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Fogvatartottak
tanulhatnak
új szakmát
Akár havi több százezer forintot is kereshetnek szabadulásuk
után azok a fogvatartottak, akik
a Budapesti Fegyház és Börtönben szakmai képzésben részesülnek.
10. oldal

Tovább nőtt a Tiszta udvar, rendes ház mozgalom népszerűsége. Idén a közel félezer pályázóból már 347-en kaptak táblákat,
okleveleket és egyéb ajándékokat a kerület önzetlen megszépítéséért. A kezdeményezés 2011-es elindulásakor még csak ti9. oldal
zenöt nevezés érkezett.

D. Kovács Róbert Antal a harmadik
polgármesteri ciklusát kezdhette meg

Emlékezés
a forradalom
hőseire

Együtt koszorúzott a kőbányai
baloldal és jobboldal az ’56-os
ünnepségeken. Mint a polgármesteri beszédben elhangzott:
a szabadságharc a hit soha nem
múló felelősségét rakta a vállunkra.
3. oldal

Félezer kerületszépítő
a Tiszta udvar pályázaton

Összefogásra
kötelezve

D. Kovács Róbert Antalt választották polgármesterré a kőbányaiak az október 13-i
önkormányzati választáson. A városvezető immár harmadszor nyerte el a szavazók bizalmát, de a képviselő-testületben a baloldali pártok szereztek többséget
9-8-as mandátumaránnyal. A november 7-i alakuló ülésen mindkét oldal partnerséget ajánlott, s mint a polgármester lapunknak adott interjújában fogalmazott:
„a kőbányaiak együttműködésre kötelezték a város vezetőit”.
2. és 7. oldal

Mindenkit elvarázsol
a Drasche-tárlat
Hemzsegnek a dicsérő bejegyzések a
Helytörténeti Gyűjtemény Draschekiállításának vendégkönyvében.
A gyár történetét bemutató tárlat egy éven át látogatható.
11. oldal

Teljesen megújult
az Újhegyi sétány
Közel tíz évvel az előkészítés megkezdése és négy évvel az első kapavágás után az újhegyi lakótelepen élők
birtokba vehették a megújult sétányt. A nagy napon
a régi idők korzós sétáit idéző felvonulással, gyerekprogramokkal és DJ Dominique retro diszkójával ün8. oldal
nepelt a kerület.

Szeniorok csúcsformában

Wolf Kati
Queenslágerei

Különleges produkcióval érkezett Kőbányára
Wolf Kati. Az énekesnő
és a Budapest Jazz Orchestra közös koncertjén speciálisan hangszerelt Queen-dalok is
elhangzottak. A 2011-es
Eurovíziós Dalfesztivál
sztárja elbűvölte a kőbányai
közönséget.
12–13. oldal

16. oldal
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Együttműködést ígér mindkét politikai erő

Megalakult az új
képviselő-testület
D. Kovács Róbert Antal polgármesterként vezetheti tovább Kőbányát, de a baloldali képviselők kerültek többségbe a testületben.

Az alakuló ülésre Burány
Sándor (hátul középen),
a kerület országgyűlési
képviselője is ellátogatott

November 7-én kezdhette meg
munkáját Kőbánya képviselő-testülete, miután az október 13-ai választás eredménye csak e hónap elején emelkedett jogerőre. A vártnál későbbi megalakulás oka az volt,
hogy három egyéni választókerületben is nagyon kis különbséggel lett első a győztes
jelölt, s mint azt az ülésen Madarné Bere Marianna, a Helyi
Választási Bizottság elnökhelyettese is elmondta: egy
alkalommal a szavazatokat
újra számlálták. Mindez érdemi változást a szóban forgó
5. számú választókerületben
sem hozott, így maradt a választások éjszakáján megszületett eredmény. Vagyis a kőbányaiak harmadszor is megválasztották polgármesternek D. Kovács Róbert Antalt,
a 17 mandátumból pedig 9-et a
baloldali pártok jelöltjei, 8-at
a Fidesz–KDNP politikusai
szereztek meg. Ez azt jelenti,
hogy a polgármester ellenzéki többség mellett vezeti majd
a kerületet.
Kőbánya új vezetői a választási beszámolót követően ünnepélyesen letették az esküt.
Majd D. Kovács Róbert Antal napirend előtt ismertette, hogy három bejelentést kapott frakciók megalakulásáról. Közös képviselőcsoportban dolgoznak a jövőben a Momentum és a Párbeszéd, illetve a DK és az MSZP képviselői, a harmadik frakció pedig a
Fidesz–KDNP-é. Az egyetlen

Himnuszénekléssel
kezdődött az ülés

Somlyódy
Csaba (balra)
és D. Kovács
Róbert Antal
együttműködést ígért

frakción kívüli képviselő az
LMP-s Tóth Balázs lesz.
A képviselőknek elsőként a
szervezeti és működési szabályzatot kellett elfogadniuk,
amely többek között előírta,
hogy az eddigi három helyett
hat bizottság segítse a testület munkáját, valamint négy
alpolgármesteri és két tanácsnoki posztot hozott létre.
– Fontos állomáshoz érkezett Kőbánya története, új
időszak kezdődik – értékelte a
választás eredményeit D. Kovács Róbert Antal. – Fontosnak tartom, hogy egy képviselő olyan értékek mentén végezze a munkáját, mint a példamutatás, a konszenzuskeresés
és az igazság keresése. Úgy vélem, ezeket kell majd előtérbe
helyezni a közös munka során.
A polgármester mindezt
azért tartotta fontosnak kihangsúlyozni, mert véleménye szerint a kampány kemény
időszaka személyeskedésektől
sem volt mentes. Mint mondta,
a politikai közbeszédnek nem

lehet része,
hogy vetélytársak egymást
például testalkat alapján minősítsék. Ez ugyanis nem méltó ahhoz a hivatáshoz, amire a
képviselők vállalkoztak.
– Remélem, ez az időszak
lezárult. A kőbányai testület
munkáját mindig a konszenzuskeresés jellemezte, a viták
mindig megmaradtak a szakmaiság szintjén – mondta a
polgármester.
Válaszában Somlyódy Csaba, a baloldal volt közös polgármesterjelöltje nemcsak
gratulált D. Kovács Róbert Antalnak a győzelemhez, de egyben biztosította is az együttműködésről.
– A választás nagy csata volt,
néhol időnként személyeskedő, de lezárult; az emberek
meghozták a döntést – mondta Somlyódy Csaba. – Mindenkinek volt programja, és
azt mindenki száz százalékban szerette volna végrehajtani, de tudomásul kell venni
a választói akaratot. Ha úgy
tetszik, most mindegyikünk

Tóth Balázs (LMP)
lesz az egyetlen
frakción kívüli
képviselő

kár szerint a következő évek feladata az lesz, hogy az egészségügyben a bérek közelítsenek az
európai szinthez. „Megtettük
az első lépéseket a szakdolgozók
bérezésénél, és ezt folytatni fogjuk az orvosbérek rendezésével”
– fogalmazott.
Bodnár Attila, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főigazgatója mérföldkőnek nevezte a mostani műszerátadást, és ismertette, hogy az
egész kórház megújul. A Maglódi úti központi telephelyen új
épületszárny épül a járóbetegszakrendelés számára, Rákos-

mentén is modernizálják a szakrendelőt, és a közigazgatási határon kívül eső, de a kórházhoz
tartozó monori és a gyömrői
rendelő teljes felújítása, korszerűsítése is szerepel az Egészséges Budapest Programban.
A főigazgató beszámol arról,
hogy évente kétezer szívkatéteres beavatkozást és több mint
kilencszáz perifériás érkatéteres eljárást végeznek az intézményben. Az elmúlt időszakban 35 százalékkal nőtt az ellátott infarktusos betegek száma,
a kórházi halálozás ezzel egyidejűleg 34 százalékkal csökkent.

Ellenzéki többség
a Fővárosi Közgyűlésben
Az október 13-ai önkormányzati
választás jelentős átrendeződést
hozott a Fővárosi Közgyűlésben.
A főpolgármesteri posztra Karácsony Gergelyt választották
a budapestiek. A közös baloldali ellenzéki jelölt 51,4 százalékos
részvétel mellett a szavazatok

50,86 százalékát szerezte meg,
míg fő riválisa, Tarlós István (Fidesz–KDNP) a voksok 44,1 százalékát gyűjtötte be. A budapesti testületben többségbe kerültek
az ellenzékiek: a főpolgármesterrel, 14 kerületi polgármesterrel
és a három kompenzációs listán

szerzett mandátummal 18 képviselőjük lett a 33 fős közgyűlésben. A Fidesz–KDNP 13 mandátumhoz jutott, illetve két független polgármester is bekerült, velük szemben a kormánypárt a kerületi választáson nem indított
saját jelöltet.

A forradalom máig ható üzenete az összefogás

Éltetni
az eszmét
Október 23-án a Kőrösi
Csoma sétányon, míg november 4-én az Élessaroknál hajtott fejet a kerület 1956 hőseinek és mártírjainak emléke előtt.

Alpolgármester-választás titkos szavazással

kezében van egy adu: nálunk
a többség, polgármester úrnál
az esetleges felfüggesztés joga.
És ha úgy gondolkozunk, hogy
nem gondolkozunk, akkor eljuthatunk Esztergom példájához, ahol fél év alatt megszűnt
a közvilágítás. Nem szerelemházasság, ami itt most kibontakozik, de olyan célszerű, racionális megoldás, ami a legfontosabbat, Kőbánya érdekeit tartja szem előtt.
A testület ezt követően egyhangúlag döntött a képviselők és más tisztségviselők juttatásairól, illetve a bizottságok tagjai is esküt tettek. Végezetül már csak a négy alpolgármester megválasztása volt
hátra. A 17 képviselő titkos
szavazással elsőként Weeber
Tibort (Fidesz–KDNP) választotta meg 9 igen, 6 nem
szavazattal és 2 tartózkodással, majd Mustó Géza Zoltánt (DK), Radványi Gábort
(Fidesz–KDNP) és Somlyódy Csabát (MSZP) bízták meg
egyhangúlag az alpolgármesteri teendők elvégzésével.

Hírek
15 év után
fogták el
2004 óta keresett gyanúsítottat fogtak el a német
nyomozók, és átadták őket
magyar kollégáiknak. T. Ion
egy tartozást ment behajtani egy kőbányai lakásba,
de adósát nem találva ös�szeszólalkozott a tulajdonossal, akit életveszélyesen
megkéselt.

Megújuló
állomások
Az év végéig tizenkét állomás és megállóhely felújítását tervezi a MÁV, köztük
Kőbánya–Kispestet és Kőbánya alsót. Előbbinél a felüljárót, a burkolatokat és a
világítótesteket javítják ki,
illetve a peront aszfaltozzák újra. Kőbánya alsón a
felvételi épület, a perontető,
a peronburkolat és a lépcső
karbantartása valósul meg.

Félmilliárdos fejlesztés a Bajcsy kórházban

Két csúcstechnológiájú, speciá
lis röntgenkészüléket helyeztek
üzembe az Egészséges Budapest Program keretében a Baj
csy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet szívkatéteres laborjában. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár helyszíni tájékoztatóján elmondta: a csaknem kétmillió ember
ellátásáért felelős intézménynek lehetősége nyílik százötven
számítógépet és nyolcvan monitort is lecserélni, hiszen digitális egészségügyről a hozzá tartozó modern eszközök nélkül
nem lehet beszélni. Az államtit-
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A választásokat követő első
kerületi megemlékezésen, az
1956. október 23-ai forradalom évfordulóján együtt koszorúztak a kőbányai polgárok, a civil szervezetek és a
frissen megválasztott önkormányzati képviselők. A Kőrösi Csoma sétányon álló kopjafa előtt D. Kovács Róbert Antal polgármester úgy vélekedett: 1956 soha nem múló felelősséget rakott a vállunkra,
a hit felelősségét.
– A forradalmi üzenetből a
mi feladatunk megérteni és
megértetni, hogy csak összefogással építhető a jövő, hiszen 1956 a nemzeti összefogás kivételes pillanata volt –
mondta a polgármester. – Elfelejtjük, hogy október 23-a
valójában a győzelem ünnepe. Egy büszke, erős, önmagáért kiállni képes nemzeté, amely a külsős szemlélőnek teljesen irreális helyzetben az igazság és elszántság
erejével képes volt megnyerni
egy kilátástalannak tűnő csatát – mert egy percre sem hitte el, hogy lehetetlen.
A beszédet követően az emlékezők Agárdi László színművész szenvedélyes előadásában Faludy György-, Márai Sándor-, Wass Albert- és
Illyés Gyula-verseket hallhattak. Ezt követően a polgármester megkoszorúzta az
emlékművet, valamint a Fidesz-KDNP részéről dr. Mátrai Gábor, Radványi Gábor és
Weeber Tibor, illetve a kőbányai ellenzéki pártok elnökei
– Somlyódy Csaba (MSZP),
Stemler Diána (Momentum),
Mustó Géza Zoltán (DK), Major Petra (Párbeszéd) és Tóth
Balázs (LMP) – helyezték el az
emlékezés virágait.
A forradalom leverésének
napján, november 4-én az
Élessaroknál koszorúzott az
önkormányzat. Radványi Gábor a beszédében külön kiemelte a szabadságharcos Silye Sámuel hősiességét, aki
Kőbánya elestét követően nem
bujdosott el.
– A lelkiismerete tiszta volt.
De miért is érezte volna magát

A polgármester
szerint ’56 a hit
felelősségét
rakta a vállunkra
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Az első szó a köszöneté! Ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni,
aki részt vett az október 13-ai önkormányzati választáson. Az öt évvel ezelőttihez képest több mint háromezerrel többen járultak az urnákhoz. Külön köszönöm mindazoknak, akik csapatom tagjait támogatták szavazataikkal!
Az előző önkormányzati választáshoz viszonyítva polgármesterként mintegy kétezerrel többen tiszteltek
meg bizalmukkal. Fontos ez a számomra, hiszen ebből látom:
egyre többen tapasztalják, hogy a város épül, a dolgok jó irányba mennek.
A kőbányaiak döntése alapján az új képviselő-testületünk
baloldali többséggel alakult meg. Az elmúlt kilenc évben valamennyi egyéni körzetet elnyerve maximális jobboldali többségben vezethettük Kőbányát. Bátor döntéseket hoztunk, amelyek mélyreható változásokat eredményeztek, és elértük, hogy
az egykori alvóváros ma már Budapest leggyorsabban fejlődő
kerületeinek egyike lett. A fejlődésnek folytatódnia kell, és a
mostani kiegyenlített politikai helyzetben is meg kell találnunk a konszenzusos utat mindehhez. Tudomásul kell venni,
hogy jobboldal és baloldal egyaránt Kőbánya egészét kell hogy
képviselje. Meg kell őriznünk Kőbánya kemény munkával elért pénzügyi stabilitását, amely az alapja kerületünk megkezdett, látványos modernizációjának, felértékelődésének. A magam részéről mindent meg fogok tenni ennek érdekében Kőbánya és a kőbányaiak érdekét képviselve.
Kedves Kőbányaiak! Közeleg az év legmeghittebb ünnepe, közeleg a várakozás időszaka. Hagyományaink szerint az idén is
karácsonyi fénybe öltöztetjük kerületünket, a Szent László téren betlehemi jászolt, a Mély-tó közepén és a városközpontban
karácsonyfát állítunk. Advent első vasárnapján megnyitjuk két
ingyenes, szabadtéri korcsolyapályánkat a Szent László téren
és Újhegyen, a Fekete István Általános Iskola előtt. Az adventi vasárnapokra ünnepi programokkal készülünk! Szeretettel
várom Önöket!

