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Az ingatlantulajdonos
feladata a hólapátolás

Hiába az egyelőre enyhe tél, még nem lehetünk biztosak benne, hogy elmarad a nagy havazás. Ezért jó tudni, hogy az ingatlanok előtti járdaszakaszok, de még kerékpárutak tisztántartása is sok esetben a tulajdonosok feladata, aminek elmulasztása
esetén büntetés járhat.
9. oldal

Újranyílt
a Liget téri
bolhapiac

Zöld út
Két évvel a bezárást követően tavaly nyáron újra megnyílt a Kőbányai Bolhapiac. Az egyre népszerűbb „Zsibin” használt cikkek
tízezrei fogadják a vendéget,
s szinte nincs olyan korosztály,
amelyiket ne fogná el a nosztalgia a régi és kevésbé ódon porté10. oldal
kák láttán.

az uszoda
befejezéséhez

A képviselő-testület decemberi ülésén 850 millió forintot
szavazott meg az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújításának második ütemére. Ezzel még a költségvetés elfogadása
előtt kiírható a beszerzési eljárás, ami lényegesen felgyor2. és 7. oldal
sítja az építkezés befejezését.

Húsz éve
Ingyen
korizás
szolgál a
egész
januárban
tavalyi év
tűzoltója
Harmadszor
adta át az
önkormányzat
és a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány a
legjobb kerületi tűzoltóknak
járó elismeréseket. Az év tűzoltója címet
tavaly Halasi
István törzszászlós érdemelte ki, aki
1999-ben csatlakozott a kerületi tűzoltó-parancsnokság csapatához.
11. oldal

December elején két helyszínen is ingyen használható jégpálya nyílt Kőbányán. Bár az enyhe időjárás nem volt kegyes a korisokhoz, esténként megtelt a jég. A Szent László
téren jól megfértek a profik és a sporttal még
csak ismerkedők.
11. oldal

Idén is
jön a
Kiben
van az X?
2018-at követően újra
megrendezi a nagy sikerű Kiben van az X?
tehetségkutatóját a
Kőrösi Kulturális Központ. Az általános és
középiskolás tanulók hét kategóriában
mutatkozhatnak be,
a legjobbak értékes
nyereményekkel gazdagodnak.
13. oldal

Rekorddöntő
Mozdulj Kőbánya!
A Kőbányai Önkormányzat tavalyi kilenc rendezvényén összesen 5356-an
vettek részt. Az igazolófüzetet
415 versenyző küldte vissza, ők
a február eleji Év sportolója választáson sorsoláson vesznek
részt.
7. oldal

Rekorder ejtőernyősétől búcsúzik Kőbánya

16. oldal
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Fejlesztések Kertvárosban

Zöld út az uszodafelújítás befejezésére

Évzáró ülés
a városházán

Térfigyelő kamerákkal, új
járdákkal és köztéri illemhellyel gazdagodik Kertváros abból a több mint 80 millió forintból, amit a városrészben működő Continental
autóalkatrész-gyár fejlesztési hozzájárulásként fizetett.
A kizárólag a Kertvárosban
elkölthető pénz felhasználásáról Kovács Róbert, a városrész önkormányzati képviselője december eleji lakossági
fórumán adott tájékoztatást.
A szükséges fejlesztésekre az elmúlt hónapokban a
kertvárosiak tehettek javaslatot, s nagyon sokan térfigyelő kamerák kihelyezése mellett érveltek. Mint a
képviselő elmondta: ennek
megfelelően egyelőre nyolc

kamerát telepít a város, de
a szerkezetek több irányt is
figyelni tudnak egyszerre,
másrészt alacsony költséggel átszerelhetők, ha más
helyszínen lenne rájuk szükség. A rendszer egyébként
már tervezett bővítése pedig könnyen megoldható a
jövőben.
A pénz mintegy feléből járdafelújítási program is indul. Eddig kilenc szakasz felmérése történt meg, 1800
négyzetméter felület megújítása már biztosan megtörténik. Egy köztéri illemhely kialakítását is kérte a lakosság. Ennek helyszíne változott: a Bársonyvirág utcában, egy régi üzlet helyén áll
majd az illemhely. A döntés

oka, hogy a már meglévő infrastruktúra miatt az eredetileg tervezetthez képest hatmillió forinttal csökken a beruházás költsége.
A 250 ezer eurós (mintegy
81,7 millió forint) fejlesztési
hozzájárulásról 2018 novemberében egyezett meg az önkormányzat és a gyár, cserébe az üzem jelentős fejlesztést hajthatott végre telephelyén. A Continental előtt
két lehetőség állt: a gyár
vagy maga valósítja meg a
beruházásokat – így az áfa
miatt már százmillió forintra rúgott volna az építkezések értéke –, vagy a nettó ös�szeget utalja át a városnak.
A társaság végül az utóbbi
megoldás mellett döntött.

Már igényelhető a 2020-as szám

Óvoda- és iskolafejlesztésre, sportklubok támogatásá- mivel annak kiadásait – mint műforgalmát. (A Mázsa térrel a a kedvező kamatozású hitel
ra és a közterület-felügyelők munkáját segítő rendőrök ahogy a működtetési költsége- 8. oldalon külön foglalkozunk.) felvételét.
ket – az állam állja, így az ál- A képviselő a választ elfogadta.
A városvezetés 8 millió fobérezésére is szavazott meg forrást a testület.
December 19-én tartotta a tavalyi év utolsó ülését a képviselő-testület. A munka Kovács
Róbert (Momentum) interpellációjával kezdődött, a képviselő arról kérdezte D. Kovács
Róbert Antal polgármestert,
hogy a Mázsa térre tervezett,
állami szerepvállalással építendő sportkomplexumra eddig mennyi saját forrást fordított az önkormányzat, illetve

megoldható-e, hogy két létesítmény közül a versenyuszoda megépüljön, de a sportcsarnok ne.
A polgármester röviden elmondta: az eddigi előkészítő munkák elvégzésére a kormány kétmilliárd forintot biztosított, így Kőbánya „nulla forint saját pénzt használt fel”.
A létesítmények megépítésével
kapcsolatban úgy fogalmazott:

lam dönt az építkezés mikéntjéről. A polgármester felidézte, hogy az elmúlt évtizedekben számos meg nem valósult
elképzelés született az ingatlan hasznosítására, de egy időre magánkézbe is került a terület. Ezenkívül a városvezető
úgy vélekedett, a helyszín csak
korlátozottan alkalmas építkezésre, hiszen például egy lakópark- vagy irodafejlesztés tovább növelné a környék gépjár-

A testület 850 millió forint
forrást szavazott meg az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújításának befejezéséhez (erről bővebben a 7. oldalon olvashat). Napirendre került, hogy a
kerület hárommilliárd forintos
hitelt vegyen fel, amiből a város egyrészt a Mocorgó Óvoda
átköltöztetését finanszírozza,
másrészt a Szervátiusz Jenő
Általános Iskola épületét bővítené. A képviselők támogatták

Könnyítés a Hős utcaiaknak

A képviselő-testület legutóbbi ülésén módosította a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló rendeletét. A változtatás
egyik fő eleme, hogy a jövőben az önkormányzat határozatlan időre is létesíthet lakásbérleti jogviszonyt. A beterjesztő Mustó Géza Zoltán
alpolgármester (DK) azzal
érvelt, hogy ezzel felgyorsítható a Hős utca 15/A–B alatti épület kiürítése. A határozatlan időre biztosított lakások reményében az ott lakók
ugyanis könnyebben mondanának le tulajdonukról, illetve a már meglévő határozatlan idejű szerződésükről.

Az ügy előzménye, hogy a no
vemberi ülésen Papp Zoltán
(DK) a Hős utcai kisajátítások
kapcsán interpellált a polgármesterhez, többek között azt
kérdezve: lehetséges-e, hogy
pénz vagy ingatlan helyett az
idősebb lakók határozatlan
időre szóló szerződéssel bérlakást kapjanak. A polgármester
válaszában kitért arra, hogy a
szabályok szerint csak határozott idejű, legfeljebb ötéves
bérleti jogviszony létesíthető.
Ennek oka, hogy ilyen jogviszony esetén a bérlő halálakor
a lakástörvény szerint a vele
együtt élő egyes hozzátartozók
a lakásbérlet folytatóivá válnak, ami csökkenti az önkor-

Hírek
mányzat mozgásterét. A képviselő akkor úgy fogalmazott:
„a Hős utcai kérdésben új megközelítésre van szükség”, ezért

a választ nem fogadta el. A testület így egy a társasházat
érintő ügyekkel foglalkozó albizottságot hozott létre.

Változásokat hozott az új év
Számos változást hozott
2020 az életünkben, a Kőbányai Hírek összegyűjtötte közülük a legjelentősebbeket.
Január 1-jével 8 százalékkal, 161 ezer forintra nőtt a
minimálbér, a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben a legkisebb kereset pedig nem lehet kevesebb 210 600 forintnál. Lényeges könnyítés a nők számára, hogy az év első napjától munkajövedelmük után
mentesültek a személyijöve-

delemadó-fizetés alól azok
az anyák, akik legalább négy
gyermeket szültek vagy fogadtak örökbe, és őket saját
háztartásukban nevelték minimum 12 évig. Életbe lépett
a nagyszülői gyed, vagyis a
még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra.
Rossz hír, hogy nőtt a lottó ára – 50 forinttal. Szintén nőtt a finomra vágott és
egyéb fogyasztási dohány
jövedéki adója, ami mintegy
ötszázalékos drágulást generál. Lényeges változás lesz az

rintos támogatást ítélet meg
az Ihász utcai jégpályát üzemeltető White Sharks Hockey Clubna k eg y jégkarbantartógép megvásárlásához, míg a Kőbányai Diákok
Sportegyesülete részére 4,7
millió forintot különített el.
Utóbbi forrással az önkormányzat a Harmat utcai Darázsfészek Kosárlabda Csarnok berendezéseinek és felszereléseinek beszerzéséhez
járul hozzá. A Kőbányai Református Egyházközség orgonájának évek óta húzódó felújításához szintén 1,5 millió
forinttal járul a város. Kőbánya továbbá jövő évre is biztosította 61 millió forint értékben azoknak a túlszolgáló, illetve szabadidős rendőröknek a bérét és járulékait,
akik a közterület-felügyelők
munkáját segítik mind a térfelügyeleti központban, mind
az utcai járőrözésben.

év közepétől, hogy
7500-ról havi 7710
forintra emelke dik az egészségügyi szolgáltatási járulék azoknak,
akik nincsenek biztosítva. Aki pedig
ezt legalább három hónapig nem
fizeti, az nem vehet igénybe egészségügyi szolgáltatást térítésmentesen, amíg a tartozást
ki nem egyenlíti.
A korábbi hírekkel ellentétben az év kezdetével nem

Első baba
Kőbányán
Idén a Bajcsy-Zsilinszky
Kórház és Rendelőintézetben jött világra az első
budapesti gyermek január 1-jén 0 óra 25 perckor.
A 3120 grammos újszülött az Elvira nevet kapta.
A baba és édesanyja mindketten egészségesek.

Gyilkosság
az év végén

lettek ingyenesek a meddőségi ellátásban használatos
gyógyszerek, illetve a meddőségi kezelések. Erre július
1-ig várni kell.

