
A fő kérdés, hogy mit veszünk észre a világból, és mit zárunk ki az életünkből? Vannak apró 
dolgok: egy jóízű falat, kellemes érzéseket kiváltó látvány, egy másik ember kedves meg-
nyilvánulása. Ha ezeket észre sem vesszük, és mindig valamilyen irreálisan nagy örömfor-
rást követelünk magunknak a sorstól, Istentől, akkor ez a boldogtalanságunk forrása lesz. 
Sokakban a jövőtől való félelem dolgozik. Pedig igazán félelmetes dolgok a múltban van-
nak! – nyilatkozta lapunknak Benkóczy Péter, Kőbánya evangélikus lelkésze.

Cikkünk a 9. oldalon

A boldogság forrása

AMENZAREFORM LÁZÁR CHEFFEL

A kerület végre tartós fejlődési pályá-
ra állt – Kovács Róbert polgármes-
ter szerint ez 2016 egyik legfontosabb 
eredménye. Ésszerű és tisztességes 
gazdálkodás révén sikerült megszaba-
dítani az önkormányzatot nyomasztó 
adósságától, 5-6 milliárdos tartalé-
kot képezve ma már képes szavatol-
ni a biztonságos működést, miközben 
évente 2-2,5 milliárd forintot tud fej-
lesztésekre fordítani. Ennek köszön-
hetően olyan beruházások fejeződ-
tek be, illetve vannak folyamatban és 
előkészületben, amelyekre Kőbánya 
lakói korábban hiába vártak akár év-
tizedeken át. Budapest legdinamiku-
sabban fejlődő kerülete egyre von-
zóbb életkörülményeket tud nyújtani 
az itt élőknek. Mindez megnyilvánul 
a közintézmények, a közterületek, az 
ellátások színvonal-emelkedésében 
éppúgy, mint az elesettekről való gon-
dolkodásban, a sportolási és kulturális 
kínálat fokozatos javulásában. Van még 
bőven tennivaló, de a fejlődés 2017-ben 
sem áll meg.  

Interjúnk a 7. oldalon

6.
oldal

Magyarország több éve javuló gazdasági teljesítménye lehetővé tette a kormány 
számára, hogy 2017-ben is könnyítsen a családok, az idősek, a vállalkozók és a 
munkavállalók terhein. A rendszerváltás óta nem látott mértékű béremelés követ-
kezik idén, több termék áfakulcsa mérséklődik, emelkedik a kétgyermekes csalá-
dok adókedvezménye, az idősek 1,6 százalékkal magasabb nyugdíjat kapnak, mi-
után a két ünnep között 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt vitt nekik a posta.

Összeállításunk a 3. oldalon

Magasabb fizetések, 
alacsonyabb adóterhek

A fejlődés éveit éljük Kőbányán

10.
oldal

Fergeteges buli  
óvodásoknak
Legtöbbjüknek a Kolompos 
az első élő zenei élményük

Imre Géza még nem döntött 
a folytatásról

12.
oldal

Interjú az Év Sportolójával

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti  havilapja
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Kedves Kőbányaiak! 

Jó úgy elkezdeni egy évet, hogy az előzőt 
egy váratlan sikerrel zártuk: a fővárosi 
beruházások összesítése alapján Kőbá-
nya Budapest legdinamikusabban fejlő-
dő kerülete. Az Origo hírportál minősí-
tése hízelgő ugyan számunkra, de ennél 

sokkal fontosabb az, mit látnak, mit érzé-
kelnek kerületünk polgárai ebből a lendü-

letből. Vajon értékelik-e a pozitív irányú változá-
sokat, vagy csak azt sorolják, milyen sok feladat vár még 
megoldásra? Mert megoldandó feladat, ugye, mindig van, kri-
tikát bárki, bármikor, bármiről könnyen meg tud fogalmazni. 
És akkor hiába jó a fejlődés iránya, hiába a változás gyors 
üteme, ha nem nézzük, mi a kiindulópont, honnan is indultunk. 

Az emlékezet szelektív. Ez jó is meg rossz is. Jó azért, 
mert a rossz dolgokat jobb feledni. Rossz viszont azért, 
mert ha a rossz emlékek megkopnak, elvész velük a viszo-
nyítási alap, ettől nehezebben értékeljük helyén azt, ami jó 
irányba változott. 

