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Javult tavaly a kerület
bűnügyi statisztikája

2018-ban 27,9 százalékkal kevesebb bűncselekmény történt
Kőbányán, mint egy évvel korábban, a rendőrség felderítési
mutatója pedig emelkedik. 2013 óta szinte minden bűncselekményfajta visszaszorult.
2. oldal

Tízezer látogató a Halmajálison

Kiemelten
támogatott
családok

Kőbánya adott otthont a családok évéhez kapcsolódó roadshow zárórendezvényének.
A helyszínválasztás nem véletlen: a családok támogatása elsőbbséget élvez a kerület számára.
4–5. oldal

Sok lomot
dobtunk ki
idő előtt

Idén több kacat került az utcára, mint tavaly, s a korai kipakolás
gyakran a köztereseknek okozott
nehézségeket.
9. oldal

Fergeteges

tavaszköszöntés

Ezerliteres üstben fortyogó halászlé, külön főzőverseny, ételkülönlegességek és
egész napos koncertsorozat várta az idei Halmajális látogatóit az Óhegy parkban. A látogatókhoz az időjárás is kegyes volt, óriási tömeg gyűlt össze, így remek mulatsággal indult a szabadtéri fesztiválszezonja, ami május végén az
Újhegyi Tavaszi Piknikkel, a Balkán-esttel és a Kőbányai Gyereknappal
folytatódik, míg egy hónappal később a Szent László Napokon bulizhat együtt a kerület.
8. oldal

Száz éve alakult
a Szent Lászlótemplom kórusa

Óhegy parki
rekorddöntés

Kőbánya két népszerű sportrendezvényén is tömegek
álltak rajthoz a Mozdul Kőbánya! keretében. Az isaszegi kerékpáros emléktúrán háromszázan tekertek, míg
az Óhegy parki futáson megdőlt a rekord: 545-en ös�szesen 5447 kilométert futottak a kétórás versenyen.
16. oldal

Koncertsorozattal ünnepli fennállásának
századik évfordulóját
az énekkar, amelynek karnagya 52 éve
a vezeti a kórust.
12. oldal

Felhőgyár
az Újhegyi
sétányon

A „felhőgyár” beüzemelésével adta át D. Kovács Róbert
Antal polgármester és Mártonffy Miklós, Budapest főépítésze az Újhegyi sétány Harmat és Mádi utca közé eső felújított szakaszát.
10. oldal

Kerületszépítés a Föld napján

7. oldal
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Uniós képviselőket
választ az ország

Tíz bűnesetből hatot felderítenek az egyenruhások

Biztonságosabb
a kerület

2019. május 26-án (vasárnap)
6 és 19 óra között választhatjuk meg azt a 21 európai parlamenti képviselőt, akik öt éven
át képviselik hazánkat az Európai Unióban. A választásra a
szavazónak magával kell vinnie
lakcímigazolványát és személyazonosító igazolványát, utóbbi hiányában útlevelét vagy jogosítványát. A régi, papíralapú
személyi lakcímkártya nélkül
is érvényes.
A szavazás helyszínéről minden jogosultat levélben értesí-

REGISZTRÁLT
BŰNCSELEKMÉNY
2018

2013

2998

4771

A rendőrség tavalyi munkájáról szóló jelentést ismertette az áprilisi képviselő-testületi ülésen dr. Gyetvai
Tibor, X. kerületi rendőrkapitány. Az összefoglaló szerint 2013 óta jelentősen csökkent a bűncselekmények
száma.
Április 18-án tartotta legutóbbi ülését a képviselő-testület, ami örömteli hír bejelentésével kezdődött. A napirendi
pontok tárgyalása előtt D. Kovács Róbert Antal polgármester Göncziné Sárvári Gabriellát, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjét köszöntötte, aki a szakma legrangosabb kitüntetését, az Akócsi
Ágnes-díjat vehette át. Ezt követően kétségkívül a legizgalmasabb napirendi pont került
terítékre: a kerületi rendőrkapitány a tavalyi bűnözési statisztikát ismertette.
– Én nyugodtan alszom az elmúlt év rendőri teljesítményét
nézve – kezdte az összefoglaló elemzését dr. Gyetvai Tibor.
– Ha hosszabb távon nézzük
a bűnügyi helyzet alakulását,
akkor azt látjuk, hogy a bűncselekmények száma csökken,
míg a nyomozáseredményességi mutató javul.
2018-ban a kerületben 2984
bűncselekményt jelentettek
be, ami 27,9 százalékos éves
csökkenés. A kapitány azonban 2013-as adatokat is bemutatott, hogy látni lehessen a középtávú tendenciát. Az adatsorok szerint látványos a javulás
a rablások terén: az egykori 83-

Elhunyt
Szlovicsák
Gábor
Hosszan
tartó be tegség vég é n , é le tének 81.
évében
elhunyt
Szlovicsák
Gábor.
A Magyar Mérnöki Kamara elnökségi tagja s a szervezet Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozatának volt és örökös tiszteletbeli elnöke az önkormányzat külső szakértője, mérnök- és iparkamarai
kapcsolattartója volt. Részt
vállalt a Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakgimnázium tevékenységében, elnöke volt az élelmiszeripari ágazat országos mestervizsga-bizottságának.
Szlovicsák Gábor a Budapesti Műszaki Egyetemen
vegyészmérnökként és
élelmiszeripari szakmérnökként végzett, jelentős
oktatói tevékenységet folytatott.

mal szemben 2018-ban már
csak 23 történt. A lakásbetörések száma közel megfeleződött, még úgy is, hogy a tavalyi
évben kisebb emelkedés volt
tapasztalható az egy esztendővel korábbihoz képest (118ról 128-ra nőtt).
Nyugodtabban alhatnak az
autósok is, hiszen tavaly immár csak 25 gépkocsit loptak
el, szemben az egy évvel korábbi 63-mal. De garázdaságból dupla annyi történt, mint
öt évvel azelőtt. Ennek hátterében a „szórakozóhelyeken
elfogyasztott alkohol hatására
megnövekedett bátorság” áll –
fogalmazott a kapitány.
– Ami igazán nyomasztja jelenleg Kőbányát, az a kábítószerrel kapcsolatos kategória – kezdte a kevésbé rózsás
adatok elemzését dr. Gyetvai Tibor. A terjesztők esetén
19 ügyben nyomozott a rendőrség, ez azonban nem ennyi
érintett személyt jelent. Éppen most fut egy olyan eljárás,
amelyben közel negyven terjesztő áll kényszerintézkedés
alatt. A probléma egyik fő okozója a Hős utca.
A testület a rendőrkapitány
beszámolóját egyhangúlag fogadta el, majd szavazott az

Az ábra azt mutatja, hogy
hogyan alakult 2013-ban,
illetve 2018-ban egyes bejelentett bűncselekmények száma.
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RONGÁLÁS
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Kedves Kőbányaiak!

jelezni a valasztas.hu-n, illetve
postán vagy személyesen a helyi választási irodában.
Betegség, szabadságvesztés
vagy fogyatékosság esetén kérhető mozgóurna is, amelynek
részleteiről a valasztas.hu-n, illetve a helyi választási irodánál
lehet érdeklődni.
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ELJÁRÁS ALÁ
KÁBÍTÓSZERREL KAPCSOLATOS VONT KÁBÍTÓBŰNCSELEKMÉNY (TERJESZTÉS) SZERFOGYASZTÓK
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egyenruhások lakbértámogatásáról. Eszerint június 1-től
egy éven át 25 rendőr számára
havi 50 ezer forint albérletidíjhozzájárulást biztosít Kőbánya, hogy az állomány kerülethez kötöttségét erősítse. Idén
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először – Horváth Lajos tűzoltó őrnagy, kerületi parancsnok
kérésére – két tűzoltónak is hasonló juttatást szavaztak meg a
képviselők.
Példás minősítést kaptak a
kerület cégei is. A Kőbányai

2018

2018

Vagyonkezelő Zrt., a KŐKERT
Kft., a Szivárvány Nonprofit
Kft. és a Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. beszámolóit, jelentéseit
is ellenszavazat és tartózkodás
nélkül fogadták el a városatyák.

Hírek
Csavarhúzóval
szúrta meg
Italozás közben csavarhúzóval okozott szemsérülést
egy férfi egy másiknak a Bihari út és a Fertő utca kereszteződésénél, a sértettet életveszélyes állapotban vitték kórházba. Az elkövető elmenekült, de a
rendőrök azonosították, és
másfél órán belül a helyszín
közelében elfogták. Életveszélyt okozó testi sértés miatt vették őrizetbe.

Újabb razzia
a Hős utcában

Szintén szó esett a fejlesztési pályázatról is, ez lakásonként akár 500 ezer forintos segítséget biztosíthat a legalább
háromlakásos lakóközösségek
beruházásaihoz. Valamint ar-

ról is, hogy az értékvédelmi pályázat immár ingatlanonként
akár 5 millió forintot is biztosíthat arra, hogy a tulajdonosaik a helyi védettségű lakóépületeket felújítsák, helyreállítsák,
megőrizve azok jellegzetes kőbányai építészeti karakterét.

Összehangolt bűnügyi akció keretében a rendőrök
öt férfit és két nőt fogtak
el új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett elkövetésének gyanúja miatt a
Hős utcában április elején.
Az elfogásokkal egy időben
a nyomozók a két lakóházban összesen kilenc lakást
kutattak át, s 18 darab, alufóliába csomagolt kábítószergyanús anyagot tartalmazó pakettet foglaltak le.

Méltó otthon a
történelemnek

A Fővárosi Önkormányzat támogatásával elkészült a gazdag kőbányai tárlatnak helyet
adó központ. A Füzér utca 32.
szám alatti műemlék jellegű
ingatlanban öt kiállítóhelyiség és egy nagy multifunkcionális tér is várja majd a látogatókat.
Immáron gőzerővel
folyik a Helytörténeti Gyűjtemény új
épületének berendezése, miután
többéves előkészítő munka és
egyévnyi építkezés után befejeződött a Füzér utca 32.
alatti ingatlan felújítása. A jeles eseményt a kivitelező stílusosan az épület (jelképes) kulcsainak átadásával ünnepelte meg, nemzeti szalaggal átkötött bronzkulcsot ajándékozva D. Kovács Róbert Antal polgármesternek, valamint a beruházást lebonyolító Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának, Szabó Lászlónak,
és a létesítményt kezelő Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ igazgatójának, Győrffy Lászlónak.
Az ünnepélyes birtokbavétel alkalmával a polgármester elmondta: az új helyszínen méltó módon tárhatják a látogatók elé Kőbánya
páratlanul gazdag történelmi és kulturális örökségét. A
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kulcsrakész a Helytörténeti
Gyűjtemény épülete

Képviselőkkel közösen
Fórumot tartott a kőbányai társasházak közös képviselőinek
az önkormányzat, hogy a pályázati lehetőségekről tájékoztatást adjon. A közös képviselőknek évi minimum egy alkalommal, május 31-ig lakóközösségeik számára közgyűlést kell tartaniuk, amit legtöbbször májusra szerveznek. Így a fórum
időzítése nem volt véletlen, hiszen a cél, hogy minél több közösség értesüljön megbízottjain
keresztül, és pályázzon a lakóépületek fejlesztésére.
A részleteket
Radványi Gábor
alpolgármester és
dr. Szabó Krisztián jegyző ismertették. Beszámoltak az energiahatékonyságot, illetve a megújuló
energia felhasználását növelő beruházások támogatására kiírt pályázatról, amelynek keretében
az önkormányzat a beruházási összeg 50 százalékáig finanszírozza a fejlesztéseket. A pályázatok benyújtási határideje
június 17.

