelősnek induló tartásnak is lehetnek tragikus következményei.
A kis nyulak nem játéksze-

Készítsünk
termésnyuszit!

Hozzávalók
1 db toboz (test), 1 db gubacs
(fej), 4 db pisztáciahéj, mogyoróhéj vagy vaníliarúd-darabka
(végtagok), 1 db szárított falevél
(fül), 1 db bors vagy kisebb bogyó (orr), 2 db babszem (szem),
1 db nagyobb bogyó (farok), rafia,
szárított virág, ragasztópisztoly
Elkészítés:
1. Ragasszuk a pisztollyal a toboz tetejére a gubacsot (fejet),
illetve a „végtagokat”, vagyis
tetszés szerint a pisztáciahéjat,
mogyoróhéjat vagy a vaníliarúd-darabkákat. Arra ügyeljünk,
hogy talpaknál a vízszintes felület érintkezzen a talajjal, hogy a
nyuszi meg tudjon állni. Ragas�szuk a nagyobb bogyót a toboz
hátsó részére faroknak.
2. Vágjunk a szárított és préselt
levélből füleket, ezeket ragas�szuk a fejre, illetve szintén ragasszuk a helyére az orrot (bors,
kisebb bogyó), szemnek pedig a két babszemet. A szemgolyót
fekete filccel fessük
meg.
3. Az elkészült nyuszi
nyakába kössünk rafiából csokornyakkendőt
vagy masnit. A kezébe
adhatunk szárított virágot.

rek, és nagyon gyakori, hogy a gyerekek szeretetének esnek áldozatul. Nem ritka, hogy a nyusziknak akkor sem lesz hosszú
életük, ha óvatosan bánunk
velük. A piacokon, de még az
állatkereskedésekben vett példányok sokszor eleve betegek,
és egy-két hónap alatt elpusztulnak. De a tartás sem olcsó
mulatság. Igaz, egy nyuszi ára
nem horribilis – 3–5000 forintért már lehet kapni –, de
az etetés, az évi egy-három állatorvosi vizsgálat, az oltások
miatt már 50–80 ezer forint is
lehet egy esztendő alatt a költség. A tartást drágítja, hogy 90 százalékban jó minőségű szénát kell
ennie, hogy eleget
rágjon.
Szintén gond, hogy
nem tudni, mekkora
lesz a nyúl, hiszen akár
6-8 kilósra is megnőhet, s szerencsés
esetben 10 éven át
is a családdal maradhat. Márpedig
a nagyobb állatokat a gyerekek gyorsan megunhatják, míg a nyusziknak megszelídítve sok törődésre van szükségük. Egyéb
kellemetlenség lehet, hogy
vedlési időszakban hullik a
szőrük, ivarzáskor pedig agresszívak is lehetnek. Éppen
ezért a gyermekek néhány
napnyi öröméért nem érdemes
kockáztatni egy szegény állat életét, vagy akár több évre
szóló kötelességvállalást.
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A berzselés az egyik legkönnyebb tojásfestési technika. Ehhez főzzük meg a tojásokat, majd tapasszunk
rájuk apró levélkéket. Nejlonharisnyát vágjunk akkora darabokra, hogy beleférjen egy tojás, de még
össze tudjuk kötni, hogy erősen rászorítsa a levelet
a héjra.
Főzzünk fel vízben hagymahéjat – lila hagyma is
lehet benne –, illetve az erősebb színért tehetünk
a lébe céklát is. Főzzük benne a tojásokat tíz percig, majd az egészet a tűzről levéve hagyjuk állni egy
órát.
Távolítsuk el a harisnyát és a leveleket, amelyek helyén kirajzolódik a lenyomat, mivel a héj a
letakart részen világosabb marad. Szalonnabőrrel kenjük
meg a tojásokat, és
dörzsöljük őket fényesre.
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Évente 6-7 ezer nőnél diagnosztizálnak melldaganatot

Amikor az orvos
is betegtárs
A leghitelesebb segítséget nyújtja a Mellrákfórum a betegség
utáni életre készülő hölgyeknek. A kezdeményezés mögött
olyan orvos áll, aki maga is megküzdött a kórral.
Április 10-e már 1993 óta a nemzeti
rákellenes nap, célja, hogy a saját felelősségre, így a szűrővizsgálatokon való
részvételre hívja fel a figyelmet. A megelőzés különösen fontos a mellrák esetében, hiszen az évi 6-7 ezer megbetegedés 95 százalékban gyógyítható lenne, ha a daganatokat időben veszik észre a hölgyek. A kőbányaiak mind a prevenció, mind a tanácsadás terén kivételezett helyzetben vannak: a Mellrákfórum Bajcsy Kórházban működő klubjának önkéntesei között gyógyult orvossal
is találkozhatnak.
A Mellrákfórum – Nem vagy egyedül
Alapítványt társaival – Balassa Gabriellával és Brijeska Dórával – dr. Kenessey
Andrea, a kórház kardiológusa működteti, aki saját példájából tudja: a diagnó-

zis kézhez vétele elképzelhetetlen trauma annak, aki nem élt
át hasonlót.
– 2010 karácsonya előtt
pár héttel már éreztem,
baj van, de eszembe sem jutott, hogy ekkora – mesélte saját történetét dr. Kenessey Andrea. – Fiatal voltam, egy 3 és egy 5 éves kislány anyukája. Még a szövettan eredményéért is úgy
ugrottam be, hogy utána reggelit veszek
a családnak. Annyira letaglózott a hír,
hogy nem is tudtam odafigyelni arra,
mit mond az orvos. Elvánszorogtam a
pékségbe, ahol kitört belőlem a sírás.
Haza is zokogva mentem, a férjem vigasztalt.
Andreának két hétbe telt „irányba állítani a hajót”, majd jött a műtét és a ke-

HIRDETÉS

sület. Ők kisfilmkészítő alkotótáboruk számára pályáztak, hogy a gyerekek mellett a szülőket is be tudják vonni
a munkába. Ugyan kategóriájuk győztesei nem ők lettek, de a döntőbe jutás önmagában hatalmas eredmény, és Preszl
Éva szakmai vezető úgy nyilatkozott:
más támogatókat felkutatva biztosan
megvalósítják a projektet.

Tarlós
István
gratulált
a nyerteseknek

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet az egyházak részére
szociális, karitatív, kulturális, oktatási, hagyományőrző és egyéb
közösségi programok, illetve kórustalálkozók támogatására.
A pályázaton részt vehet
a) a Kőbányán székhellyel rendelkező egyház, illetve belső egyházi jogi személy,
b) a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező egyház.

A PÁLYÁZATOKAT 2019. MÁJUS 3-ÁN (PÉNTEKEN) 12:00 ÓRÁIG LEHET BENYÚJTANI
elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező szervezeteknek az e-papír
szolgáltatás igénybevételével a BP10HUMAN hivatali kapu címre vagy
a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail címre és egy példányban papír alapon
a) személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán Jógáné
Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referensnél (1102 Budapest X. kerület,
Szent László tér 29.) vagy
b) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati
Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 141-es
telefonszámon. A pályázati adatlap letölthető a www.kobanya.hu honlapról vagy
igényelhető a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail-címen.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Tizenhárom magyar és külföldi induló közül az amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda tervezheti
az új Közlekedési Múzeumot. A tervpályázat eredményét az intézmény
új helyszínén, az egykori Északi Járműjavítóban február végén jelentette be többek között Tarlós István.
A főpolgármester szerint az ország
egyik leginkább családbarát, közkedvelt múzeuma születhet újjá Kőbányán, s kerületünkben új szabadidős, sport- és kulturális alközpont
jön létre.
A tervezők munkájukban a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó,

tanári irányítás mellett maguk ültetnék be az erkélyt díszítő balkonládáikat egynyári virágokkal és muskátlival. A balkonláda-beültetési foglalkozás
időpontja április 13. (szombat)
9–12 óra, az elmélettel kiegészí-

tett tanfolyamok április 26-án
délután és 27-én délelőtt indulnak. Jelentkezni munkaidőben
személyesen az iskolában, vagy
a http://www.magyargyula.hu/
honlapról letölthető jelentkezési
lap visszaküldésével lehet.