Bennem még elevenen él a múlt. A 2000-es évek elején a 
kerület egy vagyonát felélő, önmagát hitelből működtető város 
volt, ahol nem épült, nem újult meg szinte semmi és tervek 
sem voltak rá. Ahol arról szólt a vita az önkormányzati testü-
letben, hogy 2 vagy 3 milliárd forint legyen-e az adósság. 

Nekem ma már könnyebb dolgom van. Hála a képviselő-
testület többségével kialakított harmonikus együtt mű kö-
désnek, az elmúlt évek közös erőfeszítéseinek, a kerület 180 
fokos fordulatot tett. Immár olyan sok évtizeden át halogatott 
fejlesztésekbe kezdhetünk bele, amelyekről generációk óta 
csak óhajok szintjén lehetett beszélni. 

Hosszan sorolhatnám az elért eredményeket, de egy pol-
gármestert sem csak az átvágott szalagok száma minősíti. 
Ennél sokszor fontosabb, hogy milyen légkört tud teremteni 
az általa vezetett településen. Hogy az emberek szeretnek-e 
ott élni, vagy elvágyódnak-e máshová. Hogy büszkék-e lakhe-
lyükre, hogy kötődnek-e hozzá, kötődnek-e egymáshoz, az 
itteni közösségekhez. Hogy van-e jövőképük és van-e remé-
nyük arra, hogy terveik valóra váljanak. Nemtől, kortól, társa-
dalmi helyzettől függetlenül, mert mindenki előtt ott van a 
következő lépcsőfok, amelyet kitűzött maga elé. Büszkeség-
gel tölt el a tudat, hogy Kőbánya olyan színes településsé vált 
az elmúlt években, ahol minden megtalálható, ami otthonos-
sá tesz egy kerületet, ahol a hagyományok tisztelete és az új 
dolgok varázsa egyaránt fellelhető. 

A fejlődés 2017-ben sem áll meg. Sőt! Ha lehet, még fo-
kozzuk a tempót. Váltsuk együtt valóra terveinket, mert 
minél merészebbet álmodunk, annál nagyobb tetteket hajt-
hatunk végre! 

Kívánok Önöknek nagyon boldog, békés, sikerekben gazdag 
új esztendőt!

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kovács Róbert 
Kőbánya polgármestere

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

RendőRségi híRek

Csökkenő közterhek 
a vállalkozásoknál
A kormány vállalta, hogy a cége-
ket terhelő adókat és járuléko-
kat hat év alatt ütemesen csök-
kenti. A társasági adó egysége-
sen 9 százalékra mérséklődik, 
ez 400 ezer vállalkozás számára 
jelent 145 milliárd forintos te-
hercsökkenést. A kormány a 
szociális hozzájárulási adó 
(szoc ho) mértékének csökken-
tésével egyidejűleg az egészség-
ügyi hozzájárulás (eho) mérté-
kének csökkentését is kezdemé-
nyezte. Ez a szintén munkát ter-
helő járulék az eddigi 27-ről 22 
százalékra, 2018-tól pedig 20 
százalékra mérséklődik. A cége-
ket kedvezően érinti az is, hogy a 
munkáltatói járulék 27 százalék-
ról 22-re, 2018-ban pedig 20 
százalékra csökken.

A kisvállalati adó (kiva) az idei 
évtől 14 százalék, jövőre pedig 
13 százalék lesz; ez jelentősen 
segíti majd azokat a kisvállalato-
kat, amelyek bérköltsége meg-
haladja a nyereséget. Az egyéni 
vállalkozói szja egységesen 9 
százalékra csökken, míg a 
kisadózó vállalkozások tételes 
adóját (kata) az eddigi évi 6 millió 

forinttal szemben 12 millió forint 
árbevételig lehet igénybe venni. 

Emelkednek a bérek
A rendszerváltás óta nem látott 
mértékű béremelés következik 
2017-ben: a minimálbér 15, a 
garantált szakmunkás-bérmini-
mum 25 százalékkal nő. 