tett a Nemzeti Választási Iroda. Aki ennek ellenére nem tudja pontosan, hová kell mennie,
a valasztas.hu honlapon pontos lakcímének megadásával
egy gombnyomással kiderítheti, hol adatja majd le voksát. Aki
lakhelyétől távol – de belföldön
– szeretne szavazni, az ezt a helyi választási irodánál, a polgármesteri hivatalban kérelmezheti május 22-én 16 óráig.
A külföldi (nagykövetségeken,
konzulátusokon történő) voksolást május 16-án 16 óráig kell
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Különleges, eseménydús áprilison vagyunk túl, Kőbánya megmutatta nekünk
a legszebb tavaszi arcát. Újra tapasztalhattuk, hogy milyen összetartó és lelkes
közösség a miénk. Ismét több százan tekertünk el az isaszegi kerékpáros emléktúrán a tavaszi hadjárat döntő csatájának egykori színhelyére. Egymást biztatva és támogatva vágtunk neki az Óhegy parki kétórás futásnak, és hála a lelkesedésünknek, elszántságunknak, a közös célunkat is elértük: több mint ötezer kilométert futottunk, ezzel sikerült új rekordot állítanunk. Mindezek mellett
arra is szakítottunk időt kerületünk számos pontján, hogy még
szebbé, jobbá varázsoljuk lakókörnyezetünket. Köszönöm azoknak a diákoknak és önkénteseknek az áldozatos munkáját, akik
velünk tartottak és szemetet szedtek, növényeket ültettek városunkban a Föld napja alkalmából.
Kerületünk építését és megújítását is töretlenül folytatjuk.
Elkészült a Helytörténeti Gyűjtemény új, Füzér utcai épülete, s
így hamarosan végre méltó helyen mutathatjuk be Kőbánya igen
gazdag történelmi örökségét. Ünnepélyes keretek között adhattuk át az Újhegyi sétány második ütemben megújult szakaszát.
Mindannyiszor, amikor arra járok, látom, hogy a közel húszezres városrész főutcája hogyan születik újjá, hogy az egykor funkcióját vesztett közterületet immár igazi közösségi térként használhatják az újhegyiek, és szívesen sétálnak, ücsörögnek a megszépült környezetben. A fejlesztések ebben a hónapban is tovább
folytatódnak a területen, gőzerővel zajlik a sétány rekonstrukciója a harmadik, azaz befejező ütemben a Bányató és a Gergely
utca között.
Május azonban nemcsak nekünk, kőbányaiaknak fontos hónap, hanem egész Magyarországnak is. Május 26-án választjuk
meg európai parlamenti képviselőinket. Sorsdöntő kérdés, hogy
kik képviselhetik majd országunkat, hiszen a következő ötéves
ciklusban olyan ügyekben kell döntéseket hozniuk, mint a sokat
emlegetett bevándorlás kérdése. Kölcsey Ferenc szavait idézve
„jog és kötelesség egymástól soha el nem választhatók”, ezért
buzdítok minden kőbányai polgárt, hogy menjen el szavazni, és
döntsünk minél többen felelősséggel hazánk jövőjéről!
Végezetül ismét egy kellemes kőbányai programra invitálom
Önöket! Május utolsó vasárnapja a gyermekek napja, és ezen a
hétvégén tartjuk az immár hagyománnyá vált Újhegyi Tavaszi
Pikniket. Találkozzunk és töltsünk együtt újra kellemes órákat
a Balkán-esten és május utolsó vasárnapján ünnepeljük együtt
gyermekeinket a Kőbányai Gyereknapon!
Szeretettel várom Önöket, várlak benneteket!

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

Jelképes
kulcsátadás

sok ezer darabos gyűjtemény ugyanis a
jövőben már az öt
kiállítótermet és a multifunkcionális teret is magába
foglaló épületben mutatja be
a város történelmét.
Az ingatlan egyébként
maga is Kőbánya múltjának egy különleges darabja, hiszen 135 éves, műemlék jellegű épület. Ennek
megfelelően az elmúlt bő
egy évszázad viharai alaposan megtépázták: a munkálatok megkezdése előtt már
életveszélyessé vált, a téglák
közül sok helyen teljesen eltűnt a kötőanyag. A háborús
pusztítás sem kerülte el a házat, sőt! A felújítási munkálatokat például az is nehezítette, hogy a tetőtér átalakításakor két robbanószerkezet került elő a födémbe fú-

ródva, ami azért volt különösen megdöbbentő és ijesztő,
mert az ingatlan utolsó funkciója szerint évekig zeneiskolaként működött.
Az építkezés költségeinek oroszlánrészét a Kőbányai Önkormányzat biztosította, de a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keretből 14 millió forint támogatást is kapott a kerület. A beruházás során az épület a
pincétől a padlásig kívül-belül megújult; a vízvezeték-, a
szennyvíz- és az elektromos
hálózatnál, valamint a hűtőés fűtőrendszernél modern
technológiára váltottak, míg
a nyílászárók cseréje és a bejárati kapuk felújítása az eredeti állapotnak megfelelően
valósult meg. A parkosított
belső udvar a jövőben közösségi térként funkcionálhat a kőbányai lakosok és a
Kőbánya történelmét megismerni szándékozó látogatók
számára.

Gazdagítsa
1 százalékkal
Kőbányát!
Még senki sem késett le arról, hogy
rendelkezzen az
összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1
százalékáról. Ezt ugyanis május 20-ig, a
személyi jövedelemadó-bevallástól
függetlenül meg lehet tenni, vagyis még az is megjelölheti a kedvezményezett egyházat,
illetve civil szervezetet, aki már
túl van a bevalláson. A segíteni
szándékozó adózók számos kőbányai egyesület és alapítvány
számára ajánlhatják fel az egy
százalékot, s a kobanya.hu-n
több ilyen szervezet neve megtalálható, hogy a kerület lakóinak pénze helyben hasznosuljon, a várost gyarapítsa.

A számítások szerint nem lényegtelen, hogy a kőbányaiak még fel
nem ajánlott
adója hova kerül. Az adóhatóság tavalyi
adatai alapján
a magyar adófizetők mintegy
10 milliárd forint
sorsáról nem döntöttek, így arányaiban a kerületi bevallók mintegy százmilliós összeget hagyhatnak a közös kalapban. Egy kis odafigyeléssel azonban ez a pénz kőbányai szervezetekhez is vándorolhatna, s a kerületet gazdagítaná.
A nyilatkozat elektronikus
úton, illetve az adóhatóság ügyfélszolgálatain személyesen
vagy meghatalmazotton keresztül is benyújtható.

4

FÓKUSZ

Kőbányai Hírek  •  2019. május

5

FÓKUSZ

Kőbányai Hírek  •  2019. május

A kerület iskolakezdési támogatással, ösztöndíjakkal, kedvezményes és ingyenes oltásokkal segíti a gyermeknevelést

Kőbányán minden év a családoké

Albérlet
helyett
lakás

A Manóvár Bölcsőde adhatott otthont a múlt esztendő májusában indult Étel-Mozgás-Élet országos roadshow zárórendezvényének, amely szervesen kapcsolódott a családok évéhez.
A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen Kőbánya számára a
családok kiemelten fontosak, a kerület számtalan formában támogatja a szülőket és a gyermekeket, legyen szó a beiskolázásról, a tanulmányi eredmények elismeréséről, az egészség megőrzéséről vagy a szociális helyzet javításáról.
A bölcsődés korú gyermekek egészséges
életmódra nevelése és a mozgás szerepének hangsúlyozása volt a célja a Magyar
Bölcsődék Egyesülete Étel-Mozgás-Élet
elnevezésű országos roadshow-jának.
A programsorozat tavaly májusban indult, az első állomása a XI. kerületi Bikás
parkban volt, majd a tizenkilenc megyeszékhelyet érintve Kőbányán, a Manóvár
Bölcsődében tartották meg a szervezők a
zárórendezvényt.
– 2018 a családok éve volt, de azt gondolom, hogy minden évnek a családok évének kellene lennie – mondta köszöntőjében D. Kovács Róbert Antal. – Hiszen
még az alaptörvény is úgy fogalmaz, hogy
a nemzet fennmaradásának alapja a család. Ez nem is lehet másként, hiszen a
család kerek egészként, gyermekeket nevelve alkothat szoros egységet és jelentheti a jövőt.

Kovácsné Bárány Ildikó, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának népesedés- és gyermekügyi főosztályvezetője beszámolt arról, hogy a magyar
családpolitika alapköve a munka és a családi élet egyensúlyának a támogatása. Ennek érdekében kezdődött meg a bölcsődei rendszer átalakítása, hogy
minden olyan településen legyen ellátás, ahol arra igény
van. Jelenleg 50 ezer bölcsődei férőhely áll rendelkezésre
az országban, de a kormányzati célkitűzés az, hogy 2022-re 70 ezerre növekedjék ez a szám.
Az ünnepélyes megnyitót követően a
családbarát programoké volt a főszerep.
A családok a rögtönzött konyhákban főzőshow keretében a korszerű étkezés

Kőbánya a főváros egyik leggyorsabban fejlődő része, amit az is bizonyít, hogy a lakásá rak emelkedése arányaiban itt az egyik legmagasabb Budapesten. A felértékelődés áldás a lakástulajdonosoknak, de az ingatlannal nem rendelkezőknek már
aligha, hiszen így az albérleti díjak is
drágulnak.
A kevésb é szerencsés családok
azonban ez esetben is számíthatnak
szolidaritásra. Az önkormányzati lakások aránya a kerületek között éppen Kőbányán az egyik legmagasabb,
összesen 2048 lakott lakóingatlan
van a város kezelésében. Ezeket az
otthonokat a leginkább rászor ulók
gyakorlatilag jelképes összegért, átlag 10-20 ezer forintért is megkaphatják havonta. Minthogy egy átlagos lakás albérleti díja gyakran meghaladja a havi százezer forintot, egy
önkormányzati bérlakásban élő család éves szinten akár milliós összeget
is spórolhat. A kerület egyébként tavaly közel 900 millió forintot fordított a városi tulajdonban lévő otthonok felújítására, működtetésére.

A Manóvár bölcsiben
színes program várta
a családokat

alapelvei szerint összeállított menüsorokat készíthettek el: így brokkolikrémlevest, tonhalsteaket édesburgonyával és
céklával sütve, valamint csirkemellmuffint vitaminsalátával.
A kisebb gyerekeket egész nap a mozgásfejlesztés céljából felállított aka-

dálypályák és egyéb eszközök várták,
így a nagy sikerű ugrálóvár. De sokakat
vonzottak a kreatív műhelyek, a bábelőadás, az arcfestés is. A szülők számára pedig szakemberek – pedagógusok, orvosok, dietetikusok – tartottak
előadásokat.

A mozgást segítő
programok kapták
a főszerepet

Könnyebb tanévkezdés mindenkinek
Számos formában enyhíti a kerületi családok terheit iskolakezdéskor az
önkormányzat. Az elmúlt években a
város rendre biztosította az ötezer forintos iskolakezdési támogatást a kerületi lakcímmel rendelkező közép- és
általános iskolás gyermekek szüleinek
– ezt tavaly még Erzsébet utalvány formájában kapták a jogosultak.
A jól tanuló fiatalok azonban továb-

bi segítséget is kapnak. A rászoruló felsős és középiskolás diákok évente kétszer a Kőbánya számít Rád! ösztöndíjra pályázhatnak. Előbbieknek havi öt-,
utóbbiaknak tízezer forintot folyósít
az önkormányzat öt hónapon keresztül minden sikeres pályázat után. Hasonló segítséget kapnak a jó sportoló
diákok. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő közép-

Beiskolázási
támogatás és
ösztöndíj is járhat
a tanulóknak

iskolások ingyen étkezhetnek az iskolában, míg az önkormányzat a hátrányos helyzetű 18 év alatti fiataloknak
is ingyenes szünidei étkezést biztosít.
Kőbánya minden ősszel csatlakozik
a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat-

hoz. Azok a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló kőbányai fiatalok, akik
az ösztöndíjat elnyerik, az önkormányzattól további havi ötezer forintra számíthatnak.

