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Mentorok segítik a gyerekeket a tanulásban

Az teszi boldoggá, ha látja, 
hogy szeretik

11.
oldal

KŐBÁNYAI HÍREK

9.
oldal

Soltész Rezsőnek csupa 
jó emléke van a kerületről

Különleges kapcsolat köti 
a kerülethez

10.
oldal

Révész Sándor: 
Piramison innen és túl

Egymás után valósulnak meg 
olyan fejlesztések, amelyek-
re hosszú évek óta vártak a 
kőbányaiak. Sorra újulnak 
meg az egészségügyi alap-
ellátó intézmények,  leg-
utóbb a Kerepesi úton épí-
tett teljesen új rendelőt az 
önkormányzat. Az oktatási 
intézmények is egymás után 
korszerűsödnek, a Vaspálya 
utcai bölcsődére és óvodára 
pedig rá sem lehet ismerni. 
Folyamatosan újulnak meg 
az utak, járdák, közterek is. 
„Mindennek a kulcsa a biztos 
anyagi háttér, amelyet az el-
múlt években az önkormány-
zat megteremtett” – foglalta 
össze Kovács Róbert polgár-
mester a Rece-Fice Óvoda 
és Manóvár Bölcsőde átadá-
sakor. 

Részletek lapunk mellékletében

Milliárdos fejlesztések Kőbányán

Három ezüst Rióból

Kőbányát, a főváros akkori legnagyobb munkáskerületét három, stratégiai szempont-
ból igen jól megválasztott helyen, két-két lövegből álló szakaszok védték hősiesen az 
oroszokkal szemben. Az életben maradt forradalmárokat kötél általi halálra vagy élet-
fogytiglanra ítélték – foglalta össze Dénes János kőbányai forradalmár néhány évvel 
ezelőtt Orbán Éva interjúkötetében. A kőbányai ellenállás utolsó előttiként, közvetlenül 
Csepel előtt tört meg. ’56 itteni drámáját felidézve válogattunk az egykori szemtanúk 
visszaemlékezéseiből a forradalom 60. évfordulóján. 

Összeállításunk a 4–5. oldalon

Két kiváló sportember, két szépen induló karrier, majd egy-egy baleset és egy-egy 
sorscsapás, amely kerekesszékbe kényszerítette őket. Ők azonban erősek voltak 
lelkileg és csakazértis újra kezdték, ismét megküzdve önmagukkal – nem melles-
leg ellenfeleikkel –, és kiharcolták a sportsikert, a világ elismerését, jogos csodá-
latát. A Törekvés két kerekesszékes vívója, Osváth Richárd két, Hajmási Éva pedig 
egy ezüstéremmel a nyakában tért vissza Kőbányára a riói paralimpiáról. 

Cikkeink a 12. oldalon 

Munkásnegyed, amely 
 a végsőkig ellenállt
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Ezúttal is a polgármester beszámoló-
jával kezdődött a kőbányai képviselő-
testület szeptember 22-i ülése. Kovács 
Róbert beszámolt arról, hogy a közel-
múltban elkezdődött a Kápolna utca 
teljes körű átépítése (erről részleteket 
mellékletünkben olvashat – A szerk.). A 
polgármester beszámolt arról is, hogy 
a kerület által biztosított 5 ezer forintos 
iskolakezdési támogatás lehetőségé-
vel idén 4563 család élt. Szintén az 
önkormányzat támogatásának köszön-
hető, hogy a fiúgyermekek idén is in-
gyenesen kapják a HPV-vírus elleni 
oltást, amely az elérhető legmoder-
nebb, 9 komponensű oltóanyagot tar-
talmazza. Idén a 2003-ban született 
fiúk következnek – derült ki Kovács 
Róbert tájékoztatásából. 

A testület döntött arról, hogy a kő-
bányai lakók érdekeinek védelmében 
több területen kezdeményezik a Fővá-

rosi Közgyűlésnél a fizető parkolás 
bevezetését. Októbertől ugyan  is a fe-
rencvárosi József Attila lakótelepen 
sem lehet ingyen parkolni, így nyilván-
valóan az Üllői út kőbányai oldalára 
mennének át az agglomerációból ér-
kező autósok.  Ezért az önkormányzat 
az Üllői út–Ceglédi út–Bihari utca–
Balkán utca–Somfa köz–Zágrábi 
utca–Gém utca–Fogadó utca–Száva 
utca által határolt területen  felgyor-
sítja a fizetős parkolás bevezetésének 
folyamatát. Az itt élő kőbányai autósok 
természetesen továbbra is ingyene-
sen parkolhatnak majd. Az ezzel kap-

csolatos tudnivalókról az önkormány-
zat időben tájékoztatja az érintetteket. 

Az év végéig ingyenesen használhat-
ják az érintett kerületi iskolák diákjai a 
Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik 
Miklós úti és Ihász utcai tornatermét, 
az Újhegyi Uszoda és a KÖSZI-tan-
uszoda medencéit – er ről is határoztak 
a képviselők.

A 2024-es budapesti olimpiával 
kapcsolatos kötelezettségvállalást fo-
gadott el a testület, miután a képvise-
lők meghallgatták a Kiemelt Kor-
mányzati Beruházások Központja 
stratégiai igazgatójának prezentáció-

ját az olimpia terveiről és megvalósít-
hatóságáról. Schneller Domokos be-
szélt a Kőbányát közvetlenül érintő 
majdani helyszínekről, a Népligetről, 
az egyes kerületi sporttelepekről és a 
vásárvárosról, valamint a megvalósu-
ló beruházásokról. 

A képviselők támogatták, hogy a 
Vaspálya utca folytatásának jelenleg 
névtelen szakasza viselhesse Robert 
Bosch német üzletember, a Bosch vi-
lágcég alapítójának nevét. Itt található 
a nagyvállalat magyarországi köz-
pontja. A döntést a kerület javaslatára 
a Fővárosi Közgyűlés hozza meg.

Az önkormányzat 2011 óta tá-
mogatja ösztöndíjjal azokat a 
nehéz szociális körülmények 
között élő általános és középis-
kolás diákokat, akiknek átlagos 
tanulmányi eredménye az előző 
félévben javult vagy szinten 
maradt. A tanulók az iskola-
igazgató jóváhagyása esetén 
pályázhatnak, amit egy családi 
hátteret feltérképező kérdőív 
kitöltése követ. Ezt a képviselő-
testület Humán Bizottsága egy 
pontrendszer alapján kiértéke-
li, javaslatot tesz, a közgyűlés 
pedig jóváhagyja azt. Akik az 
ösztöndíj feltételeinek megfe-
lelnek, általános iskolásként 

havi 5 ezer, középiskolásként 
havi 10 ezer forint ösztöndíjat 
kapnak fél évig, hogy aztán a 
következő öt hónapra ismét pá-
lyázhassanak. 

A diákoknak az önkormány-
zat nevében Radványi Gábor 
alpolgármester adta át az ösz-
töndíjakat a Kőrösi Kulturális 
Központban. Mint elmondta, a 
jelentkezők száma évről évre 
nő, idén 82 pályázóból 51 volt 
sikeres. Radványi Gábor külön 
is megemlítette azokat a diáko-
kat, akik tanulmányi eredmé-
nyük alapján rendszeresen 
eredménnyel pályáznak, hiszen 
van köztük olyan tanuló, aki 

már többször is elnyerte az 
ösztöndíjat. 

Az alpolgármester ezt köve-
tően rubin, vas, gyémánt és 
arany díszdiplomákat átadva 
köszöntötte az 1946-ban, ’51-
ben, ’56-ban és ’66-ban végzett 
pedagógusokat, hangsúlyozva: 
a diákok sikerei mögött minden 
esetben ott állnak a tanáraik. 
Radványi Gábor elismeréssel 
szólt a pedagógusi pályán évti-
zedeket eltöltő diplomás peda-
gógusokról, felidézve a diplo-
maszerzés éveinek nagy törté-
nelmi eseményeit, érzékeltet-
ve, milyen hosszú és nehéz, 
mégis szép pálya áll e pedagó-
gusok mögött. 

A díszdiplomások és az ösztön-
díjasok névsora az önkormány-
zat honlapján (kobanya.hu) ol-
vasható.

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Kedves Kőbányaiak! 
 

Amikor a Manóvár Bölcsőde és a 
Rece-Fice Óvoda ünnepélyes átadá-

sára készültünk, a munkatársamtól 
a textiláruboltban csodálkozva kér-
dezték az eladók: mi van itt Kőbá-
nyán, hogy ilyen sok nem zetiszínű 
szalagra van szük ség? Nem győzik 

ugyanis rendelni az átvágnivalót. 
Persze soha ne legyen nagyobb gon-

dunk a kerületben, mint a készlethiány a 
piros-fehér-zöld szalagból! Kőbánya egyre látványosabban 
fejlődik, de a munka soha nem állhat le, hiszen nemcsak 
magunknak építjük, hanem a gyermekeinknek is. Ők a 
legfontosabbak a családok, a kerület, de egész Magyaror-
szág számára is, hiszen ők jelentik a jövőt. Az önkormány-
zat számára sincs fontosabb, mint az ő egészségük, biz-
tonságuk és fejlődésük, mert minden be fektetésünk ezer-
szeresen térül meg, ha a gyerekekről van szó. Ezért Kőbá-
nya a lehetőségeihez képest mindent megtesz a gyerme-
kekért és a családokért: támogatást adunk az újszülöttek 
családjának a Start-számla nyitásához, átvállaltuk a rá-
szoruló családok gyermekeinek étkeztetését a vakáció 
alatt, ingyenessé tettük az úszásoktatást az iskolásoknak, 
a nagycsaládosoknak külön kedvezményeket adunk, se-
gítjük az iskolakezdést, ösztöndíjakkal támogatjuk a nehéz 
sorsú, de jól tanuló diákokat. A  fejlesztéseknél is előnyt 
élveznek a gyermekek és a családok, legyen szó 
egészségügyi, nevelési és oktatási intézményekről vagy a 
közlekedés biztonságosabbá tételéről.

Nem csak a fejlesztések miatt van szükség a piros-
fehér-zöld szalagokra, hanem nemzeti ünnepeink miatt 
is. Nekünk, magyaroknak az ősz mindig szomorú idő-
szak, hiszen ilyenkor történelmünk legfájóbb momentu-
mait, közös veszteségeinket, nagy nemzeti tragédiáinkat 
idéz zük fel. Az aradi vértanúk október 6-i emléknapjáról 
hagyományainkhoz híven megemlékeztünk, október 
23-a alkalmából pedig különös figyelmet fordítunk majd 
azokra a kőbányai hősökre, akik 1956-ban a kerületben 
harcoltak. 

Sajnos egyre kevesebben vannak velünk azok, akik 60 
évvel ezelőtt készek voltak fegyverrel megvédeni a ha-
zánkat, a szabadságunkat, a függetlenségünket. Pedig 
van mit tanulni tőlük, hiszen világosan megmutatták: 
igenis vannak olyan nemzeti ügyek, amelyek mentén a 
vitatkozni szerető magyar ember is félre tudja tenni el-
lentéteit és felemelő egységbe tud kovácsolódni – politi-
kai véleménytől és társadalmi helyzettől függetlenül. 
Mert hazánk csak egy van, egy közös földdarab, amelyet 
akkor is, most is meg tudunk védeni.