A nagyarányú adócsökkentés 
miatt több marad a munkáltatók-
nál, akiknek így lehetőségük lesz 
jelentősebb béremelések végre-
hajtására. Idén új adómentes jut-
tatásként adható a munkáltató 
által biztosított egészségügyi el-
látás, a munkáltatói lakáscélú 
támogatás vagy a sportrendez-
vényre szóló belépő. Évente 100 
ezer forintig a cafeteria kész-
pénzben is adható 2017-től. 

Növekednek a nyugdíjak
A gazdaság bővülésének kö-
szönhetően a nyugdíjak nem 
csupán megtartják értéküket: 
idén 1,6 százalékkal, az inflációt 
meghaladó mértékben emel-
kednek. Annak köszönhetően, 
hogy a gazdaság 2016-ban a 
vártnál is jobban teljesített, 
minden nyugdíjas 10 ezer forint 
értékű Erzsébet-utalványt ka-
pott a két ünnep között.

Kevesebb áfa, csökkenő árak
A baromfihús, a friss tej és a 
tojás áfakulcsa 27-ről 5 száza-
lékosra csökken, valamint 18 
százalékra mérséklődik a veze-
tékes- és a mobilinternet-szol-
gáltatás, és az éttermi szolgál-
tatások áfája is. 

Változás a családi adókedvez-
ményben és a cafetériában
A gyermekeket nevelők közül 
ezúttal a kétgyermekesek csa-
ládi adókedvezménye nő havi 5 
ezer forinttal, így gyerekenként 
15 ezer forintra emelkedik az 
általuk a jövedelemadó-alap-
ból levonható összeg. Számos 
ponton változik a béren kívüli 
juttatások köre (cafetéria). 
A  legfontosabb módosítás, 
hogy a kormány lehetőséget 
teremt a juttatás készpénzben 
történő kifizetésére: a munka-
vállalóknak évente 100 ezer 
(havi 8333) forint adható ked-
vezményes adóval.

Jobban teljesít a gazdaság, és a bővülés újabb adó-
csökkentést, valamint jelentős béremelést tesz le-
hetővé. Az idősek 1,6 százalékkal magasabb nyug-
díjat kapnak, miután a két ünnep között 10 ezer fo-
rintos Erzsébet-utalványt vitt nekik a posta.

Hatodik alkalommal adott telt házas ka-
rácsonyi jótékonysági koncertet dr. 
György István, Budapest Főváros kor-
mánymegbízottja a Póka Egon Experi-
ence-szel. A Kösziben megrendezett de-
cember 2-i koncert végéig magánsze-
mélyek és cégek jótékony célú felajánlá-
saiból 2,6 millió forint pénzadomány 
gyűlt össze. Ezt egészítette ki a gitárját 
szintén kiválóan megszólaltató kor-
mánymegbízott azzal az összeggel, amit 

a Pro Urbe Budapest díja mellé kapott 
nemrégiben a fővárostól. Az így összejött 
több mint 3 millió forintból idén kőbányai 
és kispesti gyerekek nyári táborozását 
fogják támogatni, amelyre a családok 
tavasszal pályázhatnak majd. 

Az eddigi hat koncert során összesen 
15 millió forintot gyűjtöttek össze. Az 
adományokat minden évben más-más 
kőbányai és kispesti gyermek-, illetve 
idősjóléti célra fordították.

Hárommillió forint folyt be a jótékonysági koncerten

Gyermekek üdültetésére költik az adományt

A testületi ülés György István 
köszöntésével kezdődött abból 
az alkalomból, hogy a kormány-
megbízott nemrégiben Pro Urbe 
Budapest Díjat vehetett át Tarlós 
István főpolgármestertől. A díja-
zottnak Kovács Róbert polgár-
mester kívánt további hasznos 
és eredményes munkát a fővá-
ros és a kerület érdekében. 