Segítség
a nevelésben
Külön figyelmet fordít a speciális nevelési igényű gyermekekre a kerület.
A Fecskefészek Bölcsődében (Gépmadár utca 15.), illetve a Gyermeksziget Bölcsődében (Újhegyi sétány 15–
17.) korai fejlesztő, a Gesztenye oviban autistacsoport működik; s az önkormányzat támogatja a családi bölcsődéket is – ezekben két felnőtt legfeljebb hét gyermekre vigyáz. Két bölcsiben (Apró Csodák és Apraja Falva)
lehetőség van időszakos gyermekfelügyeletre is azon szülők számára,
akik nem járatják rendszeresen bölcsődébe gyermeküket. Továbbá az
önkormányzat több intézményben
sószobákat is kialakított.

Júliustól bővülnek az állami támogatások
A családok otthonteremtési kedvezménye (csok) elindulása óta eltelt négy évben mintegy 60 ezer család jutott az állami segítségnek köszönhetően új vagy
használt ingatlanhoz. A feltételek július
1-jei változása további könnyítéseket hoz.
Fontos újdonság, hogy legalább két
gyermek esetén a családok használt lakás vásárlására is igénybe vehetik majd
a kamattámogatott hitelt, vagyis a két
gyermek esetén járó 10, három gyermek
esetén pedig 15 millió forintos kedvezményes (legfeljebb 3 százalékos) kamatozású kölcsönt. A használt lakások esetén eltörlik a 35 millió forintos értékhatárt, tehát az ennél drágább lakás megvásárlására is kérhető a hitel.
Az Orbán Viktor miniszterelnök által
februárban bejelentett családvédelmi
program keretében július 1-jétől egyéb
intézkedések is segítik a gyermekválla-

lást. Így a 40 évnél fiatalabb házas nők
10 millió forintos kamatmentes, szabadfelhasználású hitelt igényelhetnek. Ha
ezt követően gyermeket vállalnak, úgy a
törlesztést három évre felfüggesztik. Második gyerek esetében újabb három év
felfüggesztés és a tartozás 30 százalékának elengedése következik, míg a harmadik gyermek megszületésével a maradék
adósságot már nem kell visszafizetni.
A meglévő jelzáloghitel is csökkenthető a gyermekvállalással. Így a második
kicsi érkezésével egymillió, a harmadikéval újabb négymillió forint vállal át az állam a hitelből az év második felétől. A további gyermekek esetén újabb 1-1 millió
forint adósságelengedésre számíthatnak a szülők. A negyedik gyereket vállalók 2,5 millió forintos támogatásban is
részesülnek, amelyet autóvásárlásra fordíthatnak.

HIRDETÉS

Enyhülnek az
otthonteremtés
feltételei

Babaajándék
egyéves korig
Minden kőbányai babának már születésétől fogva jár a gondoskodás, s az új
lakónak a város különleges ajándékkal
kedveskedik, amelyet a szülők igényelhetnek az önkormányzattól. Minden
olyan csecsemő, aki Kőbányán van bejelentve, és akinek családi pótlékra jogosult szülője, törvényes képviselője a

gyermek születésekor és a kérelem benyújtásakor kőbányai lakos és életvitelszerűen él a kerületben, babakelengyét
kap. A 30 ezer forint értékű ajándékcsomag étkészletet, mackót, kifogót, cumisüveg-hőtartót, plédet, partedlit és pelenkázótáskát tartalmaz, és a gyermek
egyéves koráig kérhető.

Védőoltások
csecsemőkortól

Kiemelten fontos a gyermekek időben
történő beoltása, hiszen ezzel olyan betegségek előzhetők meg, amelyek súlyos
egészségkárosodást okozhatnak. Hogy a
vakcinák beadásának elhanyagolása milyen következményekkel jár, azt az Egyesült Államokban jelenleg futótűzként
terjedő kanyaró bizonyítja: a kór megelőzhető lenne, de az egyre erősödő oltásellenes mozgalmak miatt már több száz
esetet regisztráltak idén.
A betegségek ellen az önkormányzat
komplex oltási programmal védi a kerületi gyermekeket, és ingyen vagy kedvezményesen biztosít nem kötelező, de
ajánlott védőoltásokat. Tavaly óta térítésmentesen kérhető a legfeljebb 15 hetes csecsemők számára a gyomor- és bélhurutot okozó rotavírus elleni szérum.
A betegség heveny hányással és hasme-
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néssel jár, s a kiszáradás miatt akár életveszélyt is okozhat.
A humán papillomavírus (HPV) elleni
szérumot 2014 óta a 12. életévüket betöltött lányoknak az állam ingyen adja, de
Kőbánya saját költségen a 13 éves fiúknak
kedvezményesen biztosítja – erről bővebben olvashat a hirdetményben. A HPV
egyébként nagyon elterjedt, hiszen öt
emberből négy fertőződik meg vele élete
során, s ha nincsenek is mindig tünetei,
számos megbetegedés esélyét növeli.
A ritka, de az esetek 20 százalékában halálos meningococcus okozta fertőző agyhártyagyulladás és szepszis ellen is fellép
az önkormányzat. Ugyan az állam ingyen
oltja a kisgyermekeket a betegség C típusa
ellen, Kőbánya viszont a 10 évesek számára ingyen biztosítja azt a vakcinát, amely
a betegség öt típusa közül négy ellen véd.

A Kőbányán (állandó) lakóhellyel rendelkező, 2006. január 1. és
2006 december 31. között született fiúgyermekek számára a
méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni 9 komponensű (6, 11,
16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) védőoltás a Kőbányai Önkormányzat
támogatásának köszönhetően a gyógyszertári ár helyett mindössze
5000 forint ellenében, illetve a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők számára térítésmentesen igényelhető!
Bővebb információval, valamint a védőoltással kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés
esetén a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában készséggel állunk
rendelkezésükre telefonon a +36 1 4338-332-es számon.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat szíveskedjenek jelezni 2019. május 1. és június 15.
között a jelentkezési lap kitöltésével a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálya felé.
A jelentkezési lap a www.kobanya.hu honlapon az Ügyintézés/Nyomtatványok/Védőoltások
menüpont alatt megtalálható.
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Elismerés
a bölcsődék
vezetőjének
Göncziné
Sárvári
Gabriella
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A kisebb panaszok egy telefonnal, levéllel orvosolhatók

Gyors segítség
apró ügyekben
Városrészi fórumokon tehették fel a kőbányaiak a lakókörnyezetüket érintő kérdéseket, javaslatokat.

A szakma legrangosabb kitüntetését,
az Akócsi Ágnes-díjat vehette át Göncziné Sárvári Gabriella, a Kőbányai
Egyesített Bölcsődék intézményvezetője. A Magyar Bölcsődék Egyesületének elismerését minden évben a bölcsődék napjához (április 21.) kötődően az
ország négy olyan szakembere kaphatja meg, akik kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak, s munkájuk eredménye a hazai hálózat szakmai fejlődésére is kihat.
A kőbányai intézményvezető jelölését az
egyesület támogatta.
– Rendkívül megtisztelő, hogy az elődök és a szakma megbecsült képviselői
úgy látják, méltó vagyok erre a díjra. Ez
az elismerés óriási lökést ad a további
munkához, főként azért, mert olyanoktól is kaptam, akik egykor még tanítottak – mondta a Kőbányai Híreknek Göncziné Sárvári Gabriella, aki 1990-ben
kezdte meg a munkát, s közel két évtizede dolgozik a kőbányai intézményekért.
A díj névadója, Akócsi Ágnes kiemelkedő szerepet játszott a magyar hálózat
fejlődésében komplex bölcsődei koncepciója kidolgozásával, amelynek része a
szakmai munka feltételrendszerének
kialakítása is.

Négy hét alatt nyolc helyszínen tartott „mini-közmeghallgatást” D. Kovács Róbert Antal a Házhoz megy a
polgármester elnevezésű eseménysorozat keretében. A városvezető –
hogy minél több kérdésre meg tudjon felelni – nem egyedül ment a rendezvényekre: a körzetek önkormányzati képviselői mellett az önkormányzat cégeinek felelősei, a polgármesteri hivatal munkatársai és dr. Gyetvai
Tibor rendőrkapitány is elkísérték.
A fórumokon az érdeklődők százas
nagyságrendben tettek fel kérdéseket. Összességében elmondható,
hogy általános, vagyis az egész kerületre kiterjedő panasz nem hangzott el. Több kerületrészben vetették fel a lakosok a repülőgépzaj kérdését. Azzal ugyanis, hogy a légi irányítást végző HungaroControl Zrt.
tavaly auguszt usban egyoldalúan
megváltoztatta a gépek fel- és leszállási rendjét, Újhegyen és Óhegyen is
nőtt a zajterhelés (a kérdéssel a 7. oldalon is foglalkozunk). Sokan pozitívan értékelték a térfigyelőkamerarendszer kiépítését, s kérték lakókörnyezetük bekamerázását. Minthogy azonban ennek költsége igen
jelentős, s nem is mindenhol lenne
hatékony – például a ritkábban lakott

részeken –, ezért a polgármester elmondta: a város mobilkamerák telepítésével is igyekszik majd javítani a
lakosság biztonságérzetén.
Az esetek legnagyobb részében a
közvetlen lakókörnyezetben tapasztalt jelenségek miatt kértek a felszólalók segítséget. Így többen felhozták a nemzeti dohányboltok előtti
alkoholfogyasztással járó kellemetlenségeket, vagyis a rendzavarást és
a köztisztasági problémákat. Mások
az illegális szemétlerakást említették. A polgármester kiemelte, hogy
az ilyen esetek ellen leghatékonyabban úgy lehet küzdeni, ha a szemtanúk azonnal értesítik a közterületfelügyelőket. (Hogy ezt hogyan és
milyen ügyekben lehet megtenni, arról a 9. oldalon írunk.)
A lakossági panaszok bejelentésére egyébként több lehetőség is van.
A hivatal@kobanya.hu címen e-mailben is meg lehet ezt tenni közvetlenül az önkormányzatnál. Hasonló le-

Záró fórum a polgármesteri
hivatalban

hetőséget biztosít a jarokelo.hu is.
Ez a közhasznú honlap az egész város területéről várja a bejelentéseket, s az észrevételeket már eleve az
illetékes hatóságnak, önkormányzatnak továbbítja.

HIRDETÉS

FELHÍVÁS
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Közös
bemelegítés

ZÖLD
Rajtad múlik!

A madaraink és környezetünk védelme, kerületünk biodiverzitásának
őrzése érdekében Kőbányán egyre többen, egyre többet teszünk.
Ehhez kíván a Kőbányai Önkormányzat a kerület lakosainak segítséget
nyújtani mindazok számára, akiknél a madárbarát kert kialakításának
feltételei még nem megoldottak. A pályázat során madáretetőt, mű
fecskefészket, fecskepelenkát illetve kis testű madarak számára odút
lehet igényelni.

Csapatépítés
játékosan

A madárbarát kert cím elnyerése esetén az arra érdemes kerttulajdonosoknak
a kertben elhelyezhető „Madárbarát kert” táblát adományoz az Önkormányzat.
A madárbarát kert cím elnyerésével az alábbi feltételeken kívül a kerttulajdonosok vállalják
a madarak legalább 3 éven keresztül történő etetését, itatását, fészkelésének segítését.