Bozótvágó késsel ölte meg
három gyermeke szeme
láttára az anyát egy Harmat utcai társasházban a
22 éves K. Dániel december
30-án. A rendőrök egy napon belül elfogták a gyanúsítottat, aki beismerte tettét.
A férfi egy házban lakott az
asszonnyal, de komolyabban valószínűleg nem ismerték egymást.

Ingyen jár
a Kőbányai
Kalendárium
Nemcsak a 2019-es év
fontos eseményeire emlékeztet a vaskos kötet,
hanem mondákat, recepteket és személyes történeteket is rejt a tavalyi
esztendő krónikása.

Idén sem kell nélkülözni a kerület „történelemkönyvét”:
2020-ban is megjelenik a Kőbányai Kalendárium. Az évről évre vaskosabb könyvecske immár a nyolcadik lesz a
leghűségesebb olvasók könyvespolcán, s elődeihez hasonlóan 12 hónapra felosztva eleveníti fel a tavalyi évet.
A közéleti részből vis�szaemlékezhetünk olyan
szívmelengető pillanatokra, mint például az év sportolóinak megválasztása, ami
azért volt különösen nagy jelentőségű, mert négyen is rászolgáltak a kitüntető címre.
Felidézhetjük az Óhegy parki Halmajális forgatagát, a
Balkán-est vérpezsdítő hangulatát vagy a VII. Kőbányai
Blues Fesztivál derűjét. Büszkeséggel töltheti el az olvasót,
hogy tavaly is a Kroó György
Zeneiskola adhatott otthont
a Cziffra György Fesztiválhoz kapcsolódó mesterkurzusnak, ahol a fiatal tehetségeknek a világhírű zongoristák mellett Sárközi Lajos virtuóz cigányprímás is továbbképzést tartott.
A mostani számból sem hiá
nyozhatnak olyan hagyományos tartalmi elemek, mint a
sütiverseny díjnyertes tortái
nak, roládjainak és rágcsáinak receptjei és a kőbányai vonatkozású anekdoták. Ám számos újdonságról is gondoskodtak a szerkesztők. Így minden
egyes hónaphoz időjósló versikék tartoznak, a mesék helyére
szentek életét bemutató regék
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Békés, boldog, közös sikerekben gazdag új
esztendőt kívánok Önöknek! Bízom benne, hogy Kőbányára az idén is olyan kiemelkedő időszak vár, mint amilyen az
elmúlt közel tíz évben volt. 2020 biztatóan kezdődött, hiszen hallhattuk a híradásokban, hogy a főváros első újszülöttje éppen a mi kerületünkben, a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban jött világra. Gratulálok a
szülőknek, jó egészséget és sok boldogságot kívánok a családnak!
Az új esztendő megkezdésével mindig mérlegre tesszük az óévet.
Az eredményeket végig gondolva megállapítható, hogy a 2019-es
év Kőbánya számára az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb időszaka volt. Tavaly számos nagyberuházás készült el, hosszú évek
kemény munkája érett be. Néhány kiemelt fejlesztést említve: végre méltó helyére, a Füzér utca egyik felújított, több mint száz esztendős épületébe került a város helytörténeti gyűjteménye, átadtuk az Óhegy park új játszótereit és a megújult Sportliget első ütemét, befejeződött az Újhegyi sétány teljes rekonstrukciója, új kosárcsarnokot építettünk a Harmat Általános Iskolában – és még
hosszan sorolhatnám, hogy hány út, parkoló és játszótér készült el.
Büszkék lehetünk arra, hogy az állam újabb nagyberuházás helyszínéül választotta tavaly Kőbányát: a Hungexpo területén kétezer fő befogadására alkalmas kongresszusi központ épül.
Az új esztendőben folytatjuk Kőbánya modernizálását, a megkezdett nagyberuházásainkat, köztük az Újhegyi Uszoda teljes
korszerűsítését. Erre a fejlesztésre még a költségvetés elfogadása előtt, pártállástól függetlenül szavazott meg forrást a képviselő-testület, így biztosítva, hogy az építkezés minél hamarabb folytatódhasson.
A kerület jövőjének alakításában továbbra is számítok Önökre!
Az együtt gondolkozásra kitűnő alkalom lesz a január 27-i kerékpáros fórum 18 órától a Kőrösiben, ahol bárki megoszthatja a kerületi kerékpárosélet fejlesztésével kapcsolatos véleményét. A közös ünneplés jegyében pedig a kőbányai nyugdíjasokat invitálom,
hogy minél többen nevezzenek a farsangi mulatsággal hagyományos sütiversenyre, amelyet február 5-én 14 órai kezdettel tartunk
a KÖSZI-ben. Szeretettel várom Önöket!

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

KŐBÁNYAI ÜGYEK A PARLAMENTBEN

A KÖKI és környéke
Ezer literes
bográcsban
főtt a halászlé

Új receptek sikere
a sütiversenyen

Prímásképzés
a zeneiskolában

kerültek, illetve hat, Kőbányához szorosan kapcsolódó személy is megosztja emlékeit a nagyközönséggel. A Kalendárium azonban nemcsak
a lokálpatriotizmust hivatott
erősíteni, hanem a modern kor
szelleméhez mérten hasznos
tippekkel is ellátja olvasóját.

Az egészségtudatosságot és a
környezetvédelmet szem előtt
tartva olyan fortélyokat ismerhetünk meg, mint hogy miként
használhat egy háztartás kevesebb vizet, vagy hogyan juthatunk friss levegőhöz akár a
város kellős közepén.

Így juthat a kiadványhoz
A kiadvány igényelhető e-mailben a kalendarium@kobanya.
hu címen a név, lakcím és telefonszám megadásával, majd a
visszaigazolást követően átvehető az alábbi helyszíneken:
 Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontja (Állomás
utca 26.),
 Kőbányai Polgármesteri Hivatal Újhegyi Ügyfélszolgálata
(Újhegyi sétány 16.),
 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
recepciója (Szent László tér 7–14.),
 KÖSZI recepciója (Előd u. 1.),
 Pongrác Közösségi Ház recepciója (Gyöngyike utca 4.),
 Újhegyi Közösségi Ház recepciója (Újhegyi sétány 16.).

Nem telik el úgy hónap, hogy ne kapnék
megkeresést a kőbánya–kispesti vasútállomás áldatlan állapota miatt. A balkáni
viszonyokat többször szóvá tettem az Országgyűlésben, és néhány napja konzultáltam a felújítás ütemezéséről dr. Fónagy
János államtitkár úrral is. A konzultáció
előzménye, hogy a felújítás csak nem akar
megkezdődni, bár eredetileg 2019-re be kellett
volna fejezni az építkezést. Ehhez képest az újratervezés fázisában
vagyunk, pedig már 2016-ban szóvá tettem, hogy az állomás beázik, a mozgólépcsők használhatatlanok, és a lépcsők is elfogadhatatlan állapotúak.
2018-ban, amikor újra szóba hoztam a beruházás nehézkes megvalósítását, az Országgyűlésben a következő választ kaptam Cseresnyés Péter államtitkár úrtól. „A beruházás megvalósítása 2018
júliusa és 2019 novembere közé volt tehető. Mostanáig elkészültek az előtervek és a kapcsolódó költségkalkulációk, amelyek alapján azonban a kibővített műszaki tartalomhoz a forrás nem elégséges.” Ezért a MÁV Zrt. új tervezői közbeszerzést írt ki. Az államtitkár azt is elmondta: a tervek közt szerepel egy új gyalogos-felüljáró megépítése is.
Eltelt bő egy év, így rákérdeztem – ezúttal nem hivatalosan –
dr. Fónagy János államtitkár úrnál, hogy hol tart az ügy. Azt válaszolta: ha minden jól megy, a tervezői közbeszerzés decemberben lezárul, ezt követi a kivitelezői közbeszerzés, amely várhatóan
2020 nyaráig lebonyolódik. Ezután indulhat az építkezés, amelynek várhatóan 2022 végéig kell befejeződnie.
Ám nem a lepusztult kőbánya–kispesti vasútállomás az egyetlen probléma a KÖKI-n. Folyamatosan kapom a jelzéseket a busz
állomáson és környékén megjelenő koszról, szemétről. Erről még
a kampány alatt tájékoztattam a helyszínen Karácsony Gergelyt,
Budapest azóta megválasztott főpolgármesterét, hiszen a metróés a buszállomás a főváros illetékességi köréhez tartozik. Az egyre gyakrabban észlelt drogos jelenség pedig rendőrségi hatáskör,
a Kispesti Rendőrkapitányság sűrítette is az ellenőrzéseket. Sok
szereplőnek kell összehangolt munkát végeznie ahhoz, hogy a
KÖKI minden része kulturált legyen.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Teljes modernizáció a harmincéves létesítményben

Közös segítség a rászorulóknak az ünnep előtt

Folytatódik az
uszodafelújítás

Külön határozatot fogadott el a képviselő-testület, hogy felgyorsítsa talta, hogy a burkolatot már nincs miaz Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítását.

Adventi
adakozás

A gyimesbükki gyerekek
játékokat kaptak

Decemberi ülésén 850 millió forintot
szavazott meg a képviselő-testület, hogy
az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújításának második üteméhez forrást biztosítson. A ráfordítással az önkormányzat a 2020-as költségvetésben mindenképpen számolt volna, de a büdzsé még
nem készült el, ez pedig késleltette volna a munkálatok folytatását. A pozitív
döntéssel a beszerzési eljárás várható-

an már januárban megkezdődik, és mint
a határozat fogalmaz: ezzel „esély kínálkozik arra, hogy a felújítások a 2020. év
során befejeződhessenek”.
Az uszoda 2018 eleje óta tart zárva,
mert a működtető akkor jelezte: a medence fölött meglazult néhány lambériaburkolati elem. A probléma nem tűnt
súlyosnak, de az azonnali hibák elhárítására szerződött vállalkozó azt tapasz-

Kerülethatáron innen és országhatáron túl is részesültek idős
emberek, illetve nélkülöző gyermekek a felajánlásokból.
A Kőbányai Önkormányzaton kívül
civil szervezetek és magánszemélyek
is igyekeztek szebbé tenni a nehezebb
anyagi helyzetben élők karácsonyát.
Az önkormányzat tavaly is megrendezte decemberi ajándékcsomag-osztását, amelynek keretében 1600 rászorulónak adott hétezer forint értékben
tartós élelmiszert. Széles körű szervezői munka volt a garancia arra, hogy a
kekszeket, csokoládét, konzervet, felvágottat és számos alapélelmiszert
tartalmazó csomagok a megfelelő helyekre kerüljenek. Nemcsak a szociá-