Bízom abban, hogy minél többen eljönnek az október 
21-i ünnepségünkre a Köszibe, majd az 1956-os forrada-
lom 60. évfordulója alkalmából tartandó további rendez-
vényeinkre. Emlékezzünk együtt Kőbányán ’56 hőseire 
és áldozataira. Szeretettel várom Önöket!

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kovács Róbert 
Kőbánya polgármestere

Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobert polgar mester 
oldalon is olvashatnak!

GYILKOSSÁG A HARMAT UTCÁBAN – AUSZTRIÁBAN ADTA FEL MAGÁT A TETTES. 
Megöltek egy 32 éves nőt Kőbányán. A bűncselekmény feltehetőleg szeptember 18-án 
történt a Harmat utca egyik társasházi lakásában. A rendőröket a szomszédok értesí-
tették, miután napok óta nem látták az áldozatot, akit támadója halálra vert. A Budapesti Rendőr-
főkapitányság (BRFK) elfogatóparancsot adott ki egy 44 éves balatonfűzfői férfi ellen, akiről fel-
tételezték, hogy közelebbi kapcsolatban volt az áldozattal. K. László végül az osztrák hatóságok-
nál adta fel magát néhány nappal később – tájékoztatott a BRFK. A férfinek már eddig is komoly 
bűnügyi előélete volt: testi sértés, lopás, rablás és személyi szabadság megsértése miatt több 
mint 10 évet ült. A többi mellett nők ellen elkövetett erőszak is szerepel a bűnlajstromán: sajtó-
értesülések szerint a ’90-es évek elején, a Balaton környékén erőszakosodott egy nővel, akit 
megkötözött, majd egy gödörbe lökött, hogy elevenen elföldelje.

RABLÁS A VILLAMOSMEGÁLLÓBAN. Két férfi bántalmazott a 37-es villamos Salgótarjáni úti 
megállójában egy 45 éves férfit szeptember 9-én este; pénztárcájától, irataitól és mobiltelefonjá-
tól is megfosztották. A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányságának munkatársai a bejelentést kö-
vető négy óra elteltével beazonosították, majd elfogták és őrizetbe vették az egyik elkövetőt, 
M. Pált. Nála a bűncselekmény során eltulajdonított tárgyak közül többet megtaláltak és le is 
foglaltak. Bűntársát, M. Zoltánt 12-én fogták el a kőbányai rendőrök. A bíróság elrendelte mind-
két elkövető előzetes letartóztatását. A rendőrség azt kéri, hogy az esetről információval bírók 
névtelenségük megőrzése mellett tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-111 
„Telefontanú” zöldszámán, a 107 vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Közel 5 ezer kőbányai család-
nak nyújtott támogatást az ön-
kormányzat az iskolakezdéshez 
– derült ki a képviselő-testület 
szeptemberi ülésén. A képvise-
lők döntöttek arról is, hogy az 
év végéig ingyenesen használ-
hatják az érintett kerületi isko-
lák diákjai a Kocsis Sándor 
Sportközpont Sibrik Miklós úti 
és Ihász utcai tornatermét, az 
Újhegyi Uszoda és a KÖSZI tan-
uszodájának medencéit.

A budapesti olimpia is 
napirendre került

RendőRségi HíRek

Ösztöndíjak és díszdiplomák

Egy feltételezett földrengés utáni 
mentési gyakorlatot tartott a Buda-
pest Önkéntes Mentőszervezet Kőbá-
nyán, a sörgyár egykori pincéjében. 
Az önkormányzat 1 millió forintos tá-
mogatása mellett szeptember 10-én 
megrendezett polgári védelmi gya-
korlaton mintegy száz önkéntes, va-
lamint több keresőkutya vett részt. Az 
alig másfél éves szervezet mintegy 40 
mentőcsoportot foglal jól szervezett 
egységbe. Az operatív irányító törzs 
alatt a szervezet két budai és három 
pesti alegységre tagolódik. A közép-
pesti alegységhez tartozik a kőbányai 
Dr. Szta nek Endre Alapítvány is a 
maga 25 önkéntesével. Ők elsősor-
ban árvízvédelmi és polgári védelmi 
képességekkel rendelkeznek. Min-
den mentőcsoport meghatározott 
feladatokra szakosodott, ennek meg-
felelően van köztük alpinista, barlan-
gi mentő, búvár, kutyás kereső, első-
segélynyújtó, vízi speciális mentő, 
önkéntes tűzoltó és műszaki mentő-
csapat is. A cél, hogy katasztrófahely-
zet esetén az önkéntes mentőszerve-
zethez tartozó csoportok képesek le-
gyenek érdemben segíteni a hivatá-
sosok munkáját, amihez hasonló 
szintű felkészültség és technikai fel-
szerelés szükséges. A gyakorlatot 
György István, Budapest főváros kor-
mánymegbízottja és Radványi Gábor 
alpolgármester is megtekintette. 

Idén már 11. alkalommal adták át a „Kőbánya szá-
mít rád” elnevezésű ösztöndíjat, ezúttal 51 diáknak. 
Az ünnepségen rubin, vas, gyémánt és arany díszdip-
lomákat adtak át idős pedagógusoknak.

Mentési gyakorlat a pincében

Képviselő-testületi ülés

Ösztöndíjpályázat 
18 év felettieknek
Tíz hónapig havi 10 ezer forint ösztöndíjban 
részesülhetnek 2017-ben azok a Kőbányán 
élő és hátrányos szociális helyzetben lévő fia-
talok, akik valamely felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos alapképzésében, mester-
képzésében, osztatlan képzésében vagy fel-
sőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésében 
vesznek részt. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot a Kőbányai Ön-
kormányzat az Emberi Erőforrások Miniszté-
riummal együttműködve írta ki. A költségeket 
az önkormányzat és az állam fele-fele arány-
ban állja. Az ösztöndíjrendszer célja az esély-
teremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban 
való részvételének támogatása. A pályázatok 
elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől 
függetlenül történik.  

A pályázat beadásához regisztrálni kell a 
www.eper.hu  internetes címen. A szükséges 
adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri Hiva-
tal ügyfélszolgálatán (Szent László tér 2–4.) 
kell benyújtani, melynek határideje: 2016. 
november 8. A szociális rászorultság igazolá-
sához a hallgató és a vele egy háztartásban 
élők utolsó havi jövedelemigazolását kell be-
nyújtani, valamint csatolni kell a hallgatói 
jogviszonyt igazoló eredeti dokumentumot is. 
Bővebb információ a Bursa Hungarica-pályá-
zatról: www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_
hungarica8/

 Az önkormányzat írószerek, papíráruk, iskolatáskák, testneveléssel kapcsolatos 
ruhadarabok megvásárlásában csaknem 5 ezer kőbányai családot támogatott

Szeptember végén, az Európai Mobi-
litási Héten kerületünk is mozgásba 
lendült. A Fussunk Kőbányáért! elne-
vezésű futóverseny diákoknak szólt, 
akik az Óhegy park népszerű rekor-
tánján mérték össze képességüket. 
Radványi Gábor alpolgármester kö-
szöntötte a résztvevőket és példa-
ként állította az ifjúság elé azt a tu-
catnyi kőbányai sportolót, aki kijutott 
a riói olimpiára. Külön szólt Késely 
Ajna úszóról, aki alig idősebb a futó-
versenyen részt vevő középiskolá-
soknál, és kiemelte Osváth Richárd 
és Hajmási Éva vívó paralimpikono-
kat is, akik összesen 3 ezüstéremmel 
térnek haza, Kőbányára. „Nem csak 

képesek voltak balesetükből talpra 
állni, de a világversenyen is szép 
eredményt értek el” – mondta az al-
polgármester. 

Az országos programhoz kapcso-
lódva Kőbánya három pontján Brin-
gás reggeli várta a bicikliseket. Az 
újhegyi kerékpáros-szervizpontnál, a 
Kőbányai út–Pongrác út keresztező-
désében lévő benzinkút mellett, és 
Kőbánya-felső vasútállomásnál vár-
ták keksszel és gyümölcslével a ke-
rékpárosokat. Az Autómentes Nap fő 
eseménye az Óhegy parkban meg-
rendezett „Családi túrák a kőbányai 
bringautakon” című program volt, 
amely a KRESZ parkból indult ki. 

Kőbánya mozgásban
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 Mire jó egy fejsze? 

A 39 éves Kiss Ferenc csak belesodró-
dott az eseményekbe. Ő volt az, aki több-
ször is elvágta a Budapestet Moszkvával 
összekötő telefonkábelt.

Akkor olyan nagy nemzeti érzés volt 
az emberekben, hogy mindenki éltet-
te a forradalmat. Olyan tüntetés volt a 
Zalka Máté téren meg a Kőrösi 
Csoma úton, hogy az ember úgy 
érezte, elrepül a boldogságtól. (…)

24-én délelőtt egy teherautó állt meg a 
ház előtt. Az oldalai le voltak engedve. 
Nemzetiszínű zászlóval letakart holt-
test feküdt az autón. Átlós irányban két 
lány állt mellette, és a halottra mutat-
tak. Az ávósok a rádiónál lövik a népet 
– kiáltották –, és ezt a fiatalt is lelőtték. 
Szorongva néztük, hogy nem isme-
rős-e. Emlékszem, a fiatalemberen 
eszterházi kockás kabát volt. Nekem 
nem volt a kezemben fegyver, nem 
harcoltam. Így sodródtam az esemé-
nyekbe. (…)

Október 24. különösen emlékezetes 
a számomra… Egy nagyon kulturált 
egyetemista fiatalember odajött hoz-
zám. Köszönt, megszólított: 

– Nincs véletlenül egy fejszéje? 
– Mire kell a fejsze?
– A híd házunkkal szemben lévő 

oldalán egy telefonkábel-akna van. Itt 
húzódik a Budapest–Moszkva tele-
fon-összekötő vonal. Itt van össze-
kapcsolva, a töltéstől tíz méterre. 
Ezért kell a fejsze.

Együtt mentünk. Az akna olyan 
szűk volt, hogy nehezen fért bele. Így 
felajánlottam, hogy lemegyek én he-
lyette, ne piszkítsa be a ruháját, csak 
mondja meg…

– Mit kell csinálni?  – A szemembe 
nézett:

– Szétvágni a kábeleket, hogy 
megszakadjon az összeköttetés. 

Lementem és megcsináltam. 
Nem sokkal utóbb, hogy szétvertük, 
jöttek az oroszok és kijavították. Mi 
újra szétvágtuk – ők újra kijavították.  
Mi szét, ők újra össze… Így ment ez 
négyszer-ötször, napokon keresztül. 
Hála Istennek, hogy erről senki nem 
tudott sem a házunkban, sem a kör-
nyéken. Ha megtudták volna, biztos 
felkötnek érte.

November 4-ig csak a csodálatos, 
igazi, gyönyörű, PIROS-FEHÉR-ZÖLD 

Forradalom volt, az alakult ki. Győztes 
forradalom lett. Azt a mocskos bandát 
az a pár fiatalember elzavarta, köztük 
nem egy az életét is feláldozta érte. 
Akik előtt térdet kellett hajtani az akkor 
addig uralkodóknak.