&6$7/$.2==211,6$0$'5%$57.(57352*5$081.+2=
Feltételek:
• rendszeres téli madáretetés (madáretető)
• madáritatóban folyamatos ivóvíz biztosítása
• fészkelés feltételeinek elősegítése (odú)
-(/(17.(=6(,.(71$3-,*95-8.
elektronikus levélben a jelentkezes@kobanya.hu címre, vagy postai úton a következő címre:
Kőbányai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya,
1102 Budapest, Szent László tér 29.
A borítékra írják rá: „Madárbarát kert program”
További részletek a www.kobanya.hu honlapon is olvashatók és kérhetők
a +36 1 433 8270-es telefonszámon.
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Több mint kétszáz bölcsődei dolgozó mérhette össze ügyességét a Kocsis
Sándor Sportközpontban. A bölcsődék napja alkalmából évente egyszer a
munkatársaknak nevelés nélküli munkanapot tarthatnak, s mivel a szülők is
jelezték, hogy erre az egy napra maguk
oldják meg a csemeték felügyeletét, így
a kisgyermeknevelők, dajkák, mosónők
és kertészek tőlük is „kimenőt” kaptak.
Az aktív szabadnapon a nyolc kőbányai bölcsőde mindegyike népes csapatot állított ki, hogy vidám versenyszámokban mérkőzhessen meg egymással. A célba dobás, kosárlabdás büntetődobás vagy a darts mellett a versenyzők olyan újdonságokat is kipróbálhattak, mint a gumicsizmával történő kapura dobás vagy a vívás – utóbbi esetén

Az ügyességi
számok nagyon
népszerűek voltak

időre kellett a bábun tiszta találatot elérni a tőrrel. A legnagyobb derültséget
kétségkívül a síjárás okozta. Az öt versenyzőnek ugyanazon pár léccel kellett
egyszerre lépegetnie, s ha ez nem sikerült, úgy hasra esés lett a nagy igyekezet vége.
A közös ebéd után eredményhirdetésre került sor, de a szervezők végül minden versenyzőnek adtak érmet és oklevelet. Így a játékos csapatépítést követően mindenki győztesen távozhatott.
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Kőbánya idén is meghirdette Föld-napi akcióját

Közös kerületszépítés
Iskolák tanulói és önkéntesek vettek részt intézményük és lakókörnyezetük takarításában és gondozásában. A kezdeményezéshez fogvatartottak is csatlakozhattak.

Mint hosszú évek óta minden esztendőben, a Kőbányai Önkormányzat idén is
Föld-napi akciót hirdetett, hogy a kerület intézményeivel, lakóival, társasházi közösségeivel és cégeivel tisztábbá és
rendezettebbé varázsolja a városrészt.
A kerülettakarítást április 26-án, pénteken az iskolák kezdték, s a kezdeményezéshez végül három intézmény – a
Wesley János Általános Iskola, a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola, illetve a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola – csatlakozott, összesen kilencven diákkal és
tanárral.
Másnap a lakosságé volt a „terep”, az
önkéntesek számos lehetőség közül választhatták ki, hogy hogyan segítsék

Kőbánya megszépülését. A vállalkozó szellemű kutyatulajdonosok összesen hat kutyafuttatóban takarítottak – tegyük hozzá: nem
a négylábúak után, haNövényekből megformázott Zöld
nem azok kevésbé lelkiKőbánya logó a Kápolna utcában
ismeretes gazdái helyett.
Radványi Gábor is
Ezzel párhuzamosan a
segített az ásásban
Hangár utcánál találhas lehető- meg lehetett fogni a munka végét. Az
tó erdőben nyolc szabadség va n Óhegy és Kelemen utca sarkánál több
ságvesztését töltő fogvatartott segített arra, hogy a büntetés-végrehajtás ke- mint száz cserje került a földbe, az időbe a kerületrendező munkába. Gyakori retein belül jutalomban részesüljenek a vel felcseperedő növények a járdát szeegyébként, hogy a kevésbé súlyos bűn- példás cselekedetért. Erdei szemétsze- gélyezik. Ásót és lapátot lehetett ragadcselekmények miatt elítélt rabok ön- désre a Dömsödi utcánál fekvő erdőben ni a Kápolna u. 7–11. előtt is, az önkéntekéntes alapon jóvátételi munkát végez- szintén volt lehetőség.
sek és a KŐKERT munkatársainak csanek. Ez ugyanis enyhít a bezártságon,
A kerület központi részein ugyancsak patát egyébként D. Kovács Róbert Antal
polgármester és Radványi Gábor alpolgármester is erősítette. A társasház és a
Liget tér közötti zöld területen a csapat
több mint száz évelő növényből Zöld Kőbánya – Rajtad is múlik logót ültetett, és
a Kelemen utcai megmaradt darabokkal
együtt összesen további harminc cserjével gazdagította a zöldfelületet.
Az önkormányzat minden önzetlen
segítőnek meglepetéssel kedveskedett.
Az önkéntesek muskátlit kaptak ajándékba, amellyel saját közvetlen lakókörnyezetüket színesíthetik.

Készen minden
eshetőségre

Izgalmas verseny helyszíne volt
a Merkapt Maraton Sport és Szabadidő Központ: a létesítményben rendezték a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
immár huszonhetedik katasztrófavédelmi versenyét. A megmérettetésen a kirendeltséghez tartozó V., VI., VII., VIII., IX. és X. kerület oktatási intézményei vettek
részt, hogy kiderüljön: az egyes
városrészekből melyik általános és középiskolák indulhatnak a
budapesti versenyen.
A tanulók tesztírással, illetve árvíz- és
tűzvédelmi, egészségügyi, valamint iparbiztonsági feladatok elvégzésével adtak számot tudásukról. Így
többek között homokzsákot töltöttek, de
tömlőszerelést és ambubabán újraélesztést
végeztek.
Végül a kőbányai iskolák versenyében a Zrínyi
Miklós Gimnázium és a Harmat Általános Iskola növendékei szerezték meg
az első helyet. Mindkét
csapat derekasan helytállt a későbbi budapesti
versenyen, ahol a középmezőnyben végeztek.

Zajfórumot
szervez a
polgármester

Nagyszabású zajfórumot szervez D. Kovács Róbert Antal polgármester a lakosság, civil szervezetek és a légi irányítás képviselőivel. Az eseményre május 29-én (szerdán) 17 órakor a Kőrösi Kulturális Központ színháztermében kerül sor.
– Továbbá levelet írtam az Országos
Meteorológiai Szolgálatnak, amelyben
kértem, hogy az egészségügyi méréseiket az érintett területek felett terjesszék
ki a kerozin égéstermékeire – mondta el
lapunknak a polgármester.
Közben Tarlós István főpolgármester
bejelentette: biztosan lesz éjszakai repülési tilalom augusztustól. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter ígérete szerint ekkortól ugyanis nem
szállhatnak fel és le repülőgépek a Liszt
Ferenc-repülő téren éjfél és hajnali öt óra
között. Ugyanakkor lehetnek rendkívüli helyzetek,
ami kor a tilalmi időszakban is leszállási lehetőséget kell biztosítani a gépeknek.
Szankcióként a döntéshozó zajvédelmi díjat vezet be, az érintett lakosság számára
pedig újból lesz ablakszigetelési program.
A megnövekedett repülőgépzaj Kőbánya egyes részeit, főleg az Újhegyi lakótelep környékét sújtja, miután a légi irányítást végző HungaroControl Zrt. tavaly
augusztusban uniós szabályozásra hivatkozva változtatott a gépek fel- és leszállási rendjén. Az egyoldalú lépés ellen a Kőbányai Önkormányzat minden törvényes
eszközzel tiltakozott.
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Tízezren látogattak ki az idei Halmajálisra

Bográcspárbaj Óhegyen
Fergeteges, lüktető, de mégis családias május 1-jét ünnepelt Kőbánya az Óhegy parkban, ahol a halászléé volt a főszerep.
Csak óvatosan!

Készül a szegedi lé

Több mint
négyezer adag
halászlé fogyott

Egy utolsó kóstolás

parkban: összesen több mint négyezer
adag fogyott belőle a nap folyamán. De
annak sem kellett éhen maradnia, aki
inkább a buli, mint a hal kedvéért jött
majálisozni. A lacikonyhán sült csülök,
hurka, kolbász és egyéb sültek kerültek
terítékre, amelyekhez jólesett egy szelet
retró rétes is.
Eközben a versenyre készült halászlék
értékelése is gőzerővel folyt: a Gyarmati
Károly mesterszakács vezetésével felál-

Idén különösen ügyelni kell a
kullancsokra, mert az enyhe tél
miatt nagyobb tömegben teleltek át. A paraziták betegségeket
terjesztenek, köztük az emberre veszélyes vírusos agyhártyagyulladást és a Lyme-kórt. Míg
előbbire már létezik védőoltás, az utóbbira nincs, így csak
a kullancscsípés elleni védekezéssel kerülhető el a fertőzés és
az antibiotikumos kúra. Mint
dr. Rétfalvi Tamás állatorvostól
megtudtuk: a kullancsok a házi
kedvencekre is veszélyesek.
– Tévedés, hogy a kullancsok
a fákról vetik magukat áldoza-

taikra, mert főként
az aljnövényzetben
élnek – magyarázta dr. Rétfalvi Tamás. – A vérszívók
a városi parkokban és a
hobbikertekben is egyre nagyobb számban fordulnak elő, és a szabadban bóklászó négylábúakat előszeretettel támadják meg.
Az állatok az emberhez hasonlóan megkaphatják a Lymekórt, bár az ebek számára van
védőoltás. A kutyákat még az
akár végzetes kimenetelű babéziózis (egy vérparazita) is fe-
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ló zsűri két tucat levet kóstolt végig. Kicsit bajban vagyunk a győztes hallé méltatása kapcsán, ugyanis a bírák az első
díjat a Kőbányai Hírek és a TV10 egyesített gárdájának, vagyis a Média csapatnak ítélték.
Hagyományos bajai levet készítettünk, külön tálalva levest, halat és gyufatésztát, odafigyelve az esztétikus megjelenésre. A siker titkát láthatnánk a bajai halfőző zománcüstben, a cecei csí-

KORMÁNYZAT

Újhegyi
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pős és a Kalocsa környéki édesnemes
pirospaprika kombinációjában, vagy
a halszeletek kényes elősózásában.
De mindez önmagában még kevés… A
víz, hal, só, hagyma és paprika mellett
meg kell említenünk a hatodik összetevőt: a Kőbánya-esszenciát. Köszönjük
a szomszéd csapatoknak a fejszét, amit
bármikor használhattunk, a biztató
szavakat és az elismerést, a közvetlenséget és a jókedvet. És persze az önzetlenül felajánlott plusz halfejeket – azok
nélkül aligha lett volna elég tartalmas
az alaplé. Ennek a közvetlenségnek, jóindulatnak és családi hangulatnak hála
készíthettünk olyan levet, amilyet csak a
legjobb bulikban lehet.
Az eredményhirdetést követően egész
délután szólt a zene a színpadon, este pedig igazi sztárvendégek érkeztek: először
Radics Gigi lépett fel, majd késő estig DJ
Dominique szórakoztatta a közönséget.
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A programváltozás jogát fenntartjuk! I Részletes program: www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat I www.korosi.org

Lomtalanítás
felügyelettel
Szigorú szabályok szerint
zajlott április 8. és 17. között a lomtalanítás, de így
is túl sok ócskaság került
idő előtt az utcára.

Lényegesen több feleslegessé vált holmit kellett idén elszállítania a lomtalanítás alkalmával Kőbányáról a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit (FKF) Zrt.-nek,
mint tavaly. Az idei gazdagabb szemétszüret oka,
hogy egy éve viszonylag korán, februárban került sor az
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MÁJUS 25., SZOMBAT 17:00–24:00 I ÚJHEGY, MÉLY-TÓ

nyegeti, ami súlyos vérszegénységet, veseleállást okozhat. Mindkét esetben jellemző a
levertség, magas láz, elesettség, míg a babézió
zis sötétsárga vagy vörös vizelettel is együtt jár.
A betegségek azonnali kezelést igényelnek, de jobb a
megelőzésre fektetni a hangsúlyt. Erre számos megoldás
– tabletta, cseppek, nyakörv –
létezik, de mivel sok a kevésbé
hatékony szer a piacon, ezért a
kiválasztáshoz a legjobb szakember segítségét kérni.