Kétszáz fát is ültettet az önkormányzat

az onkológiáva l
kitűnő a kapcsolatunk. Olyan taTanácsadás
nácsadó kell a taa Sziget
lajt vesztett emFesztiválon
bereknek, akiben
megbíznak, és ha
zelés. A doktornő életmóegy orvos még a
dot váltott: sportolni kezsorstársuk is, az
dett, hogy csökkentse a kisokat segít a talpújulás kockázatát, s már a következő évben interneten adott tanácsot
ra állásban.
Dr. Kenessey Andrea
sorstársainak, mígnem barátaival
A z a lapítvá ny
megalakította a Mellrákfórumot. Úgy aktivistái már több ezer embernek adérezték, hogy szükség lenne egy magyar tak tanácsot, felvilágosítást, hiszen a
nyelvű netes fórumra, ahol mind szak- Richter Egészségvárosának mellrákmai, mind lelki oldalról ki lehet beszél- programját is ők építették fel. Valamint
ni a problémás eseteket.
Andrea két, immár tinilánya is a csapat
– A beteg embereknek a bátorítás tagja, rajtuk keresztül az ifjabb koroszmindennél többet ér, az életet jelenthe- tályhoz sikerül eljutni. Mivel az onkoti – magyarázta Andrea. – Erre a beteg lógián sajnos egyre több a fiatal, ezért
és az orvos viszonyában nincs elég idő, a jövőben nekik szóló honlapot is indíezért alapítottunk klubot a kórházban, tanának.

építészek
tervezik a
Közlekedési
Múzeumot

Tanfolyamok indulnak
Önköltséges hobbi-virágkötészeti és balkonláda-beültetési
tanfolyamokat indít a Magyar
Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola (Maglódi út 8.). Az intézmény várja azokat a kreatív érdeklődőket, akik

Életrevalók a legjobbak közt Világhírű
Mintegy 200 pályázat érkezett a tavaly
meghirdetett Richter Anna-díjra, amely
az egészségügy, az oktatás és a kutatás
területén dolgozó nők jobbító ötleteinek
megvalósításához biztosít forrást. A zsűri öt kategóriában hirdetett győztest, s a
legjobbak 4-4 millió forintot kaptak.
A döntőbe 12 csapat került, köztük a
kőbányai Életrevaló Karitatív Egye-
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korszerű kiállítótereket és magas
minőségű szabad tereket álmodtak meg. Továbbá a dízelcsarnokot új épülettel egészítik ki, amelynek legfelső szintje remek kilátást
nyújt a területre és a környező városrészre.
A győztesek az elmúlt négy évtizedben sorra nyerték el a legjelentősebb észak-amerikai múzeumi és
köztérfejlesztési projekteket, de ők
fejlesztették Moszkva szívében a
13 hektáros Zarjadje parkot is.

Kizöldül
a kerület

A tavasz nemcsak a parkokat és egyéb zöld területeket borítja virágba Kőbányán, a virágpályázat jóvoltából a lakosok kertjei, erkélyei, udvarai is ezerszám
szépülhetnek meg.
A parkok és egyéb zöldfelületek arányát nézve Kőbánya
Budapest legzöldebb kerülete, s a jó idő beköszöntével a
város forgalmasabb részei is
kizöldülnek. A közterületek
gondozását végző KŐKERTtől megtudtuk, több mint
ezer négyzetméter ágyásba
kerülnek virágok az elkövetkező hetekben. A kis egynyári növényeket a Szent László tér több részén – önkormányzat, templom, Kőrösi
és a zeneiskola környéke
– ültetik ki, de bőven jutnak
virágok a körforgalmakba,
a Kápolna térre és a Csajkovszkij-park kőedényeibe,
valamint a Kozma úti temető előtti közterületekre. Sok
egyéb további helyszín mellett ezen felül a kerület utóbbi időben megújult részeit – Újhegyi sétány, Pongrác
úti patika – szintén díszíteni fogják a legkülönbözőbb
színekben tarkálló ágyások. A kőkertesek virágko-

sarakat helyeznek ki a Harmat utcába és a Szent László térre is, továbbá mintegy
két tucat virágpiramist építenek a városközpontban,
az újhegyi iskolánál, illetve a
Csősztorony mellett és a Kőér-Óhegy körforgalomban.
A főváros 10 000 új fát Budapestre! programja keretében folytatódik a faültetés a
kerületben, s erre az önkormányzat és a Városüzemeltetési osztály szakemberei
is ráerősítenek. A Száva, Fertő, Korponai, Sörgyár, Gergely, Nyitra és Halom utcában, valamint a Mély-tónál
tavasszal összesen 193 csemete kerül a földbe – ezek a
meglévő fasorokban lévő fahiányokat pótolják majd. Továbbá lakossági kérelmek
alapján néhány más helyszínen is ültet a megbízott cég
– amely az utógondozást is
végzi majd – fákat. A telepítésnél minden esetben az
egyes utcákban jellemző,

Új faház épül a
lellei üdülőben

Fogadj örökbe
egy fát!
Egyhangúlag fogadta el a
képviselő-testület az idei
évre tervezett kerületszépítő szemléletformáló akciókról szóló határozatot.
A javaslatok egyike, a Fogadj örökbe egy fát! akció,
amelynek részleteit a városüzemeltetési szakemberek dolgozzák ki. A kezdeményezés lényege, hogy a
csemeték locsolását, a tápanyag-utánpótlását, illetve
a törzs körül a gyommentesítést és a zöldhulladék ös�szegyűjtését önkéntesek
vállalnák. Az örökbefogadás tényét a facsemete melletti tábla jelezné, s tartalmazná a gondozó nevét is.
várostűrő fafajokat választanak a szakemberek, a légvezetékeknél pedig a gömbfákat részesítik előnyben.
Kőbánya virágosítá sá ért azonban várhatóan a lakosság is sokat tesz majd.
A márciusban lezárult Önnek
is szeretnék adni virágot!
program keretében ugyanis rekordszámú kőbányai
igényelt virágot, s ezek legnagyobb része is a kerteket,
balkonokat, társasházak előtti közterületeket díszíti
majd.
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Itt a palántázás ideje
Amikor a téli borongós időjárás után
végre kisüt a nap, és élvezzük meleg
sugarait, türelmetlenül azt szeretnénk, ha a kertünk azonnal tele lenne növényekkel. Érthető ez a vágy, hiszen már hosszú ideje üresek a zöldséges-, virágoságyak, balkonjainkon az edények. Mégis legyünk türelemmel egy kicsit, hiszen a föld még
hideg, fel kell melegednie annyira,
hogy a kiültetett kis növények ne fázzanak meg. Április második felétől elkezdhetjük a kertekben a palántázást.
Annyit azért tudjunk, hogy alapvetően kétféle módon lehet benépesíteni a kertet: helybe vetéssel és palántázással.
A helybe vetendő zöldségféléink hidegtűrők, ezeket a magokat már március hónapban elvethetjük. Ilyen például a
borsó, a dughagyma, gyökérzöldségek. Most, áprilisban
főleg palántákat ültethetünk. A legnépszerűbb palántáink
a paradicsom és paprika különböző változatai, a tojásgyümölcs, más néven padlizsán, uborkák, dinnye- és tökfélék.
Természetesen ezeket a növényeket is vethetjük a kertünkben helybe, de akkor sokkal később lesz termésünk. A palántákat a kertészetekben március hónapban vetik az üvegházakban, fóliákban. A magok a meleg hatására gyorsan
csírázni kezdenek és néhány nap alatt kikelnek. A kis magoncokat általában két hétig neveljük a magvetés helyén,
vagyis szaporítóládában. Ezt követi a magoncok átültetése,
szintén szaporítóládába, amihez egy kis pálcikát, az ún. tűzdelőfát használunk, amivel lyukat készítünk a kis növénykének, és ezzel tömörítjük is a gyökeréhez a földet. Újabb
10-14 nap múlva kis cserepekbe ültetjük a növénykéket, és
kezdjük őket felkészíteni a kiültetésre, azaz kezdődik a palánták edzése, vagyis a külső hőmérséklethez szoktatása.
Ezt követően a növény készen áll az ültetésre, a kerttulajdonosok általában ekkor találkoznak először kedvenceikkel.
A sikeres telepítés és később a jó termés alapvető feltétele a gondos talaj-előkészítés. E lap hasábjain már sokszor
írtam erről, így most csak röviden a legfontosabbak. A talaj legyen laza, kellően nedves, lehetőleg szerves trágyával
vagy komposzttal dúsított. A gyomokat már előre távolítsuk el. Ha balkonon szeretnénk palántázni, akkor érdemes
minden évben kicserélni a földet az edényekben. Ha a talaj-előkészítés kész van, akkor jöhet az ültetés. Megfelelő
sor- és tőtávolságot tartsunk minden esetben, hogy legyen
a növényeknek helyük fejlődni. Amennyiben dinnyét, uborkát is telepítünk, akkor figyeljünk arra, hogy ezek a növények fokozottan tápanyagigényesek, úgynevezett trágyafészekbe ültessük, majd ültetés után azonnal öntözzük meg a
palántákat. Készüljünk arra is, hogy egy-két éjszakára még
nagyon lehűlhet a levegő, ilyenkor fátyolfóliás takarással
óvhatjuk meg a kis növényeinket a talaj menti fagyoktól. A
földlabda nélküli, vagyis szálas palántákat a délutáni órákban ültessük el. Azonnal és bőségesen öntözzük is be a friss
ültetést.
A fentieket szem előtt tartva a tavaszi palántázásunk biztosan sikeres lesz.
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója