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

Baloldali képviselők
emlékeztek a hősökre

Hagyományőrző
biciklitúra az
Új Köztemetőbe

Közös
koszorúzás az
Élessaroknál

bűnösnek egy hazafi? – tette
fel a kérdést az alpolgármester. – Egy ideig ’56-ban is hazafinak tartották, ám november 4-e után már belőle is ellenforradalmárt kreáltak, és
1959-ben kivégezték – mondta.
A nemzeti gyásznapon különleges menet indult a kerület központjából az Új Köztemetőbe: a Kőbányai Bringás

mozgalom csapata, kiegészülve a polgármesterrel, illetve
a tatai hagyományőrző egyesület világháborús, korabeli felszerelésű kerékpárosaival. Az emlékezők megkoszorúzták az 1848–49-es honvédek sírhelyét, az első és második világháborús emlékhelyeket, majd közösen átvonultak a
301-es parcellához.

Játszótérből
állatkert
Különleges rendezvénnyel
kötötte össze az állatok világnapját és az Ihász parki felújított játszótér átadását az önkormányzat. A gyerekeket a
sok új játék, illetve a kakaós
palacsinta mellett valóságos
kis állatkert is fogadta. Ráadásul a bátrabbak nemcsak a
juhokkal, nyulakkal, kacsákkal, kedves óriásbábokkal
vagy az afrikai törpesünivel
köthettek barátságot, de egy
közel egyméteres királypitonnal is. Az önkormányzat komoly figyelmet fordít
a kulturált állattartásra, ezért
a rendezvényen tanácsadással
és a legkisebbek felvilágosításával igyekezett méltóbb életkörülményeket biztosítani a házi
kedvencek számára.
Bár az átadás napján a szomorkás idő miatt inkább az állatokkal, mint a játékokkal foglalkoztak a kicsik, pár nap múl-

va már zsivaj töltötte be a parkot. Az átépítéssel a gyerekbirodalom hívogató hely lett: új pingpongasztal, egy kombinált játszóeszköz és több megújult hinta várta a látogatókat, míg a nagyobbak és a szülők örömére hat
darab kültéri fitneszeszköz is
helyet kapott a gumiburkolatában is modernizált játszótéren.
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D. Kovács Róbert Antal nyerte a polgármester-választást, de a testület baloldali többségű lett

Öt évig képviselhetik a kőbányaiakat
Az október 13-ai önkormányzati vála sztá so kon lényegesen megváltozott a kőbányai kép-

viselő-testület összetétele. A választók immár
harmadszor is polgármesternek választották

D. Kovács Róbert Antalt, 51,48 százalékát gyűjtötakit minden eddiginél te be.
többen, 12 569-en támoA polgármesternek
gattak, így a szavazatok azonban nincs többsége

a képviselő-testületben.
A 17 mandátumból ugyanis kilencet a baloldali pártok jelöltjei szereztek

meg a Fidesz–KDNP nyolc
helyével szemben. Hasonló az arány az első alkalommal megválasztott

képviselők javára is. A ki- be, míg ketten a Fidesz–
lenc „újonc” közül heten KDNP egyéni jelöltjeként.
a baloldali összefogás szíA képviselők a testületneiben jutottak a testület- ben három frakcióban

folytatják a munkát. A
Fidesz–KDNP mellett az
MSZP a DK-val, a Momentum pedig a Párbeszéd-

del alkot közös képviselőcsoportot – az egyetlen
független így az LMP-s
Tóth Balázs lesz.

KŐBÁNYA 1. SZÁMÚ
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETÉNEK
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Érettségi után a Matávnál
(akkor Magyar Posta) helyezkedtem el. 2003-ban,
munka mellett az ELTETFK művelődésszervező
szakán diplomáztam. 51
éves vagyok, Kőbánya 40
éve az otthonom. Évek óta
foglalkoztat komolyabban
a közélet, és úgy éreztem,
eljött az ideje, hogy tevőlegesen is részt vegyek a
helyi ügyek intézésében.
Vallom, hogy az önkormányzat (és általában a
politika) elsőrendű célja az emberek boldogulásának elősegítése. E szellemben kívánom végezni a munkámat. Kiemelten fontosnak tartom a
választókkal való kapcsolattartást, ezért telefonon, e-mailen és személyesen is megtalálható vagyok. Rendszeresen be fogok számolni az elvégzett
munkáról és az eredményekről is.

1979-ben születtem Siófokon, büszke vagyok a vidéki gyökereimre, a szüleimre, akik mindenben támogattak. 2003-ban az ELTE-ÁJK politológia szakán szereztem diplomát.
Néhány évig jogi tanulmányokat is folytattam, angol
nyelvből középfokú nyelvvizsgám van. Egyedülálló vagyok, kisebb megszakításokkal 2003 óta Budapesten élek, Kőbánya 2008
óta a második otthonom. A
párbeszédet és a szolidaritást alapvető értéknek tartom. Civil kapcsolati referensként sokan keresnek
meg problémáikkal, így
tudom, mit jelent segíteni
másokon. Képviselőként a
választókörzetemben élőket képviselve, ugyanakkor Kőbánya érdekeit szem
előtt tartva otthonosabbá,
biztonságosabbá, élhetőbbé kívánom tenni Gyárdűlőt és környékét.

Több mint 35 éve Kőbánya a hivatásom. 1984ben pályakezdő pedagógusként a Hungária körúti Bem József Általános
Iskolában helyezkedtem
el, ahol 1991-től iskolaigazgatóként dolgoztam
2007-ig, amikor alpolgármesteri megbízást kaptam. 2010 óta az önök bizalmából polgármesterként szolgálhatom Kőbányát és a kőbányaiakat.
Hiszek a közösség erejében, és városvezetőként
azt tapasztaltam, hogy az
önök támogatásával valódi fejlődést tudunk elérni.
Színes, élő közösség a mienk, mindennapjainkat
a hagyományok, a múlt
tisztelete és az új, az élhetőbb jövő iránti vágy szövi
át. Azért dolgozom, hogy
ahogy családom számára, úgy minden kőbányai
számára is a kerület a jövőt, az otthont jelentse.

Kőbánya a választott otthonom. 26 éve itt kezdtem
a tanári pályámat, itt alapítottam családot. Feleségemmel, két fiammal ma
is itt élünk. 15 éve vagyok
önkormányzati képviselő, 2010-től alpolgármesterként segítem D. Kovács
Róbert Antal polgármester munkáját. A kerület fejlesztését, Kőbánya vagyonának gyarapítását, a kerületben élők biztonságának, életkörülményeinek
javítását tartottam mindig szem előtt és ezt a jövőben is képviselni fogom.
Hiszem, hogy az emberek
bizalmát nehéz megszerezni, de könnyű elveszíteni. Éppen ezért mindennapi munkámban is a hitelességre, kiszámíthatóságra és az ügyek gyors megoldására törekszem.

Kisiparos-mérnök családból származom, nagyapám
bá nyá sz volt. Kemény
munka és szorgalom jellemezte a családom mindennapjait. Az igazság szeretete mindig is fontos volt számomra, hivatásomként az
ügyvédi pályát választottam. Közel tíz éve praktizálok és képviselem az embereket, saját ügyvédi irodát vezetek. Régóta érdekel a közélet, részt vettem
több civil szervezet alapításában és munkájában. A
magyarországi ifjúsági civil szervezeteket tömörítő
Nemzeti Ifjúsági Tanácsot
több alkalommal képviseltem Brüsszelben és másutt
is. Úgy vélem, a siker egyik
alapja a jól működő család,
a közösségért való szolgálatban feleségem és kislányom támogatnak.

Hűség és elkötelezettség
vezérli életemet, ahogy
ősömét és példa képemét, Rottenbiller Lipótét
is egykor. Több mint három évtizede Kőbánya a
választott hazám: édesanyám itt, a Sibrikben tanított, én pedig itt találtam meg a páromat. A kerület tágas parkjai, öreg
házai, lakótelepei az otthont jelentik számomra.
Feleségemmel hét gyermeket neveltünk fel, majd
családunkba fogadtunk
három Down-szindrómás
gyermeket. 2002-től képviselőként, 2010-től pedig alpolgármesterként is
szolgálom kerületünket, a
családok és a szociálisan
rászorulók ügyeit, a kerület kulturális életét és az
egészségügyi alapellátás
fejlesztését.

Minőség – ha egy szóban
kellene összefoglalnom,
akkor ez lenne az, ami számomra az élet minden területén fontos. 18 éve ez
a munkám is, hiszen egy
multinacionális cégnél minőség-ellenőrzési vezetőként dolgozom. 12 esztendeje lakom Újhegyen. Számomra a lakótelep a sok
zölddel, a fákkal és a tóval
egy ékszerdoboz, ahol lehet
pihenni, sportolni, vagy
akár csak beszélgetni. Élhető otthonunk megőrzése és fejlesztése a célom,
hiszek abban, hogy összefogva kis közösségek is képesek nagy dolgokat megvalósítani.

Kőbánya, ahol jó volt gyermeknek lenni, és ahol felnőttként, a családdal is
jó élni – így látom kerületünket. Szüleimmel 1980ban költöztünk Kőbányára, az Újhegyi lakótelepen tanultam meg biciklizni; itt fociztam, szánkóztam egykor a Sportligetben, és innen indított
el pályámon általános iskolai történelemtanárom,
Molnár Gyöngyi. Ma is itt
élek a családommal Újhegyen, így naponta találkozom régi osztálytársakkal,
barátokkal, ismerősökkel,
akik révén testközelből ismerem az itt élők gondjait,
problémáit.

Polgármesteri fogadóóra:
a Polgármesteri Hivatal
116-os irodájában. Előzetes egyeztetés: a polgarmester@kobanya.hu
címen vagy a 06 1 4338
201-es telefonszámon.

Fogadóóra:
Előzetes egyeztetés alapján a képviselői irodában.
Elérhetőség: 06 30 221
5314, huszti.norbert@momentum.hu.

Fogadóóra:
Péntekenként 16-18 között
a képviselői irodában. Elérhetőség: 06 30 221 9633,
stemler.diana@momentum.hu.

Fogadóóra:
M i nden hónap 4 . hetén szerdán 16–17 óra között a Polgármesteri Hivatalban (fszt. 21.), előzetes bejelentkezés szükséges a hivatal@kobanya.hu
címen. Elérhetőség: horvathmark2019@gmail.
com.

Fogadóóra:
Minden héten hétfőn 16–
18 óra között a Polgármesteri Hivatal I. emelet 112.
számú irodájában, illetve
telefonos egyeztetés alapján más időpontban. Elérhetőség: 06 1 4338 209.

Fogadóóra:
Minden hónap 3. csütörtökén 16–17 óra között az Újhegyi Képviselői Irodában
(Budapest X., Újhegyi sétány 14/a). Elérhetőség: 06
30 221 8068, kobanya.mrobert@gmail.com.

Fogadóóra:
Minden hónap utolsó csütörtökén 16–17 óra között
az Újhegyi Képviselői Irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a). Bejelentkezés: előzetesen telefonon vagy személyesen. Elérhetőség: 06 30 961 3390,
drmatraigabi@gmail.com

1967-ben születtem Budapesten, közgazdasági végzettséggel, valamint angol és német nyelvtudással rendelkezem. 42 éve
élek Kőbányán, jelenleg
Újhegy kertvárosi részén,
közgazdász végzettségű,
oktatásszervezésben dolgozó feleségemmel és 13
éves, állatorvosnak készülő fiunkkal. A kampányban a választóktól öt percet kértem, amíg elsétálnak a szavazóhelyiségig,
és öt év munkát ígértem.
Megkaptam a bizalmat,
most rajtam a sor. Képviselőként lakóhelyemért és
annak hatezer lakójáért
fogok dolgozni, míg sportügyekért felelős tanácsnokként a kőbányai emberek egészségesebb, sportosabb, mozgáskultúrában,
abból fakadó életörömben
sokkal gazdagabb és kiteljesedettebb mindennapjaiért.