A november 4-e utáni harcokban sok 
fiatal harcolt, szinte még gyerekek. 
A  magyar fiúk a híd tetején helyez-
kedtek el, onnan lőttek géppuskával 
az orosz járművekre. Persze remény-
telenül. Az oroszok visszalőttek a 
hídra, de nem tudták őket eltalálni, 
mert ők a tetőn voltak. Nem tudom, 
volt-e sebesült közöttük. De amikor 
elmentek a tenyészállattelepre, ott az 

oroszok 16 fiatal gyereket agyonlőt-
tek közülük. (…) Köztük volt egy hét év 
körüli fiúgyerek meg a testvére. Ez a 
kisfiú most is előttem van. A bátyja 
géppisztolyos harcos volt. Olyan 15 
éves lehetett. A kicsi húzta utána a 
géppisztolytárat, ami vászontárban 
volt. Mindig futott a tárral a testvére 
után… A Pongrác út sarkán megállt a 
kocsi és ott mondták, hogy mi tör-
tént. Ezek a fiatalok a Bihariról, a 
Valériáról, az Auguszta-telepről jöt-
tek harcolni. Az egyetemisták után ők 
próbáltak ellenállni a támadó szovjet 
egységeknek.

 Valakik mindig védték a várost 

Dénes Jánost azért börtönözték be a 
megtorlás idején, mert a forradalom 
alatt a Kőbányai Gyógyszergyár Mun-
kástanácsának elnökévé választották. 

Kerepesi Artúrra emlékszem, a Kle-
novszky gyerekekre és természete-
sen arra a vagabund kőbányai világra 
is, amely megjelent. Emlékszem még 
Nyári Sándorra, akivel egyébként a 
börtönben is találkoztam. Kőbányán 
a harcokat illetően három, jól meg-
választott pont volt. A Mázsa tér, az 
Élessarok és a Kápolna tér. Ez a 
három, jól megválasztott hely való-
ban távol tartotta az oroszokat. Ha 
netán valamelyik ponton sikerült az 
oroszoknak betörniük, például az 
Élessarkon, és nem tudtak elmenni a 
Liget tér felé, előfordult, hogy egész 
éjjel az Élessarok és a Liget tér kö-
zött randalíroztak. Így kapott több 
találatot is ez a környék. A Füzér utca 
13. szám alatt lévő pártházat is az 
oroszok lőtték szét, amikor már tel-
jesen eldőlt a kérdés: november 
9-10-e táján. (…)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc reflektorfényben lévő leg-
jelentősebb helyszínei mellett méltatlanul kevés szó esik a külváro-
si csaták színtereiről, az ott harcoló hazafiakról. Pedig az itteni 
vakmerő forradalmárok sem különböztek semmiben azoktól a hő-
söktől és mártíroktól, akik a Széna téri vagy a Corvin közi csoport-
hoz csatlakoztak. Kőbányán is számos kíméletlen összecsapásra 
került sor a felkelők által ágyúkkal és géppuskákkal védett csomó-
pontok környékén. Az itteni munkásnegyedben élők is megtették, 

amit megkövetelt a haza. Gyerekek, fiata-
lok, idősebbek, civilek és katonák kockáz-
tatták, illetve áldozták fel életüket egy jobb, szaba-
dabb életért. A kerületünkben élő Orbán Éva közíró a 
kilencvenes években készített interjúsorozatot Kőbánya forradal-
már hőseivel, ami az Igazságot ’56-nak című, háromkötetes könyvé-
ben jelent meg. Ezekből az interjúkból idézünk olyan részleteket, 
amelyekből hiteles kép rajzolódhat ki a kőbányai eseményekről.

Döntés előtt a dalpályázat
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulója alkalmából könnyűzenei 
dalpályázatot hirdetett a Kőbányai Önkor-
mányzat. Az augusztus végi határidőre 15 
mű érkezett, ezeket a Kőbányai Zenei 
Stúdió tanárai (Horváth Attila szövegíró, 
Póka Egon zeneszerző, basszusgitáros, 
Maróthy Zoltán zeneszerző, gitáros) érté-
kelték. A zsűri előtt a pályázók kiléte is-
meretlen volt, mint ahogy az értékelés 
szeptember 30-i lezárásáig a zsűri tagjai-
nak névsorát sem hozták nyilvánosságra. 

Joós Tamás, a Kőrösi Kulturális Köz-
pont igazgatója elmondta: nagyon sokfé-
le pályázat érkezett. Van köztük rock, vi-
lágzene, elektronikus zene. Van dal, amit 
zenekar szólaltat meg, és van, amelyiket 
egyetlen gitár kísér. 

A három legjobb lehetőséget kap arra, 
hogy művét egy zenei stúdióban, profi 
hangmérnökkel is feljátssza. A közönség 
legelőször a kőbánya.hu honlapon talál-
kozhat az ’56-os dalokkal.

Emlékpont az Élessarkon

Kőbánya több pontja is bevonult a történe-
lembe azáltal, hogy az 1956-os forradalom 
idején a nemzeti ellenállásban, avagy a forra-
dalom leverését követő megtorlásban valami-
lyen fontos szerepet játszott. Eddig két helyen 
találhattunk ’56-os emlékművet, idén októ-
ber 23-án egy új emlékponttal gyarapszik a 
kerület az Élessarkon. 

A Kis-fogház emlékhelyen a kőbányai ön-
kormányzat emléktáblát és bronzból készült 
lyukas zászlót készíttetett a kivégzettek előtt 
tisztelegve. A Kőrösi Csoma Sándor sétány 
végén álló kopjafás emlékmű jelképesen idézi 
meg 1956 hőseinek szellemiségét. 

Az önkormányzat még két emlékpont felál-
lítását tervezi, hogy minden fontos kőbányai 
helyszín emlékeztessen ’56-ra. Október 23-án 
az Élessarok ligetes részén egy mészkőtömb-
be helyezett bronz lyukas zászlót avatnak fel. 

Weeber Tibor alpolgármestertől megtud-
tuk, hogy további két ’56-os emlékpont kiala-
kítását tervezi az önkormányzat, a Csajkovsz-
kij parkban, illetve Kőbánya-alsó vasútállo-
másnál. 

A forradalom nagy pillanatai emlékképekben

Csataterek a kerületben
A honvédségi készletekből a felkelők kezére került hat 10 milliméteres 
ágyúból négyet a híd alatt helyeztek el, egyet az Alfa mozinál, a Kápolna 
utcában, egyet a Kőrösi Csoma úton, csövét az Élessarok felé állítva. A 
november 4-én kezdődő második szovjet katonai intervenció során a 
fővárosi harcokban a kerület az utolsók közt esett el, közvetlenül a légi-
támadást is elszenvedett Csepel előtt. 
A kőbányai harcok színterei:
Kőbánya-alsó, a híd közvetlen környezete, valamint hosszan a töltésen, 

a Pongrác úton, ahol hősies honvédő harcok folytak, s ahol a templo-
mot és a gáztartályt is szétlőtték a szovjetek. Számos névtelen egye-
temista, honvéd, rangjelzésüket letépő tisztek mellett Szabó tizedes 
és Kiss Ferenc is itt harcolt.

Élessarok, amely súlyos, hősies, honvédő harcok színtere a vasúti pálya 
körüli területtel együtt. A később kivégzett Silye Sámuel (posztumusz 
díszpolgárunk) és Donka László Balogh Istvánnal és sok más hőssel 
együtt november 8-án még dacoltak a szovjetekkel. Később a szovjetek az 
itt elfogottakat a Konzervgyár pincéjébe, majd a Szovjetunióba hurcolták. 

Martinovics tér és Csajkovszkij park környéke. Itt volt a kőbányai forra-
dalmárok „főhadiszállása”. Itt gyűjtötték a kilőtt szovjet haditechnika 
roncsait is.

Sertéshizlalda, ahol kispestiek is harcoltak.
Tenyészállattelep (a mai Hungexpo területe), itt statáriális kivégzése-

ket hajtottak végre a szovjetek. 
Gyűjtőfogház, a politikai foglyokat innen szabadították ki a forradalmá-

rok. November 4-ét követően ez a megtorlás színhelye lett.

A harcokban elesettek rögtönzött sírjai a Mázsa téri piac előtt
Kőbánya-alsó vasútállomás a forradalmárok 
által használt légvédelmi ágyúval

Ami a kívülálló számára nem derül-
hetett ki, a civilek naiv vakmerősége 
abból épült fel, hogy állandóan cseré-
lődtek. Aki gyáva volt az egyik utca-
sarkon, és eldobta a fegyverét, azt 
egy másik felvette. Ez nyilván a táma-
dó számára csak egy hős város lehe-
tett, mert valaki mindig fogta a fegy-
vert és valaki mindig tüzelt. A táma-
dókkal szemben valakik mindig véd-
ték a várost. (…)

Az események lüktetésével – ahogy az 
országban mindenütt – itt is sor került a 
szabadulásra, a börtönből való kiszaba-
dításra. A börtön parancsnoksága elő-
ször ellenállt. De amikor rádöbbentek 
arra, hogy nincs erre esély, akkor igye-
keztek megteremteni azt a lehetőséget, 
hogy formát adjanak neki. Egy bizottság 
alakult, amely szabadított. Ebbe a bi-
zottságba beválasztották például Dar-
vas Ivánt, aki a bátyját ment kiszabadí-
tani, olyan „ki tudja, mi van vele” ala-
pon. Darvas színészi és emberi tekinté-
lye alapján került ebbe a bizottságba, és 
ezért kapott 3 év 6 hónapot, ha jól 
tudom, míg az ügytársai 15 évet és élet-
fogytiglant, valamint borzasztó nagy ve-
rést. Darvas Iván szerencsés volt, meg-
úszta az ütlegelés nélkül és kisebb íté-
lettel, melynek egy részét le is töltötte.

 Remegett a ház az ágyúzástól 

Barabás Attila vegyészmérnök a forra-
dalom idején gimnazista volt és szemta-
nú, aki naplójában örökítette meg ér-
zékletesen, amit a kerületben látott.

Abban az időben szüleimmel a Bol-
gár utca 16. számú ház földszintjén 
laktunk. A ház megremegett az 
egész napos ágyúzástól. Civilek és 
katonák együtt az Élessaroknál, a 
Liget téren, a Kápolna téren légvé-
delmi ágyúkat működtettek közvet-
len irányzással. Számos szovjet pán-
célautót személyzettel együtt sike-
rült kilőniük.

1956. november 5., hétfő.
A legnagyobb harc hétfőn volt. Dél-
után, körülbelül két és fél óráig telje-
sen egybefolyó dübörgés, torkolattü-
zek, detonációk összefüggő sorozatai. 
Kőbányán is több helyen légvédelmi 
ágyúk voltak elhelyezve. Ezek még 
magyarok voltak. Később a Liget té-
rie ket kilőtték. Estefelé rettentő kí-
váncsiak voltunk apámmal, és kimen-
tünk körülnézni. Négy orosz páncél-
kocsit láttunk kilőve, benne négy, öt, 
kettő és hat halott. Egyik-másik hát-
borzongatóan nézett ki. Fejük félig 
leborotválva, agyvelejük kilátszott, 
egyikük keze az autó másik felében 
úgyszólván „remek látvány” volt.

 Öcsém csak 18 éves volt 

Lux Gellért fiatal munkásként aktív 
résztvevője volt a kőbányai események-
nek. Szülei az internálás következtében 
vesztették életüket. A fiatalember részt 
vett a kőbányai rendőrség elfoglalásá-
ban. A forradalom leverése után elhagy-
ta az országot, később élve az amnesztia 
lehetőségével, hazajött.