HIRDETÉS

lis és egészségügyi intézmények dolgozói, hanem iskolák, óvodák, bölcsődék munkatársai mellett a választókerületükben élőket jól ismerő önkormányzati képviselők is javaslatot tettek arra, hogy kik kapják segítséget.
Kőbánya önkormányzata ezen kívül
100-100 ezer forintot is adományozott
a kerületben működő idősügyi szervezeteknek (szám szerint 24-nek), hogy
karácsonyi rendezvényüket megszervezzék. Az önkormányzatot az adventi
időszakban rendszeresen több közösség is megkeresi azzal a céllal, hogy

intézmények, rászoruló családok számára adnának karácsonyi ajándékot.
Ilyen esetekben a város közvetítő szerepet játszik. Idén többek között a Hit
Gyülekezete ismét jelezte, hogy kőbányai rászorulók számára száz darab
5-7 ezer forint értékű élelmiszercsomagot osztana. A jótékonykodásból a
Magyarországon élő vietnámiak is kivették a részüket. A közösség magánszemélyek felajánlásaiból 370 ezer forint értékben támogatott a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központon
keresztül iskolásokat, idősklubokat és
fogyatékkal élőket, míg egy magánszemély felajánlásának köszönhetően
a Szivárvány Idősek Otthona negyedmillió forint értékű nagyképernyős tévével gazdagodott.
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és az
önkormányzat munkatársai immár
negyedik alkalommal hirdették meg

Önfeledt szórakozás

akciójukat, amelynek keretében a segíteni szándékozók rengeteg cipősdobozt töltöttek meg ruhaneművel, játékokkal, tartós élelmiszerekkel és tisztítószerekkel. Az ajándékokat Böjte Csaba erdélyi árvái kapták meg, az
adományt a vagyonkezelő munkatársai maguk szállították el, és személyesen adták át a gyimesbükki gyermekotthon lakóinak.
Mindezeken felül számos kőbányai
polgár is a zsebébe nyúlt a jó cél érdekében. A kerületi adventi műsorok alatt a
szervezők idén is meleg italokat osztottak a látogatóknak, akik maguk határozhattak arról, a bögréjükbe töltött
teáért, krampampuliért mennyit fizetnek. A rendezvénysorozat alatt a kőbányaiak összesen 178 ezer forintot ajánlottak fel, amelyet a Bajcsy Kórház újszülöttosztálya kap meg az idei évben.

Rekordokat hozott
a Mozdulj Kőbánya!

Egy kisvárosnyi mozogni vágyót vonzottak 2019-ben a
Mozdulj Kőbánya! rendezvényei. Az egész éven át tartó,
kilenc számban meghirdetett
sportprogramokon 5356-an
vettek részt.
A legtöbben – 1800-an – idén
is az Európai Mobilitási Hét keretében mozgatták meg magukat, ugyanis a változatos
kerületi programokon a családokon kívül iskolások és
óvodások százai vettek részt.
Hasonló érdeklődés kísérte
május végén a Kihívás Napját, amelynek keretében a
szervezők legalább 15 perc
intenzív mozgásra hívták a
jesített kihívásokért peA Kőbányai Önkormányzat idén is bizAz eseménysorozat rendezvényei:
cséteket kaptak, a vervállalkozó kedvűeket. Tökétosítja a kérelem benyújtását megelőző
senyzők 415 igazolófüzetet
letes siker volt az április végi
A Kőbányai Önkormányzat a 2020. évben is ingyenesen
évben (2019-ben) a 10. életévüket betölküldtek
rekordkísérlet:
az
Óhegy
parkban
vissza a Kocsis Sándor
2018. 02. 24. Kőbányai Korcsolya Nap
tött gyermekek számára a meningococbiztosítja a meningococcus baktérium által okozott fertőző
1
556-an
futottak
a
rekortánon
legSportközpont
számára. Az igazoÜgyességi versenyek korcsolyával
cus által okozott fertőző agyhártyagyulagyhártyagyulladás és szepszis elleni négykomponensű
alább egy kört, s az összesített 5447 lólapok a február eleji Év sportolóés szepszis
elleni négykomponenvédőoltást.
Értékes nyeremények és rengetegladás
élmény
vár 2018-ban
minden Kőbányán
kilométeres teljesítmény másfél- ja választáson sorsoláson vesznek
sű (A, C, W-135, Y) védőoltást, ha a szü2018.
03.
17.
Kőbányai
Úszó
Nap
szeresen
múlta felül a 2018-as ered- részt. A szerencsések akár 150 ezer
élőta családot,
fiatalt és idősebbet, a kerületi önkormányzatnál,
2
Az ingyenes védőoltásra 2020. évben az
kőbányaikicsit,
lakóhellyel
lők azt külön kérik (a részletekről a cikk
12
órás
úszás,
08:00
20:00
óra
között
legalább
25 m,próbáló
bármilyen
úszásnemben
ményt.
Embert
vállalkoforint értékű wellnesshétvégét is
intézményeinél
és
gazdasági
társaságainál,
valamint
a
helyi
tankerület
kőbányai
rendelkező gyermek jogosult, aki a kérelem benyújtását megelőző évben,
melletti felhívásban tájékozódhat). Ezen
zás
volt
az
immár
hagyományosnak
nyerhetnek, de értékes kerékpárok,
intézményeinél
dolgozó
munkatársat.
2019-ben töltötte be a 10. életévét.
kívül azonban Kőbánya több más súlyos
mondható isaszegi kerékpártúra is: pingpongasztalok és egyéb sport2018. 04. 07. Isaszegi Kerékpáros
Túra
betegség ellen is ingyenesen, illetve kedA védőoltás igénylése iránti kérelmet 2020. január
- február 15-éig
lehet
3
a 450 bringás összesen több mint 25 szerek is gazdára találnak a gálaA 1-jétől
Kőbányai
Önkormányzat
a
Kocsis
Sándor
Sportközpont
60 km-es Kerékpáros túra amatőröknek
vezményesen teszi lehetővé a védettség
benyújtani postai úton a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály
ezer kilométert teljesített az 1849-es műsoron.
megszerzését.
megőrzése, a rendszeres
Szociális és Egészségügyi Osztályának címezve, közreműködésével
személyesen a Polgármesteri az egészség
dicsőséges csata
A 13 éves fiúk a humán papillómavíHivatal Ügyfélszolgálatain, vagy a hivatal@kobanya.hu
e-mail címen.
emlékére.
Ezen
testmozgás
fontosságának
népszerűsítése
jegyében
2018.
04.
28.
Rekordkísérlet
Napja
4
rus (HPV) elleni 60 ezer forintos oltókívül
több
száÓhegy park futás
A védőoltással kapcsolatban felmerülő kérdések
bővebb információ
10esetén
eseményből
álló programsorozatot
anyagot mindössze hirdet.
ötezer forintért kapzan
húztak
korkérhető a +36 1 433 8332-es telefonszámon.
hatják meg (a lányok oltását az állam ficsolyát, csob A résztvevők szabadon választhatnak
az érdeklődésüknek,
szabadidejüknek,
nanszírozza),
de a rendszeres
gyermek2018.
05.
05.
Esélyegyenlőség
A jelentkezési lap a www.kobanya.hu honlapon
bantak a Napja
strandfelkészültségüknek, életkoruknakvédelmi
leginkább
megfelelő programok
közül.
kedvezményben
részesülő
fia5
Kerekes-székes
kosárlabda,
kerekes-székes
vívás, ülőröplabda,
az Ügyintézés/Nyomtatványok/Védőoltások menüpont alatt megtalálható.
fürdő
medencéA részvétel igazolása egy pontgyűjtő
lapon
történik.
egyetlen pecséttel
talok
szüleinek
eztMár
a hozzájárulást
sem részt
hallássérült labdarúgás
jébe vagy vetlehet venni az év végi sorsoláson, ahol
értékes nyeremények,
többek
között Kőbányán 2018 ősze óta szintén inkell megfizetniük.
A védőoltás
különötek részt a helykerékpárok, rollerek, uszodabérletek,
és ajándécsomagok
sen sportszerutalványok
ajánlott, hiszen a szexuális
úton ter- gyen kérhető a csecsemő 15 hetes koráismereti túrán,
2018.
05.
30.
Kihívás
Napja
vírussal
emberből
fertőzőig a gyomor- és bélhurutot
találnak gazdára. Annál nagyobb ajedő
nyerési
esély,ötminél
többnégy
pecsét
gyűlik össze.
6 okozó rotaa szenio"Mozogjszin15 percet” események ailletve
kerületben
dik meg életében legalább egyszer. Bár vírus elleni védelem. A betegség
D. Kovács Róbert Antal
rok versenyén.
a betegség lefolyása legtöbbször tünet- tén rendkívül gyakori, szinte minden öt
Kőbánya polgármestere
A Mozdulj Kőmentes, de a vírus növeli a szemölcsök év alatti gyerek megkapja egyszer
életé2018.
09.
15
22.
Mobilitási
Hétsportobánya!
7 kór ritkán haés
a
rákos
megbetegedések
kialakulásáben,
s
a
hasmenéssel
járó
Programokon való részvétel lói a sikerrel telwww.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
nak kockázatát.
lálos is lehet.
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Kedvezményes
oltások gyerekeknek

MOZDULJ KŐBÁNYA!

FŐDÍJ EGY WELLNESS HÉTVÉGE!

A pontgyűjtő lapok átvételi pontjai 2018. február 5. és február 23. között
a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontja (1102 Budapest, Állomás utca
26.) és Újhegyi Ügyfélszolgálata (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.), valamint
a Kocsis Sándor Sportközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) központja, illetve
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2018. 10. 03. Kőbányai Szenior Tízkarikás Játékok

50+ korosztály sportversenye

2018. 10. 27. Nordic Walking

hez hozzárögzítse.
Mint kiderült, a tartószerkezet az évtizedek alatt súlyosan
károsodott, mert az
elemeket a belső
pára és a külső időjárási viszontagságok tönkretették, a fa gyakorlatilag elporladt. Ez pedig előre vetítette, hogy
lényegesen nagyobb volumenű javításra lesz szükség a tervezettnél, lévén elkerülhetetlen a medencetér feletti tető
teljes javítása.
A beruházóknak elsőként el kellett
hárítani az életveszélyt, aminek keretében megtörtént a gépészeti híd, a belső lambéria, a világítás és a hőszigetelés bontása, illetve többek között a főtartók megerősítése. Az önkormányzat
azonban számolt azzal is, hogy a jövőben az elöregedő gépészeti és elektromos berendezések, de még a kiszolgáló infrastruktúra (pl. öltözők) modernizációja is elkerülhetetlen lesz. Ez pedig újabb hosszabb távú bezárást eredményezett volna a rendkívül látogatott
létesítményben. Célszerű volt ezért ezeket a munkákat is mielőbb megkezdeni.
Az erről szóló tervek 2019 márciusában
készültek el, s a felújítást a kerület a magas költségek miatt két ütemben végzi el.
Az első ütem tavaly májusban kezdődött – a munka március végén fejeződik be –, aminek keretében megújul az

uszoda belső udvara, az uszodatér szervizhidat és új burkolatokat kap. A gépészeti munkák keretében kiépülnek az új
szellőző- és légtechnikai rendszer szükséges szerelvényei, valamint a padlófűtés, továbbá megújult a hőközpont, megtörtént a víz- és csatornavezetékek cseréje. Az építkezés alatt egyébként újabb
életveszélyt is el kellett hárítani, kiderült ugyanis, hogy az uszodából szivárgó
víz a medencék mellett kimosta a földet.
A most végérvényesen zöld utat kapott
második ütemhez a kiviteli tervdokumentáció már elkészült. Ez tartalmazza többek között a kiszolgálóhelyiségek
belső felújítását, átalakítását, értve ez
alatt a homlokzati és belső nyílászárók
cseréjét. Lényeges elem az uszodagépészet teljes felújítása is, valamint az öltözőkben és egyéb kiszolgálóhelyiségekben a világítás teljes modernizációja.
A munkák elvégzésével a kőbányaiak egy modern, szinte teljesen megújult
uszodát vehetnek birtokba, a létesítmény
nemcsak akadálymentes lesz, de az energiatakarékos megoldásoknak hála, a
fenntartási költségek is csökkennek.