Fogadóóra:
Minden hónap második
péntekén 15–17 óra között
a képviselői irodában. Elérhetőség: 06 30 228 3538,
acs.andrea.kepviselo@
gmail.com

Azért kezdtem politizálni,
mert Magyarországon szeretném leélni az életem, de
fiatal magyar nőként nem
látom a biztos jövőt sem
magamnak, sem a leendő
gyermekeimnek. Hiszem,
hogy munkámmal mindannyiunk érdekében cselekszem. A körzetben lakók mindennapos gondjain túl nagyon szeretnék
foglalkozni a szociális védőháló megerősítésével,
a kábítószerhelyzettel és
a közterületi rend megteremtésével, fenntartásával. Elkötelezetten képviselném az emberek mellett az állatok jogait is.
Leg fontosabb értékeknek az esélyegyenlőséget
és az egyenlő bánásmódot tartom. Hiszem, hogy
a legkomolyabb problémákat az itt lakók, a helyi civil szervezetek és a szakértők bevonásával, csakis
együtt, egy közösségként
lehet megoldani.

25 éves vagyok, kulturális
szakember, az ELTE igazságügyi igazgatás szakának hallgatója. Az elmúlt
egy évben az Óbudai Önkormányzat munkáját segítettem kulturális szakértőként. Felnőttként választottam Kőbányát otthonomnak, az önkormányzati választásokon azért
indultam, hogy a kerületiek érdekeit képviseljem,
hangot adjak a problémáiknak. A közélet iránt elkötelezett fiatalként célom, hogy zöld és családbarát kerületet teremtsünk, ahol jó élni és dolgozni. Hiszek a társadalmi
sokszínűségben, a szakértelemben és a vélemények
egyeztetése során megszülető megoldásokban. Meg
kell hallgatnunk az itt lakók véleményét, ötleteit,
hiszen csak együttes erővel tudjuk építeni és szépíteni Kőbányát.

Fogadóóra:
Minden hónap első hétfőjén 14–16 óra között az Állomás utca 17. szám alatti képviselői irodában. Elérhetőség: 06 30 221 8242.

26 éves vag yok, Kőbányán nőttem fel, tanulmányaimat a Keresztury Dezső Általános Iskolában,
majd a Szent László Általános Iskolában folytattam. Rengeteget köszönhetek az itteni közösségnek, és most szeretném az
érdekeiket képviselni. Kilenc évig futballbíró voltam, amit a középiskola és
az egyetem mellett is aktívan végeztem. Később a
versenyszférában helyezkedtem el pénzügyi területen. Szeretném segíteni
Kőbányát a mostani és a
jövőbeli problémák minél
hatékonyabb kezelésében.
Fiatal felnőttként nemcsak a korosztályom, hanem az idősebbek érdekeit is képviselni fogom; szeretek hallgatni a tapasztaltabbakra, tanulni tőlük. Bízom a hatékony együttműködésben, hogy mindenki
elégedett lehessen. Köszönöm a választók bizalmát!

Fogadóóra:
Minden hónap első szerdáján 16–18 óráig a KÖSZIben (Előd utca 1.). Elérhetőség: 06 30 625 6787, radvanyigabor@kobanya.hu

Fogadóóra:
Minden hónap második
szerdáján 17 órától a képviselői irodában. Elérhetőség: 06 30 221 9334, major.
petra@parbeszedmagyarorszagert.hu.
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Budapesten születtem
1953-ban, Kőbányán élek
a férjemmel. Három gyermekünk van: Sarolta intézményvezető pedagógus, Gergely informatikus, Julianna mentálhigiénés szakember. Öt unokám van, vallom, hogy a
g yermeká ldás a legnagyobb ajándék az életben.
Diplomát az ELTE Társadalomtudományi Karán szereztem. Számomra alapvető érték a közösség, az elesettek segítése.
1990-től 1994-ig önkormányzati képviselő voltam, 2006 óta ismét munkámmal és tapasztalatommal járulhatok hozzá
Kőbánya fejlesztéséhez.
Lokálpatriótának tartom
magam, szabadidőmben

Jogász-közgazdász vagyok, diplomáimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Budapesti
Corvinus Egyetemen szereztem. A kerületben élek
feleségemmel és hat hónapos kislányunkkal. Kőbánya képviselő-testületének 2006 óta vagyok tagja, 2010–2019 között gazdasági és fejlesztési alpolgármesterként segítettem
a kerület fejlődését. A célom, hogy Kőbánya továbbra is egy stabil költségvetéssel rendelkező, megfontoltan gazdálkodó és dinamikusan fejlődő kerület
maradjon, tanácsnokként
ezért fogok dolgozni a képviselő-testületben.

Nyíregyházán születtem
1957-ben. Őseim ott voltak a Rákóczi-féle és az
1848/49-es szabadságharcban, büszke vagyok,
hogy Móricz Zsigmondhoz is családi kötelék fűz.
Budapestre érettségi után
kerültem, azóta Kőbányán élek. Diplomát a BKE
munkaügyi szakán, másoddiplomát a JPTE humánszervező szakán szereztem. MBA (Master of
Business Administration)
és DBA (Doctor of Business Administration) minősítéssel rendelkezem.
Két gyermekem van, és hét
unoka büszke nagyapja vagyok. Korábban a Fővárosi Közgyűlés tagja voltam
16 évig, 2010 óta vagyok
kőbányai önkormányza-

44 éves gazdasági szakember vagyok, több mint
40 éve élek a kerületben.
A Gyakorló utcai lakótelep serdülőkorom legszebb
emlékeit adta. Jól ismerem a helyiek problémáit; tapasztalom, hogy a kerületben még bőven vannak kiaknázatlan lehetőségek. Az önkormányzat
hamarosan kiírja a lakáscélú ingatlanok energetikai fejlesztéseinek EU-s
pályázatait. Elsődleges
feladataim közé fog tartozni, hogy a lakosság minél szélesebb körben és
minél nagyobb mértékben profitálhasson ezekből, így komfortosabbá és
költséghatékonyabbá téve
közvetlen lakókörnyezetüket. Valljuk, hogy Kő-

Közgazdász vagyok, feleségemmel 18 éve költöztünk Kőbányára, három
gyermekünk már itt született. 2010 óta vagyok önkormányzati képviselő. Az
első négy évben a Pénzügyi
Bizottság elnökeként tevékenykedtem. Az új testületben a Költségvetési Bizottság elnökeként folytatom munkámat.
A választáson az LMP
önállóan mérettetett meg,
így én leszek az egyedüli képviselő a testületben,
aki nem frakciótagként,
hanem önállóan végzi tevékenységét. Kilenc éve
gyűlnek a tarsolyomban
azok a tervezetek, amik
eddig a fennálló viszonyok miatt nem valósulhattak meg, remélem, eb-

MARKSTEINNÉ
MOLNÁR JULIANNA
Fidesz-KDNP

szívesen foglalkozom Kőbánya történetével. Önkéntesként nyugdíjasklubot vezetek, civil szervezetek tevékenységében veszek részt.
Fogadóóra:
A hónap utolsó csütörtökén 17 órától a Halom utca
37/B képviselői irodában,
bejelentkezés a 06 30 585
2102-es számon. Email: juliamolnar@gmail.com.

DR. PAP
SÁNDOR
Fidesz-KDNP

Fogadóóra:
Előzetes egyeztetés alapján a Polgármesteri Hivatalban. Bejelentkezés a
mozerandrea@kobanya.
hu címen vagy a 06 1 4338
209-es számon.

SOMLYÓDY CSABA
ALPOLGÁRMESTER
MSZP

ti képviselő. Vallom: bármiről is döntünk hivatalosan, akkor az emberek
életére, boldogulására kell
gondolni, mert a számok
és szabályok közvetve őket
érintik.
Fogadóóra:
A hónap első hétfőjén 16–
18 óra között a Kada u.
120.-ban. Előzetes bejelentkezés: 06 70 779 8353.

MUSTÓ GÉZA ZOLTÁN
ALPOLGÁRMESTER
DK

bányának nemcsak színes múltja, hanem vonzó
és reményteljes jövője is
van. Ezen kívánunk dolgozni az elkövetkezendő
évek során.
Fogadóóra:
Minden hónap harmadik
keddjén 17 órától az alpolgármesteri irodában. Bejelentkezés előzetesen a titkársági számon.

Fogadóóra:
Telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján megadott helyen és időben. Elérhetőség: 06 30 221 6258,
kovacs.robert.mmntm@
gmail.com.

Önkormányzati
bizottságok és tagjaik
Gazdasági Bizottság:
Marksteinné Molnár Julianna (elnök), dr. Pap Sándor,
Molnár Róbert, Huszti András Norbert, Tóth Balázs

TÓTH
BALÁZS
LMP

ben most változás fog bekövetkezni! Ezek főleg a
környezetvédelem, átláthatóság, bürokráciacsökkentés és bérlakás-gazdálkodás területeit fogják
érinteni.
Fogadóóra:
Telefonos egyeztetés alapján megadott helyen és időben. Elérhetőség: 06 30 961
2947, toth.balazs@lehetmas.hu.

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság:
Dr. Horváth Márk (elnök), dr. Pap Sándor,
Molnár Róbert, Kovács Róbert, Major Petra
Költségvetési Bizottság:
Tóth Balázs (elnök), Huszti András Norbert,
Marksteinné Molnár Julianna
Közjóléti Bizottság:
Papp Zoltán (elnök), Stemler Diána, Ács Andrea,
dr. Mátrai Gábor Imre, Molnár Róbert
Közművelődési Bizottság:
Dr. Mátrai Gábor Imre (elnök), Marksteinné Molnár
Julianna, dr. Horváth Márk, Major Petra, Papp Zoltán
Közrend- és Állatvédelmi Bizottság:
Stemler Diána (elnök), Kovács Róbert, Ács Andrea,
Marksteinné Molnár Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre
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Kulturális programokkal színesítik Kőbánya életét

Tizenegy nemzetiségi
önkormányzat alakult

„Közös lett
a felelősség
Kőbánya
fejlesztésében”

Kőbányai Bolgár
Önkormányzat

Elnök: Nagy István
Elnökhelyettes: Szakács Ferencné
Tag: Nackina Hrisztova Eliszaveta

Kőbányai Görög
Önkormányzat

A választók döntöttek: együttműködésre, közös munkára és a lehető
legnagyobb felelősségvállalásra kötelezték Kőbánya vezetőit, képviselőit – értékelte a választás eredményeit D. Kovács Róbert Antal polgármester, aki immár harmadik ciklusát kezdhette meg. A városvezető a Kőbányai Híreknek adott interjújában elmondta: Kőbánya fejlődése a kialakult politikai helyzet ellenére sem állhat le, s ehhez nemcsak
a baloldali testületi többséggel, de a szomszédos kerületekkel is össze
kell fogni.

Elnök: Kollátosz Jorgosz
Elnökhelyettes: Bajkai Vasziliki
Tagok: dr. Klicasz Szpirosz
Koszoru-Keszi Kyryaki
Ziridisz János

Az október 13-ai önkormányzati választáson a nemzetiségi névjegyzékben nyilvántartásba vett
választók saját önkormányza
taikat is megválasztották. Kőbányán mintegy három tucat képviselő tett esküt.
A nemzetiségeket tekintve továbbra is
Kőbánya az egyik legszínesebb kerület,
hiszen az október 13-ai választást követően 11 nemzetiségi önkormányzat ala-

Kőbányai Horvát
Önkormányzat
Az öt fős görög testület
az egyik legnépesebb
Kőbányán

kult meg. Ilyen intézményre összesen
13 őshonos nemzetiség jogosult ma Magyarországon, hiszen a törvényi kitétel
szerint a szóban forgó csoportnak leg-

HIRDETÉS

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
HATÁSAI AZ EMBER
ÉS TERMÉSZET KAPCSOLATÁRA

ZÖLD
Rajtad múlik!

SZAKKÖR 10-14 ÉVES GYEREKEKNEK

Szeretnéd megismerni az ember és a természet különleges kapcsolatát
annak változásait napjainkban? Jelentkezz a Klímaváltozás szakkörre, ahol
Dr. Hajdu Zsanett kutató biológus kalauzolásával megtudhatod, hogyan
beszélgetnek a növények az állatokkal, hogyan gyógyítanak a növények, és
mit tud erről a tudomány.
Megtudhatod milyen pozitív és negatív hatással vagyunk mi emberek egymásra, a természet többi
lényére, hogy a gyermekek mi mindent tehetnek, hogy a vizek szennyezése, a műanyagok túlzott
használata, az erdők irtása csökkenjen. Az interaktív foglalkozások során beszélgetünk, rajzolunk,
gyógynövényeket kóstolunk, játékos feladatokat oldunk meg, növényeket ültetünk, kirándulunk.

&V¸NNHQWV¾N HJ\¾WW D] ¸NROµJLDL O£EQ\RPXQNDW VHJ¯WV¾N .ĎE£Q\D
OHYHJĎM«QHN WLV]WXO£V£W OHJ\¾QN NO¯PDWXGDWRVDN WHJ\¾N V]HEE«
környezetünket, otthonunkat!
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
Időpont: kéthetente szerdán 17.00-18.30 óráig
Jelentkezés: zoldszakkor@kobanya.hu e-mail címen
A szakkörön való részvétel ingyenes.
A benyújtott jelentkezések a beérkezés sorrendjében, 20 fő eléréséig kerülnek elfogadásra.
Jelentkezni elektronikus úton a kitöltött jelentkezési lap zoldszakkor@kobanya.hu e-mail címre
történő elküldésével lehet, amely letölthető a www.kobanya.hu oldalról! A jelentkező
gondviselője aláírásával vállalja, hogy gyermeke a 10 alkalmas szakkörön részt vesz. A szakkörrel
kapcsolatban további információ a +36 1 4338 143-as önkormányzati telefonszámon kérhető.