Készülnek
az elemek

Az új épület a régi helyén épül fel

HIRDETÉS

TANKOLJON FEL
VIRÁGBÓL IS!
Teljesen új és modern faház várja már idén nyáron a táborozó
gyerekeket az önkormányzat
balatonlellei üdülőjében. Az egykor korszerű építményt az idő
nem kímélte, a teljes felújítása
elkerülhetetlen lett, de a szakemberek szerint a ráncfelvar-

rásnak – a csereérett gépészetnek is köszönhetően – már nem
lett volna értelme. Gazdaságosabb megoldásnak bizonyult a
régit teljesen elbontani, és egy
másikat építeni.
A már épülő faház elemeit nem
az üdülőben készítik: a kivitelező

előre legyártja a fontosabb részeket, és a szerkezetet a helyszínen állítja össze. Az új, kiváló
szigetelésű technológiának köszönhetően a 64 személyes nyaraló rezsiköltsége 20 százalékkal lesz alacsonyabb, mint elődjéé. Az önkormányzat az elmúlt

években a telken álló tíz darab
nyolcszemélyes épületet szintén
megújította, a festésen kívül a vizesblokkok korszerűsítését is elvégeztette a nyaralóban, amely
az elmúlt években több ezer kőbányai fiatal számára biztosított
felejthetetlen kikapcsolódást.

Kerepesi út 89. | Nyitva: 06-20 h
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Nyílt nap a Deák család szikvízüzemében

Hagyományt teremtett a Fokos utca
16. alatt működő Deák Szikvízüzem.
A gyár két éve költözött a Ferencvárosból Kőbányára, és az ott nagy sikert
aratott nyílt napját március 22-én, a
víz világnapján már másodszor tartotta meg városrészünkben.
– Az üzemet nagyapám 1922-ben alapította a Márton utcában. Ez nagy szó
volt, hiszen akkoriban gyakran patikusok készítették a szódavizet. A gyártást
komoly tudománynak tartották, hiszen
a szikvíznek gyógyhatást tulajdonítottak, nem is alaptalanul. A savas vízben
nem élnek meg a kórokozók, így a 19.
században még fel-felbukkanó pestis
baktériuma sem – mesélte Deák László
ügyvezető.
Az üzemecske szépen fejlődött, 1950ben már 12 családnak biztosított megélhetést. Ám az államosítást Deákék
sem kerülhették el. A kollektivizálás
oly aprólékos volt, hogy az még a műhelyben tartott babakocsira és karórá-

HIRDETÉS

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

ra is kiterjedt, de
a hatalom a hozzáértést már nem
tudta ily kön�nyen megszerezni.
Az állam képtelen
volt biztosítani az
ellátást, így négy
évre rá engedélyeznie kellett a kisipart, s Deák úr
édesapja ismét saját lábára állhatott. A családi céget 1973-tól vette át a mostani ügyvezető, aki már
a harmadik generációt képviseli a
vállalkozás élén. Sőt az utódlás is
biztosított, mert két fia – László és
Benedek – szintén az üzemben dolgozik, unokája, a 9 éves Dani pedig
kijelentette: ő „szódás tűzoltó” lesz.
De a vendégeket nemcsak a csaTiszta (szóda)vizet a pohárba!
ládi legendárium várta az üzemben. A cégvezető felesége, Deák Mari maguk hajthatták a kilencvenéves, külelőször pogácsával kínált mindenkit, sőre inkább kerekes kúthoz hasonló
majd jöhetett a munka. Az érdeklődők szódagépet, amiről tanúsítványt kaptak. Az ott dolgozó Huszár Károly a
modern gyártás folyamatát ismertette – ami ég és föld az otthoni patronos
szódakészítéshez képest. A vezetékes
víz először szűrő- és ülepítőrendszeren
megy át, ami felfogja a 20 mikronnál (a
milliméter ezredrésze) kisebb szen�nyeződéseket, megköti a folyadékban
oldott klórt, metánt. És nem a széndioxidot nyomják a vízbe! A folyadékot préselik a nagynyomású tartályba,
hogy a gáz és a víz minél nagyobb felületen érintkezzen. Ezt követően jöhet a
flakonok töltése.
– A szódavíz előnye, hogy nem csupán kristálytiszta és tartósítószer nél-

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

A PÁLYÁZHATÓ TURNUS: 2019. SZEPTEMBER 2-7.
A pályázatokat egy példányban, papír alapon

2019. MÁJUS 10-ÉN 12:00 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
www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Szódakészítés a 90 éves géppel

Sikercsapatok
között a KSC

A sportegyesület a tizedik helyen végzett az elmúlt harminc év legtöbb olimpiai pontot szerző
klubjainak ranglistáján.

Három generáció

Modern flakontöltés

kül készül, de környezettudatos termék is. A flakon akár ötszázszor is tölthető, vagyis nincs
műanyag hulladék, valamint a
szódavíz az utolsó cseppig megőrzi az erejét a pillepalackos termékekkel szemben – magyarázta Deák László, aki ennek ellenére nem akar konkurálni az ásványvízgyártókkal. Mint állítja,
a magyar ásványvizek kifogástalanok,
s vállalkozása is az egyik ismert márka terjesztője.
Ám a két terméket nézve tagadhatatlan, hogy az Országos Szikvízkészítő
Ipartestület örökös elnökének melyikhez húz a szíve. Egyrészt minden betérő vevőt akár egyetlen flakon szódával
is kiszolgál, hogy elismerje azon vásárlókat, akik zsebükbe nyúlva támogatják a hungarikumot készítő üzem fennmaradását. Másrészt Deák úr büszkén
mutatja a falán látható világatlaszt.
A magyar zászlóval jelölt városokba
cége szódagyártáshoz szükséges eszközöket szállít, s neki köszönhetően
már Kínában, Kazahsztánban, Ausztráliában és Kanadában is működhetnek az övéhez hasonló üzemek.

Projekt a hatékonyabb
oktatásért
Idén is élénk érdeklődés kísérte
a Kőbányai Pedagógiai Napokat,
amelynek keretében a kerületi
iskolákban tanító pedagógusok
a Kőrösiben rendezett konferencián és az egyes intézmények bemutatóin képezhették magukat.
Az idei rendezvénysorozat központi témája a projekt volt, vagyis azt vizsgálták, hogy egy előre megtervezett, újszerű feladat
hogyan segíti a tanulást.
A program a Szent László Általános Iskola 2. z osztályának előadásával kezdődött, majd D. Kovács Róbert
Antal polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Az előadásokon kívül a tanárok a nyílt tanítási napokon is számos
új módszerrel ismerkedhettek meg. Ilyen
volt Vajda József, a Bem József Általános Iskola magyartanára és Benus Dorottya tanító lapbookprojektje. Az amerikai módszer lényege, hogy a 7–12 éves
gyerekek egy nagy kartonlapból maguk
hajtogatnak többoldalas munkafüzetet,
és saját elképzeléseik, illusztrációik szerint dolgozzák fel a tananyagot.