HIRDETÉS

VERSENYFELHÍVÁS!
.(5(66..Č%1<$
/(*),120$%%
SÜTEMÉNYÉT!

A Kőbányai Önkormányzat
farsangi mulatsággal
egybekötött süteménykészítő pályázatot hirdet
nyugdíjasok részére.
A versenyen minden kőbányai
lakcímmel rendelkező nyugdíjas
személy indulhat, aki nem foglalkozik
hivatásszerűen a sütéssel, és kedvet
érez kreativitása, cukrásztudása
megmérettetéséhez.

2020. február 5. szerda
14:00-17:30 óra között
A verseny helyszíne: KÖSZI színházterme
Jelentkezési határidő: 2020. január 19.
A verseny időpontja:

A Farsangi Bál és Sütiverseny fővédnöke:
D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere
A pályázatok benyújtása: papíralapon a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
Központ információs pultjánál (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.), illetve
elektronikusan a szigeti.monika@korosi.org e-mail címen.
Bővebb információ a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ információs
pultjánál, a www.korosi.org vagy a www.kobanya.hu honlapokon található.

$/(*6,.(5(6(%%67(01<(.$/.27,-87$/20%$156=(6/1(.

D. Kovács Róbert Antal
D
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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A MI KŐBÁNYÁNK

Kőbányai Hírek  •  2020. január

A MI KŐBÁNYÁNK

Kőbányai Hírek  •  2020. január

Uszoda és sportcsarnok épülne az üres területen

Merre tovább, Mázsa tér?

A kőbányai sportcentrum tervei elkészültek, ha a beruházás megvalósul, akkor a kerületi iskolások, óvodások, sportolók és sportbarátok is használhatnák a létesítményeket.
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen
is felmerült a Mázsa térre tervezett
sportkomplexum kérdése (részletek a
2. oldalon). A Kőbányai Hírek utánajárt, milyen beruházás valósulhat meg
a téren. A fejlesztés két létesítményt
takar: egy sportcsarnokot – a tér benzinkutakhoz közel eső részén – és egy
uszodát (ez a villamossíneken túl).
– A ber u há zá s előkészítésére
2017-ben utalta át a szükséges forrást
az állam, az önkormányzat az év novemberében megbízta a munkával a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t – mondta Pesti Gyula, a vagyonkezelő projektfelelőse. – A szükséges szabályozási terv tavaly augusztusban készült
el, mára megvannak a szükséges engedélyek és a kiviteli tervek. A munkákra
megkapott állami pénzzel február végéig kell elszámolni az önkormányzatnak a támogató felé.

HIRDETÉS

És hogy milyen lehet az állami
pénzből készülő létesítmények a felszereltsége?
– Az uszodában 50 és 25 méteres, illetve kisvízi medence
is lenne. A nézőtér 500 főt tudna befogadni, utóbbira azért van
szükség, mert a fiatal sportolókat
edző klubok, illetve akár az iskolák versenyeket is tarthatnának,
így lesz hely a közönségnek – magyarázta Pesti Gyula. Az uszoda a
fiatal versenyzők és az iskolások
mellett a sportolni vágyó kőbányaiakat is kiszolgálná. Az úszók
meghatározott időpontokban
használhatnák a medencéket, de
az ilyen létesítményekben bevett
szokás, hogy akár a versenymedencét
is megosztják, s míg a pályák egy részén az igazolt sportolók edzenek, a
többit a magánszemélyek használják.

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
.Č%1<$6=075'
'
SZOCIÁLIS ALAPÚ
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

A Kőbányai Önkormányzat többéves hagyományát
folytatva ismét meghirdeti a „Kőbánya számít Rád”
szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatot.
Pályázható maximális összeg:
5 000 forint/hó az általános iskola 5-8. évfolyamos tanulói részére,
10 000 forint/hó a középfokú oktatási intézmények tanulói részére.
Az ösztöndíj 2020 februárjától 2020 júniusáig, öt hónap időtartamra szól.

Elnyerésének feltétele:
a) kőbányai lakcím,
b) 71 500 forint alatti egy főre jutó jövedelem a családban,
c) a kiírásban részletesen meghatározott tanulmányi eredmények elérése.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:)(%585
A pályázat feltételei, benyújtásának módja és helye megtalálható a www.kobanya.hu
honlapon, ahonnan a pályázati adatlap is letölthető.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a kalieszter@kobanya.hu
e-mailcímen, valamint a +36 1 4338 144-es telefonszámon.

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

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

A terület hasznosítása
évtizedek óta
napirenden van

A sportcsarnok fő feladata a kerületben is egyre népszerűbb kosárlabda kiszolgálása lenne – a tervezők itt
is felmérték a kőbányai sportklubok
igényeit. Olyan csarnok épülne, ami a
Nemzetközi Kosárlabda Szövetség előírásai szerint a 18 év alattiak számára
versenyek lebonyolítására is alkalmas.
A tervek három egymás melletti pályával számolnak, kb. ezerfős nézőterekkel. A pályák függönnyel választhatók
el, akár az edzések, akár a csoportmérkőzések idejére. A tér pedig – pl. a döntő alkalmával – összenyitható, a mobil padokból háromezer fős nézőtér
alakítható ki. A kosármeccsek mellett
hasonló pályaigényű labdajátékokra is
igénybe vehető a terem, így röplabdára, teremfocira. A komplexum továbbá

egy birkózóés eg y ökölvívó-edzőteremmel is kiegészülne, az
épületen kívül pedig három kosárpálya épülne B33-as (streetball) pályamérettel.
A létesítmények megvalósítása kapcsán tehát Kőbánya a szükséges engedélyek, tervek elkészítésével, beszerzésével a maga feladatát gyakorlatilag elvégezte. Az elszámolást követően a támogató által kijelölt szervezet
megkapja az előkészített beruházást,
s a szükséges források megléte esetén
megkezdheti a megvalósítást. Az állami beruházó dönti el, hogy egy vagy
több ütemben valósítja meg az építkezést, és mikor biztosít erre forrást.
Mindkét területen egyébként 20 százaléknyi zöldfelületet biztosítottak
a tervezés során, amivel a létesítmények az élhető város képét mutat
ják majd.

40 tonna fa vár
gazdára

A Szent László térről idén is a kályhákba kerül a város közös karácsonyfája, így
a farönkökből épített díszes gúla vízkeresztet követően is a kőbányaiak hasznára lesz. A tűzifahasábokból készült,
mintegy tíz méter magas jelképet lapunk megjelenésekor kezdték bontani
a szakemberek, s az összesen 40 tonnányi rönköt az önkormányzat a lakosságnak osztja ki.
A tűzifát azok a kőbányai háztartások
kérhetik, amelyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 128 250 forintot, az egyedülállók esetén az értékhatár 156 750 forint. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely letölthető a www.kobanya.hu oldalról, illetve térítésmentesen beszerezhető az
Állomás utcai ügyfélközpontban vagy
az Újhegyi ügyfélszolgálaton. A kitöltött igénylőhöz csatolni kell a háztartás tagjainak a jövedelemigazolását.
A fát természetbeni települési támogatás keretében kapják meg a jogosultak, s
a maximum négy köbméternyi tüzelőt a
KŐKERT Kft. díjmentesen szállítja ki.
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KERT ÉS BALKON

Az alpesi hanga

A járdát
is tisztán
kell
tartani

Kötelesség
a hólapátolás
Több tízezer forintos bírságot, baleset esetén pedig kártérítési pert is kockáztat a hanyag ingatlantulajdonos.
A december eleji hóesés nemcsak a fővárosra és a kerületekre rótt újabb feladatot, de a lakosságra is. A jogszabályok értelmében ugyanis az ingatlantulajdonosoknak és -használóknak ugyanúgy kötelességük
egyes járdaszakaszok, de még a
kerékpárutak tisztántartása is,
mint a városüzemeltetést végző
cégeknek.
Kőbányán a síkosságmentesítésre és a hó eltakarítására
vonatkozó feladatokat a Fővárosi Közgyűlés rendeletére figyelemmel a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet szabályozza.
Bár sok ingatlantulajdonos úgy
véli, nincs tennivalója a közterületen, a jogszabály egyértelműen rendelkezik – ennek ellenkezőjéről.
„Az az ingatlantulajdonos,
-kezelő vagy -birtokos, aki nem
gondoskodik az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített
vagy kiépítetlen terület, járda
hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter
széles területsáv (…) síkosságmentesítéséről és a hó eltakarításáról, megsérti a közösségi
együttélés alapvető szabályait,
és 5 ezer forinttól természetes
személy esetében 150 ezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetében 500 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”

Az önkormányzati rendelet
még szigorúbban jár el azokkal szemben, akik közterületen sóval vagy sós homokkal
szennyezett havat helyeznek
el. Ez esetben a közigazgatási
bírság 5-től akár 200 ezer forintig terjed, ha a szabályszegő
természetes személy; míg jogi
személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet esetében a büntetés elérheti a kétmillió forintot is.
Kivételek persze vannak.
Az FKF Zrt. tájékoztatása szerint a tömegközlekedési járművek megállóit – még ha azok
közvetlen a ház előtti járdaszakaszon is állnak – már a járművek üzembentartójának a kötelessége takarítani. Szintén
nincs dolgunk azokkal a kerékpárutakkal, amelyek nem a járda területén haladnak át. Viszont ha kerékpárútnak a járda
egy részét jelölték ki, úgy ismét
az ingatlantulajdonosnak kell
hólapátot ragadnia.
A szabályok ellen vétők nem
csak a hatósági büntetést koc-

Mivel „sózzunk”?
A szó legszorosabb értelmében a sózás ma már gyakorlatilag tilos a só környezetpusztító hatása miatt. A kősó használatát ugyanis nemcsak a növények, de a kutyák lába, a fémfelületek és a lábbelik is megsínylik. Mint ahogy azt eleink tették,
a szórás elvégezhető homokkal, fahamuval, fűrészporral, illetve számos környezetbarát műtrágyával is. Aki a környezet védelme és a növények gondozása érdekében az utóbbiakat választja, annak kilónként 200 forint körüli költséggel kell számolnia. Ezek a síkosságmentesítők olyan anyagokká bomlanak le, amelyek a talajt javítják, a növényeket pedig táplálják.
Figyeljünk ugyanakkor arra is, hogy a hó elolvadása után vis�szamaradt anyagot a járdáról el kell takarítani!

káztatják. Ha a hóeltakarítás
vagy a síkosságmentesítés hiányában baleset történik, tehát
például valaki elesik és megsérül, úgy a kárvallott perelhet is.