D
D. K
Kovács
á Róbert
Rób t Antal
A t l
Kőbánya polgármestere

A szakkör a Zöld Kőbánya – Rajtad múlik!
KEHOP-1.2.1-2018-0025 projekt keretében
valósul meg.
www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Elnök: Kovács Brankó Krisztián
Elnökhelyettes: Péntek Sanda
Tag: Kricskovics Antal

Kőbányai Lengyel
Önkormányzat

alább száz éve kell együtt élnie a többElnök: Dávid Mária
ségi magyarsággal.
A törvény előírja, hogy a nemzetiségek Elnökhelyettes: Wygocki Richárdné
eltérő létszámú önkormányzatot vá- Tag: Danka Zoltán
laszthatnak annak függvényében, hogy
hány szavazó vetette fel magát a nem- Kőbányai Német
zetiségi névjegyzékbe. Három főt jut- Önkormányzat
tathattak mandátumhoz azok a nemElnök: Inguszné dr. Barabás Rita
zetiségek, amelyeknek a választások kiElnökhelyettes:
írása napján száznál kevesebb jegyzett
Nyitrainé Molnár Gabriella Mária
választójuk volt – e határ felett pedig öt
Tag: Nagy Ildikó
jelölt szerezhetett képviselői mandátumot. A népesebb nemzetiségek közé KőKőbányai Örmény
bányán a roma és a görög tartozik.
Önkormá
nyzat
Az alakuló ülések forgatókönyve hasonló volt: elsőként a nemzetiségi lisElnök: Bacsa Gyula
táról mandátumot szerzett képvise- Elnökhelyettes:
lők tettek esküt. Ezt követően az egyes Lőrinczi Árpád Szabolcs
nemzetiségi önkormányzatok elnököt Tag: Takács Éva
és elnökhelyettest választottak, illetve
eldöntötték, hogy magyar nyelvű vagy Kőbányai Roma
anyanyelvükön kiállított képviselői igaÖnkormányzat
zolványt igényelnek a polgármesteri hiElnök: Halász Dezső
vataltól.
Elnökhelyet
tes: Didi László (1954)
A megalakult önkormányzatok feladaTagok:
Daróczi
János
ta, hogy ápolják nemzetiségük nyelvét,
Puporka
Krisztián
kultúráját. A hagyományőrzés mellett
azonban igyekeznek bemutatni magukat, szokásaikat, értékeiket a teljes la- Kőbányai Román
kosságnak is. Ez utóbbi téren a kőbányai Önkormányzat
nemzetiségek kiemelkedően jól „muzsi- Elnök: Oprea Constantin
kálnak”. Gondoljunk csak a görög, szerb Elnökhelyettes: Székely Sándor
és bolgár összefogással minden év má- Tag: Fajka Anna
jus végén megrendezett zenés-táncos
Balkán-estre. A látványos műsor ezres
Kőbányai Ruszin
tömeget vonz a Mély-tó partjára, ahol
nemcsak a lüktető balkáni dallamokba Önkormányzat
kóstolhatnak bele a látogatók, de meg- Elnök: Medveczky Katalin
ízlelhetik a legautentikusabb nemzeti Elnökhelyettes: Zsigray Valentyina
specialitásokat, így a cacát, a csevapot Tag: Szenyko Irina
vagy a szuflakit. Szintén nagy siker évről évre az Ukrán Gasztronómiai Nap, Kőbányai Szerb
de hosszan sorolhatnánk még nemze- Önkormányzat
tiségeink gyermeknapi és hagyományElnök: Szabó Bogdán Árpád
őrző rendezvényeit, szakköreit, nyelvElnökhelyettes: Dokic Sanja
klubjait és a délszláv táncházakat is.
Tag: Szabó Biljana Adél
A megválasztott képviselőknek gyakorlatilag azonnal munkába is kellett
állniuk. Az idő ugyanis sürgeti őket, Kőbányai Ukrán
hiszen mihamarabb meg kell szervez- Önkormányzat
ni a szokásos Mikulás-ünnepségeket, Elnök: Petrovszka Viktória
illetve az azzal szinte egy időben meg- Elnökhelyettes: Deák Inga
tartott nemzetiségek hagyományőrző
Tag: Risko Roman
karácsonyi ünnepségét.
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A kerület nem engedhet az eddigi takarékos gazdálkodásból

Kőbánya új
nemzetiségi
testületei

Munkában a szerb
önkormányzat
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– A választók bőven több mint
50 százaléka szavazott önnek
bizalmat. Miben látja a sikere
titkát?
– Először is köszönöm szépen
mindenkinek a választáson
való részvételt. Főként azoknak, akik megtiszteltek a szavazatukkal, de azoknak is, akik
most nem rám adták a voksukat. Természetesen az utóbbiakat is képviselni fogom, és még
többet fogok tenni azért, hogy
rászolgáljak a bizalomra. A győzelem záloga talán az volt, hogy
a kőbányaiak a saját szemükkel
látják a város fejlődését, azt,
hogy az egykor lesajnált kerület egyre inkább egy színes, aktív városrésszé válik, amelynek
életét az összetartó közösségek
is formálják.
– A testület ezzel szemben 9
: 8 arányban baloldali többségű lett. Gondolom, nem erre
számított.
– Azt vártam, hogy a frakciónk a képviselő-testületben is
többséget szerez. Ám ha más
kerületek választási eredményeit nézem, akkor nem lehet
okunk panaszra – valóban a lehető legkisebb a különbség a
baloldal és a jobboldal támogatottsága között.
– A végleges eredmény nem
könnyen született meg. Az újraszámlálás miatt olyan véleményeket is hallhattunk,
hogy a Fidesz görcsösen ragaszkodik a hatalomhoz.
– Akik ilyet mondanak, azoknak újra kell gondolniuk a demokráciáról alkotott véleményüket. A Fidesz–KDNP jelöltje – hiszen maga döntött arról, hogy a bírósághoz fordul – a
demokráciához ragaszkodott.
Gondoljunk bele! Kőbányán 75
ezren élnek, és egyetlen szavazaton múlt egy mandátum kimenetele, és azon a mandátumon a testületi többség sorsa.
Éppen ezért a választók is joggal várták el annak bizonyosságát, hogy valóban a népakarat érvényesül. Minden demokrata érdeke a tiszta helyzet. Sőt tovább megyek. Véle-

ményem szerint a győztes Huszti András Norbert személyes
érdeke is volt az újraszámlálás.
Most öt éven át tökéletes legitimációval, emelt fővel végezheti a munkáját, a mandátumát
senki nem kérdőjelezheti meg.
Éppen ezért még egyszer külön gratulálok neki, és jó munkát kívánok.
– Attól nem tart, hogy a szoros eredménynek Kőbánya
ihatja meg a levét? Gondoljunk csak a 2010-es évek elején látott esztergomi példára.
A politikai szembenállás miatt még a közvilágítást is kikapcsolta a szolgáltató.
– A választás legfőbb üzenetét mindenkinek tudomásul
kell vennie, ami pedig az, hogy
a választók a lehető legszorosabb együttműködésre, közös
munkára és felelősségvállalásra kötelezték Kőbánya vezetőit, képviselőit. Kőbánya fejlesztése a közös ügyünk, és a mostani helyzetben senkinek nem
lesz kibúvója.
– Mekkora esélyt lát a zökkenőmentes együttműködésre? Biztató, hogy Somlyódy
Csaba (MSZP) alpolgármester az alakuló ülésen úgy fogalmazott: mindkét oldal kezében „ott az adu”, hogy a másik lapjait leüsse, ezért csak a
„párbeszéd, az egyeztetés sziszifuszi munkája” kecsegtet
eredménnyel.
– Én nem egy egymás aduit
elfogó ultipartira vagy snapszerezésre hívom a képviselőtársakat, hanem arra a játékra, amit
már közel tíz éve űzünk Kőbányán. Ez pedig a Gazdálkodj
okosan! Nézetkülönbségek lehetnek, és valószínűleg lesznek
– hol nincsenek? De Somlyódy alpolgármester úr helyzetértékelése pontos. Ám ha megmaradunk a közös nevezőnél,
vagyis a felelősségteljes politizálásánál, egymás méltóságának tiszteletben tartásánál, és
persze Kőbánya és a kőbányaiak érdekeinek minél messzemenőbb képviseleténél, akkor
nem lehet baj.

– Ha már a gazdálkodást említette… Három helyett négy
alpolgármesteri pozíciót hoztak létre, több lett a bizottság
és két tanácsnokot is választottak. Miért kell a több pozíció, miközben 2010 után éppen az ön vezetésével csökkentették jelentősen a bizottságok és azok külsős tagjainak számát a takarékoskodás
érdekében?
– Az elmúlt két ciklusban a
kőbányai képviselő-testületben a Fidesz–KDNP-nek közel kétharmados többsége volt.
Ezzel a kőbányaiak nemcsak
erkölcsileg felhatalmazták, de
kötelezték is a vezetést, hogy a
saját maga által alkotott programot valósítsa meg, ne más
pártokét. Most viszont változott a helyzet, az erőviszonyok
kiegyenlítettek. Mindkét oldal
elképzeléseinek messzemenően
meg kell jelennie a döntéseinkben, ami értelemszerűen sokkal
több egyeztetést követel. Hogy
az egyeztetés hatékony is legyen, úgy meg kell hogy legyenek a maga szintjei és fórumai.
– A polgármesteri bér ugyan
nem, de a képviselői juttatások több kerületben is emelkedtek. Immár Kőbánya is
ezek közé tartozik.
– Kőbánya mindig a szerényebb tiszteletdíjat fizető kerületek közé tartozott, és ez így is
maradt. Ez ügyben mértéktartó és konszenzusos döntés született, hiszen mindenki támogatta a bérezés mértékét.
– Tudunk egyszerre két
helyről profitálni az előállt
politikai helyzetből? Értem ez
alatt azt, hogy míg a sikeres
Fidesz–KDNP-s polgármester
személye a kormány szemében értékelődik fel, addig
az ellenzéki többség miatt a
főváros vezetése lehet bőkezűbb Kőbányával.
– A politika kőkemény érdekérvényesítésről szól. Nem hiszem, hogy Kőbánya automatikusan olyan helyzetbe kerülne,
mint a válófélben lévő házaspár
egy szem gyermeke, akit mind-

két szülő kényeztetni akar. Ám
minden új helyzet új lehetőségeket rejt, csak meg kell azokat
találni! Úgyhogy a lobbierőnk
már megvan mindkét oldalra. És mint mondtam, a választók olyan helyzetet teremtettek, amelyben a maga területén mindenkinek a legnagyobb
együttműködésben a legtöbbet kell tennie a közös célért –
vagyis Kőbánya fejlődéséért.
– És ön, illetve a megfogyatkozott csapat megtalálja az utat a megfelelő embe
rekhez?
– Ez ügyben azért eddig sem
tétlenkedtünk. Hadd emlékeztessek Kőbánya két nagy „szövetségesével”, Révész Máriusz kormánybiztos úrral és dr.
György István kormánymegbízott úrral elért egy-két eredményünkre a számos további mellett. A kerületben épül
fel az ország első fedett biciklis körpályája (a beruházásról
a 16. oldalon írunk – a szerk.),
de Révész Máriusznak a Rákos-patak menti kerékpárútvonal fejlesztése is szívügye.
A dr. György Istvánnal közös
munkánk látványos eredménye, hogy a Kőrösi Csoma úti
egykori elhagyatott és félkész
Balusztrád irodaházban ma
már a Fővárosi Kormányhivatal több szervezeti egysége működik, ahol a kőbányaiak helyben intézhetik az ügyeiket. És
ott az új Egészségház is, ami a
Bajcsy-Zsilinszky Kórház területén épül fel. De a kormány
eddig is kiemelt figyelmet fordított Kőbányára, elég csak az
Északi Járműjavító több tízmilliárd forintos rekonstrukciós programjára gondolni. Nemcsak a Magyar Állami Operaházat kiszolgáló logisztikai bázis költözött ide, de itt áll majd
a Közlekedési Múzeum világhírű tervezők által megálmodott épülete is.
– És a fejlesztések ügyében
a közös nevező már megvan a
városvezetők között? A testület megalakulása hosszan tartott, volt idő az egyeztetésre.

