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Befejeződött
az Újhegyi
sétány építése

Csökkent a bűnesetek száma
az elmúlt hét esztendőben
Míg 2011-ben még 5581 bűncselekmény történt a kerületben,
addig tavaly csak 2984. Visszaszorultak a lakosságot leginkább aggasztó bűncselekményfajták, úgymint a rablás, a lopás
és a betörés. A kedvező tendencia a rendőrség és a kerület ös�szehangolt munkájának is köszönhető.
4–5. oldal

Elindult a Hungexpo modernizációja

Megaberuházás
Kőbányán

Immár teljes pompájában ragyog a megújított Újhegyi sétány. A három ütemben elkészült
beruházással a közel 20 ezer fős
lakótelep korzója a város egyik
büszkesége lett.
3. oldal

Folyamatosan
karbantartott
játszóterek
2021-ig nettó 55 milliárd forintból újul meg a Hungexpo, ami Budapest és Kőbánya fejlődésének is
újabb lökést fog adni. Megépül többek között egy
2000 fő befogadására alkalmas kongresszusi központ, aminek köszönhetően a főváros még jobban
részesülhet majd a rendkívül jövedelmező konferenciaturizmusból.
6. oldal

A játszóterek takarítására és karbantartására hozott létre külön
csapatot a KŐKERT Kft. A szakemberek részletes menetrend
alapján folyamatosan járják a
játszótereket.
10. oldal

Csárdáskirálynő
csak kőbányai
nyugdíjasoknak

Autómentesen
a környezet
megkíméléséért

Kétezren vettek részt a Kőbányai Mobilitási
Hét programjain. A nemzetközi akcióhoz kapcsolódó rendezvénysorozat célja a környezetbarát és fenntartható közlekedés népszerűsítése volt.
16. oldal

Az idősek világnapja alkalmából a Kőbányai
Önkormányzat 900 kerületi nyugdíjast hívott
az Operettszínházba, hogy a vendégek megnézzék Kálmán Imre legendás darabját.
12–13. oldal

Megújult udvarok
várták a gyerekeket
Két gyermekintézményben
is megújult udvarok fogadták a gyerekeket a szeptemberben kezdődött nevelési
évben. A Gesztenye Óvoda játszóudvarát szinte teljesen újjávarázsolta az önkormányzat, a
Pongráctelepen pedig a Gyöngyike bölcsi ud2. oldal
vara épült át.

Kétnapos vegetáriánus fesztivál a Kőrösiben

8. oldal
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Dupla nyugdíj-kiegészítés érkezik

Folytatódik a Pongráctelep fejlesztése is

Novemberben kapják meg a
nyugdíjasok az erőteljes gazdasági növekedés, illetve az év elején vártnál magasabb infláció
miatt járó nyugdíj-kiegészítéseket, hangzott el a szeptember
végi kormányinfón.
A nyugdíjasoknak az év elejéig visszamenőleg 0,7 százalékos
emelés jár egy összegben. A kor-

Új játszóudvarok
a gyerekeknek
A Gyöngyike Bölcsőde és a Gesztenye Óvoda udvarán
biztonságos környezetben korszerű játékok várják a
kicsiket.

Hírek
Szépségről
a Hungexpón
Magas színvonalú programmal készül a Hungexpo október 18-ától 20-áig tartó
BEAUTY & Style Kiállítására a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Tagozata. Az érdeklődők többek között a szépségszalonok működéséhez, a reklamációk kezeléséhez kaphatnak hasznos
tippeket, de a kamara a műkörömépítő verseny győztese számára kijutást is biztosít a londoni Nailympiára.

Eladó
ingatlanok
Több teremgarázst, kocsibeállót is értékesítene a kerület a képviselő-testület
döntése alapján. Az osztatlan közös tulajdonban álló
ingatlanok a Gergely utca
104. és 108. szám alatt találhatóak. A pályázatok tárgyalási ideje október 21-e,
az ingatlanokat október 10én lehet megtekinteni. Bővebb információ a 666-2721es telefonszámon kérhető.

szótornyot, a terepcsúszdát,
vagy éppen az egész udvart
beborító, színes és biztonságos gumiborításba beépített
trambulint.
A gyerekek biztonságát
azonban nemcsak a rugalmas szőnyeg óvja. A homokozó fölé napvitorla került,
a kánikulai napokon a játékban kimelegedett ovisok párakapuk segítségével hűthetik magukat, és az ivókútból
is friss vizet kortyolhatnak a
fogócska szünetében. Az árnyas fák alatt elterülő parkocska növényeinek folyamatos locsolásáról pedig immár automata öntözőberendezés gondoskodik.
A Gesztenye ovi apróságai mellett néhány nappal később a Gyöngyike-tömb óvodásai és bölcsisei is hasonló ünnepségre készülhettek a
Pongráctelepen. A Salgótarjáni utca 47. szám alatti épületegyüttesben a bölcsőde udvarát adta át az önkormányzat a
helyi pedagógusokkal. Az ottani avató azonban csak egy
állomása volt egy lényegesen
nagyobb projektnek. Ugyan-

Trambulin a
biztonságos
gumiszőnyegben

Kézműveskedő gyöngyikések

is a négy intézményt – óvoda,
bölcsőde, Gyermekek Átmeneti Otthona, valamint a Pongrác
Idősek Klubja – tömörítő épületegyüttes komplex felújítása
tavasz óta folyamatosan zajlik.
A játszóudvar új játékainak és
gumiborításának megépítése
mellett az óvoda és a bölcsőde
hőszigetelése, valamint a zöldterületek rendezése, illetve az
idősek otthonában az elavult
nyílászárók cseréje is megtör-

tént. A munka november végéig tart, addigra már a teljes
tömb homlokzatának és padlásfödémének hőszigetelése
elkészül, a korszerűtlen nyílászárók és kültéri lámpatestek is megújulnak, az akadálymentességet és biztonságot pedig új térkőburkolat és korlátok
segítik majd.
A Pongrác lakótelep fejlesztésére egyébként 2010 óta kiemelt figyelmet fordított a Kő-

bányai Önkormányzat. A rehabilitációs program keretében az első években húsz társasház, bennük 74 szociális
bérlakás újult meg a már akkor megkezdett óvodai udvarkorszerűsítés mellett. A közterületek védelme érdekében
térfigyelő kamerákat is kihelyeztek, tavaly év végén pedig
kizárólag önkormányzati forrásból teljesen átépült az orvosi rendelő is.

Civilek is bekapcsolódnak a kerület repülőgépzaj elleni küzdelmébe. Magánszemélyek
megkeresték az önkormányzatot, hogy közösen találjanak megoldást a Kőbányát sújtó problémára, s mint állítják: a
városrész vezetésével sikerült
megtalálni a közös hangot.
– Szinte az egész kerület a
vesztese annak, hogy a légi irányítást végző HungaroControl
Zrt. tavaly augusztusban megváltoztatta a gépek fel- és leszál-

lási rendjét – mondta a Kőbányai Híreknek Kollár Tihamér
és dr. Safarek Károly. – A május végén tartott zajfórumon
nem kaptunk megfelelő választ
arra a kérdésre, hogy a HungaroControl miért Kőbánya legsűrűbben lakott területei fölé
terelte a repülőgép-forgalmat.
A mozgalom már megkezdte a
szervezőmunkát, melyhez elengedhetetlen a lakosság tájékoztatása, támogatásának megnyerése, valamint a folyamatos kap-

csolattartás. Legutóbb a Rendvédelmi Napon találkoztak a kőbányaiakkal, s a jövőben is jelen
lesznek a nagyobb rendezvényeken. Céljuk, hogy internetes felületeket hozzanak létre a tájékoztatásra, valamint újabb zajfórumot szervezzenek, ahol a
lakosság nagyarányú részvételével szegezhetik kérdéseiket a
légi irányítóknak. Ezt követően – várhatóan már bejegyzett
civil szervezetként – további lépésekről döntenének.

Ösztöndíjra pályázhatnak a hallgatók
A 2020-as évre is kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a Kőbányai Önkormányzat
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A segítség szociális rászorultság alapján ítélhető
oda, s arra azok a kőbányai lakóhellyel rendelkező, hátrányos

szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben tanuló nappali
tagozatos hallgatók jogosultak,
akik alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget adó mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve fel-

sőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A pályázat beadásához a
https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx címen kell regisztrálni, majd a személyes és
pályázati adatok feltöltését követően az űrlapot kinyomtatva
és aláírva a Polgármesteri Hi-

vatal Ügyfélközpontjában (Állomás u. 26.) kell november 5-ig
benyújtani. A szociális rászorultságot a pályázó és a vele egy
háztartásban élők utolsó havi
nettó jövedelemigazolásával kell
bizonyítani. Bővebb információ:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica16/.

Ezen felül nyugdíjprémium is
jár az időseknek. Ennek mértéke attól függ, hogy a 3,5 százalékot mennyivel haladja meg az
idei várható gazdasági növekedés. Minthogy a többlet a legutolsó számítások szerint 1 százalékpont is lehet, ezért a pluszpénz a havi nyugdíj negyede, de
legfeljebb 20 ezer forint lenne.

Elkészült
az Újhegyi
sétány
harmadik
szakasza

Valóra vált
évtizedes
álom
Negyven évvel megépítése után teljesen megújult az Újhegyi lakótelep
főutcája. A három ütemben megvalósult fejlesztést a Kőbányai Önkormányzat mellett a főváros is tá
mogatta.

Elkészült
a harmadik
szakasz is
Plank Antal újabb
miniszobrokat helyez ki

Civilek a repülőgépzaj ellen

Nem vallott
a gyanúsított
A Fővárosi Főügyészség indítványa három hónappal,
december 30-ig hosszabbítaná meg a 23 éves kőbányai bolti eladó, K. Kata
meggyilkolásával gyanúsított Cs. Dániel letartóztatását. A rendőrök a lány halálát követően Németországban fogták el az áldozat egykori barátját, aki lapértesülések szerint a vallomástétel helyett a hallgatást választotta.

Mindkét helyszínen
óriásbábok fogadták
a gyerekeket

mány ugyanis tavaly év végén
még csak 2,7 százalékos inflációval kalkulált a nyugdíjemeléskor, ám a mutató az év első nyolc
hónapjában 3,4 százalékos lett.
Az emelés egy havi 135 ezer forintos ellátásban részesülő átlagnyugdíjas esetében közel
12 ezer forint, de az összeg az
alapnyugdíj arányában változik.