Januári számunkban egy szép, téli virágzó növényt mutatok be. Az alpesi
hanga, vagy más néven havasi hanga
(Erica carnea), viszonylag közismert
növény, de inkább csak dekorációra
használjuk. Telepítsük bátran a kertbe és a balkonra is, hosszú távra!
A hangafélék népes családjába tartozó Erica Nyugat-Európában az Alpokban is honos, húsz-harminc cm
magas, örökzöld törpecserje. Főleg
Németországban és Ausztriában lelhető fel, de Olaszország
északi részén, illetve a mediterrániumban is találkozhatunk
vele. A kis növényen a virágbimbók már ősszel kialakulnak,
enyhe teleken már decemberben virágoznak. Az elmúlt
évek enyhe időjárásának köszönhetően az egyik leghos�szabban virító téli virágzó növényünké vált. Egészen márciusig gyönyörködhetünk ebben az igazán kedves megjelenésű törpecserjében. A hangafélék jellemzően mészkerülők, de az alpesi hanga viszonylag jól tűri a meszes talajt.
Ettől függetlenül lehetőleg kerüljük, hogy ilyen talajba kerüljön, mert a teljes pompát csak a neki megfelelő közegben biztosítja.
Nem túl nehéz a helyzetünk az optimális talaj biztosítására, mert az Erica sekélyen gyökeresedik, így nem kell túlságosan sok talajt cserélnünk. Egy kevés enyhén savas (pH
6,5) tőzeget juttassunk ki a talajba és forgassuk be azt. Az
így előkészített helyre ültessük ki a növényt, lehetőleg még
a fagyok előtt! Balkonládába is ültethetjük, szintén tőzegalapú földkeverékbe.
A hangák általában félárnyékos helyen érzik jól magukat,
így van ez az alpesi hangával is. A száraz meleget nem kedvelik, ezért lehetőleg a kert párásabb, árnyékosabb részébe
telepítsük. Az Erica legismertebb virágszíne a rózsaszín, de
fehér és piros színű változatokat is ültethetünk. Felhasználásuk is igen változatos, hiszen a kert árnyékosabb részén
virágzó talajtakaróként is alkalmazhatjuk, ami a téli időszakban, illetve kora tavasszal üdítő látványt nyújt. Örökzöld növényként a virágzási időn túl is díszítő értékkel bír.
Ültethetjük sziklakertbe, temetőbe, kis előkertekbe is. A
balkonon szinte „kötelező” elemként használhatjuk a téli
időszakban, balkonládába ültetve kellemes színfoltot biztosít a téli, illetve a kora tavaszi napokon. Szaporítása egyszerű: Magvetéssel vagy félfás dugványozással történhet.
Bujtással is lehet új növényt előállítani. Ezzel a módszerrel
a kertben az élőhelyén a növény mozgatása nélkül hozunk
létre új növényt, amelyet a meggyökeresedés után leválaszthatunk az anyanövényről. Az így létrehozott kis növényeket a kert egyéb részeibe áttelepíthetjük, vagy balkonládába, kőedénybe ültethetjük.
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója

Tanösvény a Magyulában

Egyedülálló látványosság
épül az elkövetkezendő
években a kőbányai Magyar
Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskolában.
Az intézmény gyűjteményes
kertjét fejleszti tovább Laczkovszki Csaba tanár úr, aki
a mintegy kétezer növényfajnak otthont adó 25 ezer
négyzetméteres zöld oázisba különleges tanösvényt álmodott meg. Ezt a feladatot
tűzte célul mesterpedagógusi pályázatában, amely az eddigi környezetvédelmi munkájának a koronája lenne. A
kezdeményezést a Kőbányai
Önkormányzat is támogatja.
– Az útvonal elsősorban a
12–18 éves diákoknak mutat-

ná be iskolánk élővilágát. Játékos módon lehetne
megismerni a
természeti értékeket és ezek védelmét – mondta el Laczkovszki
Csaba. A tanösvény várhatóan öt állomásból áll majd,
s hogy ezeknek mi legyen a
tematikája, arról a kerület
tanulóit, óvodapedagógusait, pedagógusait kérdezte
meg kérdőívek segítségével.
A begyűjtött véleményeket
még értékelik, de ezek figyelembevételével alakítják ki a
tanösvényt. A látogatók a kijelölt úton elhelyezett táblák

segítségével ismerhetik meg
az iskolát,
a növényeket és az állatokat, de gazdagodhatnának a helytörténeti érdekességekkel is.
Az elkövetkező időszak
számos egyéb feladatot is
ró az intézményre. Így például fel kell mérni a park
egyes speciális élőhelyeinek – például a mediterrán
kert – madár- és rovarvilágát. Az érdeklődők így láthatnák, hogy az egyes növények milyen állatoknak nyújtanak rejtekhelyet és táplálékforrást.
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Tízezreket várnak a kerületi utcafesztiválra

Elismerés a legkitűnőbb életmentőknek

Kínai holdújév
Kőbányán
Bár még alig hagytuk magunk
mögött a szilvesztert, máris újabb újévi ünnep közeledik,
mégpedig a kínai holdújév. A jeles esemény alkalmából felkerestük az esemény két társrendezőjét, Song Yinan urat, a Monori Center igazgatóját, valamint Henry Qu urat, akik részletesen beszámoltak az ünneppel kapcsolatos tervekről.
2020-ban a holdújév január
24-ére esik, de Kőbányán február 1-jén 10 órakor kezdődik
a fesztivál a Jegenye utcában,
amelyre a szervezők minden
kőbányait tárt karokkal várnak. A programok között szerepel kézműves-foglalkozás és
ingyenes tradicionális kínai
gyógykezelés, fellépnek néptáncosok és népdalénekesek, illetve kungfubemutató, petárda

és tűzijáték színesíti az ünnepet, nem
is beszélve a sok-sok
ételkülönlegességről. Még egyedibbé
teszi a kőbányai eseményt, hogy kültéri lesz, így még jobban hasonlít a Kínában jellemző utcabálra – a hazai kínai
kolónia ugyanis eddig csak beltéri ünnepséget tartott. A Fesztivál tavaly a Millenárison
tavalyi, Millenárisra szervezett fesztiválra egyéb- ünnepet nemcsak Kínában,
ként közel 30 ezer látogató ér- hanem szerte Kelet-Ázsiában
kezett, és a szervezők remélik, megülik. A lényege, hogy ezekhogy legalább ennyien jönnek a ben az országokban nem a Napkőbányai utcabálra is.
hoz, hanem az európai naptár
A szervezők a holdújévről és február 4-éjéhez legközelebb
az ehhez kapcsolódó kínai ha- eső újholdhoz kötik az évkezgyományokról is beszéltek. Az detet, tehát a dátum mindig ja-

Jellegzetes attrakció
az oroszlántánc

nuár 21-e és február
21-e közé esik.
Az ünneplés hasonló módon zajlik,
mint a nyugati országokban: az emberek az utcára vonulnak, petárdákkal, tűzijátékkal és
hangos trombitaszóval űzik el
a rossz szellemeket. Jellegzetes
utcai attrakció az oroszlán- és
sárkánytánc. A sárkány mitológiájának több ezer éves hagyománya van Kína történelmében. A lény az erőt, a bölcsességet, a teljességet és a tiszteletet

jelképezi. Az oroszlán motívuma pedig onnan ered, hogy
a legenda szerint egy középkori császárt álmában egy táncoló
oroszlán mentett meg a gonosz
szellemektől, ezért az állat a jó
szerencse és a védelem szimbólumává vált.
Számos kínai népi hiedelem
és szokás erősen hasonlít a mi
nyugati hagyományainkhoz,
így például náluk is léteznek
a gazdagságot és a szerencsét
jelképező ételek, csakhogy az
ázsiaiak a lencse és disznóhús
helyett többek között lótuszmagot és tengeri moszatot esznek.

Megnyitott a Kőbányai Bolhapiac

Liget téri kis Tangó
Keddtől vasárnapig hamisítatlan zsibihangulattal fogadja a kincsvadászokat
az ócskapiac.
Ócskások, megrögzött
gyűjtögetők és „időutazók” kedvelt célállomása lett az elmúlt
hónapokban a Liget
tér. A Korponai utca
17.-ben ugyanis a nyár
végén – két évvel a bezárást követően – újra
megnyílt a Kőbányai
Bolhapiac, amit egyre
többen fedeznek fel.
A rendezett és fedett
zsibvásár a legendás
hírű Ecseri piac, vagyis a Tangó hangulatát
idézi – csak kicsiben.
Belépve a használt cikkek tízezrei fogadják a
turkálásra vagy nézelődésre vágyó vendéget.
Már közvetlenül az első
pavilonoknál használt, de
jó állapotú ruhák garmadája kínálja magát szinte nevetséges áron, majd
tovább haladva feltárulnak a „Zsibi” retró kincsei, amelyeket látva aligha akad olyan negyvenes,
de akár hatvanas éveit taposó gyűjtő, akit ne fogna
el a nosztalgia.
Hegyekben állnak a 70es és 80-as évek ismert
Minden
játékai, így a kisautók, a
sarok
társasok – a régi Gazdálzsúfolásig
kodj okosan! előkelő hetömve
lyen pihen – és a kártyák;
de az sem csalatkozik,
akinek klasszikus csocsóra, de a portéka jelentős része
matrjoskára, búgócsigára fáj a Nagy Károlyé, aki a piafoga. Az ifjúsági irodalom ked- cot újranyitotta. Ha az ócskásvelői már egy-két ezresért egy király minden cuccát varázs
kifejezetten foghíjas Karl May- ütésre megvennék, Károlynak
gyűjteményt is kipótolhatnak, valószínűleg szép summa ütné
s a ládákból imitt-amott Marx a markát. A piac azonban száés Engels egykor nagy példány- mára mégis inkább hobbi.
számban nyomott művei szin– Évekkel ezelőtt fuvaroztén kikukucskálnak.
tam, az országot jártam, és egy
A piacon majd egy tucat el- alkalommal elvetődtem Kecsadó árujából lehet válogatni, kemétre. Ott a zsibvásáron ba-
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Képek és porcelánok
nagy választékban
Könyvek
a múltból

rangoltam, és nagyon megtetszett a hangulata – mesélt
a kezdetekről Nagy Károly.
A folytatás pedig innentől borítékolható volt. Megkezdődött a vásárlás, a gyűjtögetés,
s mára már a felesleges cuccok
kiárusítása.
Az asztalok és pavilonok között tovább sétálva a 80-as

évek legkeresettebb bakelitlemezeinek széles
repertoárja tárul a kutakodó szeme elé, majd a
talán a legfurcsább „turkáló”: egy zöldségesládába ömlesztve tucatjával
tv-k, DVD-k és egyéb elektronikai berendezések távirányítói láthatók.
– Szükség esetén megéri a
válogatás. A pót távirányító
négyezer forint, míg itt kis szerencsével egy ötszázasért rá lehet lelni a megfelelő darabra –
mondja Bóta Béla, a becsüs, aki
közben az értékesebb kincsek

Nagy Károly
értékesebb
darabokat is
árul

birodalmába kalauzol. Külön
helyiségben rejtőznek ugyanis a drágább darabok, itt már
festményekben és porcelánokban is gyönyörködhetünk, vagy
12 ezer forintos antik könyvet
lapozhatunk.
Ám a Zsibin nemcsak a vevők
próbálhatnak szerencsét, hanem az alkalmi eladók is. Pár
pavilon még kiadó, de emellett
mindössze 500 forintért egy
napra asztalt is lehet bérelni,
hogy az ember megszabaduljon a szekrények mélyen őrzött,
talán nem is annyira haszontalan kacatoktól.