– Kőbánya az elmúlt években
az egyik leggyorsabban fejlődő
kerület lett a rengeteg beruházásnak köszönhetően. Hogy ez
így is maradjon, abból nem tudok engedni. Az elmúlt évek
stabil gazdálkodásának köszönhetően van és lesz is lehetőség a további építkezésre, de
hogy mik legyenek a főbb irányok, arról konszenzusra kell
jutni. Bízom benne, hogy megkezdett orvosirendelő-felújítás tovább folytatódik, ami első
körben az újhegyi rendelőt és az
Üllői úti „Tengerszemet” érinti.
Bár az elmúlt ciklus legnagyobb
beruházását, az Újhegyi sétány
modernizációját befejeztük, a
Sportliget most futó megújításával még tartozunk az újhegyieknek. Be kell fejezni az Óhegy
park szintén megkezdett rekonstrukcióját is.
– A problémák leküzdéséhez vagy az emberek jobb
életkörülményeinek biztosításához a szomszéd kerületekkel is szövetséget kell kötni – akár a repülőgépzaj, akár
a Kőbányai út felújítása ügyében. Milyen a jövő szomszédpolitikája?
– A volt XVIII. kerületi polgármester, Ughy Attila jelenleg
a Fővárosi Közgyűlés tagja, és
biztos vagyok benne, hogy vele
ott tovább tudjuk folytatni a repülőgépzaj elleni küzdelmet.
Az elmúlt évtizedek Kőbányát
érintő fővárosi beruházásainak
egyike a Kőbányai út megújítása és a villamospálya út közepére helyezése lenne. Ezt az elképzelést korábban a kormány és
az akkor még Tarlós István vezette főváros is pozitívan értékelte. Remélem, az új főpolgármester is úgy látja: egy európai
főváros szinte mértani közepéhez nem méltó egy ilyen út. Ebben a VIII. kerülettel esnének
egybe az érdekeink. Minthogy
a szomszédos kerületekkel sok
esetben azonosak a problémák,
így mindent megteszek, hogy
összefogjak polgármester kollégáimmal, mert így nagyobb
lesz az esély a sikerre.
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A MI KŐBÁNYÁNK

Önkéntességben
is az első helyen

Elkészült az Újhegyi sétány utolsó szakasza

Évek óta
várt utcabál

Ezres tömeg ünnepelte Kőbánya legnagyobb lakótelepének
frissen megépült főutcáját.

Alakuló
ülésen az
önkéntesek

A polgármesteri hivatal átriu
mában tartotta meg alakuló ülését a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) kőbányai szervezete. A kerületek sorában Kőbánya az első,
ahol megalakult a társadalom
és Magyarország hadereje között híd szerepét betölteni kívánó alapszervezet.
Az ünnepi ülésen a kerület
és a 21 kőbányai önkéntes illusztris vendéget köszönthetett: Farkas Bertalan nyugállományú dandártábornokot,
Magyarország első űrhajósát.
A MATASZ az elkövetkező időben ugyanis a kőbányaihoz hasonló egységeket kíván létrehozni a kerületekben. E szervezőmunka egyik fő támogatója és képviselője lesz az asztronauta. A tagság egyébként tiszteletbeli elnökének választotta
dr. Okváth Imrét, az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára főosztályvezetőjét. Az elnöki posztra pedig Dániel Zoltánt, az önkormányzat
katasztrófavédelmi referensét
találták méltónak.
– Fontos, hogy minél több, a kerületi lakosok
számá-
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Perec a legbátrabb
gyerekeknek

Honvédelemből jeles!
Hagyományőrzők
is oktattak

Íjászkodás az
iskolaudvaron
ség lézerlövészetet tanított
a gyerekeknek, a BKV pedig
speciális lőbuszát kölcsönözte, amelyben légpuskával lehetett célba lőni. A hagyományőrző Honvéd Zrínyi
Sportegyesület például a két
világháború magyar huszárfelszereléseivel ismertette
meg a fiatalokat, de bárki beülhetett az előadásokra, illetve kitölthetett teszteket,
hogy ezzel is gyarapítsa honvédelmi ismereteit.

Készítsünk évelő
virágágyat!

Idén is négy kategóriában jutalmazta az önkormányzat azokat a lelkes kertészeket, akik a legtöbbet teszik Kőbánya csinosításáért.

Október 4-e felejthetetlen ünnep lett az Újhegyi lakótelepen élőknek,
hiszen évtizedes álmuk
vált valóra: elkészült az
Újhegyi sétány harmadik és egyben utolsó szakasza, így négy évvel az
első kapavágást követőÓriási siker a kötélgömb
en a közel 20 ezer kőbányainak otthont adó lakótelep óriáshinta, mászófal, állatsiolyan főutcát kapott, amilyen mogató és kézműves-foglalbármelyik európai nagyváros kozások szórakoztatták, míg
a felnőttek orvosi szűrésen
becsületére válna.
A nagy napon már kora dél- és egészségügyi tanácsadáután programözön várta az son vehettek részt. A művház
érdeklődőket az Újhegyi Kö- előtt egy szorgalmas csapat
z ö s s é g i H á z n á l . nagyüzemben sütötte a gyerA gyerekeket kőcöknek a palacsintát is, így
a verőfényes időben a rengeteg játéklehetőséget, a vásári
kikiáltókat és a szórakoztató
műsorokat nézve az ember
azt hihette, hogy a szo-

A lézerlövészet lehetőségét a Magyar
Öttusa Szövetség biztosította

kásos májusi Kőbányai Gyereknap kellős
közepébe csöppent.
A z utcabá l fénypontja azonban még
hátra volt: délután
négykor indult a „nap
legvidámabb menete”. Vagyis a sétány Mádi utca felőli végétől gólyalábas mutatványosok indultak el, nyomukban
a város vezetőivel, akik nemzeti szalaggal átkötött sétapálcát lóbáltak a kezükben.
A felszabadult hangulatot tetézte, hogy óriás állatjelmezes komédiások perecet osztogattak a felvonuláshoz csatlakozó gyerekeknek, míg a tömeget kísérő hangszórókból a
Fogj egy sétapálcát című örökzöld sláger szólt.
A korzózó kőbányaiak voltak az elsők, akik a pihenőiben, zöld felületeiben, kövezetében és homlokzataiban
megújult sétányt immár teljes egészében látták. Egyszerre vehették szemügyre a miniatűr szobrocskákat, a szökőkutat és a csobogót, s a most átadott Bányató és Gergely utca közötti
rész megújult támfalait, páraoszlopait, illetve a gyerekek kedvenceit, így a kötélmászó gömböt (geoball) és a
vízszintes kötéllétrát.
– Tíz éve még nem fogadtam
volna nagy tétben, hogy a sétány ilyen szép lesz – mondta az átadón Mártonffy Miklós, Budapest főépítésze, aki
maga is kőbányai lakos. – Ez
a korzó újjávarázsolta a lakótelepet, az egész környéket felértékelte szellemileg, lelkileg
és anyagilag is. De az értékteremtés annak is köszönhető, hogy a környéket olyan emberek lakják, akik szeretik ezt
a helyet.
A megnyitót követően az
1977-ben épült sétány „fiatalkorát” más módon is sikerült
felidézni, nem csak az ünnepi
beszédek visszaemlékezéseiben. A Széchenyi iskola előtti téren DJ Dominique retro diszkóval szórakoztatta az
időközben legalább ezerfősre
duzzadt tömeget, és a közönség estig bulizhatott a nyolcvanas évek legnagyobb magyar slágereire.
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KERT ÉS BALKON

Tiszta udvar,
rendes kerület

Ismerkedés a
történelemmel

A diákoknak jó buli, a szervezők számára minden várakozást felülmúló siker lett
a szeptember 25-e és október 19-e között megtartott
Honvédelmi Diáksportnapok. A rendezvény keretében a Kőbányai Sportszövetség összesen hat kerületi
iskolában szervezett sportnapot. Minthogy az érintett
iskolák egy-egy társintézmény diákjait is vendégül
látták, így összesen mintegy
háromezer felsős vett részt a
honvédelmi nevelést visszacsempészni hivatott játékos
vetélkedőkön.
A hagyományos sportprogramokat – kötélhúzás, labdajátékok stb. – az egyes iskolák szervezték meg, a sportszövetség pedig partneregyesületei segítségével biztosította a honvédelmi hátteret. Mint Potos Ilona elnöktől
megtudtuk, a Magyarok Madara Íjászegyesület íjászatot, a Magyar Öttusa Szövet-

Elismerés 347 városszépítőknek

Vidám menet
végig a sétányon

Farkas Bertalan is
szervezőmunkát végez

ra rendezett eseményen jelenjünk meg, így a Halászléfőző
Fesztiválon, a Szent László Napokon vagy a Rendvédelmi Napon – mondta el lapunknak Dániel Zoltán. Az elnök ugyanis a
létszámbővítésre is nagy hangsúlyt helyez, s minden büntetlen előéletű, erkölcsileg feddhetetlen magyar állampolgárt
vár a szervezet soraiba. Az önkéntesek a mataszbp10@gmail.
com címen jelentkezhetnek, s
különleges helyzetekben vállalásaiknak megfelelően kaphatnak feladatot, legyen szó akár
háttérmunkáról vagy például
természeti csapás esetén területvédelemről.
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Elismerés
Radványi
Gábortól

Továbbra is töretlen a Tiszta udvar, rendes ház
mozgalom népszerűsége. A növekvő érdeklődést mi sem mutatja jobban, mint
hogy idén a táblákért, okleve lekért és egyéb
ajándékokért érkező díjazottakat a szervezők
Ihring Imre közös
már nem a Kőröképviselőnek a
si nagy rendezpolgármester gratulált
vénytermében,
hanem az ötszáz
fős színházteremben kö- Szakgimnázium és Szakköszöntötték. A kezdeménye- zépiskola igazgatója az évezés 2011-es indulásakor még lőkről tartotta meg vetített
csak 15 nevezés érkezett, képes előadását, számtalan
idén pedig már 496-an pá- új ötletet adva a kertek tolyáztak, illetve kaptak aján- vábbi gazdagításához. (Az
lást a környezetüktől – s kö- előadás rövidített változatát
zülük 347-en részesültek po- Hajnal Sándor külön rovatázitív elbírálásban.
ban olvashatják.)
– Sétányaink, parkjainak
Ezt követően a díjazottak
rendben tartása többnyire az aulába sereglettek, ahol
az önkormányzat kötelessé- már hegyekben álltak az okge, de mindenkinek megvan levelek, táblák, virágmagok
a maga felelőssége a kör- és virághagymák. A kerületnyezet szebbé tételében, ha szépítők munkáját az önkormáshol nem, úgy a saját por- mányzat négy kategóriában
táján – mondta D. Kovács Ró- ismerte el. A legtöbben (284bert Antal polgármester, aki en) Tiszta udvar, rendes ház
köszönetet mondott a meg- porcelántáblát kaptak – ez
jelenteknek az egész éves a cím a családi házak, illetlelkiismeretes munkáért. – ve társasházak ízlésesen kiKérem, legyenek továbbra alakított kertjeiért járt a tuis nagykövetei ennek a Kő- lajdonosoknak. Nem szenbányát megszépítő mozga- vedtek hátrányt azok sem,
akik olyan lakótelepeken éllomnak.
A rendezvény keretében a nek, ahol kevés a beültethelegszebb kertek, balkonok tő terület. 43-an ugyanis a
tulajdonosai értékes „to- Virágos Kőbányáért elismevábbképzésen” is részt ve- rést kapták, mert balkonjuhettek. Mint az elmúlt évek- kon igazi zöld oázist hoztak
ben, úgy idén is meghallhat- létre. További tíz vállalkozás
ták Hajnal Sándor előadását. és intézmény a Tiszta, renA Magyar Gyula Kertészeti dezett Kőbányáért cím tulaj-

Dr. Mátrai
Gábor az újhegyieknek
adta át az elismeréseket

donosa lett, valamint ugyanennyien érdemelték ki a Legszebb konyhakert titulust is.
Utóbbiak lehettek a ház körül mértani pontossággal elrendezett, terjedelmes ágyások gondozói, de a lakótelepi
balkonon néhány cserépben
paradicsomot, babot, fűszernövényeket nevelő panellakók is.
Az ajándékokat az egyes
egyéni választókerületek
képviselői, illetve a hivatal munkatársai adták át. Az
egyik legnagyobb pakk éppen a polgármestertől járt.
– Idén is több általunk kezelt társasház kapott elismerést – mondta Ihring Imre, a
BrainHáz Kft. közös képviselője, akinek cége mintegy két
tucat ingatlan ügyeit intézi. –
Az elismerésekre a lakók pályáztak, gyakran ők maguk
tartják rendben a kerteket,
főleg a nyugdíjasok szeretnek tenni-venni. De a társasházakhoz tartozó nagyobb
parkoknál a profi kertészek
is besegítenek, hiszen összesen 40 ezer négyzetméternyi
zöld területért felelünk.