Többen szóltak, hogy a Gergely utcai 
rendőrségen sokakat fogva tartanak. 
Ez 25-én vagy 26-án lehetett. Ki kelle-
ne őket szabadítani. Volt egy leányis-
merősünk, Szabó Tünde. Rávettük, 
hogy élelmiszerkosárral menjen be a 
rendőrségre, mintha a testvérének 
vinne élelmet. Az élelmiszerek alá grá-
nátokat rejtettünk. Mi meg a Zorg 
gyárból fedeztük őt, ami a rendőrség-
gel szemben volt. Vártunk, hogy mikor 
támadhatjuk meg a rendőrséget. 
A lány a rendőrség udvarán eldobta a 
gránátot. Mi a kerítésen átmásztunk, 
lefegyvereztük a két őrt. Különösebb 
ellenállást nem tanúsítottak. Kinyittat-
tuk a fogdákat, és kiengedtük a foglyo-
kat, a nyomozókat és a rendőröket 
meg bezártuk a helyükre. A fogdák elé 
őröket állítottunk. (…)

Jött egy hír, hogy a Bihari út és a Kő-
bányai út felől orosz páncélkocsik 
jönnek. Ekkor mi a Kőbánya-alsó 
hídján és a pilléreken elfoglaltuk a 
helyeinket. Páncélöklökkel és komoly 
géppuskákkal – akkor már rendel-
keztünk ezekkel – fölvettük a harcot 
az oroszokkal. A híd alatt lévő és a 
Kápolna térnél lévő ágyú a városból 
került ide. Úgy vontatták ide. (…)

Október 28-án a Mázsa tér felé tartott 
legalább 30-35 orosz páncélkocsi. Ko-
molyan fel voltak fegyverkezve, de 
legnagyobb részük nem is igen akart 
harcolni. Egy részük a Bihari út felől 
jött, másik felük a Pongrác út és a 
Kőbányai út felől. De ezekben a jár-

művekben olyanok lehettek, akik irá-
nyították az oroszokat. Különösebben 
az oroszok nem tudhatták volna, hogy 
a felkelők merre, hol tartózkodnak. Az 
összeütközésre sor került, és renge-
teg páncélkocsit kilőttünk. Kb. hu-
szonötöt. Csak a Mázsa téren volt ti-
zenkettő. Nagyon sok halott volt. Kb. 
háromszázan harcoltunk itt. Ez 28-án, 
délelőtt 11 órakor volt. Az oroszok 
visszavonultak, és tovább nem is tá-
madtak. (…)

25-30 csoport volt. Egy csoport több 
tíz főből állt, fel voltak szerelve 
nehéz géppuskával és páncélököl-
lel. Meg amit még szerezni tudtak 
hozzá. Leszedtük a tankokról, a 
páncélos járművekről a nehézfegy-
vereket, téglákkal kitámasztottuk 
és használtuk. Ezt fogta össze a 
Csajkovszkij parkban lévő parancs-
nokság. (…)

Az öcsém 18 éves volt, én 21. Együtt 
harcoltunk. A disznóhizlaldától jöt-
tünk ki teherautókkal, hogy a városba 
menjünk. Oroszok jöttek, és lőni kezd-
tek. Az öcsémet eltalálták. Külön ko-
csin voltunk. A társaim szóltak, hogy 
elesett, és a Kerepesi úti temetőbe 
vitték. Azonnal odamentem. Ott gúlá-
ban voltak a halottak. Egy hullahegy 
alól bányásztam ki. Több sort kellett 
megbolygatnom, amire megtaláltam. 
Kivittem a Rákoskeresztúri temetőbe 
és eltemettem. Az olasz parcellához 
közel. Akkor oda nagyon sok magyar 
szabadságharcost temettek.
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A szétlőtt régi Pataki Kultúrház

Kőbánya hadszíntér
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Fogyatékkal is  
a köz szolgálatában

Szeptember 18-a a rokkantak világnapja. 
Ilyenkor a legtöbb jó egészségnek örven-
dő ember is elgondolkozik: milyen lenne 
fogyatékkal élni, mennyi együttérzést, 
támogatást kapna? A munkaerőpiacon a 
fogyatékkal élőket rengeteg hátrány éri. 
A Kőbányai Önkormányzat a „Fogyaté-
kosságbarát munkahely” cím birtokosa-
ként is igyekszik mindezt ellensúlyozni.

A hivatal jelenleg közvetlenül 22 megválto-
zott munkaképességű dolgozót foglalkoz-
tat, ötöt pedig egyéb költségvetési szervei-
nél alkalmaz. A fogyatékkal élő munkavál-
lalók létszáma folyamatosan nőtt az elmúlt 
években. Míg 2014-ben még csak 8, egy 
évvel később már 15, jelenleg pedig 27 
megváltozott munkaképességű dolgozó 
áll a kőbányaiak szolgálatában. Van köztük 
vak, hallássérült, többféle belső szervi 
egészségkárosodástól szenvedő, neuroló-
giai, mozgásszervi fogyatékossággal küzdő 
személy. Alkalmazási területük végzettsé-
gükhöz és egészségi állapotukhoz egy-
szerre igazodik, így gondnok, informati-
kus, masszőr, portás, takarító, telefonköz-
pontos és térfigyelő operátor állásokat 
töltenek be. 

Dr. Szabó Krisztián jegyző lapunk ér-
deklődésére elmondta, hogy – amennyi-
ben megfelelő végzettséggel rendelkezik 
– az önkormányzatnál és cégeinél meglé-
vő bármelyik betöltetlen álláshelyre min-
denki mással azonos feltételek mellett 
jelentkezhet a megváltozott munkaké-
pességű személy. Kifejezetten célzott te-
rület a számukra a kőbányai térfigyelő 
kamerákat a központból kezelő, a közte-
rületek képeit figyelő operátori feladat-
kör, ahol jelenleg is betöltetlen álláshe-
lyek várják a fogyatékkal élő munkavál-
lalókat.

Az Európai Unió bevándorlás-
politikájáról és az október 2-i 
népszavazás tétjéről tartott elő-
adást Kőbányán Nógrádi György 
biztonságpolitikai szakértő, 
egyetemi tanár. A szep tember 
19-re, a Kőrösi Művelődési 
Házba szervezett rendezvény 
György István, Budapest főváros 
kormánymegbízottjának rövid 
felvezetőjével kezdődött. A fóru-
mon részt vett Kovács Róbert 
polgármester, valamint dr. Pap 
Sándor, Radványi Gábor és We-
eber Tibor alpolgármester is. 
Nógrádi György szokásosan 
könnyed stílusú, egyórás elő-
adását a világpolitika változá-
saival, az előre jelezhető ten-
denciák ismertetésével kezdte, 
majd a migráció hátterének 
elemzésével folytatta. Végül egy 
teljes órán át válaszolt az ér-
deklődők kérdéseire. 

Az október 2-i népszavazás-
sal összefüggő kérdésre el-
mondta: Magyarország a refe-
rendum kiírásával példát mutat 
egész Európának demokráciá-
ból, hiszen hazánkban nem fél-
nek a politikai korrektség álcá-
ja mögé merevedett tabukról 
megkérdezni a választópolgá-
rokat. Nem úgy, mint például 
Németországban, ahol megtil-
tották a közmédiának, hogy 

nyilvánosságra hozzon a mig-
ránsok magatartásával össze-
függő negatív híreket. A szak-
értő szerint elsőként a Visegrá-
di Négyek országai fogják kö-

vetni Magyarország példáját, és 
népszavazást írnak ki. Arra a 
kérdésre, hogy mi a referen-
dum legfontosabb uniós követ-
kezménye, a szakértő elmond-
ta, hogy a „nem”-ek elsöprő 
többsége esetén a kormány 
erős kártyát, megkérdőjelezhe-
tetlen érvet kap a kezébe, ami 
jelentősen felértékeli hazánk 
súlyát az unión belül. Nem 
lehet ezen túl úgy beállítani a 
magyar kormány álláspontját, 
hogy az valójában nem a nép 
akaratát tükrözi. Nem úgy, 
mint azon kormányok állás-
pontját, amelyek viszont való-
ban nem merik megkérdezni 
saját szavazópolgáraikat – tette 
hozzá Nógrádi György.

A MI KŐBÁNYÁNKA MI KŐBÁNYÁNK

Az ország egyik legrégebbi 
nyomdájának jogelődjét, a 
bécsi Császári és Királyi Ud-
vari és Államnyomda fiókját 
Temesváron létesítették 
1851-ben. 1868-tól a Magyar 
Királyi Állami Nyomda a Budai 
Várba költözött és önállóan 
működött tovább pénzügyi, 
honvédségi, kincstári nyom-
tatványokat állítva elő. Az Ál-
lami Nyomda a privatizációja 
után, 1994-ben költözött Kő-
bányára, egy használaton kí-
vüli gyártelepre, amelyhez ké-
sőbb még egy telephelyet vá-
sároltak a kerületben. 2005 
óta a tőzsdén is jegyzik a 
számtalan fejlesztést végre-
hajtó céget. Az Állami Nyom-
da Nyrt. 2013-ban ANY Biz-
tonsági Nyomda Nyrt.-re vál-
toztatta a nevét. Ma mintegy 
500 embernek, köztük sok 
kőbányainak ad munkát. 

Zsámboki Gábor vezérigaz-
gató elmondta: a műszaki be-
ruházások nyomán új bizton-
sági és üzleti nyomtatványok, 

illetve műanyag kártyák fej-
lesztésébe fogtak, szerepet 
vállaltak a rendszerváltás 
utáni okmányreform koncep-
ciójának kidolgozásában, az 
okmányvédelmi elemek meg-
alkotásában is. A fejleszté-
sekre saját Okmánybiztonsági 
Laboratóriumot alapítottak 
1999-ben. 

Az Új köztemető onnan kapta a 
nevét, hogy amikor az 1868. évi 
törvénycikk rendelkezett a fele-
kezeti hovatartozás nélküli köz-
temető létrehozataláról, a hon-
atyák már látták, hogy a régi 
nagy temetők – a Kerepesi és a 
Farkasréti – betelőben vannak, 
és helyesebb őket a jövőben 
dísztemetőnek használni. A Rá-
koskeresztúri sírkertet 1886-
ban adták át rendeltetésének. 
A  jellegzetes főbejárati épület-
együttes 1903-ban készült el, 
oldalszárnyaiban Róth Miksa 
üvegmozaikjaival, középütt a 26 
méter magas harangtoronnyal, 
amit Maróti Géza Atyaisten-
szobra díszít. Ekkor tervezte 
meg Czigler Győző műépítész a 
temető parcellarendszerét, 
egymásra merőleges utakból, 
illetve körökből álló jellegzetes 
úthálózatát. 

A temetkezések száma az 
első világháború idején nőtt 
meg ugrásszerűen, amikor a 
máshol megtelt katonatemetők 
helyett itt alakítottak ki parcel-
lákat a magyar, olasz, török és 
más nemzetiségű áldozatok-
nak. A háború idején 18-20 ezer 
katonát helyeztek itt örök nyu-
galomra. Ugyanez ismétlődött 
a világégés második felvonása 
során is. 1944–45-ben magyar 
és idegen nemzetiségű katonák 
ezrei kerültek ide jelzett vagy 
jeltelen sírokba. A 3. parcellába 

például a Budapest ostromakor 
megsebesült, majd a Gyáli úti 
katonakórházban elhunyt ma-
gyar katonák ezreit hozták. 
A  temető az elmúlt évszázad-
ban persze döntően a főváros-
ban elhunyt civilekkel népesült 
be. A zömmel műkő, kisebb 
részt márvány síremlékeken 
számos híresség neve is olvas-
ható. 