Halasi
István lett
tavaly az év
tűzoltója

Kishal
nagy
fogása

Halasi István érdemelte ki tavaly a kitüntető Az év tűzoltója címet. Az önfeláldozó törzszászlós húsz éve,
édesapja példáját követve csatlakozott a X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság csapatához.
Az év vége közeledtével újra átadta a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány és a Kőbányai Önkormányzat a legjobb
kerületi tűzoltóknak járó elismeréseket. Az ünnepélyes állománygyűlésen az elöljárók
és a város vezetői tavaly is három egyenruhást tüntettek ki.
Frimmel Gábor törzszászlós
és Kardos Imre zászlós Kiváló
tűzoltó elismerésben részesült,
míg Az év tűzoltója cím Halasi
István törzszászlósé lett.
A 41 éves tűzoltó immár a fél
életét a köz szolgálatának szentelte, hiszen bő húsz esztendeje csatlakozott a testülethez. A felvételnél kapva kaptak
a fiat alemberen, hiszen már
első blikkre tudni lehetett róla,
hogy jó anyagból gyúrták. A kitűnő fizikum és a határozottság
mellett sokat nyomott a latban,
hogy a testületnél szolgált – később innen is ment nyugdíjba –a
jelölt közmegbecsülésnek örvendő édesapja is. A vidám kollégák leütötték a magas labdát:
a fiatalembert a névazonosság
miatt azonnal „Kishalnak” keresztelték el. Az újoncot hamar
mély vízbe dobták. 1999. december közepén jött a riasztás:
ég a Budapest Sportcsarnok.
– Ez volt az első 5-ös, vagyis a
lehető legnagyobb fokozatú tűzesetem a későbbi számos közül.
120 tűzoltó vonult ki szerte a fővárosból, köztük édesapám is –
emlékezett vissza a csarnok teljes pusztulására Halasi István.
Az egész országot megdöbbentő veszteség azonban csak
egyike volt a két évtized számos erőpróbájának. Halasi
Istvánnak kellett már oltania
társaival égő gázpalackokat –
a visszahűtött acetilénpalackokat mesterlövészek lőtték
ki –, de még vegyianyag-depót
is, ahonnan veszélyes anyag
szabadulhatott volna ki. „Meleg helyzet” volt, amikor egy
pincetűzben kollégáival meglátták: nem akármi ég, hanem a
gázóra. De itt sem volt mese, oltani kellett, megakadályozni a
robbanást. Ilyen körülmények
között nem csoda, hogy a balesetek sem kerülték el a tűzoltót. István egy alkalommal több
méter mély aknába szakadt be,
ahonnan kollégái húzták ki, de
a keménykötésű férfi ezt is megúszta sérülés nélkül.
Az eredetileg általános gépszerelő és karbantartó technikus végzettségű tűzoltó a testületnél az évek alatt folyamatosan képezte magát. Elvégezte az emelőgép-kezelői, majd a
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A törzszászlós
emelőgépkezelőként
is segít a
mentésben

Szakszerű
mozdulat

műszaki mentőszer tanfolyamot, számos szakfelszerelés közül szakszerűen kezeli a láncfűrészt vagy például a feszítővágó
berendezést. És hogy mi tartja
immáron lassan fél emberöltő
óta a testületnél?
– Mindig vonzott, hogy ez
nem szokványos munka, és segíthetünk az embereknek – vallja Halasi István. – Valamint
nagyszerű dolog egy olyan közösségben dolgozni, ahol elsődleges az összetartás és a csapatmunka, emellett gyors, szakszerű döntéseket kell hozni.
Így mindenki nélkülözhetetlen
láncszem.
Ez a barátság és bajtársiasság
azonban nem korlátozódik csak
a vészhelyzetekre. István szabadidejében nemcsak a házát
csinosítja vagy a családjával bicajozik és túrázik. Szívesen pattan motorra, s egyik kollégájával, a két éve szintén
Az év tűzoltója címmel kitüntetett
Gombár Andrással róják
az ország
utakat.
Ezen a télen is birtokba vehették a köztéri korcsolyapályákat a kőbányaiak, bár
az időjárás nem mindig volt kegyes a sportolókhoz.
A fagy beálltával újra a korcsolyázóké lett a főszerep a Szent
László téren és a Fekete István Általános Iskola (Harmat utca 196–198.)
előtt. Az önkormányzat ezen a télen is üzembe helyezte az ingyen látogatható köztéri korcsolyapályákat,
amelyek január 31-ig minden nap 9 és
20 óra között használhatók.
A jégpályák ismét nagy sikert arattak, de a vállalkozó kedvűek sajnos nem
minden napszakban adhatták át magukat az önfeledt csúszkálásnak. A december közepén napokra beköszöntő
tavaszias meleg ugyanis nemhogy hizlalta volna, de erős fogyókúrára fogta a
jeget. Így hiába járt csúcsra a speciális

Kőbányai
jégvarázs

Anya-lánya
jégtáncpáros

hűtőberendezés, a déli órákban a
korisoknak nem volt célszerű kipróbálni a piruettezést az enyhén
vizes pályán.
A délutáni és esti időszakban
azonban rendszeresen megtelt a
Szent László téri pálya, amelyen
a profik mellett jól megfértek a
sporttal csak ismerkedő kezdők.
Utóbbiaknak még jól is jött a gyakorlott sporttársak jelenléte, hiszen sokuknak a helyszínen kölcsönzött korcsolyák felcsatolása
is kihívásnak bizonyult. S habár a
tudásnak olykor egyesek híján is
voltak, ezt a lelkesedésük bőven
kompenzálta.
A nyolcéves Patrik és édesanyja, Zsanett eleinte például csak az
elkerítőpalánkba kapaszkodva
mert aprókat lépkedve haladni a
jégen. Ám a pálya szélén drukkoló családfő lelkesítésére egyre
jobban felbátorodtak.
– Egy éve már kipróbáltuk
itt a korcsolyázást, de Patriknak akkor nem tetszett különösebben. Most
viszont rajong érte. Azt persze még
nem tudom, hogy végérvényesen
lecseréli-e az úszást erre a sportra –
mondta lapunknak Imre, aki pár perc
múlva igencsak elcsodálkozott: fia
és felesége ugyanis egyre merészebben mozgott a pályán, olykor már a
biztos támaszt jelentő kerítéslécekre sem volt szükségük a lendületvételhez. Így mit volt mit tenni, Imre is
a korcsolyakölcsönző konténer felé
vette az irányt, hogy megmutassa a

Első lépések
családjának: bátorság dolgában ő sem
marad el mögöttük.
A tömegből egy sudár ifjú hölgy is kitűnt, ő azonban már szélsebes forgá
saival.
– Évekig műkorcsolyáztam, majd az
egyetem alatt rendszeresen kijártam a
műjégre – árulta el lapunknak Kinga, aki
kislányával, Tündével érkezett. – Nagyszerű, hogy van ilyen korcsolyázási lehetőség, és mivel közel lakunk a pályához, így amikor csak tehetjük, lejövünk
egy kicsit csúszkálni esténként – mondta mosolyogva a fiatal anyuka.
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A gitárművész Lackfi Jánossal és Lackfi Dorottyával is rendszeresen fellép

Világutazó
zenész
Újhegyről

Újabb nagy sikerű előadás
érkezik Kőbányára. Mácsai
Pál színművész, az Örkény
István Színház alapító igazgatója száz percben foglalta össze a magyar groteszk
próza atyja, Örkény István
egyperces novelláit. Az élet
értelme című előadás január 30-án (csütörtök) látható a Kőrösi színháztermében
19 órától.

PROGRAMAJ
ÁN

Sinha Róbert magyar
népdalokat dolgoz fel,
szerzeményeivel már
a világ számos pontján
megfordult

– Ötéves voltam, amikor 1978ban az Újhegyi lakótelepre költöztünk a szüleimmel. 13 évig
éltem itt, ami nemcsak a legtovább egy helyben töltött idő
volt számomra, de a legmeghatározóbb éveimet is jelentette –
mondta Sinha Róbert, aki ma a
XVIII. kerület lakosa. – Egész
nap a környéken bicik-

LÓ

évek kel ké sőbb a rocknak és persze
a gitározásnak ő sem tudott ellenállni. A szobájában a MetalFellépés Lackfi Jánosékkal
lica, a Queen
a kőbányai könyvtárban
é s a D o or s
slágerei üvölliztünk, a Bányató utcánál lévő töttek, s mivel idővel rátalált a
egyik játszótéren fociztunk. klasszikus zenére, a nagy rockEmlékszem, amikor a Videoton bandák mellett Mozart, Bach
UEFA-kupadöntőt játszott, az- és Purcell dallamai is felcsen
nap én is piros-kékbe öltöztem dültek.
a meccsünkre.
– Megérintett a blues is, főleg
Sinha Róbertet már fiatalon amikor megtudtam, hogy Deák
érdekelte a zene, de a szolfézs Bill Gyula is kőbányai, de a kea kisdiákot egy időre elidegení- rületnek egy másik szenvedétette a muzsikálástól. Viszont lyemet is köszönhettem: a pla-

Lukács Miklós és
Mácsai Pál együtt
a színpadon

Az 1968-ban kiadott novellákból Mácsai Pál azok közül
olvas fel, amelyek több mint
fél évszázados koruk ellenére máig rólunk szólnak, illetve előadói anyagként is jól
működnek. Bár a száz perc
próza és a nevettető groteszk műfaj önmagában is

megállja a helyét a színpadon, de az alkotók úgy döntöttek, hogy zenével fokozzák az előadás hangulatát.
Így Mácsai Pált Lukács Miklós cimbalomművész kíséri,
aki a zenei aláfestéssel mind
a mondanivalót, mind a hangulatot erősíti.

Az idő lebegése

Az Újhegyi lakótelepen felnőtt magyar–
indiai származású
Sinha Róbert Hollandiától az Egyesült Államokon át Indiáig népszerűsíti a magyar népdalkincset.
Egy éve különleges előadásra készült Sinha
Róbert gitárművész-zeneszerző. A zenész a József Attila-díjas Lackfi
Jánossal és a költő lányával, Lackfi Dorottyával
lépett fel, de nem ez volt
az izgalom oka, a formáció már megszokott volt.
A gitáros a Kőrösi könyvtárában kísérte az ismert
irodalmárokat, s minthogy maga is Kőbányán nőtt fel,
így gyakorlatilag hazai közönség
előtt szerepelhetett. Az édesapja révén félig indiai művész számára ugyanis rendkívül fontosak a gyökerek, legyen szó akár
a magyar kultúráról, akár a Kőbánya iránti kötődésről.