Mindenki azt szeretné, hogy a kertjében mindig nyíljon valamilyen virág.
Az évelők, amelyek némelyik fajtája
gyakorlatilag az év minden hónapjában nyílik, alkalmasak erre. Január,
február, március hónapokban főleg
hagymás évelőkben gyönyörködhetünk a kertben vagy a balkonon.
Az elsők között virágzik a hóvirág
(Galanthus nivalis), apró termete erős növényt rejt, hiszen
a legerősebb fagyokat is kibírja. A következő hagymás növényünk a jácint (Hyacinthus orientalis) március elejétől
virágzik. Március–április hónapban a nárciszfélék (Narcissus ssp.) is virágba borulnak. Az év első hónapjait tehát a
hagymások uralják, habár a kankalinfélék (Primula ssp.) is
korán kezdenek virágozni. Májustól igazán bőséggel választhatunk az évelő virágok közül. Itt van elsők között a
tűzeső (Heuchera sanquinea). Piros, esetleg rózsaszín virágai 30-50 cm magasak, május–június hónapban virágzik. Viszonylag igénytelen növény, szárazság- és árnyéktűrő is. Nagyobb termetű, 80-100 cm-es a szintén rendkívül edzett sásliliom (Hemerocallis ssp.). Június–július hónapban virágzik, általában narancssárga virágokat hoz, de
citromsárga színű is előfordul. Nevét a sásszerű leveleiről
kapta. Július–augusztusban virít a füzérajak (Physostegia
virginiana). Legtöbbször fehér vagy liláskék, de előfordul
rózsaszínű változat is. A pompás varjúháj (Sedum spectabile) szeptemberben nyílik, 40-60 cm magas. Szárazságtűrő,
fénykedvelő növény. Rózsaszín virága van, rendkívül tartós. Őszi virágzó évelő a krizantém (Chrysanthemum ssp.)
hatalmas színválasztékkal. Nem maradhatnak ki az őszirózsák (Aster ssp.) sem egy évelő kertből. Főleg kék, lila és rózsaszín virágaik a fagyokig nyílnak, vagyis november elejéig. Ezeket a virágokat napfényre ültessük. Enyhe decemberben nyílnak a hangák (Erica carnea), általában rózsaszín
virággal.
Gondoljunk bele, eddig mindössze 11 növényt ismertünk
meg, és elértük azt, hogy egész évben valamilyen növény
nyíljon a kertünkben. A fentieken kívül ajánlom a kokárdavirágot (Gaillardia aristata), amelyik kokárdaszerű virágait nyár elejétől egészen a fagyokig ontja. De ne hiányozzon
a kertből a gyógynövényként is ismert kasvirág (Echinacea
purpurea) sem: nagy termetű, fényigényes, közepes vízigényű, dekoratív növény, amely júliustól szeptemberig virágzik.
Az ajánlott növényeken kívül még számtalan évelő kapható az árudákban. Használjuk bátran az évelőket, és használjuk ki azt a tulajdonságukat, hogy egész évben virít valami a kertben. Az sem utolsó szempont, hogy nem kell minden évben újratelepíteni az ágyakat, „csak” ápolni kell azokat, és 8-10 évente teljesen felújítani. Jó kertészkedést kívánok!
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója

Nagytakarítás
szerte a kerületben

Kőbánya több pontját is önkéntes szemétszedők szállták meg
szeptember végén. A kerületi lakosok és a polgármesteri hivatal dolgozói ugyanis csatlakoztak ahhoz a takarítási akcióhoz,
amelyet az FKF Zrt. egész Budapesten meghirdetett.
A takarítási napot szeptember 27-ére szervezte meg a városüzemeltetési osztály, és a
kerület hét részén mintegy
félszázan vették fel a szó szoros értelmében a kesztyűt a
szemetelés ellen. Kisebb-nagyobb csapatok szerveződtek
többek között a Mázsa utcá-

nál, a Sportligetnél húzódó Ökrös utcában, a Kertvárosban, a
Gyakorló utcai lakótelepen és
Gyárdűlőn. A nap végére ös�szesen 144 köbméter lakossági kommunális szemét, sitt és
zöldhulladék került a zsákokba, valamint rengeteg utcán,
elhagyatott területeken heverő ócska bútort is összegyűjtöttek az aktivisták. A megállapodás értelmében a munkagépeket és a zsákokat az FKF Zrt.
biztosította, és a fővárosi köztisztasági cég gondoskodott az
összegyűlt hulladék elszállítá
sáról is.
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Városnézés nyeregből

Acélos
elkötelezettség
Kőbánya Kiváló
Vállalkozása lett
a Pallagi Art Kft.

Ötletes kezdeményezéssel csatlakozott a kerület idén az Európai Bizottság által meghirdetett
európai sporthéthez. Az önkormányzat kérésére a Kőbányai
Bringás mozgalom speciális túrát szervezett,
hogy ne csak
spor t r a , h anem kulturális
értékek felfedezésére is sarkallja a mozogni vágyókat.
A bringá-

sok 15 állomásos helytörténeti túrára hívtak mindenkit,
és a faceb ookos regisztráción több mint kétszázan jelezték részvételüket. A 16 kilométeres távnak az Óhegy parkból
kellett nekivágni, ahol az indulók megkapták a térképet – egy
rejtvénnyel kombinálva. A túra
lényege ugyanis nem a gyorsaság volt, hanem hogy a kerekezők aprólékosan megismerjék
a város építményeit, nevezetességeit. Így nem „csekkolni”
kellett az egyes pontokon, ha-

nem például kinyomozni, hogy
a Szent László-templom főbejárata felett milyen „női név” található.
Az egyre aktívabb Kőbányai
Bringás ötletes programjai
mind több biciklist vonzanak –
már más kerületekből és vidékről is. Az Újhegyi sétányon például három, miniszobrok után
nyomozó kispesti fiatallal futottunk össze, akik lelkesen
nyilatkozták: nem is gondolták
volna, hogy ennyi érdekességet
rejt a kerület.

Pest tragédiájával kezdődött a város felemelkedése

Kőbánya
építőkövei

Készülnek a pást
alkatrészei

A kerekesszékes vívósport számára kifejlesztett pástjaikat
világversenyeken is
használják a sportolók.
Magas minőség, évtizedes
szakértelem, elszántság és
szolidaritás – mindez nemcsak az üzleti életben a siker titka. Az Ökrös utcában
működő Pallagi Art Kft. a kerület megbecsülését is kivívta,
amit mi sem bizonyít jobban,
mint hogy a fémmegmunkálással, dekorációs burkolóelemek készítésével foglalkozó
cég az idei Szent László Napokon a Kőbánya Kiváló Vállalkozása címet kapta az önkormányzattól.
Akárcsak a cég, annak alapító tulajdonosa is ízig-vérig
kőbányai. Pallagi Kende István 1972-ben még a Kőbányai
Szerszámkészítő Szövetkezetben kezdte kitanulni a szakmát. A tehetséges szakember
idővel a saját lábára állt, vállalkozást alapított, ami 1996 óta
működik jelenlegi formájában.
– Eleinte kisebb butikok
fémből készült berendezéseit
készítettük, de hozzánk kötődik az Operaház operabáli át-

A pást Pallagi István
(képünkön) egyedi
tervezése

alakítása is – mesélt a kezdetekről Pallagi Kende István. –
Az embert próbáló feladat volt,
hiszen az 1500 négyzetméteres nézőtérből mindössze 16
óra kellett a székek kiszerelésével és különleges padlózat
építésével kifogástalan báltermet építeni.
Az igazi fordulat 2001-ben
következett be a Pallagi Art
Kft. számára, amikor számítógépes technológiával (CNC)
vezérelt lemezvágó és lemezhajlító géppel kezdtek dolgozni. Egy évvel később már a cég
készítette a Duna Pláza felújításakor az üzletközpont lambéria jellegű fémburkolatait,
mozgólépcső-burkolatait. Azóta több más bevásárlóközpontban – Árkád, Pólus, Allee
– teljesítettek hasonló megrendelést. A budapesti repülőtér vagy a metróállomások

Tervezés a legmodernebb eszközökkel

rekonstrukciójával megújult
csillogó felületek is gyakran
a Pallagi Art szakértelmét dicsérik. A közel két évtized
alatt számos egyedülálló megrendelést teljesítettek, s talán
nincs is olyan kőbányai olvasó, aki ne látta volna sokszor
egyedi tervezésű munkáikat.
Hírük külföldre is eljutott,
többek között készítettek már
különleges mobil árusítókonténert a svájci luxusórákat
gyártó Zenith óragyárnak. Ám
ami igazán figyelemreméltó,
az a vívópást, amit kerekesszékes sportolók használhatnak.

A Pallagi Art referenciái közé
tartoznak számos metróállomás
és pláza
üveg- és
fémburkolatai

– A lányom a Törekvésben
vívott, amikor egyszer a mozgássérült sportolók kerekes
székeit rögzítő egyik pást eltört – mondta Pallagi Kende István. – Kértek, hogy csináljam meg. Amikor megvizsgáltam a szerkezetet, láttam,
hogy jó néhány elemét fejleszteni lehetne, ezért készítettem
egy prototípust.
Egyszerűség és gyors kezelhetőség jellemezte, s emellett
biztonságosabb és stabilabb
lett az új konstrukció. Az újszerű műszaki megoldásokkal kiküszöbölték a korábbi

Havi több százezres fizetésre is számíthatnak a volt rabok

Visszatérés a
társadalomba
Nemcsak súlyos büntetés, de
akár vissza nem térő esély is
lehet a börtönbüntetés – legalábbis ezt bizonyítja a Budapesti Fegyház és Börtön Maglódi úti objektumában szervezett képzés. Az intézményben
évtizedek óta folyik oktatás, a
fogvatartottak elsősorban általános és középiskolai tanulmányaikat fejezhetik be a falak
között. Ám 2019-ben már komoly hangsúlyt kapott a szakmai képzés, amelynek keretében 200 órás tanfolyamon tanulható a kerti járdakövezés.
Idén már két csoport vizsgázott, 14, illetve 15 fogvatartott
szerzett szakképesítést, legutóbb október második felében.
– A cél az, hogy a fogvatartottakat visszatereljük a munkaerőpiacra, valamint rendezzük
családi kapcsolataikat, mert
ezek hatására a szabadulás után

csökken a bűnismétlés esélye –
mondta Tóth Edina tanácsadó
azon a sajtónyilvános bemutatón, ahová a Kőbányai Hírek is
meghívást kapott. – A programban azok vehetnek részt, akik
önként jelentkeznek, és öt éven
belül szabadulnak.
Amennyiben a tanulásnak
biztonsági szempontból nincs
akadálya, úgy a szakemberek
felmérik, milyen egyéb foglalkozásokra lehet szükség a tanfolyam sikeres elvégzéséhez.
Segítő és motivációs beszélgetéseken, csoportos tréningeken ismerik meg jobban a fogvatartottakat, akik életvezetési, kommunikációs, önismereti, valamint agresszió- és konfliktuskezelési tanácsokat kapnak. Az intézet a szabadulás
után sem „engedi el” az egykori
elítélt kezét: segítenek az elhelyezkedésben, a lakhatás meg-

A Drasche-kiállítás ismeretanyaga lenyűgöző aprólékossággal mutatja be a tégla-,
keramit-, fajansz- és porcelángyártás történetét a Helytörténeti Gyűjteményben.

versenyzői „ügyeskedések”
lehetőségét, így a sportolók
nem tudják kihasználni ellenfelük kárára a pástok in
stabilitását. A pástokból elsőként a 2013-as budapesti
világbajnokságra rendeltek
a szervezők tizennyolc darabot. 2016-ban a riói olimpián
már szintén ezeken az eszközökön küzdöttek a kerekes
székes vívósport legjobbjai.
A speciális magyar fejlesztés
eljutott azóta már Dél-Koreá
ba, Chilébe, Ukrajnába, Japánba és az Egyesült Arab
Emírségekbe is.

Utolsó
simítások

Gyakorlat a
börtönudvaron

szervezésében, illetve a családi
kapcsolatok helyreállításában.
Mindezek tükrében nem csoda, hogy a tanulás iránt kiugróan nagy az érdeklődés. Dr. Bajzáth Enikő reintegrációs tiszt
szerint a képzésbe bevont fogvatartottak az átlagnál fegyelmezettebbek, céljaik vannak,
amelyeket el is szeretnének
érni. Külön motivációs erő, hogy
a kenyérkereső foglalkozást tanulók új technológiai eszközökkel ismerkednek meg, illetve havi akár 3-400 ezer forintos fizetéssel járó hiányszakmában szereznek képesítést.

Ez motiválta az
egyik vizsgázót,
Andrást is.
– Nehéz körülmények között
nőttem fel, csak a nyolc általánost jártam ki, ezért szakképesítésem sincs. Ha volt is munkám, gyakran feketén foglalkoztattak – mesélte András.
– Kicsit szégyelltem magam,
amikor tanulni kezdtem, mert
például a számolás is nehezen
ment, bele kellett rázódnom. Viszont nagyon jó volt, hogy nem
kellett az egész napot a zárkában töltenem, és annak is örü-

Marksteinné Molnár
Julianna vezette körbe
a látogatókat

lök, hogy kint lehetőségem lesz
végre szakmunkát végezni.
A Budapesti Fegyház és Börtön projektje egyébként a 2016
és 2020 között 4,2 milliárd forintos uniós forrásból megvalósuló Fogvatartotti reintegrációs program egyik eleme. A program időtartama alatt 4600-an
vehetnek részt a reintegrációt
segítő képzésekben, foglalkozásokban.

Minden várakozást felülmúlt a
júniusban átadott, ősszel pedig
véglegesen megnyílt Helytörténeti Gyűjtemény első időszaki
kiállítása, a Drasche gyár története – a téglától a porcelánig
című tárlat iránti érdeklődés. A
vendégkönyv hemzseg az igényes munkát megköszönő bejegyzésektől, amelyek nem fukarkodnak a dicsérő jelzőkkel.
Októberi ottjártunkkor is szépen szaporodott a gratulációk
száma, hiszen az EGIS Vegyész
Szakszervezet Nyugdíjas Tagozatának 25 fős csapatát vezette végig a tárlat megálmodója
és berendezője, Marksteinné
Molnár Julianna, aki önkormányzati képviselő is.
– Kőbánya felemelkedésének kezdete egybeesett Pest
1838-as tragédiájával – kezdte a százötven esztendőt átfogó időszak ismertetését Marksteinné Molnár Julianna. –
A nagy árvíz a vályogból készült házakat elsöpörte, a városvezetés pedig úgy döntött,
az újjáépítéshez már csak égetett téglát lehet használni. Ehhez gyár kellett, és Pest a Rákos-patak mentén 52 hektárnyi saját területet bocsátott
Alois Miesbach osztrák gyáros rendelkezésére a téglagyár
felépítéséhez.
Miesbach jó választásnak bizonyult. Nemcsak fél év alatt
építette fel gyárát, de az a történelem viharainak is ellenállt: egészen 1992-ig üzemelt a
Jászberényi úti törzsgyár különböző formában. Ebben a
gyermektelen mágnás örököseinek, így unokaöcsének, a későbbi névadó Drasche Henriknek is kiemelkedő érdemei voltak, hiszen a rátermett vezetés
hosszú évtizedekig jó ütemben ismerte fel a piaci igényeket. A kemény, jellegzetes sárga színű útburkoló keramitlapok készítéséhez külföldről hívott ide mérnököt, vagy látva
a polgárosodás kínálta lehetőséget, 1908-ban porcelángyártásba kezdett.
Marksteinné Molnár Julianna nemcsak szenvedéllyel
mesélt a történelmi tényekről,
de bő egyéves kutatómunkájának hála, sok olyan sztorit osz-

tott meg hallgatóságával, amelyeknek még nyomát sem leljük az interneten. Így például az üzem az első világháború alatt keramit helyett korpás
kétszersültet gyártott a katonáknak, a vezetés a Zsolnaytól is csalt el szakembereket,
vagy hogy nemcsak Hofi Géza
humorista dolgozott a későbbi Kőbányai Porcelángyárban,
hanem eltiltása alatt Bárdy
György színművész is. A tárlat fő attrakciója a vezetés végére maradt: korhű berendezések között lehetett megtekinteni az elmúlt száz évben készült
porcelánokat – így a teáskészleteket, tálakat, bögréket, illetve a festett dísztárgyakat.
Sajnos a dicső múlt
mellett a gyárkomplex u m ha nyatlásáról is szót
kellett ejteni, így a háború utáni csőd-

ről, államosításról, a
rendszerváltás környékén pedig mind a
tégla-, mind a porcelángyártás leállásáról. Bár biztató, hogy
a Jászberényi út melletti üzem egyik épületét a porcelánok gyártásával foglalkozó WitegKőporc vette meg, így a nagy
múltú iparág máig honos Kőbányán.
A felejthetetlen idegenvezetésből a látogatókn a k dup -

Remekművek
a vitrinben
lán is kijutott, hiszen
a szomszéd teremben látható dó tárlaton Verbai Lajos helyállan- történész, a gyűjtemény vezetője, és Földényi Krisztina múzeumpedagógus Kőbánya
aranykorát idézte
fel a vendégeknek.