Mára a központi út két olda-
lán végigfutó impozáns vad-
gesztenyefasor hangulata ha-
tározza meg a nagyrészt beer-
dősödött köztemető összképét. 
Különösen az ősz színeit magá-
ra öltő fasor mögötti, mohás 
síremlékek látványa fejezi ki 

szívszorító módon a csendes 
elmúlás érzetét.

A köztemető leghátsó sarká-
ban lévő 301-es parcella egy 
külön világ. Puszta léte mindent 
elárul arról az idegen megszál-
lókat szolgáló, lakájszellemű ká-
dári hatalomról, amelynek bosz-

szúszomja és primitív elvakult-
sága még a legelemibb kegyeleti 
szabályokat sem vette figyelem-
be. Amely nem csak a hazát védő 
magyar honfitársak – köztük 
gyerekek – százainak kivégzésé-
re volt képes, de ezt úgy próbálta 
elhazudni a világ elől, hogy áldo-

zatait titokban földelte el, a he-
lyet pedig titkosrendőrökkel fi-
gyeltette. A mártírok sírhelye ma 
zarándokhely és egyben hivata-
los állami események helyszíne. 
Közös történelmünknek pedig az 
egyik legmegrázóbb mementója. 
Ez a temető másik arca.

Kerületünkben található 
Budapest legnagyobb te-
metője. A közelgő Min-
denszentek ünnepe és 
halottak napja alkalmából 
tettünk egy sétát a sír-
kertben.

A kerületben 
készültek 
a szavazólapok
Amióta az egykori Állami Nyomda a Budai Várból a 
kerületünkbe költözött, itt készülnek a mindenkori 
választási szavazólapok. 

A fiatal körorvos gyülekezetalapító 
szolgálatát azzal kezdte, hogy össze-
írta a Kőbányán élő reformátusokat 
és megállapította, hogy a 732 hely-
béli református számára a legköze-
lebbi, 8 kilométerre lévő Kálvin téri 
templom számukra elérhetetlenül 
távol van. Felkérte Szász Károly püs-
pököt, hogy küldjön lelki pásztort a 
kőbányaiak lelki gondozására, s a 
püspök nyomban ki is rendelte Kő-
bányára Szabó Aladár frissen végzett 

lelkészt. Így került sor az első isten-
tiszteletre 1885. május 24-én, pün-
kösdvasárnap, a Füzér utca 17. sz. 
alatt élő Kovách József ácsmester 
házánál. A felálló presbitérium első 
főkurátora természetesen dr. Be-
retzky Endre lett, és miután a temp-
lomépítésre bizottságot alapítottak, 
az ehhez szükséges pénz előterem-
tésében és a szervezésben szintén 
tevékenyen részt vett. A templom 
végül 1900-ra készült el, ekkor már 

6 ezer tagot számlált a gyülekezet. 
A  körorvos másik nagy hatású kez-
deményezése volt, hogy Kőbányán 
épüljön kórház. Bár a Bajcsy Kórház 
végül csak Beretzky Endre 1921-ben 
bekövetkezett halála után, 1931-ben 
épült fel, a szerepe ebben is elvitat-
hatatlan.

A Református Egyházközség és 
Kőbánya Önkormányzata által 2010 
szeptemberében közösen állított 
emléktáblánál koszorút helyezett el 
Weeber Tibor alpolgármester, Szilá-
gyi-Sándor András tiszteletes, dr. 
Szilágyi-Sándor Gabriella lelkész 
asszony és Pankotai Ferenc, a pres-
bitérium főkurátora.

Nehéz történelem és csendes romantika 

Mohos sírok között az Új köztemetőben

A kőbányai református gyülekezet 
alapítójára emlékeztek
Ünnepi istentiszteleten, majd koszorúzással emlékeztek meg szep-
tember 18-án dr. Beretzky Endre körorvosról, egyháztanácsosról, aki 
131 évvel ezelőtt a Kőbányai Református Gyülekezet megalakulását 
és templomuk építését kezdeményezte.

Weeber Tibor alpolgármester 
az önkormányzat nevében helyezett el 

koszorút az emléktáblánál

Mindenszentek és halottak napjához 
közeledve nem nehéz megállapítani, 
korunk európai embere mennyire el-
idegenedett a halottaitól. Régebben 
egyértelmű volt számára, hogy mit je-
lent a halál, de ahogy az utóbbi egy-két 
évszázadban megváltozott viszonya a 
szakralitással, és ahogy eltávolodott a 
transzcendens világtól, ezzel együtt 
abban a kérdésben is elbizonytalano-
dott, hogy a test halála a lélek halálát 
is jelenti egyben, avagy sem? Ugyan-
úgy nem képes értelmezni a lélek 
örökkévalóságát, mint ahogy azt az 
elképzelést sem, hogy a test halálával 
a lélek is egyszer s mindenkorra meg-
szűnik létezni, éppen úgy, mint amikor 
áramtalanítanak egy számítógépet. Ez 
utóbbi közkeletű lehetőség riasztó 

módon az élet értelmét vonja kétség-
be, ráadásul még mindennemű re-
ményt is megkérdőjelez. Arra sarkall, 
hogy élj kizárólag a mának, addig hab-
zsold az élet javait, amíg teheted: amíg 
ki nem húznak a „konnektorból”. Ki-
mondani, hogy melyik álláspont az 
igaz, hit kérdése. Bizonysághoz csak 
akkor jutunk, ha minket is elér az a 
bizonyos pillanat. 

A halottak napjához

Nógrádi György 
telt házas előadása

Hirdetés
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 Nagy Imre miniszterelnök mellett 
nyugszanak 1956 névtelen áldozatai is 

a 301-es parcellában
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Figyeljünk a zsákokra!
Kerületünkben a zöldhulladékok szelektív elszállítása az önkor-
mányzat által a szolgáltatótól vásárolt és ingyenesen kiosztott 
zöldhulladékgyűjtő zsákokkal történik. A megtöltött és kihelye-
zett zsákokat a szolgáltató heti egyszer elszállítja és tartalmát 
– a lebomló zsákkal együtt – komposztálja. Az utóbbi időszakban 
többen szóvá tették, hogy ezek a zsákok kiszakadnak, mielőtt 
elvinné őket a szemétszállító. A zöld zsák a nedvesség hatására 
indul bomlásnak, tehát hosszabb tárolásra valóban nem alkal-
mas. Célszerű csak a szállítást megelőző napon kihelyezni.

KŐBÁNYAI PIHENŐKŐBÁNYAI PIHENŐ

A Senior Mentor Program civil 
kezdeményezés, melynek lé-
nyege, hogy önkéntesek az is-
kola falai között segítenek 
készségeik, képességeik (olva-
sás, szövegértés, gondolkodó-
képesség) fejlesztésében és el-
mélyítésében az alsó tagozatos 
gyerekeknek. A szülő segítsége 
– minden igyekezet ellenére – 
sokszor azért nem hatékony, 
mert a nap végén a gyerek és ő 
is fáradt. 

Kőbányán egy korábbi men-
tor, Vargáné Fónagy Erzsébet 
nyugalmazott főiskolai docens 
tartotta életben a kezdeménye-
zést mint koordinátor. Idén már 
9 kőbányai iskolában működik a 
program, amelyben 25 nyugdí-
jas vesz részt. A mentorok kö-
zött nem csak volt tanár, hanem 
könyvtáros, informatikus, pénz-
ügyi szakember, orvos és szo-
cio lógus is van. A közös nevező 
a segíteni akarás és a gyerekek 
szeretete. A pedagógus egyeztet 
a mentorral arról, hogy miben 
van szükség a segítségre, az 
önkéntes pedig heti kétszer 45 
percet foglalkozik egy-három 
alsó tagozatos diákkal.

A programban részt vevő ta-
nulók jó része tanulási nehéz-
séggel küzdő és/vagy hátrányos 
helyzetű – utóbbi alatt széthullott 
családokat, nehéz anyagi helyze-
teket kell érteni. Az ilyen körül-
mények között élő gyereknek 
már önmagában az is nagyon 
sokat jelent, hogy egy felnőtt ki-
zárólag vele foglalkozik heti két 
órában, ezért gyakran szoros, 
nagyszülő-unoka kapcsolathoz 
hasonló kötelék alakul ki mentor 
és gyermek között.

„Rengeteg szeretetet, ra-
gaszkodást és sikerélményt 
adnak ezek a gyerekek a szá-
munkra” – vallotta be a nyugdí-
jas főiskolai docens. Vargáné 
Fónagy Erzsébet szerint ered-
ményes is a tevékenységük, 
mert a gyerekek akár két ér-
demjegyet is javítanak a segít-
ségükkel. Tavaly 51 kőbányai 

tanulónak tudtak segíteni, de 
az igény ennél jóval több lenne, 
ezért is toboroznak további 
nyugdíjas önkénteseket Kőbá-

nyáról. A mentorok anyagi jut-
tatást nem kapnak. Érdeklődni 
a 06-20/251-3303 vagy a 395-
5165-ös telefonszámon lehet. 

Ahogy átlépi az ember a szürke 
bádogajtó küszöbét, arcába 
csap a pince nyirkos lehelete. 
Odakinn még meleg a nyárutó 
aszfaltja, idebenn 8 fokos a no-
vember. Csend van, csak a fala-
kon itt-ott kígyózó rozsdás, vas-
tag csövekből hallatszik ki a víz 
egyenletes csordogálása, amit 
a falakról a nedves betonra le-
csöppenő cseppek koppanása 
tör meg. 

Kísérőnk, Nagy Imre min-
dent tud a kőbányai sörpincék-
ről. Huszonvalahány évig dol-
gozott a sörgyárban, amikor itt 
még javában folyt a malátater-
melés. Akkoriban – a rendszer-
váltás előtt – több mint száz 
munkás váltotta egymást a 
nyirkos lenti világban, forgatták 
a csírázó malátát. De a pincék 
története sokkal, de sokkal ré-
gebbi: 1244-ben, IV. Béla korá-
ban született az első feljegyzés, 
egy adománylevél, miszerint a 
király átadja Kőér község jogait 
Pest városának, hogy erősítsék 
a városfalat.

A bányászat 1890-ig folyt. 
A  külszíniből csakhamar föld 
alatti kitermelés lett, kézi erő-
vel, repesztéses módszerrel 

folyt a munka a félhomályban, 
évszázadokon keresztül. Kőbá-
nyai mészkőből épült az Opera-
ház, a Ludovika, a Lánchíd pil-
lérje az oroszlánokkal, a Vár 
alatti alagút bejárata, és a Par-
lament kőfaragványai is, vala-
mint szinte minden, amihez 
mészkő kellett Pesten.

A több száz méter hosszú 
gerincjáratok belmagassága 
eléri a 8–12 métert, szélessége 
a 10 métert. Ezekből nyílnak 
jobbra-balra a szintúgy impo-

záns oldalvágatok, így az alap-
rajz hasonlít egy hal csontvázá-
hoz. Az 1861-es nagy bányaom-
lás után szigorították a kiter-
melést, sok helyen meg kellett 
erősíteni a boltozatot, de leg-
alább több baleset nem történt. 
A millennium után rendeletileg 
bezárt bánya klímája viszont 
ideálisnak bizonyult a malá-
tatermeléshez, vagyis az árpa 
csíráztatásához, ami megala-
pozta a Dreher család felemel-
kedését és tündöklését. 