A képviselők elfogadták a 
Sportliget szabályozási tervét, 
amely az ide megálmodott új 
közösségi sportlétesítmények 
tervezésének előfeltétele. Ezt 
az iskolák állami működésbe 
adásáról szóló szerződés jóvá-
hagyása követte. Kovács Róbert 
a vita során elmondta: az át-
adás mikéntjéről szóló tárgya-
lásokon abban állapodott meg 
a Kelet-pesti Tankerület veze-
tőjével, hogy az intézmények 

menzáinak működtetését az ott 
dolgozó személyzettel együtt – 
más kerületek gyakorlatával 
megegyezően – az önkormány-
zat megtartja. A polgármester 
biztosította arról a vendégként 
jelen lévő intézményvezetőket, 
hogy az önkormányzat tulajdo-
nosként folytatja azokat a beru-
házásokat, amelyeket már 
megkezdett vagy korábban el-
tervezett. Emellett a jövőben is 
együtt kíván működni az állami 
fenntartóval az intézmények ál-
lapotának megőrzésében, javí-
tásában. 

A testület vita nélkül szavazta 
meg a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat elbírálásáról szóló 
előterjesztést, amely szerint 
idén 63 kerületi hallgató része-
sül havi 10 ezer forintos támoga-

tásban. Hasonlóan gyorsan dön-
töttek a rendőrség januártól 
márciusig szóló önkormányzati 
támogatásáról, amelyre azért 
van szükség, hogy a reagáló egy-
ségben naponta 2-4 hivatásos 
rendőr is szolgálatot teljesíthes-
sen ún. „túlszolgálat” keretében. 
A kerületi képviselők egyetértet-
tek a FEMA Állatmentő és Állat-
védelmi Egyesület emelt össze-
gű támogatásával is. 

A budapesti olimpiára való 
felkészülés jegyében a testület 
jóváhagyta a Kőbányai Sport 
Clubbal négy vére kötött támo-
gatási megállapodást, mely 
 szerint évi 46 millió forinttal tá-
mogatja a KSC utánpótlás-ne-
velési tevékenységét. Elfogadták 
a Márga utca 28. szám alatt 
lévő, helyi védettségű épület 
homlokzati felújításának 2,5 
milliós támogatásáról szóló elő-

terjesztést. A  polgármester la-
punk érdeklődésére sajnálatát 
fejezte ki amiatt, hogy miközben 
a védett építészeti értékek meg-
őrzésének támogatását szolgá-
ló kasszában jelenleg 20,5 millió 
forint vár felhasználásra, azt 
nincs kinek odaítélni, mert a 
Márga utcain kívül más tulajdo-
nosközösségek idén nem pá-
lyáztak.

A testület megszavazta, hogy 
kérelmére 150 ezer forinttal tá-
mogatja a László Király Egyházi 
Kórusalapítványt, 200 ezerrel a 
Csángó Bált rendező Pro Mino-
ritate Alapítványt, illetve mecé-
násként 1 millió forinttal a 
Cziffra György Zongoraverseny 
szervezőjét. Ez utóbbi a támo-
gatásból ösztöndíjban részesíti 
a zongoraverseny nyerteseit, 
többek között kerületünk kivá-
lóságát, Varga Gergő Zoltán ze-
netanárt, aki a 2016-os ver-
senyről elhozta a fődíjat.  

Ezt követően elfogadták 
Szabó Krisztián jegyző tájékoz-
tatását a kerület helyi adóbevé-
teleinek alakulásáról. E szerint 
annak ellenére, hogy az ingat-
lan- és telekadók szintjei jóval a 
felső határ alatt vannak Kőbá-
nyán, az adóbevételek rendre a 
tervszámok felett teljesültek. 
Ez csaknem 333 millió forint 
többletbevételt eredményezett.

A polgármesteri munka 
része, hogy a kis horderejű 
ügyekben a testület felhatal-
mazásával a település elöljáró-
jaként saját hatáskörben dönt. 
A statisztika szerint 2016-ban 
6083 határozatot hozott 135 el-
utasítás mellett, ami munkana-
pokra vetítve napi 25 határoza-
tot jelent.

A tervezettnél 333 millió forinttal magasabb lett az 
adóbevétele Kőbányának – derült ki 2016 utolsó 
testületi ülésén.

Dr. György István már fiatalon megtanult gitározni, majd kőbányai 
polgármestersége idején kötött barátságot a magyar blues legendás 
alakjával, Póka Egonnal. Már akkoriban is többször zenéltek együtt, 
majd egy évtizeddel később jött a gondolat, hogy elevenítsék fel e 
szokásukat, sőt kössék össze a jótékonysággal. 2011 óta minden 
évben telt házas jótékonysági koncertet adnak, ami immár az adven-
ti időszak elengedhetetlen zenei eseményévé vált Kőbányán.