Rendezett
zöldfelületek
az iskola előtt

Buborékvadászat
a Gesztenyében

Jól kezdődött az idei nevelési év a legkisebbek
számára Kőbányán. Az
önkormányzat folytatta gyermekintézményei
megújítását, így a Gesztenye Óvoda szünidőről
visszatérő ovisait teljesen felújított udvar várta a 120 éves intézményben. A szeptember közepén tartott ünnepélyes átadón
a gyerekeket zenés műsorok és
óriásbábok szórakoztatták, de
a kicsik fantáziáját láthatóan
jobban birizgálta a sok új játék
– legtöbben még a torta hírére
is vonakodva hagyták ott a má-
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Lapunk megjelenésével egy
időben adja át családi nap
keretében az Újhegyi sétány most elkészült, harmadik szakaszát a Kőbányai Önkormányzat. Az október 4-én
(pénteken) 14 órától meghirdetett programban kézműves-foglalkozás, egészségügyi szűrés és tanácsadás, valamint retrodiszkó is
szerepel.
Az ünneplésre minden oka
megvan a kerületnek, hiszen az Újhegyi sétány teljes rekonstrukciójával az elmúlt évek legnagyobb önkormányzati fejlesztése valósult
meg. A sétányon komolyabb
átfogó fejlesztés az 1977-es
megépítés óta nem történt,
így a Kőbányai Önkormányzat évtizedes adósságot rendezett.
Az első kapavágásra 2015
őszén került sor, és a követ-

kező év áprilisára megépült
a Bányató utca és a Harmat
utca közötti szakasz. A rendezett zöldfelületek és a
díszburkolat mellett a tervezők szökőkúttal és csobogóval tették hangulatossá a korzót. A beruházás fő
célja ugyanis az volt, hogy a
sétány újra közösségi tér legyen, mert a bevásárlóközpontok elszipkázták a vásárlókat, a sétány elnéptelenedett. A példaszerű kivitelezés elnyerte a Magyar Urbanisztikai Társaság nívódíját,
a Magyar Turisztikai Ügynökségtől pedig Az ország főtere
elismerést is megkapta.
Tavaly nyáron elindult a
Harmat utca és Mádi utca közötti szakasz rehabilitációja,

ami idén tavaszra befejeződött,
majd nem sokkal
később a harmadik szakasz alapköve is a helyére
került. Itt, a Gergely utca és Bányató utca határolta részen a kisebbeket kötélmászó gömb, az
idősebbeket pihe nőliget várja, valamint a sétány végére
– akárcsak a másik végpontra – „felhőgyár” került, ami
fényjátékkal kápráztatja el
az arra járókat. Az egész sétányon páraoszlopok és pára
gömb hűsíti a nyári melegben
az arra járókat, illetve Plank
Antal szobrász tucatnyi mi
niatűr alkotása – pl. csille, boroshordók, kukoricacső – őrzi
Kőbánya múltját, emléket állítva a bányászatnak, a szőlészetnek és a sertéstartásnak.
A sétány felújítását a kerület nem kizárólag saját forrásból fedezte, a budapesti
szinten is kiemelkedő fejlesztést a Fővárosi Önkormányzat a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton keresztül
támogatta.
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Városunk építése töretlenül zajlik, az elmúlt időszakban végzett fejlesztéseinknek köszönhetően a Gesztenye Óvoda és
a Gyöngyike Bölcsőde gyermekei és nevelői egy-egy új, modern, minden igényt
kielégítő játszóudvart vehettek birtokba. A kicsikre nemcsak az intézmények
korszerűsítésével gondoltunk, de a nyáron
megújított, illetve bővített négy játszótérrel is;
kettő a Gyakorló lakótelepen, egy a Pongrác lakótelepen és egy
az Ihász parkban készült el. Az építkezés a vakációt is érintette,
aminek az volt az oka, hogy a beruházásokhoz belügyminisztériumi támogatást is elnyertünk, ami meghatározta az ütemezést.
Régi álmot váltottunk valóra a Harmat Általános Iskolában
átadott új torna- és kosárcsarnokkal és a napokban elkészülő új
főutcával is az Újhegyi lakótelepen. Nemcsak az éveken át tartó tervezésben és előkészítésben, valamint az építkezésben részt
vevőknek szeretném megköszönni a kitartásukat, hanem a helyieknek is a türelmet. Bízom benne, hogy ha ma az újhegyi lakosok végignéznek a zöldellő, rendezett, világvároshoz méltó, immár teljes hosszában újjávarázsolt sétányon, elégedettek, és új létesítményeiket is örömmel használják.
Nemcsak Kőbánya életében, de Budapest történetében is új
korszakot hozott az elmúlt hónap. Megkezdődött a Hungexpo revitalizációs programja, ami újabb hatalmas lépést jelent kerületünk életében. Hosszú éveken át dolgoztunk azért, hogy a vásárváros területén épüljenek meg a megálmodott modern létesítmények és a kétezer fős kongresszusi központ, kaput nyitva a minőségi turizmus előtt.
Büszke vagyok arra, hogy Kőbánya az utaknál, játszótereknél
és sétányoknál fontosabb építkezések terén is élen jár: közösségeket épít. Hagyományaink szerint harmadszor láttuk vendégül
nyugdíjasainkat az idén a Budapesti Operettszínházban, az Idősek világnapja alkalmából. A meghívással nemcsak a kor előtt
szeretnénk tisztelegni, hanem köszönetet is mondunk. Köszönetet azért, hogy azokra az alapokra építkezhetünk, amelyeket
az idősebb generációk sok évtizedes munkával leraktak. Isten éltesse Önöket erőben, egészségben!

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

Önkormányzati
választás
október 13-án
Az október 13-ai
önkormányzati
vá lasztáson 6
órától 19 óráig
adhatják le voksukat a szavazásra jogosultak. A kőbányaia k főpol gá rmestert, kerületi polgármestert
és helyi képviselőket választanak, illetve a
már korábban
regisztrált jogosultak nemzetiségi önkormányzatuk ös�szetételére is
szavazhatnak.
A megválasztott polgármester automatikusan tagja lesz a 33 fős fővárosi közgyűlésnek.
A szavazásra a választónak
magával kell vinnie lakcímigazolványát és személyazonosító
igazolványát. Utóbbi hiányában
az útlevél vagy a 2001. január
1-jét követően kiállított vezetői engedély is megfelelő. A régi
típusú, lakcímet is igazoló személyi egymagában elegendő.

Lehetőség van mozgóurna
igénylésére. A kérelmet levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
október 9-én 16 óráig kell elküldeni a helyi választási irodá na k ; személyesen va g y
elektronikus azonosítással
elektronikus úton pedig október 11-én 16 óráig lehet ezt
megtenni.
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2011 óta közel a felére csökkent a bűncselekmények száma a kerületben

Biztos kezekben Kőbánya
Lényegesen javult a közbiztonság az elmúlt közel egy évtizedben Kőbányán, és ezt a statisztikák is visszaigazolják. Míg 2011-ben még 5581 bűncselekmény történt a kerületben, addig tavaly 2984. Az adatsor szintén pozitív, ha az emberek biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekményeket nézzük. A rendőrség egyre hatékonyabb munkáját nagyban segítik a kerületi kezdeményezések és az önkormányzat által működtetett szervezetek; így az egyenruhások támogatása, a közterület-felügyelet megerősítése
vagy a biztonsági kamerák telepítése mind-mind hozzájárul a biztonságosabb hétköznapokhoz.
A rendőrkapitányi beszámolókat két tilosban járó ugyanis rendőrnézve jól látható, hogy az elmúlt kézre került 2018-ban, s a lebuévekben Kőbányán nagyot for- kás esélye tavaly már közel kétdult a világ a közbiztonság terén szer akkora volt, mint hat évvel
is. A statisztikák arról árulkod- ezelőtt. Az pedig, hogy a Kőbának, hogy 2011-et követően gyors nyán rosszban sántikálók nagy
csökkenésre váltott az elköve- valószínűséggel rács mögé kerültett bűncselekmények száma, hi- nek, valószínűleg további visszaszen míg az évtizedforduló kör- tartó erővel bír.
nyékén még rendre évi ötezer, de
Bár a kerület utcáit naponinkább több bűncselekményt kö- ta járó rendőrök a bűnüldözői és
vettek el Kőbányán, addig tavaly bűnmegelőzési munka oroszlánmár majdnem csak annak felére részét végzik, a feladatokból Kőesett vissza. Szám szerint a csúcs bánya is kiveszi a részét. A Kőbá2011-ben 5581 esetet jelentett, s nyai Önkormányzat évről évre
ez a szám csökkent mintegy 47 többet fordít a kerületi lakosok
százalékkal.
biztonságára. Ennek köszönhetőHa a statisztikákat részlete- en folyamatos a térfigyelő, illetve
sebben vizsgáljuk, úgy az látható, a társasházi kamerák telepítése,
hogy az emberek biztonságérze- de a város a közterület-felügyelet
REGISZTRÁLT
BŰNCSELEKMÉNYEK
tét legjobban befolyásoló cselekműködtetése
mellett együttmű- SZÁMA
mények terén is javulás tapasz- ködik a főleg fa- és terménylopátalható. A rablások száma keve- sok, valamint az illegális szemétsebb, mint harmadára esett vis�- lerakások ellen küzdő Rákosmensza, a lopások esetében több mint ti Mezei Őrszolgálattal, továbbá
60 százalékos a zuhanás, míg a eszközökkel és pénzzel segíti a
lakásbetörések száma az utóbbi rendőrség és a helyi polgárőrség
időkben minimális – szám sze- munkáját is. A város ezen felül tárint tízes – emelkedést mutatott, mogatja a megelőzést, legyen szó
de még így is csak fele a 2013-as- akár drogprevencióról, akár száNYOMOZÁSEREDMÉNYESSÉG
nak. Lényegi emelkedést a drog- mítógépes bűnözés elleni küzdegal kapcsolatos ügyekben látha- lemről vagy egyéb felvilágosító
tunk, hiszen itt háromszoros a kampányokról, s minden évben
növekedés bő öt esztendő alatt. jelentős összeget szán a RendvéBiztató az is, hogy a rendőrség delmi Nap megtartására, amely a
egyre jobb bűnüldözési mutatócivil lakosságot az SZÁMA
egyenruhások
GÉPKOCSILOPÁSOK
kat produkál. Minden háromból munkájával ismerteti meg.
NYOMOZÁSEREDMÉNYESSÉG
NYOMOZÁSEREDMÉNYESSÉG

NYOMOZÁSEREDMÉNYESSÉG
43,7% 41,9% 44,3%
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354

195

183

154
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Folyamatosan erősödő
közterület-felügyelet
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RABLÁSOK SZÁMA

Évek óta nagyobb szerepet bűncselekményekre, illetve
kap a rend fenntartásában kerülnek rendőrkézre az elés a bűncselekmények meg- követők. A múlt hónapban
előzésében az önkormányzat például egy alvó férfit szabaáltal működtetett Kőbányai dított meg a Kőrösi Csoma séKözterület-felügyelet, amely tányon két tolvaj az értékeima már a rendőrséggel szo- től, a cselekményt a térfigyeSZÁMA
ros együttműködésben vég- LAKÁSBETÖRÉSEK
lő kamerák rögzítették.
Mivel
zi munkáját. Mind gyakoribb, az esetet a központban a kolhogy a közterület-felügyelők- légák látták, azonnal értesínek köszönhetően derül fény tették az egyenruhásokat, és

a gyanúsítottak rövid időn belül rendőrkézre kerültek.
– 2013-ban még 12 felügyelővel működtünk, de egy évvel később újabb 15 főt vettünk fel – mondta lapunknak Fodor János, a felügyelet vezetője. – Ez fordulópontot jelentett az életünkben,
mert innentől a nap 24 órájában és hétvégén is óvhattuk a

rendet. Ma már 41 közterületi státuszunk, valamint 35 térfelügyeleti operátorunk van,
utóbbiak 120 kamarán figyelik az utcákat, tereket. Ehhez
további nyolc mobil, napelemes kamera társul, amelyekből további nyolcat szerzünk
be a közeljövőben.
A térfelügyeleti központban
egyébként a rendőrséggel kö-

A város vezetése elszánt a Hős utcai és Bihari utcai szanálásban

Eltűnnek
a problémás
tömbök
Míg a lakosság biztonságérzetét leginkább negatívan befolyásoló bűncselekmények száma csökken, addig a droggal
kapcsolatos visszaélések mind
elterjedtebbek. A 2014-eshez
képest tavaly több mint háromszor annyi kábítószer-fogyasztót vontak eljárás alá a rendőrök, s mivel az összes bűneset
száma a történelmi mélyponthoz közelít, ezért kimondhatjuk: a további javulást éppen
ez a fajta törvénytelenség akadályozta.
A drogprobléma forrása jól beazonosítható. Két éve a kerület
a Hős utca 15. szám alatti tömbök kapcsán került az országos
híradásokba: a riportok tucatjával mutatták a környéken és az
1-es villamos megállóiban öntudatlanul fekvő vagy vonagló
embereket. Ennek oka az volt,
hogy a Hős utca gyakorlatilag
az ország dizájnerdrogközpontja lett. Az így Kőbányára zúdult
drogturizmus a statisztikákban
meglátszott, de hogy a jelenség
nem egyedül a városrész gondja, azt egy idén elkészült szakmai kutatás bizonyította. Esze-

tött megállapodás keretében
folyamatosan tartózkodik egy
szabadnapos rendőr, aki segíti az operátorok munkáját, illetve egy rendőr-közteres járőrpáros is cirkál a kerületben.