Még repülőgépmotorokat is 
gyártottak itt, 1944-ben, miután 
a győri és csepeli gépgyárak 
módszeres bombázása miatt 
német mintára titkos és védett 
helyekre igyekeztek széttelepíte-
ni a gyártást. Így került a sörgyá-
ri pincébe is a Dunai Repülőgép-
gyár Rt. motorgyártó részlegé-

nek egy része. Fél évig készültek 
itt Daimler-Benz-licenc alapján 
a férfiembert ma is megborzon-
gató csodák: 12 hengeres, közel 
2000 lóerős, fordított V elrende-
zésű DB605-ös motorok, saját 
koruk csúcstechnikája, egy- és 
kétmotoros Messerschmitt va-
dászgépek számára.

Aztán jött a front, a gyártás 
megszűnt, és emberek ezrei 
jöttek a szerszámgépek helyé-
re, hogy a 8 fokban meghúzzák 
itt magukat az ostrom végéig. 
Ekkoriban még miséket is tar-
tottak az egyik gótikus temp-
lomhajókra emlékeztető pince-
csarnokban.

A háború után ismét a sör-
gyártásé lett a főszerep, de 
ennek Dréher Jenő már nem 
sokáig örülhetett: 1948-ban egy 
tollvonással államosították 
életművét, a sörgyárait, az idős 
ember pedig rövidesen bele is 
halt ebbe. Szomorú kísértete 
talán még ma is ott bolyong a 
pincékben. 

Maláta és Messerschmitt
Kőbányán 646 évig folyt bányászat. Jó üzlet volt, az épülő Pest csak úgy falta a 
követ. Az évszázadok alatt 30 kilométernyi bányavágat jött létre, egy föld alatti 
labirintus. Volt itt sörpince, borpince, gomba- és malátatermelés, használták 
légópinceként és gyártottak itt repülőgépmotorokat is. Ma már csak filmeket 
forgatnak, mert horrorhelyszínnek például ideális.

Akár két érdemjegyet is javítanak azok a tanulók, akiknek a Senior Mentor 
Program önkéntesei segítenek a tanulásban. Munkájukat ingyen végzik, cseré-
be „csak” szeretetet kapnak a gyerekektől. 

Nyugdíjas diplomások segítenek a tanulásban

A pótnagyi felzárkóztat

A pincerendszer bejárata

A több száz méter hosszú járatok magassága és szelessége is eléri a 
10 métert

Budai Alex New Yorkban élő ma-
gyar mesterfodrász két neves 
pesti belvárosi fodrász barátjával 
– Szilovics Gergővel és Matondo 
Stone Patrickkal – együtt jóté-
konyságból vállalta, hogy több 
tucat, 6 és 16 év közötti kőbányai 
gyermek és kamasz haját diva-
tosra vágja, mire az iskola elkez-
dődik szeptemberben. Az ese-
ményre a Maglódi utcai Baptista 
Szolgáltató Centrumban került 
sor, ahol az önkormányzat támo-
gatásával egyébként folyamatos 
fodrászatot biztosítanak a haj-
léktalanoknak, a rászoruló beté-
rőknek. 

Olyan fiatalok jöttek, akik 
anyagi okból egyébként nemigen 
jutnának el egy igazi mesterfod-
rászhoz. „Ez nem az első és nem 

is az utolsó alkalom a számunk-
ra” – mondta kérdésünkre Budai 
Alex. „Én New Yorkban is rend-
szeresen részt veszek hasonló 
akciókban, ott ennek nagyobb 

hagyománya van, mint idehaza. 
Ezért döntöttem úgy, hogy ami-
kor hazajövök, szervezünk itthon 
is jótékonysági hajvágásokat. Ez 
a tevékenység jólesik nekem is, 
hiszen öröm örömet szerezni 
másoknak. Jó érzés látni a csil-
logó, hálás szempárokat a kért 
frizura láttán” – jegyezte meg. 

Miközben sorra érkeztek a kő-
bányai gyerekek a hajvágásra, és 
már javában csattogtak az ollók, 
zúgtak a hajvágógépek, Alex el-
árulta: ha legközelebb hazajön 
Magyarországra, szervez egy 
ugyanilyen alkalmat, ezúttal gye-
rekeiket egyedül nevelő anyák-
nak, majd két-három havi rend-
szerességgel megismétli mind-
ezt, lelkes fodrász barátaival kö-
zösen. 

Kőbányai iskolák, ahol a Senior Mentor Program működik
Éltes Mátyás Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Harmat Általános Iskola
Janikovszky Éva Általános Iskola 
Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői Úti Tagintézménye
Kada Mihály Általános Iskola
Keresztúri Dezső Általános Iskola
Szent László Általános Iskola 
Széchenyi István Általános Iskola 

Ha úgy érzi, hogy az ön gyermekének is külső segítségre van szüksége 
a tanulásban, és az iskolájában elérhető a program, kérjük, keresse 
meg az osztályfőnököt.

Jótékonysági hajvágás

A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján a Kőbányai 
Önkormányzat pályázatot hirdet
  a X., Gyakorló köz 5., fszt. 1. szám alatti, 39210/42/A/64 

helyrajzi számú, 51 m² alapterületű, 1+fél szoba, összkom-
fortos lakás;

  a X., Kéknyelű utca 4., III. emelet 11. szám alatti, 
41203/30/A/12 helyrajzi számú, 27 m² alapterületű, 1 szoba, 
összkomfortos lakás; 

  a X., Szövőszék utca 14., I. emelet 5. szám alatti, 42309/31/A/8 
helyrajzi számú, 50 m² alapterületű, 2 szoba, összkomfor-
tos lakás; 

  a X., Szőlővirág utca 14., VIII. emelet 36. szám alatti, 
42309/47/A/88 helyrajzi számú, 50 m² alapterületű, 2 szoba, 
összkomfortos lakás bérbeadására.

A pályáztatás a lakás bérleti díjára vonatkozó licitálással törté-
nik. A lakás havi bérleti díjának alsó határa 1000 Ft/m²/hó, innen 
indul a licitálás. A közüzemi díjakat, a szemétszállítási díjat, a 
közös költség díját a bérlő a bérleti díjon felül köteles megfizetni.

A pályázati biztosíték összege a lakás kéthavi minimális bérleti 
díjának megfelelő összeg. A pályázati biztosítékot a licitálást meg-
előzően a lakás címének feltüntetésével az önkormányzat OTP 
Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15510000 számú számlaszá-
mára kell átutalni vagy az önkormányzat pénztárába befizetni.

A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötését megelőzően a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére a bérleti szerződéssel ösz-
szefüggő követelések biztosítása érdekében kéthavi bérleti díj-
nak megfelelő összegű óvadékot megfizetni. A pályázati biztosí-
tékot a bérlő által fizetendő óvadékba beszámítják.

A bérleti jogviszony időtartama: A nyertes pályázóval a határo-
zott időre szóló bérbeadás időtartama legfeljebb 2 év. Ha a hatá-
rozott idő lejártakor felmondási ok a bérlővel szemben nem áll 
fenn, a bérlő kérelmére a polgármester új lakásbérleti jogvi-
szony létesítéséről dönthet.

A lakások megtekinthetők: október 18., 15 óra, október 20., 10 óra

A licitálás időpontja: 
November 8., 10.00 (Gyakorló köz 5., fszt.) 
November 8., 14.00 (Kéknyelű u. 4., III. emelet 11.)
November 10., 10.00 (Szövőszék u. 14., I. emelet 5.)
November 10., 14.00 (Szőlővirág u. 14., VIII. emelet 36.)

A licitálás helye: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Polgár-
mesteri Hivatal, 1102 Budapest, Szent László tér 29., 100. terem 
(a teremváltoztatás jogát fenntartjuk).

A pályázati ajánlat benyújtási határideje: 
2016. október 28., 12 óra.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A gótikus templomhajóra emlékeztető csarnokban miséket tartottak 
Budapest ostroma alatt

Szilovics Gergő keze alatt indul a hajvágás

Budai Alex hajat 
szárít, a háttérben 

Matondo 
Stone Patrick

A klíma ideális volt a malátater-
mesztéshez, a sör alapanyagát 
ilyen kocsikon szállították

Az önkéntességben az a jó, hogy mindenki abban segít, 
amihez legjobban ért, amivel a legtöbbet tud használni 
embertársainak. Budai Alex hamarosan visszatér Kő-
bányára, hogy még több embernek szerezzen örömöt. 



Kiadja a Kőbányai Önkormányzat  Cím: 1102 Budapest, Szent 
László tér 29. Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 35  Felelős 
szerkesztő: WAG Kft.  E-mail: kobanyaihirek2015@gmail.com   
Hirdetésfelvétel: jankovichtibor@kobanya.hu  Nyomda: Pannon 
Lapok Társasága Nyomdai Központ
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ZENEI PROGRAMOK

DODES-KA-DEN KONCERT 
A zenekar könnyed, magával ragadó stílusban 
adja elő saját szerzeményeit, melyek a nyolcva-
nas évek undergroundjából táplálkoznak, mo-
dern hangzással ötvözve.
Október 21-én, pénteken 20 órakor a Kösziben

HAYDN: A MEGVÁLTÓ UTOLSÓ HÉT SZAVA 
Több mint koncert, több mint színház, több mint 
film – mindez együtt! 
Október 28-án, pénteken 19 órakor a Kösziben

A GYÖNYÖRBEN NINCS KÖZÉPÚT – ESZENYI 
ENIKŐ ÖNÁLLÓ ESTJE
A nő beszél és énekel a férfiról. Meg persze saját 
magáról, miközben híres tangók, sanzonok, ope-
rettek csendülnek fel. 
Október 27-én, csütörtökön 19 órakor a Kőrösiben

GYEREKPROGRAMOK

GYERMEKTÁNCHÁZ A KOLOMPOS EGYÜTTESSEL
Október 8., szombat 10.30-kor az Újhegyi Közös-
ségi Házban

SULILESEN 2.0
A pályaválasztási börze felső tagozatos diákok-
nak.
Október 14-én, pénteken 9 órától a Kőrösiben

KESZEKUSZA VARÁZSLÓ – A PÓDIUM SZÍNHÁZ 
MESEJÁTÉKA
Október 30-án, vasárnap 10.30-kor a Kösziben

KIÁLLÍTÁSOK 

„KÉZIMUNKÁK” – KIÁLLÍTÁS KŐBÁNYAI SZÉP-
KORÚAK MUNKÁIBÓL.
Megtekinthető: október 3-tól 16-ig a Kőrösi Galé-
riában

ÚJ KÉPEK – 2016 – A KŐBÁNYAI FOTÓKLUB KI-
ÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: október 4-től 25-ig a Kőrösi Galé-
riában

FEHÉR MÁRTA FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: október 11-től november 6-ig a 
Kő-Café Galériában

E. SZABÓ MARGIT KÉPZŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: október 31-től november 27-ig a 
Kőrösi Galériában

SZÍNHÁZI PROGRAMOK 

MILES TREDINNICK: ELVIS, OLTÁR, MIAMI, AVAGY 
FÉLMILLIÓ DOLLÁR GAZDÁT KERES
Vígjáték két felvonásban. 
Október 8-án, szombaton 19 órakor a Kőrösiben

AGYIGÓ – EGY NŐ SORSA A XX. SZÁZADBAN, 
AZAZ SZABÓ MAGDA: AZ EMBER 
Színpadi est két részben. 
Október 14-én, pénteken 18 órakor az Újhegyi 
Közösségi Házban

FRANZ ARNOLD–ERNST BACH: APA CSAK EGY VAN?!
Bohózat némi zenével a Pódium Színház előadásában.
Október 16-án, vasárnap 15 órakor a Kőrösiben

W. A. MOZART: BASTIEN ÉS BASTIENNE
A gyerekek csak „pantomimikusan” játszanak, 
míg a kulisszák mögött felnőttek mondják vagy 
éneklik a szöveget.
Október 15-én, szombaton 19 órakor a Kösziben

BEVISZLEK AZ ERDŐBE – KARAFIÁTH ORSOLYA 
BESZÉLGET KERN ANDRÁSSAL
Október 18-án, kedden 19 órakor a Kőrösiben
A DZSUNGEL KÖNYVE
Musical a Szent László Gimnázium színjátszóinak 
előadásában.