11

Rangos elismerés a kőbányai klubnak

Íme Kőbánya
legpezsgőbb
helyszíne!
Érdekes történetekkel, gyorstalpaló szódásmesteri tanfolyammal, házi pogácsával és egy pohár
szódavízzel várta az érdeklődőket a családi manufaktúra a víz világnapján.
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Saját kézzel készített munkafüzet

– Az alkotómunka sokkal inkább leköti
a gyerekeket, akik így több időt töltenek a
tanulással – mondta Vajda József. – A kinyitható oldalakon a saját rajzok a megtanított történeteket mesélik el képi formában, vagy a fogalmak definíciói „trükkös” megoldásokkal tűnnek elő, például
kihajtható elemként. Az elmés ötletek a
száraz információkat is könnyebben feldolgozhatóvá teszik: ilyen lehet, ha egy
költő életrajzi adatait nem sablonosan,
a munkafüzetbe vésik be a gyerekek, hanem elkészítik az irodalmár „személyi
igazolványát”.

Az elmúlt három évtized legsikeresebb
sportegyesületeit díjazta megalakulása 30. évfordulóján a Sportegyesületek
Országos Szövetsége (SOSZ). Az olimpiákon szerzett pontok alapján összeállított ranglistán a KSC a tizedik helyen végzett, közvetlenül a 120 éves
FTC mögött. Az elmúlt évek sikerét bizonyítja, hogy a klub ugyan 1967-ban
alakult, de alig másfél évtizede számít versenysport-egyesületnek – emlékeztünk a kezdetekre Hajdu Péter alelnökkel.
– A klub X. kerületi Természetbarát
Sportkör néven jött létre, s évek kellettek, hogy további sportágakban szerveződjenek csoportok – mondta az alelnök. – Mostani nevét 1987-ben vette
fel, ezt követően már kézilabda, pingpong, testépítő és labdarúgó szakosztálya is működött. A rendszerváltás finanszírozási nehézségeket hozott, de az

önkormányzat felkarolta
a klubot.
2005 újabb
fordulópontot jelentett: a
KSC átvette a
Bp. Spartacus
úszó szakosztályát és szabadidősport-egyesületből olimpiai pontokat „termelő” egyesületté vált. A sportolókkal és szakemberekkel megerősödött klub a 2008-as pekingi olimpián
már a legsikeresebb magyar egyesület
lett. Cseh László polgármesteri hivatalban tartott köszöntőjén azonban nemcsak az úszó három ezüstjéről esett szó.
– Évekkel korábban én akasztottam
az egyik diákolimpián Laci nyakába az
aranyat, s Peking után megint gratulálhattam neki – mesélte el Hajdu Péter. –

Kőbánya
érdekét
védi a
parkolási
rendszer

Elővettem hát a gyermekkori sikerről
tanúskodó papírt, ami nem kis derültséget okozott – mesélte Hajdu Péter.
A SOSZ által kitüntetettek listáját
látva duplán büszke Turi György. Egykori klubja negyedik lett; a Bp. Spartacust olimpiai érmes volt növendékei repítették az előkelő helyre. Így elsősorban az ötszörös aranyérmes Egerszegi
Krisztina, akiben már ’86-ban meglátta a jövő bajnokát, vagy a szintén olimpiai bajnok Kovács Ági. De a mesteredző számos további kivételesen eredményes tehetséggel dolgozott a KSCben is, így Cseh Lászlóval, Güttler Károllyal vagy Risztov Évával, és a sikerlista éppen most íródik tovább.
– Amikor Cseh Laci átigazolt, összetörtem, de elfogadtam, hogy tizenhét év
után kellett neki a környezetváltozás.
Ezt követően jött Késely Ajna, aki még
18 éves sincs, de a magyar úszósport

egyik legnagyobb reménysége
– mondta el a mesteredző. – Nagyon örülök, hogy Ajnát Güttler
Károllyal együtt edzhetem. Károlynak is tizenhét éven át voltam
az edzője, és a kölcsönös tisztelet,
a barátság kollégaként is ugyanúgy összetart minket, mint régen.
Máig szakítunk időt a két-három
napos „összetartás”-horgásztúráinkra, s a helyzet itt is változatlan: még
mindig én fogom a több halat.
Dr. György István klubelnök szerint a
KSC sikerei a büszkeség mellett óriási
felelősséget is jelentenek, hiszen nemcsak Kőbánya, hanem az egész ország
számít a sportolók helytállására a nemzetközi versenyeken. Az úszósport élvonalához tartozó egyesület más sportágakban is szép eredményeket ér el, de
a további építkezéshez tudni kell: a klub
jövőjét a jelenben írjuk.
– A kiváló szakembergárda munkájához igyekszünk hozzátenni az egyre
fejlettebb infrastruktúrát is – magyarázta a KSC elnöke. – A kisebb fejlesztések mellett hatalmas szintugrást jelent majd, ha elkészül a Mázsa téren a
kormány és Kőbányai Önkormányzat
támogatásával a régen várt új, modern
sportkomplexum, amely többek között
úszóakadémiánk otthona lesz.
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Számos kritika érte az elmúlt hónapokban a fővárosi parkolási rendszert. A témában cikkező újságok
egyes kerületeknek többek között
azt rótták fel, hogy a működtetés többe kerül, mint amennyi bevétel keletkezik. Utóbbiak közé tartozik Kőbánya is, de az amúgy kritikus írások elismerték: a kerület speciális helyzetben van, hiszen eleve a város csak
nagyon kis részén kell fizetni. Mint
D. Kovács Róbert Antal elmondta,
Kőbányának soha nem is volt szándéka az autósok megsarcolása.
– Az önkormányzat a parkolási díjat a Gyakorló utcai övezetben és az
Üllői úti részen szükséges rosszként
vezette be – magyarázta a polgármester. – A cél a lakókörnyezetek védelme volt, ugyanis a kerületet a belváros felé igyekvő autósok gyakorlatilag ingyen parkolónak kezdték
használni. Mivel az elmúlt években
Budapest forgalmasabb részein egyre több helyen jelöltek ki fizetős zónákat, így az ingázó autósok a külső városrészekbe, például Kőbányára szorultak. Ezzel olyan autócunami
zúdult a kerület egyes részeire, hogy
a helyiek gyakran hiába kerestek parkolóhelyet.
A díj bevezetésekor is egyértelmű
volt, hogy a rendszer nem termeli
majd ki a saját költségeit. A legfőbb
szempont az volt, hogy az övezetekben lakók ne fizessenek. Ezért minden háztartás az első kocsira gyakorlatilag mentességet élvez – csak

Szeretettel várjuk Önöket, várunk
Benneteket a Mozdulj Kőbánya
rendezvénysorozat és pontgyűjtő
akció következő eseményére, a

P¢MXV¢Q SªQWHNHQ
´UDN·]·WW
megrendezendő "Esélyegyenlőség
Napja" programunkra!
Az eseményen találkozhatnak magyar vívó
paralimpikonokkal (Hajmási Éva 2012. évi
Világkupa ezüstérmese, paralimpiai ezüstérmes sportoló, Osváth Richárd paralimpiai
bronzérmes, és kétszeres ezüstérmes
versenyző, a 2017. év paralimpiai sportolója)
és edzőjükkel (Beliczay Sándor vívó
mesteredző, a 2017. és a 2018. év paralimpiai
edzője), a magyar női ülőröplabda válogatott
játékosaival és edzőjükkel, valamint a Ferencváros női labdarúgó csapatának tagjaival.

a 2540 forintos éves regisztrációs díjat kell fizetni. A második autó esetén
is jelentős a kedvezmény: környezetvédelmi besorolástól függően évi
0-43 750 forint a tarifa, azaz legfeljebb napi alig száz forint.
Bizonyítja a kőbányai autósok érdekeinek védelmét az is, hogy a parkolási díjat az önkormányzat a jogszabályok szerinti legalacsonyabb ös�szegben határozta meg, ami óránként 175 forint. (Összehasonlításul: az
V. kerületben 525 forint/óra!) Ez még
vállalható összeg, ha egy autósnak a
fizetős zónában akad dolga. Viszont
már elég nyomós érv az ellen, hogy
az ingázók 8-10 órára foglalják le az
Üllői útiak vagy a Gyakorló lakótelepen élők parkolóhelyeit, amíg a belvárosban dolgoznak. Mindennek
meg is lett az eredménye: a „potyázó” sofőrök elszoktak Kőbányáról.