Támogatja a rendőröket Polgárőrök
az önkormányzat
segítik
a rendőri
munkát
Évente akár több alkalommal is felajánl
a Kőbányai Önkormányzat a rendőrség
számára olyan értékes eszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek a bűnüldözéshez. 2011 óta a testület a legkülönbözőbb
formákban százmilliós nagyságrendben
kapott támogatást.
Talán a legfontosabb segítség,
hogy az egyenruhások rendszeresen számíthatnak a kerületre,
ha a járműpark bővítéséről van
szó. 2017 májusában például
három személykocsival gazdagodtak a rendőrök, míg idén egy
csapatszállító Ford Fac Transit

Customot vehetett át dr. Gyetvai Tibor kerületi rendőrkapitány. De volt már példa arra is,
hogy alkoholszondákkal, nagy
teljesítményű elemlámpákkal,
illetve a dokumentáláshoz elengedhetetlen digitális fényképezőgéppel járult hozzá a képvi-

selő-testület a rendőrök
munkájához.
A kapitányság épületének modernizációjából szintén kivette már
a részét a kerület: az öltözőszekrények cseréjére is több millió forintot
különített el, valamint
vásárolt már berendezési tárgyakat, például hűtőszekrényt a Harmat utcai központ számára. Az önkormányzat egyénileg is elismeri a szolgálatot
teljesítők munkáját. A város vezetése a rendőröket minden évben megjutalmazza, illetve albérlet-hozzájárulással igyekszik vonzóbbá tenni a kőbányai
szolgálatot.

Már puszta jelenlétükkel is biztonságosabbá teszik Kőbánya
utcáit az Óhegy Polgárőr Egyesület önkéntesei. Mint Császár
László elnöktől megtudtuk, az
54 taggal működő szervezet járőrei az idei év első kilenc hónapjában több mint 430 alkalommal álltak szolgálatba, és ös�szesen már bő háromezer órát
töltöttek a kerület utcáin.
– A polgárőrök által ellenőrzött területen a tapasztalataink szerint visszaesik a lopások,

rongálások száma, de kevesebb
a vandalizmus is. A Kertvárosban pedig a besurranó tolvajok
intenzitása csökkent – mondta
Császár László. – Tagjaink éves
szinten 50-80 alkalommal maguk is bejelentést tesznek bűncselekményről. Előfordul, hogy
bizonyos esetben maguk intézkednek, visszatartva a gyanúsítottat a rendőrök kiérkezéséig.
A szervezet különösen jó kapcsolatot ápol az önkormányzattal, amit az is bizonyít, hogy Kő-

Jól halad a lakók
kivásárlása a Hős
utcában

A Bihari utca
aládúcolt,
problémás
tömbje
életveszélyes
állapotú

rint a kerületben nem térnek el
az országos átlagtól a szerhasználati szokások.
A Hős utcában az utóbbi időben egyébként sokat javult a
helyzet. Egyrészt azért, mert
több átfogó razziát követően folyamatos és erőteljes a rendőri jelenlét. Másrészt az önkormányzat folytatja a tömbök kiürítését, vagyis kivásárolja az
ottani tulajdonosok lakásait, illetve egyéb módon állapodik meg a lakókkal – például a
kerület más pontjain bérlakásokban helyezi el azokat, akik a
közösségi együttélés szabályaEz nagyban gyorsítja az információáramlást a rendőrség
és a közterület-felügyelet között, hiszen a befutó riasztásról mindkét szervezet munkatársa azonnal értesül.

bánya tavaly „Polgárőr Kerület”
lett. A címet az Országos Polgárőr Szövetség azon kerületeknek ítéli oda, amelyekben a város és a polgárőr-egyesület kiemelkedően jó kapcsolatot ápol.
Az önkormányzat anyagi támogatása egyébként idén várhatóan
6,4 millió forint lesz, s ez mintegy kétmillió forintos emelkedés tavalyhoz képest. Ezen felül a Maláta utcai központot is
a város biztosítja a polgárőrség
számára.

it betartották. A leromlott épületeket a város vezetése, amint
lehet, le fogja bontani. Az ehhez szükséges ingatlanvásárlásokhoz a kerület több mint kétmilliárd forint kormányzati segítséget is kapott. Így a háromszáz lakásos ingatlanegyüttesben már csak mintegy 85 lakás
van magánkézben, 7 az államé,
a többi önkormányzati tulajdon.
Évek óta hasonló problémák
forrása a Bihari utca 8/C is,
ahol a beszámolók szerint a keménydrogok adásvétele is zajlik.
A probléma megoldását ez esetben is a szegregátum teljes fel-

számolásában látja az önkormányzat. A hasonló probléma
kezelésében Kőbánya egyébként már megfelelő tapasztalatot szerzett, hiszen például a Noszlopy utcában szintén szanált már szlömösödött,
problémás ingatlant, elősegítve a környék rehabilitációját. A fele részben üres, 73 lakásos Bihari utcai háztömb
önkormányzati tulajdon, de
többek között 17 bérlővel határozatlan idejű szerződése van
Kőbányának, számos lakó ellen
pedig peres eljárás folyik. Az önkormányzat minden törvénytisztelő bérlővel igyekszik megállapodni, legtöbbször bérlakást
ajánlva fel.
A Bihari-tömböt azonban
nemcsak a közbiztonság javítása érdekében nem hagyhatja
meg az önkormányzat. Az épület állaga nagyon leromlott, így
például a függőfolyosókat évekkel ezelőtt alá kellett dúcolni,
hogy a közvetlen életveszélyt el
lehessen hárítani.

Kamerapályázat
a társasházak
biztonságáért
A lakásbetörések számának
zuhanásában –
2013 óta
gyakorlatilag
megfeleződött a
számuk – sejthetően
óriási szerepe van az önkormányzat lakóközösségek számára rendszeresen kiírt kamerapályázatának is. A képviselő-testület 2013 áprilisában hozott határozatot arról, hogy támogatást nyújt a lakóközösségeknek elektronikus megfigyelőrendszer létesítéséhez.
Az elmúlt hat és fél esztendő alatt kilenc alkalommal írtak ki pályázatot, ezekre ös�szesen 123 jelentkezés érkezett. Kőbánya az esetek döntő többségében támogatás-

ra méltónak tal á l ta a z i g é nyeket, hiszen
több mint száz
közösség kapott segítséget
a biztonsági rendszer megépítéséhez.
Legutóbb éppen a
nyáron zárult le az
egyik pályázat, ekkor a hét igénylőből
végül négyen nyújtottak be érvényes
pályázatot, őket a képviselőtestület közel 1,7 millió forinttal segítette.
Az elektronikus megfigyelőrendszer létesítését Kőbánya
akár 50 százalékban is támogathatja. Ennek következtében az elmúlt bő hat évben tízmilliós nagyságrendben kaptak segítséget az önkormányzattól a lakóközösségek.
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PIACI ÁR:

120 000 FT/HÓ

KEVÉSBÉ RÁSZORULÓ BÉRLŐ:

MAX. 42 EZER FT/HÓ

MEGTAKARÍTÁS :

RÁSZORULÓ BÉRLŐ:

14 EZER FT/HÓ

LEGALÁBB
78 EZER FT/HÓ

MEGTAKARÍTÁS:

106 EZER FT/HÓ
Rajzunk azt mutatja, hogy az 50 négyzetméteres, összkomfortos
lakásban élők mennyiért bérlik az önkormányzati lakást, és men�nyivel fizetnek kevesebbet a 120 ezer forintos piaci árnál.

Kongresszusi központ
madártávlatból

Állatbarátok, mentett kutyák
és házi kedvencek lepték el a
Népligetet a VII. Örökbefogadott Állatok Napján. A Kőbányai Önkormányzat támogatásával megvalósult rendezvényen az Illatos úti ebtelepet
is támogató Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány (DOKTA) egész napos
kutyás programmal – bemutatók, szépségverseny, ebolimpia
– buzdította örökbefogadásra
a négylábú társra vágyókat, de
a helyes állattartással kapcsolatban szintén rengeteg ismeretet szerezhettek a gazdik.
Mint az a DOKTA rendezvényein már szállóigévé vált:

aki az ebtelepről visz haza állatot, az egyből két életet ment
meg: az örökbefogadott ebét
és a helyére kerülő kóbor társáét. Idén azonban a szaporítók elleni harc fontosságára is
felhívták a szakemberek a fi
gyelmet.
– A szaporítók nemcsa k
szörnyű körülmények között
tartják a kutyákat, de minden
tüzeléskor pároztatják őket,
kizsigerelve ezzel a szukákat.
És ha a szerencsétlen állatok
teste már nem bírja a terhelést, a kiszolgált négylábút kivégzik vagy az utcára dobják
– mondta Dódity Gabriella, a
DOKTA kuratóriumi tagja.

szerint az összkomfortos lakást bérlőknek csak 280 forintot kell fizetniük négyzetméterenként, míg a komfortos otthon esetén a díj 265 forint, szükséglakásoknál pedig
mindö ssze 100 forint négyzetméterenként. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb hazai ingatlanportál árait nézve egy
50 négyzetméteres, összkomfortos lakást mintegy 100 ezer
forinttal olcsóbban kapnak

a bérlők a piaci árnál. A családok szociális helyzetükhöz
mérten kompenzációt fizethetnek, de a bérleti díj az alapárnak így is maximum a háromszorosa lehet.
Szintén komoly forrást biztosít Kőbánya a lakások felújítására, állagmegóvásra. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. adatai szerint 2014 és 2018 között
1,275 milliárd forintot költött
a kerület e célra.