2017-ben könnyebb lesz az élet 

Nőnek a bérek, 
csökkennek a terhek

Hatezer döntést hozott a polgármester 

Magasabb adóbevétel, nagyobb mozgástér

Ingyenes agyhártyagyulladás 
elleni oltás

A fertőző agyhártyagyulladás miatt 
bekövetkezett tragikus halálesetek 
is rámutatnak a védőoltások fontos-
ságára. A Kőbányai Önkormányzat 
2017-ben is ingyenesen biztosítja a 
meningococcus baktérium által oko-
zott agyhártyagyulladás és szepszis 
(vérmérgezés) elleni védőoltást 
gyermekek részére. Azok a kőbányai 
lakóhellyel rendelkező fiatalok jogo-
sultak az oltásra, akik a kérelem 
benyújtását megelőző évben töltöt-
ték be a 10. életévüket. 

A védőoltás igénylése iránti kére-
lem január 1. és február 15. között 
nyújtható be az önkormányzat Szo-
ciá lis és Egészségügyi Osztályán. 
Bővebb tájékoztatást Barta Erika 
egészségügyi referens nyújt a 433-
8332-es telefonszámon. A védőol-
tásról szóló tájékoztató és a jelent-
kezési lap a www.kobanya.hu honla-
pon is megtalálható.

Az idejében felismert melldaganat 
gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.

A X. kerületben lakó, 45–65 éves nők, 
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, 

meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a 

HT Medical Centerben
(1173 Budapest, Pesti út 177., tel.: 06-1/253-6195)

vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Tel.: 06-1/465-3823

A lehetőség adott! Éljen vele!

2016. december–2017. február

5 MILLIÓ A NYOMRAVEZETŐNEK. Egy Népligetben talált női holttest ügyében 5 millió forint díjat 
tűzött ki a rendőrség a nyomravezetőnek, aki a bűncselekmény elkövetőjéről információt szolgál-
tat. Szükség esetén a tanú védelmére megteszik a szükséges intézkedéseket. A bejelentés meg-
tehető a 06-1/461-5170-es telefonszámon, illetve a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó te-
lefonszámok valamelyikén.

BILINCSBEN A MOTORTOLVAJOK. A Gépmadár utca egyik villanyoszlopához volt láncolva az a 700 
ezer forint értékű motorkerékpár, amelyet novemberben lopott el L. László és L. Zoltán. Utóbbi 
társát hátrahagyva egy XVI. kerületi telephelyre hajtott, ahol a járművet az általa bérelt raktárba 
rejtette. L. Lászlót közben a kőbányai rendőrök lopás helyszíne közelében elfogták, majd kihall-
gatták. A XVI. kerületi címen elfogták L. Zoltánt is, a házkutatás során pedig 12 robogót, illetve 
motorkerékpárt, valamint motoralkatrészeket találtak. 

Az influenza  
megelőzhető

Az influenzával járó magas láz 
a csecsemők, idősek és tartós 
betegségben szenvedők szá-
mára különösen veszélyes, 
mert megterheli a szívet, a 
tüdőt, felboríthatja az anyag-
cserét (cukorbetegség), ront-
hatja a vese-, máj- és vérkép-
zőszervi betegségben szenve-
dők állapotát. Gyakrabban 
lépnek fel szövődmények 
hörghurutban, tüdőgyulla-
dásban és daganatos beteg-
ségben szenvedőknél, idő-
seknél és dohányosoknál. 60 
éven felülieknek  javasolják a 
pneumococcus elleni védőol-
tást is. A védőoltás jelentő-
sen, akár felére csökkenti az 
idős emberek körében a kór-
házba kerülések, illetve a ha-
lálos szövődmények kialaku-
lásának esélyét is. Az önkor-
mányzat arra biztat minden-
kit, aki rizikócsoportba tarto-
zónak érzi magát, hogy házi-
orvosával adassa be magának 
a térítésmentes védőoltást.  