– Miért különleges az ön számára Kő-
bánya?

– Gimnazista koromban Póka Egon 
szülei befogadtak és három évig velük 
éltem Kőbányán, miután Egont és 
engem is kiraktak a gimiből, mert a 
zenélésen kívül semmi mással nem 
foglalkoztunk. Édesanyám nem bírta 
már cérnával a viselkedésem, jól ösz-
szevesztünk, és nem engedett haza. 
Egon szülei, Pali bácsi és Vera néni 
csodálatos emberek voltak, ennyire 
szabadelvű, ennyire bohém, rugalmas 
és nagylelkű emberekkel azóta sem 
találkoztam. A Kőbányai Ifjúsági Parkra 
is jól emlékszem, sokat léptünk ott fel a 
Piramissal. A legutóbbi, két évvel ez-
előtti kőbányai fellépésem elevenen él 
bennem, nagy siker volt. A Kőrösiben 
adtunk egy nőnapi koncertet Zajzon 
Gábor zenésztársammal, ez viszont 

már egy egészen más zenei világ volt, 
mint a Piramis. Sokkal csendesebb, 
elmélyültebb, meghittebb muzsika. 

– Van egy másik program, a Piramis 
évek című produkció, amelyben Závodi 
Jánossal, a Piramis egykori szólógitáro-
sával, illetve fiatalabb zenésztársakkal 
lépnek fel. 

– Ez nem valamiféle második Piramis 
még akkor sem, ha Janóval közösen az 
eredeti énekhangon és az egykori dina-
mikával igyekszünk feleleveníteni a dalo-

kat, amelyek nagy részét ma is kívülről 
fújja az érintett nemzedék. Bár e számok 
alapvetően a ’70-es évek vége, ’80-as 
évek eleje fiataljainak életérzését tükrö-
zik, próbáltuk zeneileg megújítani, kicsit 
frissíteni őket, ami szerintem sikerült is. 

– Most azonban egy harmadik csapat-
tal örvendezteti meg a kőbányai közön-
séget: Rock and Roll közlegényeknek 
nevezik magukat.

– A The Bluesberry Band két kiváló 
zenésze, Horváth Ákos és Nagy Gergő a 

partnereim. Részben vadonatúj dalo-
kat, részben régi slágereket játszunk. 
A program a zenei életművem egyfajta 
összefoglalása. A Generál, a Piramis 
időszakából és a szólólemezeimről 
összeválogatott számokat természete-
sen háromgitáros felállásra hangsze-
relve adjuk elő, ami így egy különleges 
hangzásvilágot eredményez. Az a cé-
lunk, hogy a hitelességet megőrizzük, 
de újfajta élményt nyújtsunk a közön-
ségnek.

Révész Sándor és a Rock and Roll közlegények a Kőrösiben

A Piramison innen és túl
Egy valódi rocklegenda lép fel a 
Kőrösiben október 20-án. Ré-
vész Sándort különleges kap-
csolat köti Kőbányához: három 
évig élt itt gimnazistaként Póka 
Egon családjával. Az egykori Pi-
ramis zenekar 63 éves énekese 
ezúttal a veszprémi The Blues-
berry Band zenészeivel, Horváth 
Ákossal és Nagy Gergővel együtt 
lép színpadra Rock and Roll köz-
legények néven.

Az örmény függetlenség napja
Hagyományőrző kulturális rendezvénnyel em-
lékezett az örmény nemzetiségi önkormányzat 
Örményország függetlenségének kikiáltására, 
miután 25 éve, 1991. szeptember 23-án külön-
váltak a végnapjait élő Szovjetuniótól. Ezt az 
eseményt a kőbányai örmény önkormányzat 
hagyományőrző kulturális rendezvénnyel ün-
nepelte meg, amelyen a helyi örménység kép-
viseltette magát. A Nemzetiségek és Civil 
Szervezetek Házában levetítettek egy Örmény-
ország vérzivataros történelmét feldolgozó 
táncművészeti előadásról szóló filmet, majd 
örmény ételeken keresztül idézték meg távol-
ra szakadt őseik világának emlékét.

A kerületünkben élő, mintegy 20 örmény 
gyökerű család mára asszimilálódott: ez immár 
a negyedik generáció, ők nem beszélik őseik 
nyelvét, de identitásukat kettősség jellemzi. 
A  legerősebb összetartó erőt számukra az 
1915–17 között, az Oszmán Birodalom uralma 
alatt elszenvedett tömeges népirtás nemzeti 
tragédiája, illetve a 25 éve kikiáltott független-
ség katarzisa jelenti – tudtuk meg Bacsa Gyu-
lától, a Kőbányai Örmény Önkormányzat elnö-
kétől. Az örmények a népirtás elől menekültek 
el hazájukból a világ 65 országába, köztük 
Magyarországra. 

– Kőbányán az idősek napján lépett fel, 
és újra előadta a „Szóljon hangosan az 
ének”-et. Idén 35 éve annak, hogy a ’81-
es Táncdalfesztiválon ezzel a számmal 
befutott. Hányadszor is énekelte? 

– Nem számolom, de a millión sze-
rintem túl vagyok már és még sokszor 
el fogom énekelni. Az a fajta előadó 
vagyok, aki soha nem unja meg a si-
kereit. Amikor hajdan a Corvinával 
játszottunk, és az Egy viharos éjsza-
kától megőrültek a zenésztársaim, 
hogy már megint ezt kell játszani, ve-
szekedtem velük: hogy lehettek ilye-
nek?! Annyi örömet okoz a hallgatók-
nak, amikor egy ismert slágert halla-
nak, miért fosztanánk meg ettől őket? 
Ez az egész nem rólunk szól, hanem 
róluk!

– Vagyis önt a siker motiválja, kevés-
bé az önmegvalósítás.

– Nem akarok nagy szavakat hasz-
nálni, de egy előadónak szerintem az a 
dolga minden exhibicionizmusával 
együtt is, hogy valamit átadjon a kö-
zönségnek. Néhány gondolatot, pár 
érzelmes zenei harmóniát, néhány 
kellemes percet. Engem boldoggá az 
tesz, ha látom, hogy szeretnek, ez 
gondolom, normális dolog.

– Ahogy tudom, ez sikerült a fiatalabb 
nemzedékekkel is! A Szigeten pár éve a 
Táncdalfesztivál-sátorban tizen-hu-
szonévesek tomboltak önre és néhány 
más „nagy klasszikusra”, Záray-Vámo-
siékra, Kordára…

– Igen, ez így volt, mi voltunk a „retró 
sztárok”, aztán érdekes, hogy ebből is 
kiöregedtünk. A rendezők mondták, 
hogy most már a jóval utánunk jövők, a 
Hooligans meg a hozzájuk hasonlók a 
„retrók”. Ez vicces, de az élet már csak 
ilyen. Ennek ellenére vannak apró édes 
örömök; amikor például egy huszon-
harmincas szépség felismer, és moso-
lyogva rám köszön.

– Kőbányán nem először lépett fel. 
Milyen emlékei vannak?

– A Kőrösiben sokszor felléptem már, 
minden alkalommal szerettek, egyetlen 
kivétellel csupa jó emlékem van. A kivé-
tel az volt, amikor egyszer elfelejtettem 
elmenni a meghirdetett koncertre. Ret-
tenetes lelkiismeret-furdalásom van 
azóta is. Igyekeztem most is kárpótolni a 
kőbányaiakat, bár sajnos a Kőrösiben 
nem lehet bemenni a közönség közé. 
Szeretem ugyanis, ha szó szerint kar-
nyújtásnyira vannak tőlem, ha megvan a 
közvetlen, személyes varázs. 

Soltész Rezső szereti, ha karnyújtásnyira van a közönsége

Női lelkek doktora

Színek és hangulatok címmel rendezett 
kiállítást a Kőbányai Német Önkormány-
zat az Újhegyi Közösségi Házban. A tárla-
tot olyan hivatásos és amatőr alkotók 
műveiből állította össze a szervező, 
E. Szabó Margit, akik a kerületben élnek 
és német nemzetiségűnek vallják magu-
kat. Az október 4-ig megtekinthető kiállí-
tást Weeber Tibor alpolgármester kö-
szöntője után Szakolczay Lajos művészet-
történész nyitotta meg. A tárlat szervező-
je, E. Szabó Margit neves textilművész 
maga is kiállított két installációt, amelyek 
ugyan különleges papírból készültek, de 
– mint érdeklődésünkre elmondta – se-
lyemből és gobelinből is elkészíthetőek 
lennének, amennyiben volna rá mecénás. 

Ez azonban nagyon kevés van ma Ma-
gyarországon – panaszolta az 1970 óta 
rendszeresen kiállító, nemzetközileg is-
mert textilművész, utalva arra az arany-
ban pompázó installációjára (képünkön), 
amely a „hónap műtárgyaként” díszítette 
augusztusban a Pesti Vigadót. Ezt az alko-
tást eredetileg a Gresham Palota királyi 
lakosztályába álmodta meg, de jellemző 
módon a Four Seasons Hotel átalakítása-
kor végül egyetlen magyar művészt sem 
alkalmaztak az épületbelső kialakításá-
nál. Hiába van tehát meg Magyarországon 
úgy-ahogy a képzőművészek erkölcsi el-
ismerése, ha rendszeres megrendelések 
hiányában másból kell megélniük, nem 
abból, amihez a legjobban értenek.  

Vidám színek, 
szomorkás hangulatok

E. Szabó Margit textilművész 
készítette az augusztusi hónap műtárgyát

BUDAÖRSI székhelyű élelmiszergyártó üzembe 
keresünk női és férfi kollégákat betanított munkára. 

Keresünk továbbá csomagológép-kezelőt, 
valamint árufeltöltőt.

Várjuk jelentkezéseiket a 06-20/510-7686-os 
telefonszámon minden hétköznap 10–14 óra között.

Hirdetés

Még mindig valódi sármőr, aki az általa képviselt könnyűzenei mű-
fajban évtizedek óta az élvonalban van, és Soltész Rezső kritikusai 
is elismerik, hogy amit csinált és csinál, az kiállta az idő próbáját. 
Titka alighanem abban rejlik, hogy nem kíván mást adni magából, 
csak ami a személyiségéből fakad: egy kellemes fickó, aki lírai da-
laival a női lelkek közepébe talál.