Helyszín: Kocsis Sándor Sportközpont
(1107 Budapest, Bihari u. 23.)
Védnök: Szekeres Pál, fogyatékos emberek
társadalmi integrációjával kapcsolatos
feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos

Program:

A SPORTESEMÉNY
,1*<(1(6

9:00 Megnyitó
9:10 - 9:30 Közös bemelegítés - játékos sorversenyek
9:35 - 9:45 Sportági bemutatók - ülőröplabda, kerekesszékes vívás
9:45 - 11:45 Ülőröplabda villámtorna
11:45 - 11:55 Kerekesszékes kosárlabda bemutató
12:00 - 14:00 Kerekesszékes kosárlabda villámtorna, büntető- és 3 pontos dobó verseny
9:45 - 14:00 Kerekesszékes vívás szivacskarddal
9:35 - 14:00 Hallássérült labdarúgás villámtorna, büntetőrúgó verseny - az 1. sz. kis műfüves pályán
9:35 - 11:45 Down-szindrómás sportolók/kísérők/résztvevők vegyes csapataival labdarúgó villámtorna
12:00 - 14:00 Down-szindrómás sportolók/kísérők/résztvevők vegyes csapataival szivacskézilabda villámtorna
9:45 - 14:00 Ergométeres teljesítménymérés
9:45 - 14:00 Para asztalitenisz kerekesszékben (1x11 pontig tartó mérkőzések)

Bővebb információ: +36 1 262 3504 I www.kobanya.hu
D
ovács Róbert Antal
D.. Ko
Kovács
Kőbánya polgármestere

KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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Elsőként mutatja be itthon a Nő a tét! zenés vígjátékot a színész-énekes társulata

Gergely Róbert
sikerdarabbal érkezik
Igazi csemegével örvendezteti meg a Gergely Theater a vígjátékok
kedvelőit: a Kőrösiben április 28-án 15 és 19 órától dupla szereposztásban mutatja be a Nő a tét! című darabot. Gergely Róbert társulata Magyarországon elsőként vitte színre a vígjátékot, amelyben négy férfi a
szokványosnak ígérkező pókerpartit azzal dobja fel, hogy egy örömlányt rendelnek az este emlékezetessé tételére. A könnyed darabban
olyan ismert színészek szórakoztatják majd a közönséget, mint Heller
Tamás érdemes művész, Forgács Gábor vagy Lippai László.

– Az itthon korábban még nem játszott
darab hivatalos bemutatója a Kőrösiben lesz. Miért éppen Kőbányára esett
a választás?
– Bátran mondhatom, hogy Kőbányára
hazajárunk. Úgy öt-hét évvel ezelőtt kopogtattam be a kultúrház ajtaján, és megkérdeztem az igazgatóságot, befogadnának-e minket, egy utazószínházat, hogy
olykor-olykor itt tanuljunk meg darabokat. Szíves fogadtatásban volt részünk,
azóta otthonunknak tekinthetjük a helyet. Kőbányán nagyon igényes közönség előtt játszhatunk, ami most különösen fontos számunkra.
– Miért ennyire különleges a mostani
premier?
– A Nő a tét!-et amolyan előpremierként egy-két he-

PROGRAMAJ
ÁN

LÓ

C S IRIB IRI – H
ALÁSZ J U DIT
KONC ERTJ E
Április 14-én (v
asárnap) 11 órá
tól a Kőrösiben
LÉGY JÓ M IN
DH
A Mezőcsáti Sz ALÁLIG
íntá
Színház musica rsulat és a Debreceni
lje
Április 14-én (v
asárnap)
17 órától a Kőrö
siben

lyen bemutattuk már, de a Kőrösibe a darab szerzői is eljönnek, Olaszországból, illetve Londonból érkezik Kőbányára Alessandro Capone és társa, Rosario Galli,
aki több Bud Spencer-film forgatókönyvírója. Ez nem kis dolog! Az alkotók kíváncsiak rá, hogy egy kis utazószínház hogyan nyúl egy olyan sikerdarabhoz, amely
a térségünk országaiban először látható.
A Gergely Theater filozófiája egyébként
is az, hogy nem a „lerágott csontokat” veszi elő: vagy új darabokat játszunk, vagy
olyanokat, amelyeket már hosszú ideje
nem vitt színre senki.
– Ha már a kis társulatnál tartunk; tíz
éve, a válság idején rengeteg művész
panaszkodott, hogy alig akad fellépés.
Ekkor döntött a Gergely Theater megalapítása mellett. Sikeres volt az elmúlt
egy évtized?
– Nem vagyunk kiemelten támogatott színház, de máig is járjuk az országot, mindenhol szívesen fogadnak

MON S PART
SAROLTA: M
O Z O G N I J Ó.
IDŐS EN IS F
ITTEN!
Előadás a Nyu
gdíjasok Akad
émiája
programsoroza
t keretében
Április 17-én (s
zerda)
15 órától a Kő
rösiben
A HA Z AI HA
DITEC H N IKA
I KUTATÁS
É S F E J LE S Z T
ÉS M Ú LTJA É
S JÖVŐJ E
Előadás április
17-én (szerda)
17 órától a Kő
rösiben
A PONG RÁC
-TELEP –
H ELYTÖRTÉ
N ETI S ÉTA
Találkozás a te
lep Pongrác ú
ti
bejáratánál a
Család-szobo
r előtt
Április 25-én (c
sütörtök) 17 ó
rakor
TUTTA FORZ
A-KONC ERT
Száz év – Száz kép cím–
FILM S LÁG E
REK
mel
nyílt meg emlékkiÁprilis 25-én (c
sütörtök)
állítás
T. Varga Hanna
18 órától a Kőrö
siben
(1919–2010) képeiből a
Kőrösi Galériában. A kőA K R O N AU E
R DIVÍZ IÓ
bányai
hangulatok é s
KONC ERTJ E
épületek
festőjeként is isÁprilis 25-én (c
sütörtök)
mert
művész
munkáiban
19 órától a KÖ
SZI-ben
naivitással, enyhe iróniáA S ÉTAHA JÓ
val, de mély lírai érzéssel
Z E N E K AR
KONC ERTJ E
mutatja be a városrészt.
Április 28-án (v
A tárlatot Weeber Tibor,
asárnap)
17 órától a Töre
Kőbánya
alpolgármestere,
kvésben
valamint Buzás Kálmán váTHAI FESZTIV
rostörténész nyitotta meg,
ÁL
Május 1-jén (sze
majd
a Kőbányai Képző- és
rda)
11 órától a Töre
Iparművészek
Egyesület nekvésben
vében Küzdi András emlékeANYÁK NAP
I M U S ICAL- É
zett meg az egyesület egykoS
O P E R E T TG Á
ri jelentős alkotójáról.
LA
A Pódium Szín
– A kiállítás egy helytörtéház
Május 5-én (vas előadása
neti
séta, amelyben Varga
árnap) 15 órátó
l
az Újhegyi nag
Hanna, halála után közel tíz
ytermében
évvel, egy kedves, cinkos mo-