A szakmunkás-bérminimum 
25 százalékkal nő
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HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

 1 Elza  2 Melinda, 
Vivien  3 Ferenc, 

Olívia

 4 Borbála, 
Barbara  5 Vilma  6 Miklós  7 Ambrus  8 Mária  9 Natália 10 Judit

11 Árpád 12 Gabriella 13 Luca,  Otília 14 Szilárda 15 Valér 16 Etelka, 
Aletta 17 Lázár, 

Olimpia

18 Auguszta 19 Viola 20 Teofil 21 Tamás 22 Zénó 23 Viktória 24 Ádám,  
Éva

DECEMBER

25 Karácsony,  
Eugénia 26 Karácsony,  

István 27 János 28 Kamilla 29 Tamás, 
Tamara 30 Dávid 31 Szilveszter

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

  1 Hugó  2 Áron

 3 Buda, 
Richárd  4 Izidor  5 Vince  6 Vilmos, 

Bíborka  7 Herman  8 Dénes  9 Erhard, 
Dusán

10 Zsolt 11 Leó, 
Szaniszló 12 Gyula 13 Ida 14 Tibor 15 Anasztázia 

Tas 16 Csongor 
Húsvét

17 Rudolf 
Húsvét 18 Andrea, 

Ilma 19 Emma 20  Tivadar 21 Konrád 22 Csilla, 
Noémi 23 Béla

24 György 25 Márk 26 Ervin 27 Zita, 
Mariann 28 Valéria 29 Péter 30 Katalin, 

Kitti

ÁPRILIS
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

 1 Újév 
Fruzsina

 2 Ábel  3 Genovéva, 
Benjámin  4 Titusz, 

Leona  5 Simon  6 Boldizsár  7 Attila, 
Ramóna  8 Gyöngyvér

 9 Marcell 10 Melánia 11 Ágota 12 Ernő 13 Veronika 14 Bódog 15 Lóránt, 
Loránd

16 Gusztáv 17 Antal, 
Antónia 18 Piroska 19 Sára 

Márió 20 Fábián, 
Sebestyén 21 Ágnes 22 Vince, 

Artúr

23 Zelma, 
Rajmund 24 Timót 25 Pál 26 Vanda, 

Paula 27 Angelika 28 Károly, 
Karola 29 Adél

JANUÁR

30 Martina, 
Gerda 31 Marcella

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

 1 Ignác  2 Karolina, 
Aida  3 Balázs  4 Ráhel, 

Csenge  5 Ágota, 
Ingrid

 6 Dorottya, 
Dóra  7 Tódor, 

Rómeó  8 Aranka  9 Abigél, Alex 10 Elvira 11 Bertold, 
Marietta 12 Lívia, Lídia

13 Ella, Linda 14 Bálint, 
Valentin 15 Kolos, 

Georgina 16 Julianna, 
Lilla 17 Donát 18 Bernadett 19 Zsuzsanna

20 Aladár, 
Álmos 21 Eleonóra 22 Gerzson 23 Alfréd 24 Mátyás 25 Géza 26 Edina

27 Ákos,  
Bátor 28 Elemér

FEBRUÁR

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

  1 Tihamér, 
Annamária  2 Ottó

 3 Kornél, 
Soma  4 Ulrik  5 Emese, 

Sarolta  6 Csaba  7 Apollónia  8 Ellák  9 Lukrécia

10 Amália 11 Nóra,  Lili 12 Izabella, 
Dalma 13 Jenő 14 Örs,  Stella 15 Henrik, 

Roland 16 Valter

17 Endre,  
Elek 18 Frigyes 19 Emília 20 Illés 21 Dániel, 

Daniella 22 Magdolna 23 Lenke

24 Kinga, 
Kincső 25 Kristóf, 

Jakab 26 Anna, 
Anikó 27 Olga, 

Liliána 28 Szabolcs 29 Márta, 
Flóra 30 Judit,  

Xénia

JÚLIUS

31 Oszkár, 
Ignác

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

 1 Boglárka  2 Lehel  3 Hermina  4 Domonkos, 
Dominika  5 Krisztina  6 Berta, 

Bettina

 7 Ibolya  8 László  9 Emőd 10 Lőrinc 11 Zsuzsanna, 