Horrorlabirintus
a pincék mélyén

A horrorbohóc csak látogatóba jött

Állítólag csak
barátkozni akarnak...

Melyik rémfilmből ismerős?

Vérfagyasztó élményben
volt részük halloween éjjelén azoknak, akik letévedtek a pincerendszerbe. Az
önkormányzat szervezé
sében 30-40 fős csoportok
indulhattak a sejtelmes járatok felé, ahol élőholtak,
őrült gyilkosok várták őket
– egy horrortársulat tagjainak személyében.
A hátborzongató ese mény elején a profi ijesztgetők embereikre akadtak,
mert a Kőbányai Bringás
mozgalom halloweeni kerékpáros felvonulásának
biciklisei érkeztek a helyszínre – banyák, zombik és
a rémfilmekből ismert hor-

rorbohócok
képében. Ám
hamar kide rült, hogy a hivatásos fantomokon ne m
lehet túltenni. Egy zavart boszorkány
már a belépést követően
olyan hangon visítva óvott
mindenkit a továbbmeneteltől, hogy ketten is vis�szafordultak. De még hátra voltak a fémcsövekkel a
padlót csapkodó Quasimodók, a mindenkit összetapizó leprások, a rácsokon át
ruhákba kapaszkodó zombik és a horrorkórház, ahol
ágyra kötözött élőhalottak

vonaglottak, kezüket segítségért nyújtogatva.
Az igazi próbatételt a szabadulás előtti pillanatok jelentették. Mikor már látható volt a kijáraton át beszűrődő fény, az utolsó métereken a texasi láncfűrészes
rontott elő a sötétből – természetesen a már menekülni vágyók arca előtt lóbálva a hangosan brummogó motoros fűrészt.
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Wolf Kati különleges Queen-dalokkal érkezett

Királynő Kőbányán
Ritkaságszámba menő produkcióban lépett fel Kőbányán Wolf Kati. Az énekesnő november 9-én a Budapest Jazz Orchestrával különleges Queen-feldolgozásokat adott elő. A 2010-es X-Faktor tehetségkutató és a 2011-es Eurovíziós Dalfesztivál sztárjával nemcsak a mostani műsorról, hanem önkéntes
munkáról és zeneszerzésről is beszélgettünk.
sikerült megtöltenünk taneszközökkel az iskolatáskájukat.
– Miért volt különleges a
kőbányai előadás?
– A Budapest Jazz Orchestrával léptem fel, Kocsis Tiborral és Csordás Leventével. A Budapest Jazz Orchestra világszínvonalú magyar big
band, velük mindig óriási élmény és öröm fellépni. Ezen a
koncerten Queen-dalok hangzottak el, amelyeket speciálisan erre a zenekarra hangszereltek. Az előadás különleges
zenei csemege volt, mert egyrészt ismert nagy rockslágerek is megszólaltak, másrészt kevésbé ismert jazzes
dalok is, és mindezeket ezzel a nagy zenekarral óriási
élmény énekelVÁLTÓTÁRS
ni, de a visszaAK
Homonnay Zs
jelzések alapolt és Szabó P.
Szilveszter
zenés estje
ján hallgatni is.
November 24
Rendkívül nyi-én (vasárnap)
15 órától
a Kőrösiben
tott es jókedvű közönségünk
D R . G O O G LE
, AM I M IN DE
volt
Kőbányán!
NT
M E G O LD ?
– Édesapja,
Pataky Enikő
előadása a Nyu
Wolf Péter, Ergdíjasok
Akadémiáján
kel Ferenc- díNovember 27-é
n (szerda) 15 ó
jas zeneszerrától
a Kőrösiben
ző, akinek most
a nyomdokaiba
MYFOLKFES
T – N E M Z ETK
lépett
a Próbáld
ÖZ I
FOLKLÓR TA
LÁLKOZÓ
még!
című
számáA Sveti Sava N
éptánccsoport
val.
Miért
váratott
(Bel
és a Tabán Nép
tánccsoport m grád)
űsora
November 29
-én (péntek) 19
órától
a Kőrösiben. A
belépés díjtalan
!
HOLLE ANYÓ
S EG ÍT
a Pódium Szín
ház mesejáték
a
November 30
-án (szombat)
10 órától
az Újhegyi Kö
zösségi Házban
C SÁRDÁS KIR
ÁLYNŐTŐL
MÁG NÁS M IS
KÁIG
a Pódium Szín
ház operettgál
ája
November 30
-án (szombat)
14 órától az Újh
egyi Közösség
i
Házban
– Nyolc éve az Ökumenikus
Segélyszervezet iskolakezdő adománygyűjtő akciójának az arca. Miért fontos önnek a karitatív munka?
– Az önkéntes munkától sokkal többet kapok, mint adok.
Minden alkalommal feltöltekezek belőle, és helyreteszi bennem a fontossági sorrendet. Úgy nőttem fel, hogy
figyeljek a környezetemre, és
ha valahol segíteni tudok, hajrá! Szerintem ez nagyon egyszerű: adni jó, és kész. Ezt mások is így érzik, hiszen hála az
emberek adakozókedvének,
ebben az évben is ezer rászoruló kisiskolásnak segíthettünk elkezdeni az iskolát,

PROGRAMAJ
ÁN

LÓ

magára eddig ez a próbálkozás?
– A zeneszerzés egy szakma, és én még mindig nem
gondolom magam zeneszerzőnek. Egyébként a dalt sem
egyedül írtam, hanem Kraj
czár Péterrel, aki ténylegesen
zeneszerző. Szerettem volna
már rég együtt alkotni valakivel. Olyan dalt akartam,
ami kevésbé elektronikus,
inkább hagyományos hangszerekre írt szerzemény, és
nagy örömömre szuper vis�szajelzések érkeznek a közönségtől. A dalszöveg Major Eszter csodálatos munkája. Az pedig külön öröm, hogy
apukám megdicsért, pedig ő
már a komolyzene világában
dolgozik, nem egy mai popzenerajongó.
– Az édesapjával gyakran
dolgoznak együtt?
– Néha egy-egy koncertre
összehoz minket a sors, és nagyon élvezzük ezeket az alkalmakat. Ilyenkor az ő csodaszép dalait énekelem, és ő kísér zongorán. Egyébként nagyon szoros a kapcsolat a szüleimmel, de a színpadon és a
próbákon mi „dolgozunk”, ott
profi felkészülés zajlik. Ennek
ellenére nagyon sokan szoktak odajönni az ilyen koncertek után, hogy mennyire
jó volt érezni a kettőnk közti
kapcsolatot, szeretetet.

– A 2011-es eurovíziós slágerének (What about my
dreams?) interneten fellelhető videóira máig érkeznek külföldről is olyan kommentek, hogy a dalt anno a
zsűri méltánytalanul alulértékelte. Kapott már elégtételt az oly sokak szerint méltatlan lepontozásért?
– Az Eurovíziónak rendkívül nagy és erős rajongói bázisa van, ők ezt a dalt
himnuszként szeretik. Én
az akkor még kicsi lányaim miatt nem vállaltam európai koncerteket, de az elmúlt két-három évben már
igen. Az eurovíziós közönség

H ELTAI J ENŐ
:
A TÜ N D É R L
AKI LÁNYOK
a Zenthe Fere
nc Színház
vígjátéka
December 8-á
n (vasárnap)
15 órától a Kőrö
siben

nemcsak az akkori versenydalomat, de a többit is ismeri,
szereti, ami bizonyítja, hogy
ez a dal mégiscsak az egyik
legjobb volt 2011-ben… Most
voltam Bécsben, és utazom idén Spanyolországba és Dániába is. Ezeken
az eurovíziós fellépéseken a közönség velem énekli a dalt,
és ennél nagyobb
boldogság egy
énekesnőnek
nem kell.

Szüreti mulatság
a Csősztoronynál

Két napon át zene, tánc
és szüreti hangulat jellemezte Kőbányát szep
tember végén. A hónap
utolsó hétvégéjén tartották meg a Nemzetközi Néptánc Fesztivált,
amely a Kőrösiben kezdődött táncházzal, s a
Törekvés néptáncegyüttes és a Tébláb Alapfokú
Művészeti Iskola tánc
csoportjai mellett a balánbányai Ördögborda néptáncegyüttes is fellépett.
A táncosokkal másnap a Szüreti Fesztiválon újra találkozhattak a kőbányaiak. Délelőtt
immár a Csősztorony előtt
szólt a Bara zenekar muzsiká-

Mint kilenc esztendeje minden
évben, idén is megtartja Adjunk
a húroknak!... és a rászorulóknak
is! elnevezésű jótékonysági koncertjét dr. György István és a Póka
Egon Experience zenekar. A mindig meghitt, barátságos hangulatú eseményen a kormánymegbízott mellett fellép Póka Egon
basszusgitáros, Szakadáti Mátyás
dobos, ifj. Tornóczky Ferenc szólógitáros és Sipeki Zoltán gitáros,
illetve ezúttal is megcsillogtatják
tehetségüket a Kőbányai Zenei
Stúdió tanulói.

egy olajfa szoborral ajándékozták meg.
A görög diákok hotelben laktak, s minden nap érdekes felfedezéseket tettek a magyar
fővárosban. Többüknek már a
repülőút és a külföldre utazás
is újdonság volt, de ezt is felülmúlta a Parlamentben tett látogatás; a Hősök terére, a Váci utcába és a Budai Várba szervezett kirándulás pedig már hab
volt a tortán. Hasonló városnézésen vettek részt Kőbányán
is: a kerületben Verbai Lajos, a
Helytörténeti Gyűjtemény ke-

ja, zengett a sok ismert népdal. A zene és a lendületes tánc
jól illett a helyi programokhoz,
amelyeken a látogatók például
friss mustot készíthettek kézzel tekerős présgépen, kézműves-foglalkozásokon fejleszt-

hették ügyességüket, de részt vehettek a népi játékokon
is. A viseletbe öltözött táncosok jelenlétével azonban a
szervezők nem titkolt célja volt az is,
hogy a népi kultúrát közelebb hozzák a fesztiválozókhoz, illetve a gyerekek határon túli fiatalokkal találkozzanak. A Kőbánya testvérvárosából érkezett Ördögborda
azonban sokaknak már ismerős volt, ha máshonnan nem, a

A koncertsorozat 2011 óta tartó
története során már 24 millió forint adomány gyűlt össze. Ebből a
pénzből korábban segítettek már
többek között nehéz sorsú gyerekeket és családokat, valamint otthonban élő időseket is, az utóbbi
négy alkalommal pedig gyermekek nyári táborozását támogatták.
Az idei koncertet 2019. december 6-án 19 órától rendezik meg a
KÖSZI-ben (1105 Budapest, Előd
utca 1.). A belépés a hagyományokhoz híven ingyenes, az adományozás önkéntes.

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
A KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL MELLETT
1102 Budapest, Szent László tér 2-4.
Nyitvatartás: 2019. december 1-től 2020. január 31-ig, naponta 9 órától 20 óráig.
ÉS ÚJHEGYEN, A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ELŐTTI TERÜLETEN
1108 Budapest, Harmat utca 196-198.
Nyitvatartás: 2019. december 1-től 2020. január 31-ig, naponta 9 órától 20 óráig.

p   
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Kesztyű használata kötelező! I Korcsolyabérlés mindkét helyszínen: 500 FORINT/PÁR/ÓRA
zelője kalauzolta el őket a főbb
látványosságokhoz.
A vendégeknek lehetőségük

volt egy szentendrei kiruccanásra is, de végül eljött a kön�nyes búcsú ideje.

televízióból. Az erdélyi csoport
ugyanis 2012-ben a Felszállott
a páva népzenei és néptánc tehetségkutató vetélkedő közönségdíjasa volt.
Az Óhegy parki vigasság délben szüreti felvonulással folytatódott, a zenészek, táncosok
menete a Kőrösi felé vette az
irányt. A kulturális központban délután a Nemzetközi Néptánc Fesztivál és a IX. Koccintós Fesztivál gálaműsora vette
kezdetét, majd kirakodóvásár
és a Kóborzengő zenekar táncháza zárta a vidám napot.