bennünket. Ám sokkal fontosabb, hogy a
színész nem azt nézi, vállalkozóként kelle boldogulnia vagy egy társulat tagjaként,
hanem hogy a magyar kultúrát szolgálja.
Ahol van érdeklődő közönség, oda el kell
mennünk, legyen az Kőbányán, vidéken
vagy a határainkon túl. Nekem mindig a
színház volt a szerelmem, és a szerelmemet soha nem hagytam el.
– Az ország egyik fele azonban nem
a Pécsi Nemzeti Színház, a Vidám Színpad vagy az Operettszínház tagjaként
ismeri, hanem a magyarul énekelt
filmslágerekről, és főleg az Emanuelleről. Hogyan lett színészből az ország
egyik legismertebb énekese?
– A zene a lételemem. Mindegy volt,
hogy egy építőtáborban egy szál gitárral a nyakamban, vagy a Pécsi Nemzeti
Színházban negyventagú zenekar kíséretében, netán hangszeres kíséret nélkül
énekelhettem. Ezért is mindig azt a színházat szerettem, ahol szólt a zene. Büszke
vagyok az Emanuelle-re, és kívánom minden művésztársamnak, hogy legalább egy
olyan dala legyen, amit a nevéhez tudnak
kapcsolni.
– Azt már viszont kevesebben tudják,
hogy ön az ismert egykori szerkesztőriporter, Vajek Jutka fia. Sokat segített
ez abban, hogy híres lett?
– Nem, és ezért is változtattam nevet. Édesapám, Vajek Róbert szintén is-
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A mostani darabban
feltűnik Gergely Róbert
is Némedi-Varga Tímea
mellett

mert újságíró volt, negyven évig dolgozott a Magyar Rádióban, heti 5-10 alkalommal mondták be a nevét riportok előtt.
Ezért figyelmeztettek is a pályám kezdetén, hogy a Vajek név már a tévében és a
rádióban is „foglalt”. Félő volt, hogy ha elhangzik a nevem, akkor sokan nem egy
fiatal, pályakezdő színművészre fognak
gondolni.
– És honnan a Gergely név?
– Amikor új vezetéknevet választottam,
két dolgot szerettem volna. Hogy az egyben keresztnév legyen, és hogy a színésztársadalomban ne legyen másnak is ilyen
neve. Harminc év távlatából úgy látom,
ilyen tekintetben sikeresen választottam.
– A magánéletéről azt tudni, hogy tavaly vált el Némedi-Varga Tímeától, aki
a társulatnak is tagja. A közös munka
ettől függetlenül zavartalan?
– Számomra ez az elválás furcsa és új,
mert nem jelent elszakadást és eltávolodást. A házaséletet leszámítva nemcsak
a munkában, az élet sok más területén is
együtt maradtunk. A darab pikantériája,
hogy az egyik szereposztásban a női főszerepet Timi játssza, aki egy sztriptízzel is megörvendezteti az őket meghívó
pasikat. Én éveken át nem osztottam magamnak szerepet, rendező és producer
voltam. De most a zenész Nick bőrébe bújok, s a darabból kiderül: Nick hogyan viszonyul majd a ledér hölgyhöz.

Tárlat a száz éve született festő műveiből

Boldog új évet! (1985)

Helytörténeti séta
Varga Hannával
Lányok (2000)

sollyal végigkíIhász utcai romantika (1985)
sér bennünket
szeretett Kőbányáján –
mondta ünnepi beszédében Weeber Tibor. – Ezzel
üzen a maiaknak: így kell
élnünk, így kell óvnunk a
múltunkat, környezetünket; tehetséggel, szorgalommal, szelíd hűséggel,
alázattal, halálon túli szolgálattal…
A 2005 -ben Kőbánya
Kultúrájáért díjjal is kitüntetett művész képei
nyomán megelevenedik
Kőbánya múltja, a Maláta utca, a Lefi cukrászda, a
konzervgyár, a Sörcsárda
már elpusztított épülete.
Felszállhatunk a régi „fapados” villamosra, megismerhetjük vagy felfedezA kiállítás április 28-ig tehetjük a korabeli ruhákat, rá- kinthető meg, hétfő kivételécsodálkozhatunk a zsinagóga vel naponta 14.00 és 19.00 óra,
kovácsoltvas kerítésére.
szombaton 10 és 13 óra között.

Konzervgyár (1985)

Élni akarás (1980)

Csősztorony esti fényben (1985)

Lefi bácsi cukrászdája (1984)

Petőfiről
a költészet
napján

Idén is különleges előadással szólítja meg a
fiatalokat a
magyar költészet napja , ápr i l i s
11-e a lka lmából a Kőrösi Kulturá lis Központ: több
sz á z fel s ő
tagozatos kőbányai diákot hív Turek
Miklós versszínházi előadására, a színházteremben fél 11-kor kezdődő rendezvényre. A színész-rendező által alapított műfaj lényege, hogy a teljes műsor egy-egy költő alkotásaiból áll, a
dramaturgiában pedig az irodalmár
élettörténete köszön vissza. Így a nézők nemcsak a költeményeket hallhatják, hanem megismerhetik az elhangzó
művek születésének körülményeit is.
A Szőlőszem című előadás Petőfi
Sándor életét mutatja be, miközben az
ifjan elhunyt költő olyan versei hangzanak el, mint A négyökrös szekér vagy
az Egy estém otthon. Ezeket a tanulók
természetesen már akár betéve tudhatják, de a műsorral, a színházi technikákkal, irányított fényekkel a művek
teljesen új élményt nyújtanak, komplexebb mondanivalót közölnek.
A műsor elején azonban a diákoké lesz
a színpad. Önként jelentkezett fiatalok
adnak rövid gálaműsort, amelyben szabadon választott magyar verseket szavalnak társaiknak.
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Cziffra-díjas
kőbányai diákok

Idén a Kroó Szimfonikus Zenekar két tagja is Cziffra Fesztivál Ifjú Tehetség Díjat kapott
a rendezvénysorozat zárónapján. José Cura operaénekes és Balázs János zongoraművész Zeneakadémián tartott argentin estjét követően
Medveczky
Báró Lili és Agárdi Balázs veÁdám és
hették át az elismerést. A zsűBalázs János
ri többek között olyan művéBáró Lilinek is
szekből, közéleti személyigratulálhatott
ségekből állt, mint Medveczky Ádám Kossuth-díjas karmester, Dráfi Kálmán Lisztdíjas zongoraművész, a Zeneakadémia tanszékvezetője, valamint Freund Tamás Széchenyi-díjas agykutató, a MTA alelnöke. A 2017-ben alapított díj
célja, hogy pályájuk elején járó
tehetségeket az erkölcsi elismerés mellett 300 ezer forinttal anyagilag is jutalmazzák.
Agárdi Balázs szintén
– Hét éve kezdtem hegedülni
díjazott lett
a zeneiskolában, de a családban
nem én vagyok az egyetlen, aki
zenét tanult: az egyik nagymamám csel- sonló együttesben a későbbiekben, imlózott – mondta a Kőbányai Híreknek már munka mellett is szívesen játszaBáró Lili. A 16 éves hegedűs már több na majd.
alkalommal kiemelt arany és ezüst miA fiatalok azt tervezik, hogy az elisnősítést kapott a kerületi népdalének- merés mellé járó pénzdíjat saját, illetlési versenyeken, de művészi hajlamot ve jobb hangszer vásárlására fordítanemcsak nagymamájától örökölhetett. nák, valamint a külföldi utazások költÉdesapja festőművész, és ő maga is rajz ségeit finanszíroznák belőle, ugyanis az
tagozatos. Úgy véli, a jövőben hivatás ifjú művészek rendszeresen játszanak
szerűen is szívesen foglalkozna zenével. a környező országokban is. MindketA csellista Agárdi Balázs is kiskora ten részt vettek a Kroó zenekarának Vióta imádja a zenét: családjával el nem segrádi Négyek és Erasmus+ programmulasztana egyetlen újévi koncertet jában, amelynek keretében sikeres konsem. Ő inkább kommunikációs pályá- certet adtak Krakkóban, Prágában, Burra készül, de a Kroó-zenekarhoz ha- gaszban és Szófiában.
HIRDETÉS

SZERETEM KŐBÁNYÁT
,60(5(7%Č97Č-7.26
+(/<7571(7,9(7/.('Č
a Kőbányai Idősügyi Tanács
és a Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
szervezésében

A vetélkedő célja: a kerület gasztronómiai múltjának, jelenének élményszerű
feldolgozása, a Kőbányán élő és a városrészhez kötődő időskorúak bevonásával.
A helytörténeti vetélkedő fővédnöke:
D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere.
A résztvevők köre: kőbányai klubok, körök, civil szervezetek, lakóközösségek
4 fős, nyugdíjasokból álló csapatai.
Jelentkezési lapok a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
információs pultjában (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.,
telefon: +36 1 260 9959) kérhetők és kitöltve itt adhatók le 2019. április 12-ig.