A tavalyinál
jóval több
volt a kacat
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HIRDETÉS

Fokozott kullancsveszély!

A főzésbe D. Kovács
Róbert Antal is besegített

Á

Idén is nagyszerű hangulatban telt a kerület egyik leghangulatosabb rendezvénye, az Óhegy parki Halmajális. Bizton
állíthatjuk, hogy a halfőző buli immár
„kinőtte” a kerületet, hiszen a különleges eseményre a környező városrészekből is szép számban érkeztek látogatók. Így nem csoda, hogy az egész
napos fesztiválon a szervezők becslése szerint mintegy tízezren fordultak
meg.
A színpad melletti árnyas területen
már nyolc óra tájban kigyulladtak az
első tüzek, s a halászléfőző versenyre érkező csapatok nagy elánnal láttak neki a munkának. D. Kovács Róbert Antal polgármester megnyitója
után egyre nagyobb lett a nyüzsgés a
színpad körül, hiszen először a Tébláb
együttes teremtett hamisítatlan májusfa-kitáncolós hangulatot, majd a kortárs
gyermekverseket feldolgozó Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar következett.
Ám nemcsak a főzőverseny bográcsaiban készült a halászlé, hanem egész álló
nap egy ezerliteres üstben is rotyogott.
A szegedi különlegesség tarolt az Óhegy
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FKF akciójára, s a havas idő
miatt sok olyan lom maradt
a pincékben, amelyek
idén április 8. és 17. között kerültek elő.
A rendezettebb lomtalanítás érdekében
a fővárosi közterületfenntartó az elmúlt
években szigorú rendszert vezetett be. Ennek
lényege, hogy a lomokat legkorábban az elszállítási nap előtti este
18 órától lehet kipakolátisztas
és
A közter ületek rendje
ni, illetve az ócskasáságbizton
ág
ga, valamint a lakoss
gok azonnal az FKF tulület-fe
érzetének növelése a közter
bárügyelet feladata, s a szervezet
mikor riaszt ható. A rendezettebb
Kőbánya érdekében segítenünk kell
a felügyelők munkáját azzal, hogy
időben tájékoztatjuk őket arról, hol
kell fellépniük a rend helyreállításához. Hívhatjuk őket, ha
 illegális hulladéklera kást észlelünk;
valaki a kerületben közter ületen
szeszes italt fogyaszt;
garázdaságot tapasztalunk, illetve közerkölcsöt, köztisztaságot sértő cselekmény tanúi vagyunk;
 tiltott helyen (járdá n, zöldfelületen, kocsi- vagy kapubejáró előtt)
parkoló járművet látunk.
A napi 24 órába n tárcsá zható
diszpécserszám:

Bármikor
hívható a
Kő bányai
Közterületfelügyelet

06 30 606 4712

lajdonába kerülnek, így azokat nem lehetne másnak elvinnie. Ennek ellenére a Kőbányai Közterület-felügyeletnek bőven akadt dolga.
– A felügyelők a lomtalanítással kapcsolatban 87 fővel
szemben intézkedtek, mintegy kétmillió forint bírságot
szabtak ki – mondta el lapunknak Fodor János, a felügyelet
vezetője. – Többnyire a lomisok szabálysértései miatt született helyszíni bírság és feljelentés, de az esetek úgy harmadában a lakosság túl korai
lomkihelyezése volt az ok.
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Májusi cseresznye
Májusban már érni kezdenek a korai
gyümölcsök. Örömmel tekintünk a
friss tavaszi termékekre, szinte nem
tudunk betelni velük. Ahhoz, hogy
örömünk felhőtlen legyen, a tavaszi
növényvédelmet megfelelően kell elvégeznünk. A korai érésű gyümölcsfáknál ez azért jelent nagyobb problémát, mert tekintettel kell lennünk a
virágzásra, illetve a gyorsan érő gyümölcsök fogyaszthatóságára is.
Az egyik legkedvesebb májusi friss gyümölcsünk a májusi cseresznye. Ezt a gyümölcsöt már régóta szeretjük,
kedveljük Európában. Az első emlékek a Pompejiben talált
festményekkel kapcsolatosak, ezeken a képeken cseresznyefák is láthatóak. A következő emlékünk a francia kolostorkertekből származik. Már időszámításunk után 800-ban
említést tesznek a krónikák e kedvelt gyümölcsről.
A cseresznyefélék növényvédelme megoldottnak tekinthető, mindössze a technológiai fegyelmet kell betartanunk.
A lombfakadás előtti lemosó permetezést feltétlenül végezzük el. Virágzáskor soha ne permetezzünk, amennyiben mégis szükséges, akkor méhkímélő technológiával
tegyük. (Erről már korábbi számunkban bővebben írtam,
a lényeg, hogy a csillagászati naplemente előtt egy órával
elülnek a méhek, ekkor végezzük el a növényvédelmet.) A
korai cseresznyék szinte sosem kukacosak, ez érthető is,
hiszen amikorra kifejlődnének a nyüvek a cseresznyében,
addigra már rég megérett a gyümölcs. Ezért, ha csak korai
cseresznyefánk van a kertben, a cseresznyelégy elleni védekezést elhagyhatjuk.
Az enyhe teleknek köszönhetően viszont a levéltetvek
várhatóan nagyon felszaporodnak. Az igazán jelentős kárt
a vírusok terjesztésével okozzák, nagyságrendileg 150-féle
vírust hordozhatnak. Azon kívül, hogy vírusvektorok, a ragacsos ürülékükön megtelepszik a korompenészgomba
is, ami főleg esztétikai problémát jelent. Fontos a moníliás betegségek elleni fokozott figyelem. Ez a gombabetegség két helyről is támadja a fát: az egyik kórokozója a Monilinia laxa, amikor a hajtáscsúcs megkókad, majd elszárad, a
fa úgy néz ki, mintha leforrázták volna; a másik a Monilinia
fructigena, ez a gyümölcsrothadásért felel. A moníliás betegségek csapadékos tavaszokon szinte bizonyosan megjelennek. A védekezés ellenük megelőzéssel lehetséges,
réztartalmú vagy rézpótló növényvédő szerekkel. Próbáljuk meg a biológiai védekezést is a fáink védelmében. Tegyünk a fára színcsapdákat: a sárga színre kiválóan repülnek a levéltetvek és a cseresznyelégy. Használjunk növényés talajkondicionáló szereket, hiszen az erős, jó karban lévő
fák nehezebben betegszenek meg. A cseresznye nem igazán vízigényes fa, ezért mérsékelten öntözzük.
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója

Fodor Jánostól megtudtuk,
hogy a lomtalanítás időszakában 10-12 közteres két műszakban rótta a kerület utcáit, nekik a fővárosi rendészet
négy, míg a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat két munkatársa segített be. A csapatokat a
Kőbányai Hírek is elkísérte.
– Sok esetben nem kőbányai lakosok a lomtalanítást
hulladéklerakásra használják. Az idő előtti kihelyezés
miatt igazoltattunk olyan autóst, aki Baranya megyéből,
170 kilométerről érkezett –

mesélte az egyik járőr, Tibor.
Az ilyen autósoknak sejthetően eleve a fővárosban van
dolguk, s hogy két legyet üssenek egy csapásra, nem jönnek üres kézzel… A „hulladékturizmus” nyomát lapunk
is fellelte: a Fagyal utca egyik
kupacát feltúrva egy régóta
megszűnt újpesti vállalkozás 2003-as számlatömbjeire bukkantunk.
A fővárosi közterület-fenntartó szűk kirakási határideje miatt sokan tiltakoznak, de
a szabályozás érthető. Hiszen
legalább ennyi embert bos�szant, hogy az idő előtti kihelyezés miatt napokig kell kerülgetni a szeméthegyeket,
míg a lomizók széttúrják a
kupacokat, a kisebb darabokat pedig városszerte hordja a szél. De az is megállapítható, hogy az illegális szemetelők miatt szintén szükség
lenne a fegyelemre, hiszen
a túl korai kipakolás vonzza
őket. Nagyobb együttműködéssel a köztereseknek nem
kellene az idő előtti és túl késői kirakodás miatt intézkedniük, elég lenne a város azon
pontján fenntartaniuk a rendet, ahol a lomtalanítás éppen folyik, s nem osztanák
meg két-három körzet között
az erőiket.
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Darázspalánták ismerkedtek a kosarazással

Darázspalánta néven szervezett óvodások számára kosárlabda-sportnapot a Zsíros Tibor
Kosárlabda Akadémia. A játékos vetélkedőn a Kőbányai Darazsak csarnokában 14 kerületi
óvodából összesen 168 gyermek
ismerkedhetett a sportággal.
A csapatok két turnusban léptek pályára, vagyis egyszerre
hét intézmény növendékei ragadtak labdát, s vágtak neki a
legkülönbözőbb ügyességi fel-

adatoknak. A csapatok és a darázspalánták nem egymás ellen
versenyeztek, a megmérettetés
csak matricákért folyt. A kicsiknek az akadálypályán összesen
hat állomáson kellett bizonyítaniuk tudásukat, s az ovisok minden sikeres teljesítés után megkapták gyűjtőlapjukra a megfelelő matricát a melléjük kirendelt fiatal kosaras segítőktől.
A játékos délutá non talán egyik-másik kis verseny-

ző jövője is eldőlt.
Jövő ősszel, vagyis a 2020/2021-es
tanévben ugyanis
a Harmat Általános Iskolában kosárlabda tagozatos osztály indul,
ami – a darázspalánták lelkesedését elnézve – sokat
nyomhat majd a latban az iskolaválasztáskor.

Kőbányai Hírek  •  2019. május
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Megtöltötte a KÖSZI-t a Havasi Gyopár Alapítvány rendezvénye

Tavaszváró nyugdíjasok

Folytatódik Újhegy főutcájának rekonstrukciója

Korzó
a felhők
között

Színes ünnepségre invitálta a
nyugdíjasokat a Havasi Gyopár
Alapítvány, az immár kilencedik esztendeje minden évben
megtartott Tavaszvárás Kőbányán című rendezvényére. A
KÖSZI színháztermét teljesen
megtöltötte a mintegy kétszáz
vendég, akik között ott voltak
a Kőbánya testvérvárosából,
Párkányból érkezett Új Évszázad Nyugdíjas Klub Egyesület
tagjai is.
Az egybegyűlteket D. Kovács
Róbert Antal köszöntötte, Gerzson Sarolta a Budapest Főváros Kormányhivatal részéről
dr. György István kormánymegbízott jókívánságait is tolmácsolta. Minthogy a rendezvényre néhány nappal húsvét
előtt került sor, ezért Balogh
Attila atya, a Szent Lászlótemplom plébánosa, és Benkóczy Péter, a kőbányai evangélikus egyházközség lelkésze