Kiút a hajléktalanságból
Kőbánya széles körű segítséget nyújt azoknak, akik fedélhez szeretnének jutni, hiszen többek között az ország azon kevés települése közé tartozik, amely saját átmeneti szállást is működtet
térítésidíj-mentesen.

A Hungexpo 55 milliárdos korszerűsítésével
Budapest a rendkívül jövedelmező nemzetközi üzleti turizmusból is nagyobb arányban
fog részesülni.

Megmenteni
két életet

Kőbá nya a hajlékta la nság
megelőzését tekintve is élen
jár a fővárosi kerületek között, hiszen jelenleg 2029 önkormányzati tulajdonú lakást
hasznosít szociális alapú bérbeadással. Az említett ingatlanokban több mint ötezren élnek, így a város lakóinak mintegy 7 százaléka igen kedvező
feltételek mellett használhatja a közösség tulajdonát.
Az önkormányzati rendelet

Bérlakást is kaphatnak a program résztvevői

XXI. századi
vásárváros
város egyre inkább a
magas hozzáadott értéket termelő cégek,
kereskedelmi és szolgáltatóvállalatok, illetve a kulturális intézmények központja
lesz. Mindebből a város is profitál az emelkedő ingatlanárak, illetve a jobban fizető munkahelyek létrejötte révén. De az
építkezéshez elengedhetetlen
további fejlesztések szintén a
hasznára válnak.
– Megvalósítandó célként
kezeljük, hogy könnyen elérhető tömegközlekedési vonalat biztosítsunk a jövőben az
új kongresszusi központhoz –
mondta el Szalay-Bobrovniczky Alexandra, ami előre vetíti
az újabb beruházásokat.
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Havi százezret takaríthatnak meg a bérlakásban élők

Újabb országos
jelentőségű
beruházás
a kerületben

Ünnepélyes keretek között
Szalay-Bobrovniczky A lexandra főpolgármester-helyettes, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kőbánya
vezetőinek jelenlétében került helyére a Hungexpo revitalizációs programjának alapköve szeptember 30-án. A Kőbányán fekvő vásárváros nettó 55 milliárd forintból újul
meg, és a 2021-ig tartó munkákat követően Budapest egy
XXI. századi létesítménnyel
gazdagodik.
A most induló építkezés jól
mutatja Kőbánya felértékelődését, ami nem előzmények
nélküli. Az Eiffel Műhelyház
és a Közlekedési Múzeum ideköltözése vagy a Bosch fejlesztőközpontjának megépülése jól
mutatja, hogy az egykori ipar-
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Városvezetői
vizit

A látványterv szerint
a modernitásé lesz
a főszerep

Az építkezés nyomán öt kiállítási csarnok megújul, megépül két új pavilon (egy 7500
és egy 9500 négyzetméteres),
valamint egy új fogadóépület.
A projekt egyik legjelentősebb
eleme a 2000 fő befogadására alkalmas kongresszusi központ építése. Ezzel ugyanis új
tér nyílik a turizmus egyik legjövedelmezőbb ágazatában. A
mostani fejlesztéssel a főváros
lehetőséget kap gyakorlatilag

bármilyen méretű nemzetközi
kongresszus, konferencia befogadására – vélekedett Ganczer
Gábor, a Hungexpo vezérigazgatója.
A felújított, korszerűsített
Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ
első nagy, nemzetközi rendezvénye a 2020 szeptemberére
tervezett Eucharisztikus Világkongresszus lesz, amelyre
15 ezer vendéget várnak. 2021

tavaszán – a tervek szerint –
a reptéri terminálok berendezéséről szóló nemzetközi kiállítást rendezik a területen.
2021-ben ugyancsak a Hungexpo Budapest Kongresszusi és
Kiállítási Központ ad otthont a
Vadászati Világkiállításnak.
A projekt terveit a Finta Studio
Kft. készítette, a beruházás kivitelezője a KÉSZ Zrt. A projekt kormányzati felelőse dr.
Fürjes Balázs államtitkár.

Egy nap az egészségért
Szűrővizsgálatokkal és tanácsadással egybekötött
egészségnapot szervezett a
Kőbányai Önkormányzat támogatásával a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet. Az Egészségházban
tartott eseményen már kora
reggel tucatnyian vették át
sétálólapjukat, amely egyben arról is tájékoztatta
az egészségtudatos kerületi lakosokat, hogy
több mint tíz vizsgálatot
végeztethetnek el.
– A vérnyomás-, vércukor- és csontsűrűségmérés, továbbá a zöldhályog-, illetve anyajegyvizsgálatok mellett bemutatjuk a modern sebészeti eljárásokat is. Azokat a
betegségeket szűrjük, amelyek könnyen felismerhetők,
és kezdeti stádiumban kön�nyen, de előrehaladott állapotban már nehezen gyógyíthatók – mondta dr. Bodnár Attila főigazgató.
A szakember külön felhívta a figyelmet a teljes körű
fogászati és szájüregi vizsgálatra – ezt ugyanis sokan
elhanyagolják. Pedig sajná-

latos tény, hogy a daganatos megbetegedések között
a vastagbél- és a tüdődaganat után a szájüregi daganat okozza a legtöbb halálesetet. Éppen ezért mindenkinek ajánlott az évi egyszeri szűrés.
A statisztikák sajnos azt
mutatják, hogy a kőbányaiak egészségügyi állapota
a budapesti átlag alatt van,
így a születéskor várható

élettartam évekkel rövidebb, mint a budai kerületekben. A Kőbányai
Önkormányzat a mutatók javítása érdekében
indít egyre több, az egészségnaphoz hasonló programot. A már kialakult betegségek időben történő kezelése sem lehet azonban megnyugtató megoldás, igazi minőségi változást az egészségesebb életmód elterjedése
eredményezne. Ennek alapja az aktív pihenés és a mozgás, Kőbánya ezért kiemelt
figyelmet fordít a sportlehetőségek biztosítására.

Négyágyas
Mint a főváros minden keszoba a női
rületében, Kőbányán is taszálláson
lálkozhatunk a forgalmas
területeken hajléktalanokkal. Ugyan a jelenséget nemhogy az egyes kerületek, de a
főváros számlájára sem tisztességes írni – sok hajléktaGyerektáborból
lan vidékről érkezik –, Kőbáátmeneti szállás
nya mégis komoly figyelmet
fordít arra, hogy kiutat bizLászló ma
tosítson. A szolidaritás legmár saját
jobb példája a Maglóbérlakásban
di út 143. alatti LélekKözösségi
lakhat
Pont, amely hajléktatér a házban
lan személyek átmeneti szállásaként üzemel.
A park és a két kisebb, földszintes épület láttán azért sem
túlzá s a zt á llíta ni,
hogy a szálló olyan,
mint egy üdülőhely,
mert a létesítmény korábban gyermektáborként is üzemelt. Az önkormányzat 2011-ben
újította fel a NemzeA lakók
ti Erőforrás Minisztéközösen
rium pályázati támohasználhatják
gatásával a ma már a
a konyhát
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ által gi programhoz. A keresetből
működtetett intézményt, 18 legalább 10 ezer forintot félre
férfinek, 8 nőnek és két párnak kell tenni, hogy az intézményt
alakítva ki férőhelyet.
elhagyva az egykori lakó gon– Nagy hangsúlyt fektetünk doskodni tudjon lakhatásáról.
Az együttműködő, korábban
a visszailleszkedésre, ezért
szigorú házirendünk van – ve- kőbányai illetőségű hajléktatíti elő az okokat Vértesi Zol- lanok az önkormányzat bértá n sza k ma ieg ység-veze- lakásprogramjába is bekető. – Zéró toleranciát hirdet- rülhetnek. A Lélek-Pont
tünk az alkohol ellen, és a töb- mintegy húsz ingatlant
bi lakó miatt is be kell tarta- biztosít számukra, így
ni az együttélés szabályait, le- kapott saját otthont
gyen szó tűzvédelemről, sze- László is.
mélyi higiénéről, az otthonok
– 2009-ben veszítakarításáról, vagy arról, hogy tettem el a lakásom,
enni csak az étkezőben lehet.
amikor családtagokMint Vértesi Zoltántól meg- nak adtam kölcsönt.
tudtuk, mindezért cserébe az Már akkor tudtam,
intézmény szakképzett mun- hogy nem látom vikatársai mindent megtesznek szont a pénzt, amiazért, hogy a talajt vesztett kor odaadtam. De
emberek újra saját lábukra áll- nem tehettem mást,
janak. Az itt eltölthető két év annyira kilátástaalatt semmit nem kell fizetni a lan helyzetben volszállásért – az intézmény ágy- tak – mesélt sorsáneműt, szükség szerint ruhá- ról a most biztonsázatot, tisztítószereket, de akár gi őrként dolgozó férA Kőbányai Önkormányzat a ci- szervezet javaslatára minden talan pár részére adott akkor
tartós élelmiszert is biztosít –, fi, akinek élettörténete
vilekkel összefogva is küzd a évben két önkormányzati la- bérbe önkormányzati lakást.
miközben a szakemberek se- valóságos regény. Az ophajléktalanság ellen. A képvi- kást biztosít, amelyeket a civi- A civilek egyébként a bekölgítenek munkát találni, hiva- tikus végzettségű Lászselő-testület éppen augusz- lek a később odaköltöző haj- tözés után is folyamatosan fitali ügyeket intézni, és a régen ló egyébként régen sem hatusi ülésén hosszabbította léktalanokkal közösen újíta- gyelemmel kísérik a családok
megszakadt családi kapcsola- bozott megfogni a munka vémeg 2023 végéig az Ut- nak fel.
életét. A tapasztalatok szerint
tokat felmelegíteni. Az ottlét gét, amit az is bizonyít, hogy
cáról Lakásba! EgyesüA program még 2013-ban az egykori hajléktalanok szinalatt a kiadásokat közel nullá- hét éven át Alaszkában is dollettel futó program- indult A Város Mindenkié cso- te minden esetben visszailra redukálhatják a hajléktala- gozott, ahol a sarkvidéki fagyját. Ennek lényege, porttal, és a kerület négy, a leszkednek a társadalomba, a
nok, ezért kötelezően csatla- ban geológiai próbafúrásokat
hogy a kerület a Terebesi-erdőben élő hajlék- programnak hála.
kozni kell az előtakarékossá- végzett.

Utcáról
új otthonba
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A MI KŐBÁNYÁNK

Kőbányai Hírek  •  2019. október

Közlekedj okosan!
A kőbányai Janikovszky Éva Általános
Iskola 27 negyedikes tanulója kapta meg
az országszerte 100 ezer kisdiáknak járó
Közlekedő Kisokos munkafüzet első
példányait az idei tanévben. A füzeteket
a gyerekeknek Révész Máriusz osztotta
ki, aki szívesen látogatott az intézménybe, hiszen az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos egykor maga is az
intézmény padjait koptatta.