A verseny időpontja: 2019. május 8., szerda 10:00
Helyszín: KÖSZI színházterem (1105 Budapest, Előd utca 1.)
Kérjük, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseikkel Verbai Lajoshoz,
a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjéhez forduljanak!
(telefon: +36 1 261 5569, +36 30 269 7825, e-mail: verbai.lajos@korosi.org)

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
A Kőbányai Idősügyi Tanács elnöke
www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat I korosi.org
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Hegoczki Szilvia rajza

Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát,
hogy küldje el azt a népmesét vagy azt a saját „költésű” mesét, amit az oda járó gyerekek a legjobban
szeretnek. Most a Csodapók Óvoda kedvencét kaptuk meg, amelyet Wodzinsky Gabriella óvodavezető írt, a rajzot a Sárga Csibe csoportba járó Hegoczki Szilvia készítette.

Egy eltévedt kis
nyuszi története

Húsvét alkalmából tréfás locsolóverset rejtenek a fősorok.
HIRDETÉS

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

SZU
DO
KU

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a helyi
nemzetiségi önkormányzatok támogatására.
A nemzetiségek pályázatot nyújthatnak be a történelmi identitásuk erősítéséhez,
érdekeik védelméhez, nemzetiségi önazonosságuk megőrzésének
elősegítéséhez, hagyományaik, kulturális autonómiájuk, szellemi értékeik
ápolásához és megismertetéséhez kapcsolódó programok támogatására.

A PÁLYÁZATOKAT 2019. ÁPRILIS 24-ÉN (SZERDÁN) 16.00 ÓRÁIG LEHET BENYÚJTANI
a) elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező önkormányzatoknak
az e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10HUMAN hivatali kapu címre, vagy
a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail címre,
b) személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán Jógáné
Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referensnél (1102 Budapest X. kerület,
Szent László tér 29., II/215.) vagy
c) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati
Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 141-es
telefonszámon. A pályázati adatlap letölthető a www.kobanya.hu honlapról vagy
igényelhető a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail-címen.

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

Egyre melegebben sütött már a napocs
ka. A virágok is kibújtak a földből, zöl
debb lett a tájék. A fák, bokrok feléled
tek, a madarak is hangosabban csiripel
tek. Megérkezett a tavasz.
A közeli mezőn, föld alatti odújukból
egyre gyakrabban merészkedtek ki a
kis nyuszik. Ismerkedtek a természet
tel, barátkoztak a kinti világgal.
A kölykök közül Nyuszi Gyuszi kü
lönösen kíváncsi volt. Anyukája hiába
mondta neki, hogy ne merészkedjen túl
messzire az odútól, egy nap mégis meg
történt a baj. Annyira belefeledkezett a
zöld fű rágcsálásába, hogy mind mes�
szebb került szeretteitől. Mire felesz
mélt, már besötétedett. Nagyon meg
ijedt, és elbújt egy fa üregébe. Hol hal
kan, hol hangosabban sírdogált, de hiá
ba, szülei nem találtak rá. Amikor el
szenderedett, azt álmodta, hogy egy
kiscsibe szólongatja. De képzeljétek, ez
nem is álom volt, tényleg ott állt előtte
egy kiscsibe, aki kíváncsian nézegette
az alvó kis nyuszit.
– Te mit csinálsz itt a sötétben? – kér
dezte. – Nem félsz attól, hogy rád talál
egy róka?
– De bizony félek – felelte Gyuszi –, de
annyira éhes voltam, hogy csak a friss fű
illatát követtem, nem figyeltem az utat,
és eltévedtem. Te is így jártál?
– Én bizony nem tévedtem el! – felelte
a kiscsibe. – A Csodapók Óvodából jöt
tem, a Sárga Csibe csoportból. Sok-sok
gyerekkel közösen játszom egész nap,
és csuda vidám életem van ott! Most
hazamentek aludni, én pedig kisetten
kedtem addig egy kicsit világot látni. De
sietek is, nehogy előbb érjenek az oviba,
mint én, mert nagyon keresnének ám!
Vigyázz magadra, kis nyuszi, és ha ki
világosodik, szaladj haza, biztosan na
gyon vár már a családod. – És már ott
sem volt!
Gyuszi elszomorodott, hiszen menne
ő, de sötét van, egyedül van, és nem tud
ja, merre is induljon el. Már éppen el
szenderedett megint, amikor brekegés
ütötte meg tapsifüleit. Kicsit kikukucs
kált, és egy zöld békát pillantott meg a fa
tövében.
– Te miért kiabálsz olyan hangosan,
talán eltévedtél? – kérdezte a kis békát.
– Hívod a szüleidet, hogy jöjjenek érted?
– Dehogyis – felelte a béka. – Tudod,
én a Csodapók Óvodából jöttem, a Zöld
Béka csoportból, de pszt, ez titok! Meg
ne tudják, hogy kiugrottam az ablakon.
Tudod, megéreztem a friss eső illatát,
és gondoltam, amíg alszanak, kicsit kö
rülszaglászok. De megyek is már, mert
nem szeretném, ha előbb érnének a gye
rekek az oviba, mint én, hiszen nagyon
hiányoznék nekik. – És már el is ugrán
dozott.
Nyuszi Gyuszi már nagyon fáradt volt,
mélyebbre kúszott az odúban, és össze
kucorodva álomba merült. Hatalmas
robajra ébredt. Mi volt ez? Földrengés?
Tán vihar készülődik? De szerencsé

re egyik sem, csak
a pocakja korgott
egy nagyot. Kikec
mergett hát az odú
ból, és örömmel lát
ta, hogy kivilágo
sodott. Nem is volt
már ijesztő az erdő,
elindult hát egy kis
harapnivaló után.
Miközben rágcsál
ta a friss hajtáso
kat, egy pillangó
szállt le elé. De micsoda gyönyörű pil
langó volt ám! Égszínkék színével feltű
nő jelenség volt a réten.
– Szia, kis pillangó, te mit keresel ilyen
korán itt az erdőben? – kérdezte Gyuszi
a kis jövevényt.
– Tudsz titkot tartani? – suttogta a pil
le. – Én a Csodapók Óvoda ablakán lib
bentem ki kora hajnalban, hogy még mi
előtt megérkeznek a gyerekek, repdessek
kicsit az erdei tisztáson. De már tovább
is szárnyalok, mert nemsokára megér
keznek a pajtásaim az oviba, és kezdő
dik a móka, kacagás. Menj te is, kis nyu
szi, jobb barátokkal, mint egyedül. – És
már ott sem volt.
Nyuszi Gyuszi ekkorra már nagyon el
keseredett. Menne ő, de merre? Nagy bú
san elindult hát a legközelebbi ösvényen.
Már a friss fű illata sem csábította le az
útról, csak ment búsan, lehajtott fejjel, és
abban reménykedett, hogy mielőbb meg
találja a hazavezető utat. Egyszer csak
szárnyzümmögésre lett figyelmes. Egy
hétpettyes, piros katica repült el a feje
fölött, aki megérezte Gyuszi szomorkás
kedvét, és visszafordulva így szólt hozzá:
– Kedves nyuszi! Miért vagy ilyen szo
morú? Úgy lekonyulnak azok a csodás
füleid, hogy mindjárt rátaposnak a gye
rekek. Nézd csak, én ott lakom a Cso
dapók Óvodában. Egyre többen jönnek
már, vigyázz, olyan sokan szaladnak
a kapu felé! Ha nem vesznek észre, rád
léphetnek véletlenül, azt nem akarod,
ugye?
– Nekem már mindegy – mondta szo
morúan Gyuszi. – Hiába szeretnék ha
zamenni, nem tudom, merre menjek.
Úgy szeretnék már találkozni a szüleim
mel, testvéreimmel, de mitévő legyek?
– Tudod mit, nyuszi? Gyere velem,
majd a gyerekek segítenek! – mondta a
piros katica.
És elindultak kettesben az óvoda felé.
Amikor beléptek az ajtón, nagy gyerek
zsivaj fogadta őket. Gyuszi kicsit meg is
ijedt, de hamar megnyugodott a simo
gató kezek érintésétől. A gyerekek ép
pen húsvétra készültek. Volt, aki tojást
festett, volt, aki báránykákat ragasztott.
Sárgarépák is készültek papírból, és vol
tak olyanok is, akik éppen nyuszit for
máztak gyurmából. Itt aztán zajlott az
élet! Nyuszis verset és meséket mondtak
neki a gyerekek, még énekeltek is róla.
Eleinte nagyon élvezte az óvodás éle
tet, hiszen a gyerekek szeretettel bán