Gombnyomásra
indul a felhőgyár

A minden tekintetben egyedi „felhőgyár”
üzembe helyezésével véglegesen birtokba
vehették az Újhegyi sétány második ütemben megújított részét a kőbányaiak.
Már most láthatjuk, hogy a
főváros egyik legkülönlegesebb korzója lesz a megújuló
Újhegyi sétány, hiszen a kisváros méretű lakótelep főutcájának második ütemben
megújított, Harmat és Mádi
utca közé eső szakasza nemcsak szépségében, de egyediségében sem marad el az
elsőtől.
– Az Újhegyi sétányt
negyven éve álmodták
meg

a lakótelep építői,
de mi tagadás, a
bevásárlóközpontok megépülésével a környék egyJátékos műsor
kor ütőerének száa gyerekeknek
mító közterület kiürült – mondta az
április 25-i ünnepélyes átadá- került visszaadni a
son D. Kovács Róbert Antal sétány régi funkció
polgármester. – A felújítással ját, újra közösségi
azonban si- terület lett, pezsgő
élet folyik itt.
A nyüzsgés a jeles napon sem maradt el, sőt
valóságos
vásári forgatag fo-

gadta az arra járókat. A beruházás
keretében ugyanis nemcsak megszépült a burkolat,
korszerűbb lett a világítás,
nagyobb és rendezettebb a
zöldfelület, hanem önkormányzati forrásból a szomszédos óvoda és bölcsőde
homlokzata is megújult.
Éppen ezért ezen alkalomból a Csodafa Óvoda
növendékei szintén külön műsorral ünnepeltek,
valamint állatsimogató és
zenés előadás is színesítette a programot.
A megújult szakaszon a
kivitelezők több mint egy
Zenés
tucat miniatűr szobrot –
műsor
szőlőfürt, hordó, kukoricacső, demizson – heSzülők, óvodapedagógusok és vendégek előtt mutatkozlyeztek el, amelyek a
tak be a Mászóka Óvoda tehetségműhelyesei a szokásos
kerület múltját megéves tehetségnapon. Az intézmény 2013 óta Akkreditált Kiváló Tehatározó borászatnak
hetségpontként működik, s öt speciális műhelyében kiemelkedő kéés sertéstartásnak álpességű gyerekek felfedezése és fejlesztése folyik. A feladatot anyagi
lítanak emléket. Ám
juttatás nélkül végző tehetséggondozó mentorok a gyerekeknek hea környék nemcsak
tente tartanak munkaidejükön kívül foglalkozást.
emiatt különlege s:
A nyílt napon a látogatók elsőként a „Furfangosokat” ismerhették
Mártonffy Miklós, Bumeg, ők a logikai és táblás játékok, így a sakk kis mesterei, s látvádapest főépítésze és a
nyos kisfilmmel is készültek. A Varázsműhely tanoncai nemcsak az
polgármester üzembe
óvodában látható kiállításuk révén nyerték el a felnőttek tetszését,
helyezte az ország első
a kreatív gyerekek maguk készítette ajándékokkal is kedveskedfelhőgyárát is. A 15 métek a vendégeknek. A Csilingelők ének- és tánctudásukkal kápter magas oszlop vízpáráztatták el a közönséget, majd a mozgásé lett a főszerep. A Perrát lövell ki, s a lámpák
petuum Mobile műhely izgő-mozgó tagjai az udvari tízpróbán
azt megvilágítva egyedi
gyorsaságukat és ügyességüket bizonyították, végül pedig a
fényjátékot hoznak létre.
táncosok a dunántúli népi kultúrából adtak ízelítőt a tehetÚjhegy büszkeségének
ségnapot lezáró szakmai beszélgetések előtt.
megépítéséhez egyébként a
A gyerekek az egész éves sikeres munkájukért oklevefőváros jelentős forrást bizlet is kaptak, amelyet a tehetséggondozó mentoruktól
tosított: a TÉR_KÖZ program
vehettek át.

az ünnep jelentőségéről emlékezett meg beszédében.
A közönséget a Tébláb Táncegyüttes ifjú tehetségei szórakoztatták, búcsúzóul pedig a
Kőbányai Önkormányzat jóvoltából a vendégek egy-egy
cserép virággal távozhattak a
tavaszi ünnepségről.

$7(.Č1<'
TARTS VELÜNK EGY KATTINTÁSRA
ÉS VENDÉGÜL LÁTUNK EGY FAGYIRA!

Tehetségnap
a Mászóka oviban

Lendületben
az Örökmozgók

Dunántúli ízelítő

HIRDETÉS

PÁLYÁZAT

(/(.7521,.860(*),*<(/Č
RENDSZER LÉTESÍTÉSÉHEZ

Kedves Gyerekek, Fiatalok, Családok! Kedves Kőbányaiak!
$9$668.)(/69(*<.(*<77%,572.%$.Č%1<$/(*-$%%=/'6=,*(77
A közelmúltban készültünk el a Kápolna utca – Kőrösi Csoma Sándor út
kereszteződésénél lévő terület újjávarázsolásával. Az elhanyagolt, ápolatlan
ingatlan már a múlté, helyette rendezett ágyások, dekoratív fák, csobogó és
megállító játék díszíti a kis teret, melynek fő attrakciója egy kőkockákból álló
Kőbánya felirat. Otthonunk jelképe! Van már fotód, van már fotója vele? Mi elkészítjük!

keretében a kerület 200 millió forintot nyert, ami a munkák költségének közel kétharmadát fedezte. A 2016ban indult teljes felújítás
azonban folytatódik, s várhatóan őszre a harmadik és egyben utolsó szakasz – a Bányató és a Gergely utca közötti –
is megszépül. Ezen a részen is
megújul a burkolat, a növényzet, de nem marad érintetlen
az óvoda és az iskola sem –
ezt a rekonstrukciót a főváros
szintén több mint 200 millió
forinttal támogatja.

Gyermeknap alkalmából hívlak Benneteket, hívom Önöket a Kápolna utca –
Kőrösi Csoma Sándor út kereszteződésénél lévő kőkockákhoz, ahol

0-861317(.(165$.=77
érkezési sorrendben vendégül látjuk az érdeklődőket
egy családi fotóra és egy fagyira!

6=(5(6'$=277+212'/(*</%6=.(5

A Kőbányai Önkormányzat vissza nem térítendő
támogatást nyújt pályázati úton lakóközösségek
részére elektronikus megfigyelő rendszer
létesítéséhez.
A támogatással az Önkormányzat segíti a bűnelkövetések megelőzését
a többlakásos lakóépületek környezetében és közös helyiségeikben.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2019. JÚNIUS 3.
A pályázati felhívás letölthető a Kőbányai Önkormányzat honlapjáról.
www.kobanya.hu

Szeretettel várlak Benneteket, várom Önöket!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

DK
D.
Kovács
á Róbert
Rób t Antal
A t l
Kőbánya polgármestere
www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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Koncertsorozattal ünnepli centenáriumát a Szent László-templom kórusa

Száz éve zeng az ének

Tucatnyi külföldi szereplés, díjak és országos ősbemutató tarkítja Kőbánya büszkeségének történetét. De az évszázados história nemcsak szívmelengető pillanatokról és sikerekről szól. Az énekkarnak az egyházellenes politika éveit is át
kellett vészelnie, ami nem ment volna olyan elhivatott vezetők nélkül, mint Varsányi István, aki már 52 éve vezeti a kórust, s álVarsányi István
dozatos munkájáért Kőbánya díszpolgári címét is
megkapta.
Nevezetes év 1919 a Szent
László-templom életében, és
nemcsak a háborús dúlás vagy
a Tanácsköztársaság uralma
miatt. A plébánia néhány híve
ekkor alapított vitéz Kelemen
Ferenc karnagy kezdeményezésére vegyes kórust. A tagok
kezdetben népénekeket, majd
latin nyelvű, vallásos kórusműveket, motettákat adtak elő,
ám az énekkar idővel már az
egész ország előtt bemutatkozott. 1936 és 1941 között nagypéntekenként Jeremiás próféta siralmait adta elő a kórus,
s a művet a Magyar Rádió élő
egyenes adásban közvetítette.
A Kőbánya életében egyre
fontosabb szerepet betöltő kórust az ötvenes évek egyházellenes ideológiája nem kímélte, de az időszak nem szűkölködött elhivatott vezetőkben. 1957-től
Incze Aurélnak köszönhetően a közösségi élet újra fejlődésnek indult, s a folyamat a karnagy tíz évvel későbbi halálával sem tört meg. Utódja, Varsányi
István szintén szívvel-lélekkel folytatta a közösség szervezését, bár a körülmények nem voltak rózsásak.

HIRDETÉS

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A kórus a centenárium alkalmából szeptemberig tartó koncertsorozatot szervez orgonaművészek és vendégkórusok részvételével az alábbi időpontokban:
Június 8. 16.30-tól: Mészáros Zsolt Máté orgonaművész és Staszny Zsófia énekművész hangversenye.
Augusztus 24. 16.30-tól: Horváth Márton Levente orgonaművész és a Pasaréti Szent Antal Kórus hangversenye.
Szeptember 7. 16.30-tól: Király Csaba orgonaművész
és a Kőbányai Sztárai Mihály Református Kórus hangversenye.
Szeptember 21. 16 órától: A Kőbányai Szent László
Kórus centenáriumi hangversenye.

liából ácsolt tetővel feleztük meg, hogy javítsunk az akusztikán.
A fiatal karnagy lelkesedése hamar szemet
szúrt a hatalomnak. A hetvenes években a kórus a belvárosi egyetemi templomban Mozart
Requiemjét adta elő. Napokkal később megjött a fenyegetés az állami egyházügyi hivataltól: a saját templomon kívüli fellépéssel a
vezető 5–15 év börtönt kockáztat. Az ijesztgetés azonban süket fülekre talált.
A kórus külföldre is egyre gyakrabban eljutott, igaz, csellel: a tagok turistaként utaztak a fellépések helyszíneire. 1974-ben megnyerték a Sacra Song fesztivált Lengyelországban, 1978-ban Csensztohovában az egy-

PROGRAMAJ
ÁN

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

A PÁLYÁZATOKAT 2019. AUGUSZTUS 2-ÁN 13:00-IG LEHET BENYÚJTANI
személyesen egy példányban, papíralapon a Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán, postai úton
a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály, 1102 Budapest,
Szent László tér 29. címre, vagy elektronikus úton, amelyet elektronikus
azonosítással rendelkezők a BP10HUMAN hivatali kapunk keresztül,
magánszemélyek a HanzikAgnes@kobanya.hu e-mail címen tehetnek meg.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 227-es
telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető a Hivatal Ügyfélszolgálatán,
vagy letölthető a www.kobanya.hu honlapról.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Kórusének
a húsvéti
szentmisén

Jubileumi műsorok

– Egy tíz méter belmagasságú teremben próbáltunk, ahová beesett az eső,
a hó, még olajkályhát is magunk szereztünk be – emlékezett vis�sza Varsányi István. – A galambokat
seprűvel kellett elhessegetnem a próbák előtt, a terem magasságát pedig fó-

LÓ

KAZ INCZY JÁ
NOS ANTAL
EM LÉKKIÁL
LÍTÁSA
Megtekinthet
ő május 7-től
június 15-ig
a Kőrösi Galér
iában
BORIBON KIR
ÁN D U L
A Nefelejcs Báb
színház előad
ása
Május 11-én (s
zombat) 10 órá
tól
a Kőrösiben
N E M É LH E T E
K M UZ S IKA
S ZÓ
N É L KÜ L
Vígjáték két ré
szben a Bereg
szászi
Színház előad
ásában
Május 12-én (v
asárnap) 15 órá
tól
a Kőrösiben
„AHOL AZ ÉN
B Ö LC S Ő M
RINGATOTT
”
Anyák napi ze
nés előadás
Május 12-én (v
asár
Törekvés Műve nap) 15 órától a
lődési Közpon
tban
DRÁMAGÁL
A
Fellépnek az Ő
ze Lajos Művé
szeti
Iskola kőbánya
i ta
Május 25-én (s nulói
zombat) 10 órá
tól
a Kőrösiben
C ITY OF STA
RS
A Budapest Sh
ow Kórus tava
szi
koncertje
Május 25-én (s
zombat) 18 órá
tól
a Kőrösiben

házi kórusok első díját, ám ez az esemény
más okból is emlékezetes. A díjat átadó ismeretlen lengyel érseket nem sokkal később
újra láthatták, de már az újságok címlapjain,
ugyanis nem más volt, mint Karol Wojtyla,
aki két héttel a találkozást követően II. János Pál néven pápa lett.
Varsányi István elhivatottságának köszönhetően a kórus hazai ősbemutatót is jegyez. A karnagy Kanadában hallotta Mozart
Litánia a legméltóságosabb Oltáriszentséghez című művét, s kalandos körülmények
között, a tengerentúlon élő húgán keresztül
szerezte be a kottákat, hogy a mű végre elhangozhasson itthon is.