A MI KŐBÁNYÁNK

Kőbányai Hírek  •  2019. október

Bűnmegelőzési mintaprojekt Kőbányán

– Nagyon sok olyan közlekedési baleset történik az országban, ami megelőzhető lenne, ha a szabályokat mindenki betartaná. A munkafüzettel azt
szeretnénk elérni, hogy ti majd bölcsebb
és okosabb felnőttek legyetek, mint mi –
mondta a gyerekeknek a kormánybiztos.
A kisokos összefoglalja a gyalogos és
kerékpáros közlekedés szabályait, többek között illusztrálja, hogy egyes for-

galmi helyzetekben kinek van elsőbbsége. A diákoknak azért ebben az életkorban kell elsajátítaniuk a közlekedési alapszabályokat, mert 12 évesen
már kerékpárral is közlekedhetnek a
főúton. Révész Máriusz azt is elárulta:
a kormány tervezi, hogy az iskolások –
egyelőre önszántukból – KRESZ-vizsgát tehessenek, amiről hivatalos papírt
kapnának.

Az első füzeteket
Révész Máriusz adta át

Kétnapos vegetáriánus fesztivál a Kőrösiben

Kihalt térből
modern park

Paradicsomi állapotok
Idén is Kőbányán találkoztak a növényi alapú étkezés hívei és a húsmentes életmóddal kacérkodó érdeklődők.
Zsúfolásig telt a 23. Vegetáriánus
Fesztivál alkalmából szeptember 14–
15-én a Kőrösi Művelődési Központ.
Még az ország távoli részeiből is érkeztek az egyre divatosabb életmód
követői, hogy a két nap alatt a több
mint félszáz kulturális, tudományos
program között válogassanak, vagy
főzőbemutatókon vegyenek részt.
A Kőrösi aulájában kirakodóvásár
fogadta az érkezőket, s a kevésbé tájékozottakat már itt meglepte, hogy a
vegetáriánusok világa bőven nem csak
arról szól: mit nem szabad megenni.
A pultokon sütemények, édességek,
csomagolt gyorsételek mellett számtalan kozmetikum is megtalálható volt.
Utóbbiak sajátossága, hogy állati eredetű összetevőket nem tartalmaztak,
és állatkísérletekre sem volt szükség
ahhoz, hogy elkészülhessenek.
A húsmentesség felé kacsintgató ér-

Kirakodóvásár
az aulában

deklődőket a szervezők számos nézőpontból ismertették meg a pusztán
növényi alapú táplálkozás előnyeivel.
Kisfilmek és előadások szóltak a nagyüzemi állattartás körülményeir ől,
amelyek sokszor – a bemutatott kockák tanúsága szerint – egész életen át
tartó szenvedést okoznak a bezárt és
bántalmazott állatoknak. De nemcsak
az emberség húrjait pengették az előadók. A kérdést a ma egyre égetőbb környezetvédelem szempontjából is vizsgálták, mondván: bolygónk
pusztulásának megelőzéséhez a húsmentes életmód elengedhetetlen lesz.

Utcabállal egybekötött avatón vehették birtokba a helyiek a megújult Sajó Sándor teret, amely közbiztonsági szempontok alapján
épült újjá.

Az érdeklődők kóstolót is
kaphattak a nasikból

A hústermelés ugyanis elképesztő természeti károkat okoz, gondoljunk csak
a legelőterületek bővítése érdekében
végzett erdőirtásra vagy a tengerek lehalászására.
A legmeggyőzőbb érveket
azonban az egészségmegőrzést fókuszba helyező előadók sorakoztatták
fel. Rendszeresen
visszaköszönt:
tévhit,

Fleck Gábor
tradicionális
japán
szendvicset
készített

Első zsongás
a Darázsfészekben
Akár napi tizenkét órán át is pattoghat
a labda Kőbánya legújabb sportlétesítményében, a Harmat Általános Iskola területén felépült kosárcsarnokban.
A tornaterem kettős funkciót tölt be:
délelőtt iskolai testnevelésóráknak ad
helyet, délutántól a Kőbányai Darazsak
kosárlabdázói használják.
Az átadóra nemcsak a város és a Zsí-

éves
25
Az
Opel
Toth
Márkakereskedés és Szerviz
1191 Budapest, Üllői út 194.
Tel.: +36 1 347 5030
www.opel-toth.hu

Első
edzés

ros Tibor Kosárlabda Akadémia vezetői, hanem Révész
Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is ellátogatott. Évekkel korábban ugyanis ő kardoskodott amellett, hogy – akárcsak a
Kada Mihály Általános Iskolában – modern csarnok épüljön tornateremnek, ne

HIRDETÉS

KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS
TELJES KÖRŰ
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL
Részletek és bejelentkezés: 06 1 347 5034

hogy a növényi étrend az alapvető tápanyagokat tekintve hiányos. Ennek
egyik példája, hogy az előadók szerint
sok sportoló, köztük testépítők és ultramaratonisták is vegánok, vagyis nemhogy húst, de tejet és tojást sem fogyasztanak. Ismert orvosok egyes betegségek,
így a pajzsmirigyproblémák megelőzésére, gyógyítására szintén a növényi étrendre való áttérést ajánlották.
Egy külön teremben egész nap olyan
vegetáriánus ételek készültek, mint
az onigirazu, ami egy szusihoz hasonló, főként rizsből, zöldségekből és algalapból összeállított japán szendvics,
de húspótló feltétek receptjeivel is meg
lehetett ismerkedni. A szervezők azonban igazi családi napot igyekeztek biztosítani a látogatóknak, ezért a babamama szobában a gyermeknevelés legfontosabb kérdéseiről is csoportos beszélgetések folytak.

pedig csak egy sebtében felállított óriássátor. Mint Révész Máriusz elmondta: az építkezést segítette, hogy a kormány lehetővé tette a látványsportok
taotámogatását, vagyis azt, hogy magáncégek társasági adójuk egy részével sportberuházásokat finanszírozzanak. Ez példás összefogást szült: az
építkezés költségének 30 százalékát az
önkormányzat biztosította, míg a maradék összeget a cégektől a kosarasok tao
támogatásként kapták.
A megnyitót követően a kosaras gyerekek azonnal birtokba is vehették a mo-

Sorversenyek
a megnyitón

dern, 600 négyzetméteres létesítményt,
amelyben a fő kosárlabdapálya mellett
két kis pálya, négy öltöző, kondicionálóhelyiség és szertár, edzői öltöző, akadálymentesített mosdó és közösségi helyiség szintén helyet kapott.

Több hónapnyi megfeszített
munka után immár modern
park várja a helyieket és az átutazókat az Ónodi és Kolozsvári utca kereszteződésénél
fekvő Sajó Sándor téren. A felújítás a Legyen TERED projekt keretében valósult meg,
amelynek lényege, hogy az
építkezéskor a kivitelezők szeme előtt az esztétika és a kényelem mellett elsősorban a
közbiztonság lebegett. Vagyis kísérleti jelleggel olyan építészeti megoldásokat alkalmaztak, amelyek önmagukban is biztonságosabbá tették a közterületet. A környéket jól ismerők már első blikkre tapasztalhatták, hogy az
átalakítással eltűnt az egykori nyomasztó atmoszféra.
Az alacsonyra nyírt bokrokkal a zöldfelület átláthatóbb
lett, a kerítés elbontásával
megszűnt a bezártság, és a felszerelt térfigyelő kamera szintén növeli a biztonságérzetet –
nem csoda hát, hogy az egykori
elhagyatottságnak nyoma sem
maradt.
A tér megújítását a Kőbánya
Közbiztonságáért Közalapítvány koordinálta, de tucatnyi
szervezet, cég és egyesület is
részt vett benne. Éppen ezért
a közreműködőket a közalapítvány elnöke, Tóth Béla nyugállományú rendőr ezredes elismerő oklevéllel tüntette ki,
kiemelve, hogy sokan a ki-

adásokból
is kivették a részüket. A fő finanszírozó a pályázatot kiíró
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) volt, de anyagilag
támogatta a kivitelezést a HM
EI Zrt., a díszburkolatot például a MARKET Építő Zrt. ajánlotta fel, a büntetés-végrehajtás pedig fogvatartotti munkával segített. Így Kőbányának a
költségek mintegy felét kellett
csak állnia.
– A közösségi tereket nemcsak létrehozni kell, de gondozni, ápolni is, mert e nélkül
pusztulásnak indulnak, kiüresednek – mondta beszédében Hatala József, az NBT el-

nöke. Mint kiderült, ennek érdekében a kivitelezők az építkezés előtt a helyiek és a közeli Szent László Gimnázium
diákjai véleményét is kikérték. Így került a térre a korábbinál több pad, létesült ivókút
és a tanulni vágyó diákok számára ingyen wifi, hiszen ha a
helyszín látogatott és kedvelt
találkozóhely marad, a tömeg
a szabályszegőket eleve távol
tartja.
Az ünnepélyes megnyitó
után estig tartó utcabál várta
az érdeklődőket, a jeles alkalomból többek között Balázs
Fecó is fellépett.
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KERT ÉS BALKON

Termések tárolása
Október hónapban a kertünkben
megtermelt zöldségek, gyümölcsök
szürete lassan befejeződik. A későn
érő alma, körte, valamint a zöldségek közül a gyökérzöldségek, burgonya felszedése után sokszor állunk
tanácstalanul, mit is kéne kezdenünk
a hirtelen jelentkező viszonylag nagyobb mennyiségű terméssel.
Azt hihetnénk, mi sem egyszerűbb, megtisztítjuk a tárolni kívánt
gyümölcsöt és zöldséget, és mehet a fagyasztóba. Általában mélyhűtő-kapacitásunk a mennyiségekhez képest szerény, ezért más tárolás után kell néznünk. Vajon hogyan is
csinálták nagyszüleink és dédszüleink? Számukra nem állt
rendelkezésre sem mélyhűtő, sem extra tartósítószer. A felszedett burgonyát gondosan kiválogatták, és egy rendkívül
egyszerű „krumplis verembe” helyezték el, száraz homokba. A verem 50-70 cm mély és tetszőleges hosszúságú volt.
A tetejére fából készült tető, amelyet vízhatlan anyaggal,
de nem fóliával takartak le, pl. náddal, szalmával. A veremben a leghidegebb napokon sem fagyott meg a burgonya,
viszont az alacsony hőmérséklet miatt csírázásnak sem indult, friss maradt tavaszig. A gyökérzöldségeket hasonlóan
tárolták, annyi különbséggel, hogy egy sor répára kb. 5 cm
száraz homok került, majd újra a zöldség és újra homok, és
így tovább. A téli almát és körtét száraz, hűvös helyen tárolták, alaposan kiválogatva, csak az egészséges gyümölcsöket tették el. Selyempapírba egyenként becsomagolták, ezzel is biztosítva az egyedi tárolást. Lehetőség szerint egy sorban helyezték el az almát, körtét, figyelve arra,
hogy ne ütődjenek meg, mert akkor könnyen megbarnulnak az almatermésűek. A tél folyamán néhányszor átválogatták a gyümölcsöket, ezzel előzve meg az esetleges fertőzéseket. A terméseket feldolgozva is tudjuk tárolni, melynek számtalan módja van. Én most egy dédnagymamai receptet ajánlok, a ropogós körtebefőttet.
A körtéket féléretten szedjük le a fáról. Hámozzuk meg a
gyümölcsöt, vágjuk négyfelé, és gondosan vágjuk ki a magházat. Három kiló körtéhez fél kiló cukrot használjunk, ha
szeretjük, ízesítsük egy kis fahéjjal. A meghámozott körtét
tegyük egy nagyobb lábasba úgy, hogy ellepje a víz. Egy
másik lábasban egy liter forrásban lévő vízben olvasszuk
fel a cukrot, majd hagyjuk kihűlni. A kifertőtlenített üvegekbe tegyük bele a körtedarabokat, és öntsük fel az üvegeket
a cukros lével úgy, hogy ne maradjon levegő az üvegekben!
Ezután tetővel zárjuk le, és egy napig dunsztoljuk az üvegeket! Garantáltan tartósítószer-mentes, friss, ropogós körtebefőttünk lesz, ami csak azért nem áll el sokáig, mert nagyon hamar elfogy.
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója

Magyulás tanárok
oroszországi sikere

Tisztelgés Sajó Sándor előtt
A Kolozsvári és Ónodi utca
kereszteződésében fekvő tér május óta viseli Sajó
Sándor nevét, miután a
Fővárosi Közgyűlés rábólintott a Kőbányai Önkormányzat korábbi döntésére. A nemzeti elkötelezettségű Sajó Sándort legtöbben a szenvedélyes Magyarnak lenni című verséről ismerik, azt azonban
kevesebben tudják, hogy
az 1933-ban elhunyt költő, drámaíró és tanár több
mint egy évtizedig a Szent
László Gimnázium igazgatója is volt. Az önkormányzat
ezért döntött úgy, hogy a hazafias irodalmár és iskolaigazgató emlékét Kőbányán közterület viselje.