tak vele. Friss salátával kínálták, még
házat is építettek neki. De idővel ismét
honvágya támadt. Szeretett volna már
otthon lenni, és szomorkás hangulatát
a gyerekek is megérezték. Egyszer csak
beletették egy húsvéti kiskosárba, és el
indultak vele a mező felé. Nyuszi Gyu
szi szemében felcsillant a remény, mikor
látta, hogy a sárga csibe, a zöld béka, a
kék pillangó és a piros katica mutatja az
utat a gyerekeknek. Érezte, hogy köze
lednek az otthona felé, és mikor meglát
ta az ismerős tájat, fülét felcsapva hatal

masat ugrott. Bohókásan meglegyintet
te füleit, majd apró lábaival egyre gyor
sabb tempóban szedte az utolsó métere
ket az ismerős odú felé. Előtte még meg
állt, és huncut mosollyal köszönte meg
a Csodapók ovisoknak azt, hogy segítet
tek neki hazatalálni.
Családja már nagyon aggódott érte,
Gyuszi pedig megfogadta, hogy ezután
óvatosabb lesz, és nem fog korgó poci
jára hagyatkozni legközelebb, ha ismét
kedve támad kicsit körülnézni a kinti
világban.

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.
„Kis Lara Noa vagyok,
2019. január 10-én
2930 grammal érkeztem a világra. Szüleimmel együtt most költöztünk Kőbányára,
ahol sok móka és játék
vár minket.”
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„Szabó Hanna Lilla vagyok, 2018. december 3-án születtem. Bájos mosolyommal, huncut nézésemmel és csodálatos hajkoronámmal születésem
óta bearanyozom családom és a barátok mindennapjait. Nyugodt, vidám
és kiegyensúlyozott baba vagyok.”
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Háromszázan a Mozdulj Kőbánya! első állomásán

A gyerekek
sorversenyeken
bizonyíthattak

Össznépi télzáró
korcsolyázás

Első lépések

Színes programokkal, versenyekkel és szabad korizással
várta a kerület nagyszabású
sportrendezvénye a csúszkálás
szerelmeseit.
Március 9-én egy napra újra elővehették a korcsolyát a kőbányaiak. Bár
az adventi időszakban és az év elején
a sportolni vágyók már alaposan kicsúszkálhatták magukat – az önkormányzat két ingyen használható jégpályát is biztosított a városban –, a Jeges Nap óriási érdeklődést váltott ki.
Nemcsak azért volt különösen csalogató a program, mert a hirtelen jött tavaszi
melegben jólesett még egy kicsit elidőzni a kellemesen hűs jégcsarnokban, hanem mert ez a rendezvény volt a Mozdulj
Kőbánya! első állomása is.
– A Mozdulj Kőbánya! célja, hogy ne
csak a gyerekeket, de a felnőtteket, illetve az idős korosztályt is megmozgassuk, és sportos kerület legyünk – mondta köszöntőjében Radványi Gábor alpolgármester. Majd a rendezvénysorozatot
az önkormányzattal közösen szervező
Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója,
Nagy István ismertette a kezdeményezés részleteit. Eszerint az év végéig tíz
programon vehetnek részt a kőbányaiak,
és pontgyűjtő füzeteikbe minden egyes
próba teljesítését követően pecsétet
kapnak. Minél több számban indulnak
el, annál nagyobb eséllyel nyerhetnek a

jövő évi sorsoláson értékes sportszereket, de akár wellnesshétvégéket is.
A látogatókat a kőbányai White
Sharks HC köszöntötte a legkisebbek
jégkorong-bemutatójával. Ezt követően a Bea Ice Dance Team táncosai szórakoztatták a közönséget. A műsor után
szabad volt a (jég)pálya, hiszen kicsik és
nagyok vegyes csapatokba szerveződve
sorversenyeken és váltóversenyeken tehették próbára tudásukat. A későn érkezők sem maradtak hoppon: déltől a 800
négyzetméteres pályán a szabad korcsolyázásé volt a főszerep. A sportolási lehetőség egyébként nemcsak kőbányaiakat vonzotta.
– Elköltöztünk a XVI. kerületbe, de
imádjuk Kőbányát, rendszeresen vis�szajárunk. Ez a rendezvény kitűnő lehetőség a korcsolyázás népszerűsítésére –
lelkendezett a Kőbányai Híreknek Andrea, aki két gyermekét biztatta a jégpálya széléről a sorversenyek alatt. Mint

Éremeső a Törekvés
vívóinak

Szép eredményt értek el a Törekvés SE vívói az olaszországi Pisában a világkupán. Hajmási Éva tőrben és kardban is ezüstérmet szerzett a március végén rendezett tornán. Szintén dobogóra állhatott a
női párbajtőr-válogatott, a bronzérmes csapat tagja volt Madarászné dr.
Mező Boglárka is. Hajmási Éva februárban már szintén remekelt: az egyesült arab emirátusokbeli Sardzsában a kerekesszékesek világjátékán
mindkét versenyszámában bronzérmet szerzett.
Azonban nemcsak a kerekesszékeseknek termett babér az elmúlt
időszakban. Az olaszországi Foggiá
ban zajló Európa-bajnokságon Hajas Nóra az egyéni 8. helyezése után
bronzérmet nyert a junior női tőrcsapattal. Kadet férfi tőrben a magyar
válogatott (benne Mihályi Andorral
és Tóth Gergővel) szintén bronzérmes lett. Egyéniben pedig fantasztikus vívással Nekifor Erika kadet Ebezüstöt szerzett.

White Sharks
megtudtuk, a fiatal anyuka maga is szinkronkorcsolyázott egykor, és gyermekei félig-meddig nyomdokaiba léptek. Kristóf ugyanis a White Sharks U8-ban hokizik, Luca pedig műkorcsolyázni kezdett, így nem csoda, hogy a gyerekek az

ügyességi számokban saját csapataik támaszai voltak.
A nap folyamán végül több mint háromszázan vettek részt a programokon,
s szerezték meg ezzel a Mozdulj Kőbánya! első pecsétjét.

HIRDETÉS

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet
a kőbányai sportegyesületek 2019. évi
sportcélú támogatására.
$3/<=$72.$7/(*.6Č%%2019. ÁPRILIS 23-ÁN 16 ÓRÁIG

Hajmási Éva két
tornán is remekelt
A Törekvés kiemelkedő alakjai
azonban nemcsak a páston kezdték
jól az évet. Az M4 Sport – Az Év Sportolója Gálán az év fogyatékos csapata a női kerekesszékes vívóválogatott lett, amelynek Hajmási Éva és
Madarászné dr. Mező Boglárka is a
tagja. Az év fogyatékos sportolókkal
foglalkozó edzőjének pedig Beliczay
Sándort választották.

lehet benyújtani személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán,
postai úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály,
1102 Budapest, Szent László tér 29. címen vagy elektronikus úton, amelyet az
elektronikus azonosítással rendelkező szervezetek a BP10HUMAN hivatali
kapun keresztül tehetnek meg.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 266-os
telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető a Hivatal Ügyfélszolgálatain,
vagy letölthető a www.kobanya.hu honlapról.
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