– Varsányi István karizmatikus személye, a szakrális környezet, a gyönyörű muzsika és a
társaság köt a kórusba – mondja
Vargáné Feminger Andrea. Véleményét sokan osztják. Olyan�nyira, hogy számos társa Budáról, de még az agglomerációból
is rendszeresen jár a csütörtök esti próbákra, amelyeken harminc-negyvenen is összejönnek. Közülük az egyik leghűségesebb Tóth
Zoltán, őt Varsányi István még 1968-ban hívta meg, és idén, 86 évesen is szólókat énekelt a
nagyheti szertartásokon, amikor a kórust Somogyváry Ákos vezette.
Az énekkar nemcsak Kőbánya, de sok család
múltjának is része. Tüzes Ágnesnek már nagyapja is tag volt. – A szebbnél szebb művek tanulásán túl a kóruséneklés másik pozitívuma a
társaság – magyarázta Tüzes Ágnes, aki szerint a csapat sok közös programot szervez. És
mint barátságos közösség, természetesen szívesen veszik a csatlakozni kívánók érdeklődését.

Magániratokat vár a levéltár

A kőbányaiak régi és új magániratait is várja a Budapest Főváros Levéltára. A CivilArchiv Projekt célja, hogy az akár több mint
száz éves emlékeket digitalizálja, és kutathatóvá tegye.
– Fővárosi, így többek között kőbányai magánszemélyek, családok, egyesületek, alapítványok és társadalmi szervezetek írott emlékeit gyűjtjük, legyen szó levelekről, fényképekről, egyéb személyes, családi, egyesületi
és alapítványi iratokról vagy okmányokról, de
akár naplókról is – mondta a kezdeményezésről

A népligeti vízmű
és víztorony
a századfordulón
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Györgyi Csaba főlevéltáros. – A dokumentumok
ugyanis rengeteg értékes információt hordoznak
a mindenkori budapesti lakosok, civil szervezetek és a város életéről.
Ezeknek az értékeknek a gyűjtése szempontjából a levéltár a 24. órában van. Ma ugyanis még
nagyon sok ilyen dokumentum található főleg
idős emberek tulajdonában. De félő, hogy későbbi örököseik számára nem jelentenek olyan sokat,
mint volt tulajdonosaiknak, vagy éppen a levéltárnak, illetve a kutatóknak.
Györgyi Csaba szerint Kőbánya esetében a
régi emlékekből részletesebb
képet kaphatunk a város iparosodásáról, benépesüléséről, valamint az egykori egyesületek, alapítványok, társaságok működéséről. A privát
felajánlások egyébként rendkívül értékesek a kutatók számára is, hiszen például Teleki Pál egykori miniszterelnök
vagy Rákosi Mátyás kommunista vezető több levele is így
került köztulajdonba.
A magán és családi irathagyatékok megtekintése és
átvétele végett dr. Nagy Ágneshez (Tel: 298-7642), míg
az egyesületi és alapítványi
irathagyatékokkal kapcsolatban Györgyi Csaba (Tel:
298-7663) levéltároshoz lehet fordulni.
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Drogmonológ
a megelőzésért
Különleges és nagy sikerű színdarabot
láthattak a kőbányai tanárok a Kroó
György zeneiskolában. A Kelet-pesti
Tankerületi Központ A gyáva című darabra hívta a pedagógusokat, amit Kovács Krisztián és Scherer Péter Jászai
Mari-díjas színész adott elő. A megkapó
és elgondolkodtató művön a két művész
egyéniségének köszönhetően szórakozhatott is a közönség, ám emellett belepillanthatott egy drogfüggő fiatal tragikus
életébe is.
A már 2011 óta nagy sikerrel játszott,
és mintegy négyszáz alkalommal előadott darab a
kábítószer-függőség kialakulásának okait és a drogfogyasztás okozta pszichés
és fizikai következményeket tárja a néző elé. A közönségnek zavartan magyarázó kamasz (édesapja szemszögéből úgy tűnik, a szobájában magában motyog) gondolatairól,
érzéseiről beszél, és feltárja azt is, hogyan kezdett el
drogozni. A folyamatos veszekedéseket, s az ifjú kálváriáját, majd kitagadását nyomon követve szinte átélhető a függőség pokla,
illetve a leszokás kínja.

A páros a színdarabot rendszeresen
adja elő 14–18 éveseknek, s az előadásokat követően az alkotók és a meghívot-

tak egyórás műhelybeszélgetésen elemzik ki a látottakat. A mostani, tanárokkal folytatott beszélgetésen
többek között az is kiderült,
Kovács Krisztián olyan hitelesen játssza a szerepét,
hogy egy korábban addiktológusoknak tartott előadást
követően negyvenből harmincnyolc szakember tévesen azt tippelte: a színésznek egykor szintén drogproblémái voltak, és ebből fakad a végtelenül realista ábrázolás.

Helytörténeti előadásokat szervez a Budapesti Temetkezési Intézet

Kisvonatos séták
az Új köztemetőben
Érdekfeszítő sétára invitálja a 100
éves Budapesti Temetkezési Intézet a kőbányaiakat. A társaság május 31-én, valamint június 1-jén és
2-án (péntektől vasárnapig) ingyenes kisvasutas helytörténeti sétákat szervez 10, 12 és 14 órai kezdettel az Új köztemetőben. Budapest
legnagyobb temetőjét 1886-ban
nyitották meg, mérete hatalmas:
207 hektár, vagyis bő kétszer akkora, mint a Margit-sziget. Belegondolni is borzongató, de mintegy hárommillió elhunyt végső nyughelye, így nem csoda, hogy sok olyan
titkot rejt, amelyek a legtöbb fővárosi számára ismeretlenek.
– A sétákon érintjük számos neves
személy sírját, régi katonai temetők
megmaradt részeit, a szerzetesi, valamint a szóróparcellát, de nem maradhatnak ki a 1848–49-es honvédok és az 1956-os mártírok nyughelyei sem – mondta el a Kőbányai Híreknek Szilágyi Rita, a Budapesti Temetkezési Intézet idegenvezetője.
Az utazás nemcsak egyszerű séta,
hanem érdekfeszítő történelemóra
is. A katonasírok a magyar történelem legtragikusabb időszakáról
regélnek, minden olyan periódusról, amikor az elmúlt bő száz évben
szóltak a fegyverek. A terület egykor Európa második legnagyobb
katonai temetője volt, több százezer katona nyugszik, illetve nyugodott itt egykor.
– A magyar hősök mellett számos nemzet parcellája található az
Új köztemetőben – mesélte Szilágyi Rita. – A török részen az első világháborúban az Osztrák–Magyar
Monarchiával szövetségben harcoló katonák nyugszanak, illetve a
bolgár hősök is az akkori világégés

veszteségei. Az olasz, román és szovjet nyughelyek mellett 1943-ban elesett lengyel ellenállók
is pihennek a temetőben,
de a német katonák maradványai az exhumálás
után Budaörsre kerültek.
Itt található a bosnyák
származású Durics Hilmi Huszein, az utolsó
budai főmufti sírja is.
Ő nemcsak a monarchia seregében szolgáló
muszlim katonák imámja volt, de annak a Rongyos Gárdának is a tagja, amely a vesztes háború után folytatta az ellenállást, s elérte
Sopron és környékének magyar fennhatóság alatt tartását.

A program előzetes regisztrációt
nem igényel, a vonatokon a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik, és a temető főbejárati térségénél
lehet jelentkezni.
HIRDETÉS
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GYEREKSAROK
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Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, hogy küldjék el azt a
népmesét vagy azt a saját „költésű” mesét, amit az oda járó gyerekek a legjobban szeretnek. Most a Gesztenye Óvoda Mesekuckó tehetséggondozó
műhelyének lelkes tagjaitól (Dudás Robertó, Dorogi Dominik, Csúcs Lili Boglárka, Galu Denisa Paula, Kondek Lara, Makó Gábor Levente, Manson Sára
Osarieme, Sándor Attila) kaptuk meg saját szerzeményüket. Egy az óvoda
tehetséggondozó munkáját támogató pályázatnak köszönhetően a meséből és a gyerekek rajzaiból kemény fedeles mesekönyv is készülhetett.
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Galu Denissa Paula rajza

A Gesztenyetündér

A megfejtés anyák napja alkalmából Móra Ferenc sorait rejti

SZU
DO
KU

Találd meg az utat az egyszarvúhoz!

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

Egyszer volt, hol nem Makó Gábor Levente rajza
volt, volt egyszer egy
gesztenyeerdő, melynek közepén takaros
gesztenyeházikó állt.
Ebben a kis házban élt
Gesztenyetündér a két
kiskutyájával; az egyiket Tacsinak, a másikat
Dorisznak hívták.
Az erdőben a gesztenyefák csodásan virágoztak, alatta a zöld fűben virágok ny ílta k,
margaréták és százszorszépek. A fák ágai között
pók szőtte a hálóját.
A felhők között a napocska rag yogott, és
szórta a sugarait a fákra, virágokra.
– Hogy jutunk be? – kérdezte suttogA házikó mellett egy óriási naprafor- va a herceg.
gó, sok-sok tulipán és rózsa virágzott.
– Hívjuk ki a sárkányt! – válaszolta
Gesztenyetündér a ház előtt egy cso- halkan a lovag.
dálatos takarót szövögetett, közben
Az ajtó két oldalához álltak, kihúzták
hallgatta a madarak csicsergését, s ami- kardjukat a hüvelyéből, és így kiáltottak:
kor elcsendesedtek, ő énekelt.
– Sárkány, sárkány, gyere ki!
A sárkány nem jött elő, ezért még egyA gesztenyeerdőben lovagolt egy herceg a fehér lován, és amikor meghallot- szer bekiabáltak:
– Sárkány, sárkány, gyere ki!
ta, hogy valaki csodaszépen énekel, oda
vágtatott, ahonnan a hangot hallotta.
Abban a pillanatban hangos ordítással
Meglátta a kis házikó előtt a Gesztenye- kilépett a sárkány, mire a herceg és a lotündért szövögetni, és így szólt hozzá:
vag, hipp-hopp, levágták mind a hét fe– Szia, hát te ki vagy? Olyan szépen jét. A szivárványló a sárkány hét fejét és
énekelsz, már messziről hallottam.
a testét kővé varázsolta. Ezután a herceg
– Szia, én a Gesztenyetündér vagyok. bement a barlangba, és kiszabadította
– Csodálatos a hangod, a ruhád, a ci- Gesztenyetündért. Felültek mind a hárpőd! – mondta herceg
man a varázslatos paripára, és hazare– Köszönöm a dicséretet. És te ki pültek a gesztenyeerdőbe. Gesztenyevagy? – kérdezte a tündér.
tündér így szólt:
– Én Márkó herceg vagyok, itt lakom
– Köszönöm, hogy kiszabadítottatok,
az erdő melletti királyságban.
és megmentettetek a sárkánytól!
– Szívesen! – mondta a lovag.
Ebben a pillanatban odarepült egy
hétfejű sárkány, a felhők között tüzet
– Örömmel tettük! – válaszolta Márokádott. Leszállt a gesztenyeházikó kó herceg.
mellett, felkapta Gesztenyetündért, és
A herceg és a lovag elköszönt a Geszegy titkos helyre, a barlangjába vitte. A tenyetündértől, és hazarepültek a szivárványparipával. Gesztenyetündér
herceg ott maradt egyedül.
– Most mit tegyek? Megyek, és megke- bement a házba, és szövögetett egy kiresem Gesztenyetündért, de előbb elme- csit, majd lepihent. Másnap reggel Márgyek a barátomhoz, a páncélos lovaghoz. kó herceg újra meglátogatta GesztenyeFelpattant fehér lovára, elvágtatott a tündért. Együtt elmentek sétálni a geszbarátjához. A lovag egy szép várban la- tenyeerdőbe, velük ment a két kiskutya,
kott, és a távcsövével már messziről ész- Tacsi és Dorisz is.
revette, hogy valaki közeledik. Az ajtóGyönyörködtek az erdőben. A virágzó
ban várta. A lovag látta, hogy a barátja gesztenyefákon mókusok ugráltak, a fészekben kismadarak ültek. A fűben sárnagyon mérges. Megkérdezte tőle:
– Mi a baj, mi történt?
ga, piros katicákat, csigákat, pici boga– A gesztenyeerdőben találkoztam rakat, hernyót láttak.
Gesztenyetündérrel. Beszélgettünk,
Séta után a herceg így szólt:
de odarepült egy sárkány, és elrabolta
– Köszönöm a sétát, Gesztenyetündér.
Gesztenyetündért. Kérlek, segíts vis�- Te nagyon kedves lány vagy.
– Köszönöm, te is kedves vagy.
szahozni!
– Segítek szívesen. Menjünk be a vár– Leszel a feleségem? – kérdezte Márba, vegyük fel a páncélruhát, a kardot, a kó herceg.
pajzsot, és üljünk fel a szivárványszínű
– Igen, örömmel – válaszolta Geszterepülő lovamra, hipp-hopp, odarepít a nyetündér.
– Gyere, elviszlek a kastélyomba.
sárkány barlangjához.
Felpattantak a lóra, felszálltak a felBezárták a gesztenyeházat, felültek
legek közé, és nagyon hamar odaértek a a fehér lóra, és elvágtattak a kastélyba.
sárkány varázsbarlangjához, A csodála- Nagy lakodalmat csaptak, és még ma is
tos barlang tetején kristályok, ékkövek élnek, ha meg nem haltak.
ragyogtak, apró és óriási csillagok csilÍgy volt, mese volt, minden szava igaz
logtak.
volt.