A kőbá nya i Ma g ya r Gy ula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola tanárai, Ekert Sára és Horváth Ferenc segítségével álltak rajthoz a szakmák világversenyének számító WorldSkills versenyen a magyar kertépítők.
Az oroszországi Kazanyban
megrendezett világbajnokságon huszonkét szakmában indultak versenyzőink szerte az
országból. A kertépítőket képviselő Stummer Gergő és Homokay Ádám a középmezőnyben végeztek, s teljesítményü-

kért kiválósági érdemérmet
szereztek.
A fiatal szakemberek az oroszországi utazás előtt 140 napos felkészítőn vettek részt, a szakmai
továbbképzésben Ekert Sára és
Horváth Ferenc is segítségükre
volt. A magyulás tanárok ezt követően a helyszínen izgulhatták
végig a négynapos versenyt, ahol
a fiúk egy 6 x 7 méteres kertet építettek napi nyolc órában. Ehhez a
térkövezés és növényültetés mellett külön vízeséssel összekötött
kis tavat kellett kialakítaniuk, illetve hidat ácsolniuk.
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HIRDETÉS

Kéthetente takarítja a gyerekbirodalmakat a KŐKERT

Nagyobb figyelem
a játszótereknek
A több mint félszáz közterületen folyamatos a karbantartás, így a játékok, padok, kerítések javítása is.
Külön a játszóterek gondozására szakosodott csapatot hozott
létre a KŐKERT Kft., hogy a jövőben folyamatos legyen a gyermekek kedvenc helyeinek takarítása. Kőbányán 57 játszótér található, és a szakemberek
külön menetrend alapján járják be ezeket a területeket, s
amint végeztek az utolsóval
is, újrakezdik a munkát. Ezzel
az ütemtervvel úgy kéthetente jelennek meg a munkások az
adott parkokban – ha van komolyabb feladat, ha nincs.
A csapatba a Mádi utca 123.
és 125. között fekvő, alig háromszáz négyzetméteres terecskén botlottunk. A háromfős brigád láthatóan gyakorlottan végezte a munkáját, ki
a száraz leveleket gereblyézte műanyag zsákokba, ki a még burjánzó füvet nyírta, és összeszedték az eldobált
szemetet. Szintén feladatuk a homokozókba hullott növényi részek eltávolítása, de rendre fellazítják a hetek alatt
összetömörült homokot is.
– Az emberek észrevették, hogy

HIRDETÉS

rendszeresen járjuk a játszótereket, kifejezetten barátságosak velünk
– mondta Tibor, a brigád vezetője. –
A játszótereket a gyerekeknek nem kell
elhagyniuk, amikor dolgozunk, sőt nekünk kell figyelnünk arra, hogy a terület azon részein ügyködjünk, amelyeket a kicsik éppen nem használnak.

Č6=,=/'+8//$'.
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Tisztelt Kőbányai Lakosok!
A Kőbányai Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezi
az őszi zölhulladék-gyűjtési akciót annak érdekében, hogy a közterületek
és az ingatlanok rendezett állapotának fenntartását elősegítse.
Az akció keretén belül az Önkormányzat térítésmentesen biológiailag lebomló 100 literes
zöldhulladék-gyűjtő zsákot biztosít az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek, hogy a tisztasági
kötelezettségüknek eleget téve az ingatlanok előtti közterületek és ingatlanok rendben tartásáról
gondoskodni tudjanak.

- INGATLANONKÉNT 10 DARAB,
- SAROKTELEK ESETÉN 15 DARAB,
756$6+=$.(6(71/3&6č+=$1.1710 DARAB,
&6$/',+=$6-(//(*ī756$6+=$.(6(71+=70%1.17 20 DARAB
=/'+8//$'.*<ī-7č=6.,*1<(/+(7č 2019. SZEPTEMBER 23-ÁTÓL.
Az ingatlanok tulajdonosai, valamint a társasházak közös képviselői a zsákokat ügyfélfogadási időben a
Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.), illetve a kihelyezett
Ügyfélszolgálaton (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) vehetik át.
Kérem, hogy a zsákokba kizárólag zöldhulladékot gyűjtsenek! A karvastagságnál nem vastagabb faágakat
legfeljebb egy méteresre darabolva, összekötve lehetőség van kihelyezni.
A szelektív elszállítást a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. térítésmentesen végzi. A zöldhulladék
begyűjtése 2019. november 29-ig tart.
A szállításról bővebben, illetve a további zsákok beszerzéséről a szolgáltató honlapján tájékozódhatnak.
Felhívom az ingatlantulajdonosok, -kezelők és -birtokosok figyelmét, hogy jogszabályi rendelkezések alapján az
ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest között kiépített vagy kiépítetlen
terület, járda hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter széles területsáv gondozásáról, tisztán
tartásáról, gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről szíveskedjenek gondoskodni.

7(*<.5(1'(=(776=(%%.51<(=(71.(7.Č%1<7

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

Ennek ellenére a szülőktől sok
segítséget kapunk, gyakran
ők maguk szólnak gyermekeiknek, hogy ne zavarjanak
minket.
A takarítók, ha már a helyszíneket járják, mindig fel is mérik a terek aktuális állapotát. Ha megrongált,
tönkrement játékot látnak, úgy értesítik kollégáikat – az eszközök javítását ugyanis külön szakemberek végzik.

De jelentik a kerítésekben, padokban,
szemetesekben esett károkat is.
Ugyan az őszt követően a kertészeti
munkákat tekintve a csapatnak lényegesen kevesebb munkája lehet, a játszóterekre fordított figyelem így sem
csökken. A rendezettségre évszaktól
függetlenül ügyelnek, télen pedig a hó
ellapátolása, a területek sózása is kiemelt feladat lesz, valamint a játékokról ekkor a havat kell leseperni.

Füvesítés az új tereken
Mint megírtuk, Kőbánya négy játszótér – Gépmadár u. 3., Gyakorló u. 4/H, Harmat u. 34–40. és Pongrácz út 9. – felújítását végezte el a nyáron, miután a belügyi
tárca pályázatán jelentős összeget nyert a munkálatokhoz. A Gyakorló lakótelepen található létesítményeket a lapzártánkkor adta át az önkormányzat, miután
a két téren a gyeptéglákat is lefektette a kivitelező. Befejeződött a füvesítés a
Harmat játszótéren is – ezek a munkák azért csúsztak szeptember végére, mert
a nagy melegben nem lett volna sikeres a zöldfelületek telepítése.

Madárbarát Kőbánya

Repülőrajtot vett az idén első alkalommal meghirdetett Madárbarát Kert akció. Az önkormányzat madaraink és
környezetünk védelmére kiírt pályázatára 127-en jelentkeztek, ami azt bizonyítja, hogy a kőbányaiaknak különösen fontos a természeti sokszínűség megőrzése. A lakosok összesen száz
madárodút, 110 darab madáretetőt és
41 műfecskefészket igényeltek. Utóbbiakhoz fecskepelenka is járt, ami felfogja
a fészekből kihulló madárürüléket, ezzel küszöbölve ki a tollas
lakótársakkal kapcsolatos leggyakoribb konfliktusforrást.
Az ingyenes eszközökért cserébe a pályázóknak vállalniuk
kellett, hogy házuk, társasházuk ker tjét
egyéb szempontok szerint is madárba r át t á a l akítják. Vagyis
nemcsak ki kell
helyezn iü k a
kapott
tárgyakat, hanem rendszeres téli
madáretetést kell végezniük és madárita-

tókat fenntartaniuk – gondoskodva a
vízellátásról.
Az így berendezett kertek tulajdonosai
– főleg ha a megfelelő bogyókat termő
bokrok telepítésére is figyelmet fordítanak – számíthatnak rá, hogy a szárnyasok rövid idő alatt megjelennek otthonaiknál. A szomszédság pozitív hozadéka
nemcsak a madárdal lesz, hanem az is,
hogy a tollasok rengeteg rovart, például
szúnyogot zsákmányolnak majd.

ÁRKÁDFOODLOFT
TALÁLJ RÁ AZ ÚJ KEDVENC HELYEDRE!

7 ÉTTEREM, TÁGAS TERASZ, JÁTSZÓHÁZ
SZEPTEMBER 12-TŐL!

VEGYÉL RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN!
A JÁTÉK IDŐTARTALMA:
2019. SZEPTEMBER 12. – OKTÓBER 31.

WWW.ARKADBUDAPEST.HU
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PROGRAMAJ
ÁN

MA Z S O L A É
S TÁDÉ
A Budapesti A
metist Bábszín
ház
zenés bábjáté
ka
Október 5-én
(szombat)
16:30-tól a KÖ
SZI-ben

Örökzöld
dallamok
örökifjaknak

M UZ S IKÁLÓ
FILM KOC KÁ
K
Utazás a filmsl
ágerek világáb
an
Október 25-én
(péntek)
19 órától a KÖ
SZI-ben

A KŐBÁNYA
I LE B E G Ő
Előadás a kon
tinens első
közvasútjáról
Október 31-én
(csütörtök) 17
órától
a Helytörténet
i Gyűjtemény
épületében (F
üzér utca 32.)
ŐSZ I FOLKL
ÓRFESZTIVÁ
L
Október 31-én
(csü
19 órától a Kőrö törtök)
siben

Benedek Julianna
évtizedek óta rajongó

Megtelt az
Operettszínház
nézőtere

nal regisztráltak a Kőrösiben a tiszteletjegyekért. A többhetes izgatott várakozás
alatt csak fokozta az érdeklődésüket, hogy
az egyik magazinban érdekfeszítő cikkre
bukkantak az Operettszínház legújabb
produkciójával kapcsolatban.