Az élet
értelme
Mácsai
Pállal
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netárium révén a csillagászatot
– mesélte.
Így esett, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalember végül
a műszaki egyetemen kötött ki,
mérnök-fizikusként diplomázott. Ám az élet arra sarkallta,
hogy sokkal inkább a magyar
kultúra hírét öregbítse a világban, mint a tudományét. Hollandiában olyan speciális szakmát kezdett tanulni, amihez a
műszaki végzettségnek és a zenei ismereteknek is birtokában
kellett lenni. Az egyéves kurzus
azonban hosszúra nyúlt, mivel
mindenáron folytatni akarta az
egyetemet, de már csak gitárszakon. Ehhez Rotterdamban,
Amszterdamban és Hágában is
felvételizett, és mindhárom fel-

Karácsonyi hangverseny a Kőrösiben

DERZ S I GYÖ
R GY
ÉS A G IPSY P
RO J
Koncert a KÖSZ EKT
I-ben
Január 18-án (s
2019. december 11-én ren- Baroque Ensemble a koncert nyizombat) 16 órá
tól
dezték meg a Kroó György tányaként előadott Händel-műJ Ö H ET S Z , D
Zene- és Képzőművésze- vekkel, így a Pifa (Pastoral SinfoRÁGÁM
Vígjáték a Had
ti Iskola karácsonyi hang- nia) a Messiás című oratóriumáart Színház
előadásában
versenyét a Kőrösi Csoma val, illetve a Salamon című oratóJanuár 19-én (v
Sándor Kőbányai Kulturá- riumból a Sába királynőjének érasárnap)
15 órától a Kőrö
lis
Központ nagytermében. kezésével. Őket a Kroó Szimfonisiben
Az ünnepi koncerten az is- kus Zenekar követte, akik a tavaVASÁRNAPI
TÁNC PARTI
kola legkiválóbb szólistái, lyi orosz műsoruk programjából
Zenés-táncos
összejövetel
valamint a különböző tan- adtak ízelítőt. A koncert különleJanuár 19-én 15
órától a Kőrösi
szakok együttesei léptek fel. ges színfoltja volt, hogy a legfiataben
A közönség a barokktól nap- labbak is színpadra léptek. Az előVU K
jaink zenéjéig terjedő reper- képzős csoport karácsonyi éneke- egy tucat produkciót élvezhetett ténész műsorvezető konferálta
Mesemusical
a Pódium Szín
toárból
hallhatott ízelítőt.
ket adott elő és betlehemes játé- a telt házas közönség, s mintegy fel, aki a művekről és a szerzőkről
h
áz
előadásában
Óriási
sikert
aratott
a
Kroó
kot elevenített fel.
százötven tanuló lépett fel. Az elő- szóló érdekességekkel gazdagítotJanuár 26-án
(vasárnap)
Ifjúsági
Vonószenekar
és
a
Az
egész
estés
hangversenyen
adásokat Mácsai János zenetör- ta a hallgatóság ismereteit.
10.30-tól a KÖ
SZI-ben
EC HTE H O M
O
Kiállítás Makay
Sándor rajzaib
ól
(megnyitó)
Kilencedszer is óriáA k o r m á n y m e g b í - rekek nyaralását támogatják
Január 28-án
(kedd)
si sikert és bőkezű tázott, akárcsak a korábbi majd, mint hogy ezt többször is
18 órától a Kő
rösi Galériában
mogatást hozott az
években, most is többek tették az elmúlt években. A kiM Ú LT ÉS JÖV
Adjunk
a
húroknak…
között Póka Egon bas�- lenc esztendő alatt a mostani
Ő – B IOGÁZF E LD O LG O Z
szusgitárossal, Szaka- összeggel együtt már 28 milés
a
Rászorulóknak
is!
Ó ÉS
LÁTOGATÓK
elnevezésű
jótékonydáti
Mátyás dobossal, ifj. lió forint folyt be a jótékonysáÖZ P O NT
Kazi Zsolt épít
sági
koncert.
A
januTornóczky
Ferenc szóló- gi koncertek keretében; a több
észmérnök
vetített képes
Együtt
a
zenekar
árban
államtitkárrá
kigitárossal
és
Sipeki Zol- mint ezer gyerek 10-15 ezer foelőadása
Január 30-án
tánnal,
Zorán
gitárosá- rintos táborozási támogatása
nevezett,
egykori
kor(csütörtök)
17 órától a Kőb
val
lépett
színpadra,
hogy is- mellett részesültek már a felmánymegbízott
dr.
György
tavaly
december
6-án
újra
megányai
Helytörténeti
mert
slágereket
adjanak
elő. ajánlásokból rászoruló csaláIstván
kezdeményezésére
telt
a
KÖSZI
színházterme,
s
a
Gyűjtemény
épületében (F
A
dok, illetve otthonban élő idős
minden
év
végén
megtarhallgatóság
összesen
4,35
milzenészek
a
befolyt
támogaüzér u. 32.)
tott esemény alkalmából lió forintot adományozott.
tásból kőbányai és kispesti gye- emberek is.

sőoktatási intézménybe felvételt
nyert. Végül a hágai Holland Királyi Zeneakadémiát választotta.
Ilyen helyzetben azt hinné az
ember, hogy a szomorú papírforma érvényesül – vagyis a diplomás fiatalember külföldön marad. Ám erről szó sem lehetett,
mert Robit hazahúzta a szíve, arról nem is beszélve, hogy imádta
a magyar népdalkincset. De szintén rajongott az olyan műfajokért
is, mint a flamenco, a jazz vagy a
tangó. Nem véletlen, hogy szívesen kezdte vegyíteni a zenei stílusokat a magyar népdallal.
A gitárművész különleges stílusa sokakat megragadott. Mint
mondja, az első igazi nagy irodalmi találkozása Szabó Magda írónővel volt még Hollandi-

ában, akinek egy irodalmi délutánján játszott, majd a következő években rendszeresen dolgozott olyan ismert művészekkel, mint Herczku Ágnes népdalénekes, Lackfi János és Szabó T.
Anna költő. Talpraesettségének
köszönhetően Sinha Róbert felvette a kapcsolatot az amerikai
és az ind iai magyar nagykövetségekkel, így a távoli országokban is bemutatkozhatott a helyi
követségek, kulturális intézetek
segítségével. S hogyan fogadták a
külföldiek a magyar népdalokat,
feldolgozásokat?
– Imádták, de ez a világon mindenhol így van, mert a magyar
annyira különleges nyelv, hogy
már a hangzása lenyűgözi a közönséget – magyarázta Sinha Robi.

Szenvedélyes verscsokorral jelentkezett a Kőbányai Önkormányzat aljegyzője, Hegedűs
Károly. A költő harmadik kötetét a polgármesteri hivatal átriumában mutatta be, ahol a barátok és tisztelők előtt számos
alkotás is elhangzott.
A már megjelent két könyvecske és Hegedűs Károly Facebook-oldalán szinte naponta
felbukkanó új költemények eddig is ékes bizonyítékai voltak
annak, hogy az aljegyző mestere a líraiságnak és az érzelmek tolmácsolásának. A mostani kötetben azonban
mindezt tovább tudta fokozni. Szerelmes
verseiben a legszebb és
legbonyolultabb emberi érzés minden apró
összetevőjét megénekli, legyen az a félelem
(„egyszer majdnem elengedted a kezem, s
kétségeim ott lógtak a
néma perceken”), vagy a vágy
megszelídülése („az önzés virágai hervadnak, minden korhad, elenyész”).
A közel száz verset olvasva

Könyvbemutató
az átriumban

nik meg múlt,
jelen és jövő,
s üzeni akár
csak egy ős�szel haldokló
virág vagy egy
esős nap képein keresztül mindenkinek, hogy nem
mehetünk el a
Dedikálás a barátoknak
hétköznapi viés tisztelőknek
lág szépségei
mellett. Meg
egyre inkább értelmet nyer a kell ragadnunk az élet minél
kötet címe: Az idő lebegése. He- több pillanatát, hiszen egy nap
gedűs Károly ugyanis strófái- úgyis ráébrednünk arra, hogy
ban egyetlen instant pillanat- „elfolyt az idő, ujjaink közül kitá gyúrja a létezést. Így jele- pergett, mint a hűtlen szerető”.

Ismét keressük:
Kiben van az X?

Milliós adomány és örömzenélés

Horváth Petra
Jázmin és Botos
Zsolt Armand
két éve tánc
kategóriában
nyert

Idén is nagy lehetőség előtt állnak a tehetséges kőbányai diákok.
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ 2018 után újra
megrendezi a nagy sikerű Kiben
van az X? elnevezésű tehetségkutatóját. A szervezők meghosszabbították a nevezési határidőt, így
január 20-ig várják azokat a vállalkozó kedvű kőbányai általános
és középiskolás tanulókat, akik értékes előadásaikat bemutatnák a
zsűri előtt, idővel pedig akár a kerület legnagyobb rendezvényein
is fellépnének.
A két évvel ezelőtt megszervezett első Kiben van az X? óriási sikert aratott, a versenyzők mintegy félszáz produkcióval készültek. Az előadások színvonalát és
az előadók profizmusát mi sem
mutatta jobban, hogy a művelődési központ döntőjét követően
a kőbányai közönség számos további alkalommal találkozott a
legjobbakkal. A jó helyezést el-

Az első tehetségkutatón
óriási sikert arattak a
Törekvés táncosai
ért énekesek, táncosok, versmondók ugyanis akár sok száz ember
előtt léphettek fel olyan jeles eseményeken, mint a Szent László
Napok, a Nemzeti Összetartozás
Napja, a Halmajális vagy a Pedagógus Farsang.
– A Kiben van az X? célja változatlan: megtalálni és bemutatni a kerület tehetségeit, és persze anyagilag is elismerni őket
– mondta lapunk Győrffy László, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ igazgatója. – A március 28-ai döntő győztesei 100-100 ezer forintos pénzju-

talomban részesülnek, illetve az
egyes kategóriák 2–3. helyezettjei
és a közönségdíjasok szintén értékes tárgynyereményeket kapnak.
Nevezni összesen hét kategóriában lehet, ezek: vers és próza, ének/zene (szóló és duó), tánc
(szóló és duó), zenekar (legalább
3 fő), tánccsoport (minimum 3 fő)
és kórus (legalább 5 fő). A nevezési lap és a további részletek megtalálhatók a korosi.org honlapon.
A szervezők minden jelentkezőnek visszaigazoló e-mailt küldenek, illetve részletesen tájékoztatnak a további tennivalókról.
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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 Mocorgó Óvoda kedvencét kaptuk meg, amit Szunyoghné Gőbel Éva írt. A rajzot a Cica csoport tagjai készítették.