Korcsolyázz
   
ã?**
két  P %

Újra a húrokba csapnak
dr. György Istvánék

Görög vendégek, magyar vendégszeretet

Feledhetetlen őszi napokat töltöttek Budapesten
azok a gyerekek, akik Kőbánya görög testvérvárosából, Litochoróból érkeztek. A cserediákprogram
keretében több mint egy
tucat 13-15 éves fiatal látogatott a magyar fővárosba,
akiknek aligha lehetett panaszuk a kényelemre vagy a
vendéglátókra – így a Zrínyi
Miklós Gimnázium diákjaira. Az utazókat Radványi Gábor alpolgármester is fogadta a városházán, őt az érkezők
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Wolf Kati
rendszeresen
lép fel a Mátyástemplomban is,
ahol idén is lesz
adventi koncertje

(A G RINC S) A
KI ELRABOLT
A
A KARÁC SO
NY T
a Pesti Művész
Színház zenés
mesejátéka
December 4-é
n (szerda) 10 ó
rától
a Kőrösiben
M INTHA ELV
ÁGTÁK VOL
a L’art pour l’a
rt Társulat mű
sora
December 5-é
n (csütörtök)
19 órától a Kőrö
siben
A M IKU LÁS
VARÁZ SÓRÁ
JA
a Pódium Szín
pad előadása
December 6-á
n (péntek)
10.30-tól a Tö
rekvés
Művelődési Kö
zpontban
(A belépés gye
rekeknek
díjtalan, de reg
isztráció
köteles!)
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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 a Kőbányai Kiskakas Óvoda egyik kedvencét kaptuk meg, amit Nagy Erika óvodapedagógus írt, a rajzot pedig a
Süni csoportosok készítették.

Gyuri csiga
kalandjai

A fősorok a halottak napja alkalmából Juhász Gyula aktuális idézetét rejtik.

SZU
DO
KU

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

Felismered az összes állatot a képen?
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy patakocska a falu szélén, közel az
erdőhöz, és ennek a pataknak a partján
volt egy nagy, mohás kő. A nagy, mohás
kő alatt lakott egy hosszú, nyálkás, lassú, de igen szelíd kis állat a mamájával,
a fején két kis pálcikán egy szempár nézelődött, a hátán egy kemény szerkezet
ékeskedett. Ő volt Gyuri, a csiga. Ritkán
hagyták el a patakocska partját, mindig csak a környéken csúsztak-másztak, eledelt szereztek, aztán visszatértek a rejtekhelyükre.
Egyik reggel azt gondolta magában
Gyuri, hogy elmegy világot látni, bebarangolja az erdőt. Nem szólt a mamájának, csak elindult, csúszkált árkonbokron, levélen, száraz gallyakon, amikor összetalálkozott Bóbitával, a pillangóval. Bóbita épp virágport gyűjtött
egy nagy lila virágról, és megkérdezte
Gyurit:
– Hová mész, te lassú csiga?
– Bebarangolom az erdőt – mondta
Gyuri.
Bóbita nevetett egy nagyot, és azt válaszolta:
– Te három hét alatt se tudod bejárni az erdőt, én meg tíz perc alatt átrepülök rajta – és ezzel el is repült.
Gyuri nagyon elszomorodott, de csak csúszott tovább. Ahogy haladt
beljebb az erdőbe, találkozott Sanyival, a sünivel, Bogyóval, a gyíkkal, és
Bercivel, a hörcsöggel, akik mindannyian kinevették a lassúságáért. Gyuri nagyon elkeseredett, amiért mindenki kinevette, vissza is akart menni
a mamájához, amikor találkozott Cincogival, az egérkével.
– Szia, Gyuri! Hová mész? – kérdezte Cincogi.
– Bebarangolom az erdőt – válaszolta Gyuri, és azt gondolta, hogy majd
Cincogi is nevet rajta. Cincogi azonban nem nevetett, hanem megkérdezte, hogy lehetnek-e barátok.
Gyuri boldogan válaszolt:
– Igen!
Így aztán együtt indultak tovább. Cincogi vígan rohant előre, mindent
félredobott, ami Gyuri útjába került, így a kis csiga is könnyebben haladt.
Nagyon sok óriási állatot láttak, de ők mindegyik elől elbújtak, nehogy
felfalja vagy összetapossa őket valamelyikük.
Boldogságban, vidámságban telt a napjuk, sok mindent felfedeztek, sokat nevetgéltek. Cincogi nagyon sok új dolgot mutatott Gyurinak. A kis
csiga nagyon boldog volt, de a boldogság nem tartott sokáig. Épp egy erdei úton akartak átkelni, amikor egy szénával megrakott lovas szekér haladt el mellettük. A szénásszekér kereke ráment egy kőre, ami felpattant,
ráesett Gyuri házára, és összetörte azt. Gyuri kétségbeesetten sírdogált.
– Mi lesz velem, ha esik az eső vagy fúj a szél, hová fogok bebújni?
Cincogi próbálta vigasztalni, de hiába. A kisegér csak gondolkodott: mit
tehetne a barátjáért? Eszébe jutott, hogy elviszi a családjához, talán ők
segítenek kitalálni valamit. Elmondta Gyurinak a gondolatát, aztán elindultak az egérlak felé. Cincogiék az erdő közepén lévő tisztáson laktak,
egy nagy üregben.
Amikor megérkeztek, már a nap is lemenőben volt. Az egerek mind otthon voltak, épp vacsorához készültek. Gyuri csak állt és bámult: ő ennyi
egeret egy helyen sose látott. Cincogi elmesélte az édesapjának, hogy mi
történt Gyurival, és kérte a segítségét.
Gondolkodott az egérpapa, aztán eszébe jutott, hogy van nekik egy nagy
gyűjteményük az óriási bükkfa tövében. Odahívta a hét nagyobbik fiát, és
elküldte őket, hogy hozzák ide azt a nagy gyűjteményt. Nem telt el öt perc,
már meg is érkeztek a hatalmas kosárral. Hát volt ott minden; magvak,
fakérgek, papírdarabok és még sok csecsebecse. Egérpapa mondta a fiainak, hogy ezekből készítsenek Gyurinak egy házat.
Neki is fogtak, és addig rágcsáltak mindenféle magvakat, terméseket,
amíg össze nem hoztak egy csigaházat. Gyuri nagyon örült, csak azt nem
tudta, hogyan vigye el. Erre ott termett mellette egérpapa, és egy szempillantás alatt a hátára ragasztotta. Hogy mivel, azt ne kérdezzétek, mert
senki nem látta, biztosan a ragasztót is a gyűjteményéből szedte elő. Gyuri nagyon megköszönte a segítséget, és mivel már szürkület volt, elindult
hazafelé.
Nagyon lassan haladt az úton, amire hazaért, már a hold is világított, és
a csillagok is fényesen ragyogtak. A mamája kétségbeesetten fogadta, és
haragudott is rá, amiért szó nélkül ment el otthonról. Amikor Gyuri elmesélte a történteket, a csigamama nagyon megrémült, és megígértette
fiacskájával, hogy soha többé nem megy egyedül barangolni. Gyuri megfogadta, és békésen tértek nyugovóra.
Ha találkoznátok olyan csigával, akinek összetörték a házát, szóljatok, hogy csússzon az egérkékhez, hátha össze tudnak rakni neki is egy
új házat.
Itt a vége, fuss el véle, csapjon meg az ostor vége!

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 jellemzését.
A tárgyban, kérjük, jelezze a rovat címét: Kőbánya új lakói.

„Szabó Kristóf a nevem, 2019. május 30-án születtem. Egy gyönyörű, tengerkék szemű kisfiú vagyok, aki nagyon szereti a pocakját. Sok nevetéssel jutalmazom a körülöttem levőket, cserébe sok-sok puszit és simogatást kapok.”
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Kétszázan vettek részt a Senior Tízkarikás Játékokon

Ötven felett
a maximumon

A szenior sportolók idén is vetélkedhettek olyan sportágakban, amelyeket többségük most
próbált ki először.
Töretlenül nő a Kőbányai Senior Tízkarikás
Játékok népszerűsége,
állapította meg az idei
versenyre érkező tömeg
előtt köszöntőjében D.
Kovács Róbert Antal
polgármester. A Kocsis
Sándor Sportközpontban megrendezett tornára ugyanis kétszáznál is több 50 év feletti
kőbányai sportoló érkezett, miközben a mezőny
néhány éve, az első versenyen még csak 30-40
fős volt.
Bemelegítés
Az élénk érdeklődésa verseny előtt
nek köszönhetően a bemelegítésre felsorakozók szinte teljesen
megtöltötték a központi
sportcsarnokot. A Fortuna SE gerinctornásai
alaposan átmozgatták
a sportolókat az igénybevétel előtt, de a szokványos gyakorlatokkal
még nem ért véget a kötelező program. A hangAz egyik legnépszerűbb
szórókból a Grease című
sportág a nordic walking volt
amerikai romantikus
vígjáték leg i smertebb
betétdala, John Travolta és Olivia NewtonJohn duettje harsant fel,
Polgármester
Repül a nehéz
és a bemelegítés fergetea szenior
sörösk
orsó
ges rock and roll partyvá
mezőnyben
változott.
A versenyzők ezt kövemost sem szigorú- hatalmas felfújható dartstában a sportról szólt. lába kellett belerúgni a ragatően el is kezdték a pontok és helyezések gyűjtéA Mozdulj Kőbánya! dós labdát.
sét. A tornateremben koprogram részét kéAz idei verseny nevezői hásárra dobásban, dartspező Senior Tízkari- romszorosan is jól járhattak.
ban és vívásban próbálkás Játékok egyben Nemcsak egészségükért tetKét sportág egy rúgással
hatták ki magukat, de
az aktív életet élő öt- tek, illetve közel egy egész napersze a legnagyobb csaven pluszos korosz- pot tölthettek ragyogó időtákra idén is a pingpongaszta- „elsőbálozó”, Radványi Gá- tály egyik legnagyobb kerületi ben egy jó hangulatú rendezloknál került sor. Utóbbi von- bor alpolgármester, focis szá- bulija, és rendre újdonságokat vényen, hanem három szerenzotta igazán az idei verseny mokban – pl. távolrúgás – re- is kipróbálhatnak a vállalko- csés bajnok értékes jutalomegyik legismertebb újoncát, D. mekelt.
zó kedvűek. Idén bárki megis- ban részesült, így egy 100 ezer
Kovács Róbert Antalt, aki alaA többséget idén is rabul ej- merkedhetett a súlylökés mó- forint értékű televízió, egy 60
posan kitett magáért: gyorsa- tette a petanque – vasgolyókat dosított változata, a söröskor- ezer forint értékű táblagép és
sági biciklizésben és a futás- kellett a kijelölt célhoz a lehető sólökés rejtelmeivel. A férfiak egy 50 ezer forintos telefon is
ban is nevezett. A másik neves legközelebb dobni –, de a torna között pedig a dartsfoci tarolt: gazdára talált.

Ötezer nevezés a diákolimpián
A hagyománynak megfelelően idén is a Magyar
Gyula Kertészeti Szakgimnáziumban gyűltek ös�sze a Kőbányai Diákolimpia versenyzői, hogy átvegyék a nekik járó serlegeket. A 2018/19-es tanévben megtartott 32. diákolimpia eredményhirdetésén a fiatalokat igazi példaképek fogadták, hiszen az intézmény aulájában
a kupákat többek között a
KSC úszói – Késely Ajna, Rohács Réka, Berecz Blanka,
Telegdy Ádám és Horváth
Dávid –, valamint a Ferencvárosi TC női labdarúgói közül Mosdóczi Evelin csapat-

kapitány és Fenyvesi Evelin
adták át.
Nagy István, a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója bejelentette, hogy a múlt
tanévben tartott torna az
eddigi legsikeresebb volt, a
több mint két tucat versenyszámban ötezernél is több

nevezés érkezett – a tanulók
több számban is elindulhattak. Az általános iskolák közül a legaktívabbnak a Kertvárosi Általános Iskola bizonyult, míg a legtöbb versenyt

az Újhegy–Sibrik DSE szervezte. A középiskolák között
a legtöbb nevezés és a labdajátékok összetett kategóriájának versenyét a Szent László Gimnázium DSE nyerte.

Jövőre
elkészülhet
a velodrom

Ha minden jól megy, jövőre birtokba vehetik a bringások az
ország első fedett velodromját,
vagyis kerékpáros körpályáját.
A létesítmény a Sportligetben
épül fel.
– A magyar kerékpáros társadalom régi nagy álma, hogy legyen egy fedett velodrom Magyarországon – mondta a Kőbányai Híreknek Révész Máriusz, az aktív Magyarországért
felelős kormánybiztos. – Bár
ilyen körpályák már száz évvel
ezelőtt is épültek az ország több
városában, fedett létesítmény
máig sincs, így Kőbánya ebből
a szempontból élen fog járni. A
Magyar Kerékpáros Szövetség
által kiírt pályázatra többen is
jelentkeztek, de a döntéshozók a
Vuelta Sportiroda önkormányzati támogatással beadott munkáját találták az edzőpálya építésére a legjobbnak.
Révész Máriusz szerint a
költségek mintegy háromnegyedét a kerékpáros szövetség
teremti elő az építkezésre elkülönített kormányzati forrásból,
a többit az önkormányzat állja.
A kőbányai velodrom 200 méter hosszú, faszerkezetű, a kanyarokban döntött pálya lesz.
Bár idővel az országban épülnek komolyabb pályák is, de addig Magyarország legjobb kerékpárosai hozzánk fognak járni edzeni. „Nagyon remélem,
hogy a velodrom már a 2020-as
esztendőre elkészül” – mondta
a kormánybiztos.