Manson Sára Osarieme rajza

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.
„Gáspár Balázs vagyok,
már igazán nagyfiú, hiszen 2018. június 15-én
születtem. Szerintem a
világon a legjobb móka
két lábon állni és formabedobózni! De aludni is
szeretek, amitől a szüleim valamiért nagyon boldogok.”

IMPRESSZUM

Egészítsd ki az ábrát a helyes számokkal!

Felelős kiadó: Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat, D. Kovács
Róbert Antal polgármester  1102 Budapest, Szent László tér 29. 1475 Budapest, Pf. 35.
 Szerkeszti: Wise Advisory Group Kft.  Elérhetőség: kobanyaihirek.szerk@gmail.com
 Lapigazgatók: Elkán Péter, Skultéthy Kinga  Főszerkesztő: Maros László  Tördelés:
Száraz Péter  Korrektúra: Cseri Mária

„2018. december 9-én láttam meg a napvilágot, hivatalosan Oláh Dániel
Rolandnak neveztek el, de azóta is inkább a Csibész vagy Huncutka megszólításra hallgatok. Jól fésült frizurámmal, bájos mosolyommal és izmos
testalkatommal már készen állok a X. kerületi hölgyek csábítására.”
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Tömegek a Mozdulj Kőbánya! áprilisi rendezvényein

Ezren mozdultak meg
D. Kovács Róbert Antal
is kivette a részét a
rekorddöntésből

Az isaszegi kerékpáros emléktúra résztvevői a szomorkás idő ellenére is derekasan helytálltak, az Óhegy parki futók pedig minden várakozást felülmúló rekordot állítottak be.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy áprilisban Kőbánya a tömegsport fővárosa lett, a kerületi lakosok rendkívül aktívak voltak, ha a testmozgás
került szóba. A tíz rendezvényből álló Mozdulj Kőbánya!
két nagy sikerű programját
Hagyományőrző
a múlt hónapban rendezték,
tekerés
és a részvétel, az elszántság,
Az eseménysorozat rendezvényei:
valamint a kitartás mindkét
helyszínen minden elismerést
lehetett. A városatya egyébként
megérdemelt.
1968-ban a mexikóvárosi olimpi2018. 02. 24. Kőbányai Korcsolya
Nap
Április 6-án
mintegy háromszáz ára készülő országúti kerékpároscsaÜgyességi versenyek korcsolyával
bringás vághatott neki az isaszegi ke- pat kerettagja volt, így nem csoda, hogy
rékpáros emléktúrának. Az immár ha- kora ellenére az aznapi hatvan kilomégyománnyá
2018. 03. 17. Kőbányai Úszó
Nap vált esemény idén éppen teres tekerés meg sem kottyant neki.
a
170
éve lezajlott
évfordulójára
12 órás úszás, 08:00 - 20:00 óra között legalább
25 m,csata
bármilyen
úszásnembenA túrázók először Pécelen juthattak
esett, ami még többeket sarkallhatott frissítőhöz: tea és zsíros kenyér várta
arra, hogy a helyszínen, a Kőbányától őket, majd újabb nyolc kilométer kerék2018. 04. 07. Isaszegi Kerékpáros
Túra fekvő Isaszegen pározás után érkeztek Isaszegre. A Szoharminc kilométerre
60 km-es Kerékpáros túra amatőröknek
adózzon a szabadságharcosok önfelál- bor-hegyen, a Honvéd-emlékműnél
dozása és hősiessége előtt. A mezőny- Edényi László, a Zrínyi Miklós Gimnáben Varga
István önkormányzati kép- zium igazgatója elevenítette fel, hogy a
2018. 04. 28. Rekordkísérlet
Napja
viselő
is
feltűnt,
aki minthogy a 72. élet- magyar katonák milyen kiélezett és hőÓhegy park futás
évében jár, akár a mezőny korelnöke is sies küzdelmet folytattak 170 évvel ko-

2018. 05. 05. Esélyegyenlőség Napja

Tekerés a fővárosban

Kerekes-székes kosárlabda, kerekes-székes vívás, ülőröplabda,
hallássérült labdarúgás
Kőbánya volt az egyik gyülekezőhelye az I bike Budapest elnevezésű felvonulásra igyekvő bringásoknak is. A kerületi kerékpárosok a Szent László-templom
előtt gyülekeztek, ahová több szomszédos kerületből, illetve agglomerációs te2018. 05. 30. Kihívás Napja
érkező társukat is várták. A több száz fős mezőny innen rendőri és
"Mozogj 15 percet” események alepülésről
kerületben
polgárőri biztosítással indult a Margit-szigetre, ahonnan végül tízezren vágtak
neki a fővárosi tekerésnek.

2018. 09. 15 - 22. Mobilitási Hét

Programokon való részvétel

Újabb hazai siker
a Kőbánya Kupán

2018. 10. 03. Kőbányai Szenior Tízkarikás Játékok

50+ korosztály sportversenye

2018. 10. 27. Nordic Walking

Óhegy park

Izgalmas, hajtós mec�cseken dőlt el idén is a
Kőbánya Labdarúgó
2018. 11. 10. Kőbányai Helyismereti
Túra
sorsa. A– második
Szent László tér - Szent LászlóKupa
Gimnázium
Éles sarok - Kőbányai Sörgyár alkalommal
megren- - Kápolna tér Új Köztemető - Kozma u. BV. - Óhegy
park Csősztorony
dezett tornát a MerMartinovics tér - Önkormányzat
kapt Maraton Team SE
szervezte, hogy a kerület életében kiemelkedő vállalkozások munkatársai megismerjék
egymást, illetve a dolgozók sportolhassanak. A tornát Radványi
Gábor alpolgármester
nyitotta meg, akitől aligha kellett meg- mérkőzését megnyerte, a harmadikban
kérdezni, hogy melyik csapat győzel- pedig már a döntetlen is elegendő volt az
méért szorít – a tizenkét kőbányai gár- elsőséghez. A négy közé jutásnál azonda között ugyanis a Kőbányai Önkor- ban alulmaradt (0-2) a későbbi negyedik COLT-tal szemben, akik viszont a
mányzat válogatottja is szerepelt.
A csapatok három négyes csoport- bronzmeccsen a Liget Grundtól szenban, körmérkőzéseken döntötték el, vedtek vereséget. A döntőt végül a házihogy melyik nyolc együttes folytathat- gazda NSV Merkapt játszotta a Robert
ja egyenes kieséses versenyben a küz- Bosch Kft.-vel, s miután a hazai csapat
delmet. A Kőbányai Önkormányzat jól 3-0-s sikert aratott, megvédte kupakezdte a csoportmeccseket: az első két győztesi címét.

rábban az Isaszeg melletti dombokon.
A csapat végül a koszorúzás és a pihenő
után indult vissza Kőbányára.
Hasonló fittségről tettek tanúbizonyságot három héttel később az Óhegy
parki futók is. A verseny lényege, hogy
a résztvevőknek együttesen minél több
kört kell a rendelkezésre álló két óra
alatt teljesíteniük a park futókörén.

– Nagyon remélem, hogy idén sikerül megdönteni a rekordot – buzdította a rajt előtt a futókat D. Kovács Róbert Antal polgármester,
aki láthatólag a szívén viselte a kezdeményezés sikerét. Ő maga ugyanis két 1400 méteres kör lefutására
vállalkozott, ám végül annyira magával ragadta a versenyzés izgalma,
hogy ötször kerülte meg a parkot.
Végül a kezdeményezést idén siker koronázta, hiszen a kitűnő futóidőben végül 545-en teljesítettek minimum egy kört, s ezzel 5447 kilométert sikerült megtenniük, ami majdnem másfélszer akkora táv, mint a tavalyi. A legidősebb versenyző 84 évesen állt rajthoz,
míg a legjobb egyéni teljesítmény 21 körrel, vagyis 29,4 kilométerrel járult hozzá
a közös sikerhez.

HIRDETÉS

A MOZDULJ KŐBÁNYA rendezvénysorozat
következő eseménye

KIHÍVÁS NAPJA
CHALLENGE DAY

A sportesemény

„MOZOGJ 15 PERCET” ESEMÉNYEK KŐBÁNYÁN

ingyenes!

2019. MÁJUS 29., SZERDA 9:00-18:00
Programok az Óhegy parkban

9:00-09:20 Megnyitó és közös bemelegítés
„Fussunk Brüsszelig és vissza!” egy kör 1400 méter hosszú
9:30-17:45
a futókörön (a teljesítendő táv szabadon választott)
Büntetődobás kosárlabdával a szabadtéri pályán
Saját testsúllyal végzett gyakorlatok kipróbálása a szabadtéri eszközökön
Teqball egyéni és páros mérkőzések
10:00-13:00 Buborékfoci
10:00–14:00 Mini asztalitenisz
11:30–12:00 A Bartendaz Hungary CEO saját testsúllyal végezhető gyakorlatok
bemutatója

3URJUDPRND.čU·VL&VRPD6¢QGRU.čE¢Q\DL.XOWXU¢OLV.·]SRQWQ¢O
12:00 –17:45
12:00–17:00
14:00–16:00
14:00–14:30

Spinning
WALKenergie bemutató és gyakorlás, ill. Zumba gyakorlatok kipróbálása
Mini asztalitenisz
Step aerobic bemutató

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
Bővebb információ: +36 1 262 3504

www.kobanya.hu

facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