A kőbányai ukrán nemzetiségi önkormányzat a II. Ukrán Gasztronó-
miai Napon látta vendégül Kőbánya polgárait szeptember 10-én. Ez 
a nap nem csak az ételekről, az ukrán kultúráról is szólt. Az érdek-
lődők Ukrajnából érkezett anyagból álló nép- és iparművészeti kiál-
lítást is láthattak, hímzett ingekben, ruhákban, festményekben és 
fából faragott ládákban gyönyörködhettek. A vállalkozó szelleműek 
maguk is faraghattak, vagy megtanulhattak vágódeszkára, csere-
pekre szláv motívumokat festeni. A vendégeket ukrán nemzetiségi 
ételekkel, mézes és almás süteményekkel, illetve italokkal kínálták. 
A leghíresebb ukrán ételt, a borscs leves receptjét alább közöljük.  

Ukrajna ízei

UKRÁN BORSCS

Hozzávalók:
  40 dkg marha-  vagy  sertés-

hús csontokkal
 40 dkg fejes káposzta
 0,5 kg burgonya
 200 g cékla
 1/2 pohár paradicsompüré
  1 sárgarépa és  1  petrezse-

lyemgyökér
 1 vöröshagyma
 2 evőkanál vaj/olaj
 1/2 evőkanál 10%-os ecet
 1-2 gerezd fokhagyma
 néhány szem fekete bors
 1 db babérlevél
 kevés szalonna

A húsból és csontból levest ké-
szítünk. Lereszeljük a céklát és 
a sárgarépát, az összevágott vö-
röshagymával félkészre párol-
juk, majd hozzáadjuk a paradi-
csompürét. A végén adjuk hozzá 
az ecetet, hogy a leves ne veszít-
se el a színét. A darabokra vá-
gott burgonyát tegyük a  húsle-
vesbe, forraljuk fel, rakjuk bele a 
csíkokra vágott káposztát és főz-

zük 10-15 percig. Ezután tegyük 
az edénybe a párolt céklamasz-
szát, friss darabokra vágott pa-
radicsomot, illatos borsot és a 
babérlevelet. Bolondítsuk meg 
az apróra vágott fokhagymával, 
petrezselyemmel és a kevés 
kockára vágott sült szalonnával, 
majd forraljuk fel megint. 15-20 
percig hagyjuk állni, majd tejföl-
lel és friss vágott kaporral vagy 
petrezselyemmel tálaljuk.

Diákelőadások
a Magyar Dráma 
Napján
Szeptember 21-e a Magyar Dráma 
Napja. Az ünnepnap célja, hogy 
felhívja a figyelmet a magyar drá-
mairodalom értékeinek jobb meg-
ismertetésére, valamint, hogy 
ösztönözze az írókat újabb alkotá-
sok létrehozására. 

Kőbányán a Kőrösi munkatársai 
felkérésére drámapedagógusok 
kiválasztottak három kortárs 
művet, hogy diákszínjátszók köz-
reműködésével színpadra vigyék 
azokat. Elsőként a kőbányai Jani-
kovszky Éva Általános Iskola har-
madikos és hatodikos tanulói lép-
tek színpadra Bede-Fazekas Anna: 
A titokzatos virágoskert, majd So-
honyai Edit–Nógrádi Gábor: Ka-
maszságok című vígjátékaival. Míg 
előbbi darab virágok titkos életé-
ről szólt, akik ezt-azt művelik, mi-
közben mi gyanútlanul alszunk, 
utóbbi a kamaszkor szülőkkel, is-
kolával, első szerelemmel kapcso-
latos alapproblémáit boncolgatta 
könnyed hangnemben.

A Szent László Gimnázium 
mos  tani és egy volt hallgatója által 
előadott Boldizsár Péter: Félál-
maink című, a ’80-as években írt 
darabja valódi kétszereplős drá -
ma, amely feszes dialógusok és 
hol vidám, hol drámai szituá ciók 
közepette dolgozza fel két fia tal 
csavargó álmodozásait egy park-
ban. A darab hősei arról merenge-
nek, ami nem adatik meg számuk-
ra: nők, lakás, fürdőszoba, meleg, 
fehér ágynemű, egy jobb élet.

KŐBÁNYAI PROGRAMAJÁNLÓ



A legkisebbekre és a legna-
gyobbakra is gondolt a Bárka, 
az önkormányzat gyermekjóléti 
és családsegítő szolgálata; 
csak az időjárás nem kedvezett 
a családoknak. A legkisebbek 
felfújható ugrálóvárakban ve-
zethették le fölös energiájukat, 
ahol őrjöngeni, falra mászni 
éppúgy lehetett, mint szumó-
birkózóként egymásnak feszül-
ni. A nagyobbak az íjászatot 
gyakorolhatták élesben, ami 
érdekes módon a lányokat job-
ban vonzotta, mint a fiúkat, akik 
inkább a focipályát részesítet-
ték előnyben, ahol a labdaveze-
tést lehetett gyakorolni bóják 
között. A lányos programok 
számát gyarapította a „csillám-
tetkó”-festés, a My little pony 
színezés, a lufifejdísz-készítés, 
de volt kvízjáték is, ahol az 
olimpiával kapcsolatos infor-
mációk ismeretével lehetett 
versenyezni. Volt még kötélen 
járás anyai támogatással, hor-
gászás gyerekpancsolóból és 

drónbemutató, ami ugyan csak 
technikai sportként értelmez-
hető, de az apukák ezt a heli-
kopterszerűen röpdöső kame-
rás játékszert kétségkívül 
nagyra értékelték. 

A 19. Budapesti Nagy Sportágvá-
lasztót idén is a kőbányai Merkapt 
Maraton Sportközpontban ren-
dezték. A gyerekek mintegy 100 
sportággal ismerkedhettek meg. 

Rajongói feszülten várták 
Hosszú Katinkát, aki meggyőző 
szavakkal biztatott mindenkit 
sportolásra. „Mindegy mit, a lé-
nyeg, hogy sikerélményt, ezzel 
örömet okozzon” – mondta. Ezt 
követően a gyerekek kérdéseire 
válaszolt. Elmondta: ha 2024-
ben Budapesten lenne az olim-
pia, akkor azon még minden-
képpen indulna. Megtudtuk, 
hogy háromnegyed 5-kor kel és 
este 9-kor fekszik, naponta 9 
órát edz, ebből kétszer két órát 
teremben, a többit vízben. Kide-
rült, hogy egy levegővel 100 mé-
tert úszik víz alatt, úszás közben 

nem kalandozik a gondolata, 
hogy imádja a kosárlabdát és 
csak azért lett inkább úszó, mert 
nem „csapatjátékos”.

Ugyanezen a hétvégén a Mer-
kapt Zrt. egy nyilvános utcai 

kondipálya építésével örvendez-
tette meg a Maglódi úti pálya 
közelében lakó sportembereket. 
A parkoló szélére elhelyezett, 
street working free style irányzat 
szellemében megalkotott pályát 
saját testsúlyos edzésekhez ter-
vezte Ipacs László. A 12 féle 
gyakorlatsor elvégzésére alkal-
mas parkot Révész Máriusz kor-
mánybiztos, kőbányai ország-
gyű lési képviselő és Kiss Ger-
gely háromszoros olimpiai baj-
nok vízilabdázó adta át.

Esős sportnap 
a Bárkában
A Bárka Kőbányai Humán-
szolgáltató Központ őszi 
családi sportnapján kitet-
tek magukért a szervezők. 

12 SPORT

Hosszú Katinka Kőbányán 

Sportágválasztás Rio csillagaival

Ismét óriási sikerrel zárult a Budapesti Nagy Sportág-
választó a Merkapt Sportközpontban. Több tízezer 
gyermek és fiatal próbálhatta ki magát a fővárosban 
űzhető szinte összes sportágban. A döntésben a riói 
olimpia magyar csillagai nyújtottak segítséget, köztük a 
legeredményesebb olimpikon, az úszó Hosszú Katinka.

A 31 éves Osváth Richárd kerekesszé-
kes vívónk kardban és tőrben is nagy-
szerűen teljesített a paralimpián Rio de 
Janeiróban. A kardvívás döntőjében a 
világklasszis ukrán Andrij Demcsuktól 
kapott ki. „Bár elvesztettem a döntőt, 
nagyon boldog vagyok, nem is gondol-
tam volna, hogy el tudok idáig jutni” – 
nyilatkozta, hozzátéve: legjobban való-
színűleg 16 hónapos Áron fia fog örülni 
az éremnek, mert tudja rázogatni. Az 
aranyért vívott küzdelemben tőrben a 
kínai Je Zsu-jivel szemben maradt alul. 
„Jobban hangzana, hogy kétszeres pa-
ralimpiai bajnok vagyok, de boldog va-
gyok a két ezüstéremmel” – mondta 
Osváth Richárd, aki abból a szempont-
ból is örült a tőr ezüstéremnek, hogy 
így a két fegyvernemi edzője nem tudja 
majd „zrikálni” egymást.

A szatmárnémeti születésű Osváth 
ígéretes vívó volt, bekerült a román vá-
logatottba is, egy 2008-as sérülés 
azon ban kettétörte pályafutását. Több 
műtét után sem tudja behajlítani a jobb 

lábát. Parakarrierje már Magyarorszá-
gon indult: paralim piai bronz- (2012, 
London, tőr), vb-ezüst- és Eb-aranyér-
mes. Évek óta a kőbányai Törekvés 
versenyzője. 

Hajmási Éva csapattársaival, Kraj-
nyák Zsuzsannával és Dani Gyöngyivel 
a női kerekesszékes tőr csapatver-
senyben szerzett ezüstöt. A döntőben a 

világklasszis kínai csapat győzte le a 
magyarokat, akik így is méltán lehet-
nek büszkék eredményükre. „Nem in-
dult könnyen a nap, Zsuzsi és Gyöngyi 
ugyanis már négy napja vívott folyama-
tosan, fáradtak is voltak, Zsuzsinak rá-
adásul hasfalsérülése is volt. Az, hogy 

Hongkongot megvertük, parádés, ko-
rábban ugyanis még csak egyszer sike-
rült, egy Világkupa-versenyen. A döntő-
ben Kína nagyon összeszedett volt, mi 
pedig talán egy kicsit leeresztettünk, de 
nagyon boldogok vagyunk az ezüst-
éremmel. Leírhatatlan érzés, hogy 
ilyen nagyot sikerült teljesítenünk, még 
nem is fogtam fel igazán. Nagyon egy-
ségesek vagyunk, sok a munka mögöt-
tünk. Mind a páston, mind a magán-
életben összetartóak, barátnők va-
gyunk” – nyilatkozta a siker után Haj-
mási Éva.

A 29 éves sportolónő egyébként tíz 
évig versenyszerűen karatézott, egy-
szerre kezdte el a Testnevelési Egye-
tem edzői szakát és egy felsőfokú ide-
genforgalmi képzést. 2008-ban görög-
országi szakmai gyakorlata során, 
utasként robogóbalesetet szenvedett 
és a bal lábát térd felett elvesztette. Egy 
ideig nem sportolt, de 2010-ben mai 
edzője, Beliczay Sándor invitálta a Tö-
rekvésbe, ahol rövid idő alatt komoly 
karriert futott be vívóként. Csapatban 
vb-ezüst- és bronzérmet, Eb 6. helye-
zést és számos Világkupa-dobogós he-
lyet tudhat a magáénak.

Ezüstéremeső a kerületnek

Hajmási Éva és Osváth Richárd remekelt a paralimpián
A Törekvés SE két vívókiválósága három ezüstérmet hozott haza 
a riói paralimpiáról. Osváth Richárd egyéniben két, Hajmási Éva 
pedig csapatban egy ezüstöt szerzett.

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka előadását 
a szakadó eső ellenére is sok százan hallgatták