A bátor
Gyurika
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy kis házikó. Ebben a
házikóban lakott egy nagypapa.
Minden évben ott töltötte nála a
nyarat az unokája, Gyurika, és
kiskutyája, Buksi. Egy verőfényes napon felhívta a nagypapát telefonon egy régi barátja,
Boldizsár.
– Segítened kell, nagyon beteg vagyok. Amilyen gyorsan
csak tudsz, gyere át hozzám!
– Persze, Boldikám, máris indulok!
Miután letette a telefont,
nagyapa bement a szobába.
– Gyurikám, el kell mennem
az egyik beteg barátomhoz. Itthon tudsz maradni egyedül,
amíg haza nem jövök?
– Persze, papa, nem lesz semmi baj. Megígérem!
– Rendben.
Nagyapa felment az emeletre,
és összepakolta a ruháit.
– Szervusz, Gyurikám, ahogy
tudok, sietek! – Azzal elindult.
Teltek-múltak a napok, és
Gyurika azt gondolta,
ültet néhány virágot a
ház elé. Elkezdett kis
gödröket ásni az udvarban, de az egyiket túl mélyre ásta, és
egy hosszú alagút elejére pottyant. A nagy
zörejre felébredt Buksi, és amikor meglátta,
mi történt a kis gazdájával, utánaugrott.
Együtt indultak el az
a lag útba n. Hosszú
órákon át gyalogoltak,
mígnem egy gyönyörű kastélyba érkeztek.
Csodálkozva kezdtek
nézelődni. Bejárták a
konyhát, a szobákat és
a hálószobát is. Ahogy
a toronyba értek, valami keserves sírás ütötte meg a fülüket. Egy
kiscica sírdogált a toronyszoba sarkában.
– Kérlek szépen, segítsetek! Rám záródott a toronyszoba ajtaja, és nem tudok kimenni, hogy hazajuthassak. A kastélyban
lakik egy piros sapkás manó,
és tőle megtudtam, hogy az ajtó
zárja csak akkor nyílik ki, ha
rásüt a nap. Csakhogy itt már
régóta nem sütött a nap, mert
egy sárkány ül a hegy tetején, és
így nem jutnak el ide a sugarak.
Az egész völgyben sötét van. Az
éltető napsugarak nélkül az állatok fáznak, és mindenki bebújt a házába. Egyre éhesebbek
és nyugtalanabbak, mert a sötétben nem mernek kimenni az
erdőbe ennivalót keresgélni.
– Hogyan szabadulhatnánk
meg a hegycsúcson ülő sárkánytól? – kérdezte Gyurika.

A fő sorok Kányádi Sándor évbúcsúztató/évköszöntő versidézetét rejtik.

SZU
DO
KU
Két esernyő egyforma.
Megtalálod őket?

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

Melyik
macskához
melyik árnyék tartozik?

– Követet kell küldeni a sárkányhoz, de nincs, aki fel merne menni a hegyre, mert félnek
– mondta a kiscica.
– Majd én felmegyek – ajánlkozott Gyurika –, és megkérem,
hogy üljön át egy másik hegy tetejére.
– Jaj, csak vigyázz magadra, nehogy bajod essék! – szólt
Gyurika után a kiscica. De Gyurika ezt már nem is hallotta,
mert már bátran ment a hegyoldalban, és mögötte ott ballagott a kiskutyája.
Amikor felértek a hegycsúcsra, a tízfejű sárkány éppen

aludt, így egészen közel merészkedtek hozzá, sőt Buksi rámászott a sárkány egyik fejére,
és a farkával megcsiklandozta
az orrát. A sárkány lustán kinyitotta a szemét, Gyurika meg
azonnal hozzákezdett a mondandójához.
– Kedves sárkány, kérlek szépen, menj le erről a hegyről,
mert a völgyben élő állatok elől
eltakarod a napot.
A sárkány első feje erre felébresztette a második fejét, az a
harmadikat, az aztán a negyediket, s így tovább, míg végül a
tizedik fej is a magasba emel-

kedett. Ekkor a sárkány egy
szemvillanás alatt kisegérré
változott, és újra kisütött a nap
a völgyben. A kisegér cincogva
megszólalt:
– Mennyire örülök nektek!
Végre valaki meg mert engem
szólítani. Évekkel ezelőtt lakott
itt egy boszorkány a kastélyban,
aki nem szerette a napsütést,
mert akkor mindig meglátta a
tükörben, hogy milyen rút. Egy
nap, amikor észrevette, hogy
éppen a kamrában dézsmálom
a kedvenc sajtját, megátkozott,
sárkánnyá változtatott, és ideláncolt a hegy csúcsára. Akkor

ijedtemben egy nagyot cincogtam, de mivel már sárkány voltam, ezért óriási
ordítás hagyta el a számat.
A boszorkány úgy megijedt,
hogy messzire elszaladt.
Azóta sem láttam. En�nyi év alatt senki sem mert
hozzám feljönni és megszólítani. Most végre megszabadultam a varázslattól, és
újra kisegér lehetek.
Na g y boldoga n elindultak lefelé a hegyről.
A völgyben már kimerészkedtek az állatok az odújukból, vidáman ugrándoztak a napsütésben, a kis patak pedig csilingelve csörgedezett a medrében.
– Végre kiszabadultam! –
ugrándozott a kastély előtt
a kiscica, aki közben Buksiék elé szaladt. – Hálából,
amiért kiszabadítottatok,
megmutatom nektek a hazafelé vezető utat.
– Köszönjük szépen, az
jó lesz, mert a nagypapa lehet, hogy már keres, és nem
tudja elképzelni, hogy hová lettünk.
Elindultak hát az alagút felé.
Amikor a nyíláshoz értek, elköszöntek egymástól, és boldogan ment mindenki a maga útjára. Gyurika és Bodri gyorsan
visszaértek a kiskertbe, és folytatták a virágok ültetését.
Amikor nagypapa hazaérkezett, csak ámult-bámult, hogy
milyen szép lett az ő kis kertje.
– Hátha még tudnád, nagyapa, hogy milyen kalandban
volt részünk! – kacsintott mosolyogva Gyurika Buksira, és
megsimogatta kiskutyája fejét.
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Rekorder ejtőernyősét veszítette el Kőbánya

Egy élet
a felhők
között
Rekordkísérletre
indul az ejtőernyős
csapat

Miklós
László még
a hatvanas
éveiben is
ugrott

Miklós László 1962-ben tagja volt a 8070 méter magasról
csúcsbeállító ugrást végrehajtott magyar csapatnak.
Sporttársak és a vitézi rend tagjai búcsúztatták december 17-én a 89 éves
korában elhunyt Miklós Lászlót. A kőbányai sportember egyike volt az ország
legkitűnőbb ejtőernyőseinek. 66 esztendős koráig mintegy 2500-szor ugrott, a
versenyeken négy országos bajnoki címet és számos érmes helyezést ért el.
Pályája azonban nem kezdődött zökkenőmentesen.
– A férjem már a Szent László Gimnáziumban megismerkedett az ejtőernyőzéssel, de az ötvenes években a háború előtt rendőrtiszt édesapa és a két
pap testvér nem számított jó ajánlólevélnek – emlékezett vissza lapunknak
az aranykoszorús ugró özvegye, Mária
asszony. – Így a néphadseregben az ejtőernyőzés helyett maradt a határőrség,
HIRDETÉS

Egy egész vitrint
megtöltenek a
kitüntetések, relikviák

a továbbtanulás helyett a munka a konzervgyár pénzügyi osztályán.
De Miklós Lászlót az álmától a történelem zivataros évei sem tántoríthatták el. A Magyar Honvédelmi Szövetségben kezdett ejtőernyőzni, később
pilótának is tanult – ő lett az első magyar ejtőernyős pilóta –, és bizton állíthatjuk: az élet kárpótolta az MHSZ-nél.
Immár edzőként itt ismerkedett meg
Mária asszonnyal, aki a Postás Repülő
klub tagjaként a vitorlázás mellett az
ugrást is kipróbálta. Ám a 62 éves házasság alatt az ejtőernyőzés nem lett közös szenvedélyük. Miklós úr a családtagoknak ugyanis nem engedte ezt a sportot, míg ő élete legveszélyesebb pillana-
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Szeretettel várjuk a kerékpározás iránt érdeklődőket a fiataloktól
a szépkorúakig a Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Bringás
közös rendezvényére a Kőbányai Kerékpáros Fórumra.
Időpont: 2020. január 27. hétfő 18:00-20:00 óráig
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ, 1-es terem
1105 Budapest, Szent László tér 7-14.

A fórumon való részvétel ingyenes!

D. Kovács Róbert Antal
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tait élte át. Nemcsak fejlesztés alatti ejtőernyőket tesztelt, de 1962 májusában
tagja volt a magassági csúcsot elérő csa
patnak is.
– Apukámék az akkor 6270 méteres
magassági rekord megdöntésére vállalkoztak, és végül 8070 méterről ugrottak.
Ilyen magasan –45 fokos hőmérséklet
várta őket, miközben több mint 200 kilométeres óránkénti sebességgel zuhantak – mesélt a történelmi tettről Miklós
Hajnalka, a néhai sportember leánya.
Az akkori teljesítmény annyira kiemelkedő volt, hogy ilyen magasról Magyarországon azóta sem ugrott senki.
Talán érthetetlennek tűnik, de a családnak szinte soha nem fordult meg iga-

zán a fejében, hogy tragédia történhet. Pedig Miklós Lászlót alig negyvenévesen súlyos baleset érte, mivel
az ernyő nem nyílt ki rendesen. Hónapokat töltött gipszben, a sportpályafutást fel kellett adnia, de a sportágtól nem tudott elszakadni. Felépülése után edzőként folytatta a munkáját, újabb sikereket érve el a válogatottal.
Miklós úrnak a tragédiákból is kijutott, mégpedig néhány hónappal
azt követően, hogy a budaörsi repülőtérről a fővárosi repülőközpontba került, ahol légi balesetek kivizsgálója lett.
1982 májusában egy AN–2-es kilenc fővel csapódott a Hármashatár-hegynek,
a fedélzeten mindenki meghalt. A gépen
éppen budaörsi pilóták utaztak, a kiküldött szakértő így kénytelen volt sporttársai és kollégái tragédiáját vizsgálni.
Az eset azért is volt különösen megrázó, mert a pilóták, ejtőernyősök rendkívül összetartanak. Ezt bizonyítja, hogy
Miklós László még néhány éve is havi
rendszerességgel járt a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége találkozói
ra, hogy idősebb és fiatalabb társaival
folyamatos kapcsolatban legyen.

Amikor
a bicikli
teher is
lehet
A várt latyakos, dagonyázós körülményekhez képest verőfényes napsütés és enyhe időjárás
fogadta december 15-én a bringásokat a Sportligetben. A 220
fős mezőny a Cyclocross Magyar
Kupa sorozat utolsó állomására,
a Kőbányai Bringapark Kupára
érkezett.
Az immár 13. alkalommal
megrendezett kőbányai versenyre a szervezők gyors, technikás
és izgalmas nyomvonalat jelöltek ki, de nem hiányozhattak az
embert próbáló akadályok sem.
Az emelkedőn célszerűbb
A cyclocross lényege ugyanis,
volt
tolni a bringát
hogy a versenyzők nemcsak tekernek, hanem a bringát sokszor
az úttorlaszokon átemelve, a kerékpárt sült: a 60 perces küzdelemben a többszöa vállukon cipelve kénytelenek legyőzni rös cyclocross magyar bajnok Búr Zsolt
az előttük meredező torlaszokat.
volt a leggyorsabb. A nőknél a RomániáA reggeli futamokon a gyerekek a ból érkező Bondor Salome nyerte maga440 méteres rövidített pályának vág- biztosan a félórás futamot.
hattak neki, de a 15 év felettieknek már
A Bringapark Kupát a már hagyomá40 méter szintkülönbségű, 3,5 kilométe- nyos kerékpáros magasugró verseny
res köröket kellett róniuk az előző napok zárta, ahol nem dőlt meg a 60 centis reesőitől enyhén felázott talajon. Össze- kord: a küzdelmet 45 centiméteres masen 26 csapat rajtolt el, s a férfiaknál az gassággal Majoros Dávid (Kőbánya
elit kategóriában a papírforma érvénye- Cycling Team) nyerte.