A polgármesteri köszöntőt követően a közönség gyorsan elmerülhetett a pesti orfeum világában,
ahol a két főhős, a Csárdáskirálynő Vereczki Szilvia (Kiss Diána) és
Edwin Ronald (Homonnay Zsolt) szerelme szövődik, valamint a nézők jókat derülhettek a nőcsábász Kaucsiánó Bóni gróf
(Laki Péter) beszólásain, akiről már a cselekményt kevésbé ismerők is sejthették: a
darab végére csak bekötik a fejét, s aligha

A kőbányai pusztításnak is tanúja volt a belvárosi fiú

Forradalom gyerekfejjel
Csics Gyula még 12 éves sem volt, amikor kitört az 1956-os forradalom és
szabadságharc. A körúti lövöldözéseket is megélt gyermek naplót vezetett
a történelmi időszakról.

ELÕSZÖR A NAGYMAMINÁL

M U S ICAL PL
U SZ 72
Október 27-én
(vas
14 órától a Kőrö árnap)
siben

A szeptember 29-ei operettIzgatott várakozás
előadássa l immár hag yományt teremtett az önkormányzat, hiszen zsinórban
harmadszor ünnepelhetett
együtt 900 kőbányai nyugdíjas az idősek világnapja alkalmából. Tavaly a Mágnás Miskát, 2017-ben pedig a Marica grófnőt láthatták a kerületi polgárok, idén pedig a Vidnyánszky Attila rendezésében
színre vitt Csárdáskirálynő
volt műsoron, amit az előadás
napján talán még az eddigieknél is izgatottabban várt a színház előtt ácsorgó tömeg. Már fél
órával a kezdés előtt több százan gyűltek össze a Nagymező
utcában, s a vendégek számára
mi lehetett volna más a téma,
mint a mostani és a régi idők
operettsztárjai.
– Én még Németh Marikával
és Lehoczky Zsuzsával is láttam operetteket – mondta lapunknak Benedek Julianna,
aki láthatóan nagyon otthoÉva és Rozália együtt
nosan mozgott a műfaj viláérkeztek az előadásra
gában, így nem csoda, hogy
jól ismerte a Kálmán Imre
világhírű darabjában is rendkívüli telHasonló felkészültségről tett tanúbijesítményt nyújtó művésznőket. – Élve- zonyságot Farkas Rozália és Kapus Éva,
zettel vadászom a régi Önök kérték mű- akiket ötvenéves barátság köt össze, így
sorokban az évtizedekkel ezelőtti ope- nem is történhetett másként, mint hogy
rett-előadások betétdalait, de rajongok a közösen jöjjenek a színházba. Éppen lamagyar nótáért is, így Bangó Margitért. punkból értesültek a lehetőségről, s azon-

44
1956. NOVEMBER 10–11. SZOMBAT–VASÁRNAP

TOM SAW YE
R KALAN DJA
I
Az Apolló Szín
ház előadása
Október 26-án
(szombat)
15 órától a Kőrö
siben
H A L LO W E E N
PARTY
Október 26-án
(szombat)
15 órától az Újh
egyi Közösség
i
Házban

Rendkívüli zenei élményben lehetett részük azoknak, akik szeptember 26-án
a Szent László-templomba látogattak.
A szentmise előtt a templom kórusa
adott közel kétórás hangversenyt, és az
előadás nem hétköznapi program volt.
Az énekkar a 100. születésnapját ünnepelte, és a jeles eseményre méltó műsorral készült a Szent László Kórus.
A hívőket és zenebarátokat Balogh
Attila plébános köszöntötte. „A szent
zene annál szentebb lesz, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményekhez: bensőségesebben fejezi
ki az imádságot, növeli a lelkek egységét, gazdagítja és ünnepélyesebbé teszi
a szent szertartásokat” – idézte Attila
atya a második vatikáni zsinat szent zenéről szóló állásfoglalását, ezzel ismerve el a kórus hitéletért végzett pótolhatatlan munkáját.
Somogyváry Ákos karnagy az ünnepi előadás alkalmával megemlékezett
azokról, akik a száz esztendő alatt nélkülözhetetlen munkát végeztek a kórusért. Közülük kiemelkedik elődje és apósa, Varsányi István, aki egészen májusi haláláig, 52 éven át vezette az ének-

Idén is méltóképpen emlékezett meg nyugdíjasairól Kőbánya. Az önkormányzat az idősek világnapja alkalmából a Budapesti Operettszínházba
hívta őket a Csárdáskirálynőre.

LÓ

B LU E S K LU B
A Kőbányai Ze
nei Stúdió növe
ndékeinek
ingyenes kon
certje
Október 17-én
(csütörtök)
19 órától a KÖ
SZI Kő Caféban

Száz esztendő
a lelkek egységéért

900 nyugdíjast látott vendégül a Kőbányai Önkormányzat az Operettben

Újabb kötettel jelentkezett a kerület
egyik legtermékenyebb irodalmárja,
Kanizsa József. A szerző a Kő Caféban
mutatta be most megjelent 51. könyvét,
amely a Kőbánya ege alatt címet viseli.
Mint az már a megnevezésből is sejthető: a mű jelentős részben olyan költemények, írások gyűjteménye, amely Kanizsa József Kőbányához való kötődését
tükrözi.
A Kőbánya ege alatt a költő nemcsak
legszebb, de legmeghatóbb verseinek
is esszenciája. A város díszpolgárának
42 éve otthont adó Újhegyi lakótelep
tájleíró alkotásai mellett külön fejezetek szólnak a családtagok mellett Kőbányához kapcsolódó személyekhez is,
köztük a kerület olyan nagy alakjaihoz,
akik már nincsenek közöttünk. Így lehet, hogy a Kőbánya festőjeként is emlegetett T. Varga Hannát az egyik oldalon még 88. születésnapján köszönti, pár
lappal később pedig már siratja az elhunyt művésznőt.
A bemutató délutánon különleges élményt nyújtott, hogy a hatalmas életmű
legkitűnőbb darabjait az érdeklődők Kanizsa József alkotótársainak és művész
barátainak előadásában is hallhatták.

Bejegyzés Kőbányáról

1956 októberének vége felé
aligha Gerő Ernő, a párt, az
elégedetlen egyetemisták
vagy a nemzetközi helyzet
állt Csics Gyula figyelmének középpontjában. A Blaha Lujza tér szomszédságában lakó fiút inkább izgatta a tanulás, a hegedülés, és
persze a közelgő 12. születésnapja, ám ahogy százezreket,
úgy őt is egyik percről a másikra ragadta magával a forradalom katarzisa. A kiskamasz naplót kezdett vezetni az eseményekről, amely félszáz évvel később, 2006-ban
Magyar forradalom címmel jelent meg, s
ami a gyermek szemével a kőbányai pusztítást is bemutatja.
– A forradalom előtt már egyre jobban le-

hetett érezni, hogy nagy változás előtt állunk – emlékezett vissza a 63 évvel ezelőtti állapotokra Csics Gyula.
– Október 23-a után azonnal elkezdtem írni a naplót,
mert olyan különleges légkör
vette körül az embert, hogy
nem lehetett nem lejegyezni
mindazt.
A nagy gonddal évtizedeken át őrzött dokumentumból tudjuk, hogyan élte meg a
pesti kamasz a veszélyes hétköznapokat, a parlamenti sortűz hírét, vagy
annak látványát, hogy a forradalmárok „verik a Jóskát” (vagyis a ledöntött Sztálinszobrot).
– A döbbenetes élmény azonban az volt,
amikor a József körúton akasztott embert
Csics
Gyula

láttam – mesélte még mindig elhalkuló hangon az immár 75 éves
Csics Gyula.
A harcok pusztítását nemcsak a
belvárosban, hanem Kőbányán is
láthatta a fiatal író, amikor a forradalom leverését követően első
ízben ment a Rákosmezőn élő
nagymama Paprika utcai házába.
A harcok által különösen megtépázott Kőbányán lehangoló kép fogadta.
„A Mezőgazdasági kiállításnál eltértünk a
28-as vonalától, és a Kolozsvári utca másik
felén mentünk a Kőbánya felső pályaudvarig.
Itt a sínek mellett mentünk az Élessarokig.
Láttuk, hogy az állomáson az emberek bort
zabráltak. Még itt két ágyú és három kilőtt
tank állt” – írta. Az Élessaroknál nemcsak a
szétlőtt lövegek és harckocsik látványa emlékeztette Csics Gyulát a belvárosihoz hasonló hősies ellenállásra. A találatot kapott
épület is, ami azonban nem volt ismeretlen
látvány a nagykörúti pusztításon edződött
fiúnak. De az igazi ijedség még hátravolt.
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énekelheti a tucatnyi elbolondított táncosnőnek, hogy „a lyányok angyalok”.
A közel háromórás darab szünetében az
időseket újabb meglepetés várta: az előtérben pezsgővel látta vendégül őket az önkormányzat. Ezt követően pedig mindenki újra együtt dúdolhatta a színészekkel a
klasszikus Te rongyos élet vagy a Jaj, cica,
eszem azt a… betétdalokat, az előadás követő vastaps alatt pedig a Hajmási Péter,
Hajmási Pált.
Fotó: Fortepan/
Kurutz Márton

kart. Varsányi István az egypártrendszer egyházellenes évtizedeiben is mindent megtett, hogy a kórus ne csak működjön, de a hatóságok fenyegetései ellenére külföldre is eljusson, hírnevet szerezve a világban. A legendás karnagy jó
ideje szervezte a centenáriumi hangversenyt, de sajnos nem élhette meg az előadást. Így az énekesek az műsor első felében Rossini és Dvořak műveivel rá emlékeztek, a második részben pedig olyan,
az elmúlt évtizedek repertoárját idéző
szakrális darabok hangzottak el, mint
Antonio Vivaldi ismert Gloriája.
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– December elején már majdnem beléptem a nagyi házának kapuján, amikor a futballpályán gyakorlatozó oroszok közül az
egyik tiszt orosz és magyar szavakat keverve magához hívott – mesélte Csics Gyula. – Nagyon megijedtem, mert az a hír járta, hogy a katonák sok embert begyűjtenek,
és a Szovjetunióba visznek. A tiszt barátságos volt, csak megkérdezte, hány éves vagyok, és hazaküldött. Mégis nagy kő esett le
a szívemről, hiszen nemzeti színű naplóm
mindig nálam volt, és éppen az előtt tudtam csak elrejteni, amikor a katonák megpillantottak.
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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 két saját alkotást is kaptunk. Az Ősz-sziget című alkotás a Kőbányai Gézengúz Óvodától érkezett, Vidáné Neuspiller Judit óvodapedagógus írásához a képen látható hajót a középsős Zöld csoportosok készítették. A mező lakói alkotás pedig a
Hárslevelű Óvodától érkezett, a mese illusztrációja Tompa Ildikó óvónő és a Sárga csoportos gyerekek közös munkája.

Ősz-sziget tündére
Egyszer volt, hol nem volt,
A macska bajsza hosszú volt,
Egész éjjel csak dorombolt,
Amit füllentek, igaz volt.
Budapesten hajdanában,
Nyár és ősz fordulójában,
A Gézengúz Óvodában
Hajó készült a csoportszobában.
Hogyan készült? Elképzeltük,
Papírtéglákból megépítettük.
Vitorláját megfestettük,
Evezőjét kiszíneztük.
Építette
Kende, Peti, Bogi, Kevin, Norina,
Segítettek Lili, Milly, Lina, Péter, Ádika,
Színezett még
Hunor, Tomi, Veronika és Emma,
A vitorlát felkötötte Gergő, Iza és Luca.
Miután elkészült, beleült sok csöpp
gyermek,
Hisz tudjuk, hajózni mindenki nagyon
szeret.
Lina kérlelt: „Óvó nénim, szépen kérünk,
Az Ősz-szigetre gyorsan menjünk.

A megfejtés az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegve Juhász Gyula egyik idézetét rejti.

Ősz tündérét hívjuk ide,
Nagy melegnek legyen vége.”
Bori így szólt: „A kis csigám alig várja,
Hogy az eső essen rája.”
Tengerre szálltunk, elindultunk,
Horgonyt szedtünk, vitorlát bontottunk.
Úszott hajónk sebesen,
Eveztünk nagy lelkesen.

SZU
DO
KU

Jaj, mi történt, eltűnt a nap,
Felhők mögé bújt, s jött a baj.
Fújt a szél, lett nagy vihar,
Ránk tört rögtön a zivatar.

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

Hideg lett, nagyon fáztunk,
Szinte bőrig is eláztunk.
Egy kiálló sziklának nekiütköztünk,
S mikor már majdnem elsüllyedtünk…

Mohás sziklára felmásztunk,
Őszi levélen ugráltunk.
Bagoly ült a fejünk felett.
Figyelte a sok lehulló levelet.

Ősz tündére felelt erre:
„Mennék én, ha lehetne,
De varázspálcám elveszett,
Minden munkám odalett.

A párnája alól a varázsbotot
A két gyermek gyorsan kihúzta,
A pálca segítségével visszavarázsolták
Magukat a parti homokba.

„Partot értünk!” – kiáltott Réka.
Liza szólt: „Ni, ott úszik egy teknős
béka.”
Bohóchal is hozzánk úszott,
A Lillával kezet fogott.

Ősz tündére avarszínű
Ruhájában elénk szaladt,
S lágyan dúdolgatva
Énekelt egy szép dalt:

Talán a fekete kalóz vitte el,
A többi őszi kincsemmel.
Mikor éjjel nálam járt,
S hajójára vitte, amit talált.”

A cápák nagyra tátott szája mellett,
Partra szaladt Petra, és így nevetett:
„Ej, te cápa, ne bánts minket,
Inkább egyél csokis linzert!”

„Ősznek szele duruzsol,
Aludj, hosszú nyár, már,
Aludj el, kis falevél,
Jöjj utána, havas tél,
Minden gyermek rád vár!”

„Kedves tündér, ne szomorkodj,
Visszaszerezzük a kalóztól” –
Szólt Zsófi, és felhúzta hétmérföldes
csizmáját,
Testvére, István, pedig annak a párját.

A tündér örömében, hálából
A hajónkat varázsbotjával megjaví
totta,
S kosarainkat őszi gyümölcsökkel,
Zöldségekkel tele is pakolta.

Plüssfókájának hátán lovagolva,
Evezett a partra Jácinta.
Ősz-szigetre megérkeztünk,
Minden színes lett körülöttünk.

Gyere el hozzánk, kedves ősz,
Legyen nálunk is a hegytetőn
Édes mandula, vadkörte, dió,
Csemegeszőlő, kék szilva és mogyoró.

S mindjárt öt óriásit léptek,
S a kalóz hajójára értek.
A fekete kalóz az ágyában horkolva
Legszebb, legmélyebb álmát aludta.

A mező lakói
Találd meg ezt a tíz tárgyat a fenti képen!
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Volt egyszer egy tarka pillangó. A pillangó szállt, szálldogált, amíg elért egy virágos rétre. A réten találkozott a csigával,
aki ott csúszott-mászott a bokrok alatt.
Majd egyszer csak megpillantott egy
falevélen pihenő katicát. Megpillantotta az égen a madarakat, akik vígan csipogtak és rakták a fészküket. A pillangó
meghallotta a méhecskék zümmögését,
amint virágport gyűjtöttek a színes mezei virágokból.
A napocska vidáman sütött a rétre,
és a mezei állatok nagyon örültek, hogy

megérkezett a szép tavasz. A réten a pillangók táncot jártak, amikor észrevették a mi kis magányos pillangónkat.
– Szervusz, kis pillangó! Hát te miért szomorkodsz? – kérdezte a többi
pillangó.
– Én még csak most érkeztem erre a
rétre, és nincs barátom – válaszolta a
magányos pillangó.
– Ne búsulj, mi leszünk a barátaid!
Ekkor a pillangók a szárnyaikat összeérintették, és vidáman körtáncot jártak
a szép tavaszi réten.

Szállt a hajónk a szelet beérve,
Óvodánkba értünk tízórai evésre.
Délután a szülőknek boldogan mesélve,
Idéztük fel a sok közös élményt nevetve.
Egyszer volt, hol nem volt,
A macska bajsza hosszú volt,
Egész éjjel csak dorombolt,
Amit füllentettem, igaz volt.
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Kétezren választották Kőbányán a mozgást

Sportosan a
környezetért
Idén is csatlakozott az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Európai Mobilitási Hét
programjaihoz a kerület.
Rekordszámú részvétellel zaj
lott az idei Kőbányai Mobili
tási Hét, a szervezők becslése
szerint mintegy kétezren vet
tek részt a szeptemberi akció
ban. A Kőbányai Önkormány
zat ebben az évben immár ki
lencedszer csatlakozott Euró
pa legnagyobb közlekedésikörnyezetvédelmi kampányá
hoz, az Európai Mobilitási
Héthez, amelynek célja a kör
nyezetbarát és fenntartható
városi közlekedés népszerű
sítése.
A programsorozat első ele
meként szeptember 17-én a
Kőbányai Torna Club a Liget
téren reggelivel várta az arra
kerékpározókat. Jól mutatja a
biciklis közlekedés népszerű
ségének töretlen emelkedését,
hogy a bringás reggelin a szer

vezők összesen 300
biciklist vendégel
tek meg gyümölc�
csel, péksütemén�
nyel, ásványvízzel
és gyümölcslével.
Szeptember 20án a kőbányai isko
lások és óvodások
Autómentes Nap
ján hatszázan vet
tek részt. Az iskolások a KÖ
SZI-től letekertek a kőbányai
pincerendszerbe, majd rendőri
felvezetéssel az Óhegy park és
a Sibrik Miklós út találkozá
sánál kialakított biciklis szer
vizpont érintésével gurultak át
a Sportligetbe. Itt a 14 iskolá
ból érkező diákok egy több ál
lomásból álló bringás ügyes
ségi, közlekedésbiztonsági és
helyismereti vetélkedőn pró

109 sportág egy

Több ezer érdeklődőt vonzott a jubileumi, 25. alkalommal megszervezett Nagy
Sportágválasztó a Merkapt
Sportközpontban. Az eseményen edzők és szakemberek segítségével összesen
109 sportágat próbálhattak
ki a vendégek azzal a céllal,
hogy megtalálják a számukra leginkább megfelelő mozgásformát.
Az ország egyik legnépszerűbb sportrendezvénye idén
is bővelkedett a helyszínre látogató bajnokokban: a klas�szisok összesen több mint
három tucat olimpiai aranyérmet és kétszáznál is több
Európa- és világbajnoki érmet vallhattak magukénak.
Az amatőr sportbarátok találkozhattak, beszélgethet-

Folytatódik a tekergés

bálhatták ki tudásukat. Eköz
ben az ovisokat a KÖSZI előtt
játékos vetélkedők várták, a
forgalom elől lezárt Ászok ut
cában pedig aszfaltrajzverseny
zajlott.
Másnap egyszerre volt a szü
lőké és a gyerekeké a terep az
Óhegy parki Autómentes Csa
ládi Napon. Az edzettebbek
reggel 30 kilométeres hely
ismereti túrára indulhattak,

Az elkövetkező hónapokban sem maradnak izgalmas kerékpáros túrák nélkül a kalandvágyó kőbányaiak. A Kőbányai Bringás mozgalom október 31-én mindenkit szívesen lát az ingyenes hallo
weentúrán. A jelmezes felvonuláson a Szent László-templomtól indulva először a Népligetbe hajtanak, majd onnan Újhegyre tekernek, miközben a
járókelőknek cukrot osztogatnak. A szervezők a
legeredetibb jelmezes bringást jutalmazni fogják.
A december 7-i Mikulás-tekerésen a drótszamarak mellett a jótékonyság kerül a figyelem fókuszába. A bringások
16 órakor szintén a templom elől indulnak, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthonába ajándékot vigyenek, majd egy kis
városnéző tekerés keretében az Újhegyi lakótelepet célozzák meg.

amely érintette a Csajkovsz
kij parkot és a Szent Lászlótemplomot, a célállomás pe
dig a Naplás-tó volt. A parkban
maradók ügyességi pályán,

helyszínen

Ilyen a boksz

Hangszert
is lehetett
választani

Ajna és Cseh
László úszókkal vagy Imre
Géza vívóval.
A most másodszor megrendezett Nagy Hangszerválasztót is élénk érdeklődés kísérte, zenészek és zenetanárok
segítségével összesen húsz
hangszert lehetett kipróbál-

Kocsis előtt
tisztelegtek
a Kocsisban

Az aranycsapat csatára, Ko
csis Sándor emlékére szerve
zett labdarúgótornát a Kocsis
Sándor Sportközpont a névadó
születésének 90. évfordulója al
kalmából. A Kőbányai Önkor
mányzat támogatásával meg
rendezett versenyen a Leeds, a
Liverpool és a Juventus hazai
szurkolói klubjából verbuváló
dott csapatok, illetve a Honvéd,
a Kőbányai Ukrán Önkormány
zat és a házigazda gárdája mér
kőztek meg egymással. A csapa
tok két hármas csoportban kör
mérkőzéseket játszottak, majd
a csoportelsők, -másodikok, il
letve -harmadikok egymás el
len is pályára léptek. A névadó
emléke kötelezte a házigaz
dákat, akik végül a döntőben
4-0-ra nyertek a Honvéd ellen.

Legyél te
a Törekvés
új bajnoka!

Bemelegítés a küzdelem előtt
tek és fotózkodhattak többek között Dunai Antallal, az
1968-as mexikóvárosi olimpia labdarúgó bajnokával, az
ötszörös olimpiai aranyérmes
Kozák Danuta kajakozóval, a
kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Steinmetz Barnabással, illetve kőbányai kötődésű kiválóságokkal, Késely

bringapárbajon, KRESZ-totón
és egy izgalmas nyomozáson
gyűjthették a Kőbánya Bringa
tallérokat, amelyeket garantált
ajándékokra válthattak.

ni. A rendezvényen a korábbi alkalmakhoz hasonlóan
véradásra is nyílt lehetőség:
a Magyar Vöröskereszttel
együtt szervezett kampányra összesen 55 véradó jelentkezett.

6–10 éves fiúk és lányok jelent
kezését várja a Törekvés SE
tőrszakosztálya, amely Ma
gyarország legeredményesebb
tőrözőgárdája. Jelentkezni a
Vívó- és Kerekesszékes Vívó
szakosztálynál, Horváth Mária
testnevelő-szakedzőnél lehet a
06/70 225-4217-es telefonszá
mon, vagy a helyszínen (Bihari
utca 23.).