Tiborc 12 Klára 13 Ipoly

14 Marcell 15 Mária 16 Ábrahám 17 Jácint 18 Ilona 19 Huba 20 Nemzeti 
ünnep, 

István

21 Sámuel, 
Hajna 22 Menyhért, 

Mirjam 23 Bence 24 Bertalan 25 Lajos, 
Patrícia 26 Izsó 27 Gáspár

28 Ágoston 29 Beatrix, 
Erna 30 Rózsa 31 Erika,  Bella  

AUGUSZTUS

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

 1 Mindenszentek, 
Marianna  2 Achilles  3 Győző  4 Károly  5 Imre

 6 Lénárd, 
Leonárd  7 Rezső  8 Zsombor  9 Tivadar 10 Réka 11 Márton 12 Jónás, 

Renátó

13 Szilvia 14 Aliz 15 Albert, 
Lipót 16 Ödön 17 Hortenzia, 

Gergő 18 Jenő 19 Erzsébet, 
Zsóka

20 Jolán 21 Olivér 22 Cecília 23 Kelemen, 
Klementina 24 Emma 25 Katalin, 

Katinka 26 Virág

27 Virgil 28 Stefánia 29 Taksony 30 András, 
Andor

NOVEMBERHÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

  1 Malvin

 2 Petra  3 Helga  4 Ferenc  5 Aurél  6 Brúnó, 
Renáta  7 Amália  8 Koppány

 9 Dénes 10 Gedeon 11 Brigitta, 
Gitta 12 Miksa 13 Kálmán, 

Ede 14 Helén 15 Teréz

16 Gál 17 Hedvig 18 Lukács 19 Nándor 20 Vendel 21 Orsolya 22 Előd

23 Nemzeti 
ünnep, 
Gyöngyi

24 Salamon 25 Blanka, 
Bianka 26 Dömötör 27 Szabina 28 Simon, 

Szimonetta 29 Nárcisz 

OKTÓBER

30 Alfonz 31 Farkas

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

 1 Albin  2 Lujza  3 Kornélia  4 Kázmér  5 Adorján, 
Adrián

 6 Leonóra, 
Inez  7 Tamás  8 Zoltán  9 Franciska, 

Fanni 10 Ildikó 11 Szilárd 12 Gergely

13 Krisztián, 
Ajtony 14 Matild 15 Nemzeti 

ünnep,
Kristóf

16 Henrietta 17 Gertrúd, 
Patrik 18 Sándor, Ede 19 József, 

Bánk

20 Klaudia 21 Benedek 22 Beáta, 
Izolda 23 Emőke 24 Gábor, 

Karina 25 Irén,  Írisz 26 Emánuel

27 Hajnalka 28 Gedeon, 
Johanna 29 Auguszta 30 Zalán 31 Árpád

MÁRCIUS

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

 1 A munka 
ünnepe, 
Fülöp

 2 Zsigmond  3 Tímea, 
Irma  4 Mónika, 

Flórián  5 Györgyi  6 Ivett, 
Frida  7 Gizella

 8 Mihály, 
Győző  9 Gergely 10 Ármin, 

Pálma 11 Ferenc 12 Pongrác 13 Szervác, 
Imola 14 Bonifác

15 Zsófia, 
Szonja 16 Mózes, 

Botond 17 Paszkál 18 Erik, 
Alexandra 19 Ivó, Milán 20 Bernát 21 Konstantin

22 Júlia,  
Rita 23 Dezső, 

Renáta 24 Eszter 25 Orbán 26 Fülöp, 
Evelin 27 Hella 28 Emil, 

Csanád

29 Magdolna 
Ervin 30 Janka, 

Zsanett 31 Angéla, 
Petronella

MÁJUS

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

 1 Tünde  2 Kármen, 
Anita  3 Klotild  4 Pünkösd, 

Bulcsú

 5 Pünkösd  
Fatime  6 Norbert, 

Cintia  7 Róbert  8 Medárd  9  Félix 10 Margit, 
Gréta 11 Barnabás

12 Villő 13 Antal 14 Vazul 15 Jolán,  
Vid 16 Jusztin 17 Laura, 

Alida 18 Arnold, 
Levente

19 Gyárfás, 
Liána 20 Rafael 21 Alajos, 

Leila 22 Paulina 23 Zoltán 24 Iván 25 Vilmos

26 János,  
Pál 27 László 28 Levente, 

Irén 29 Péter,  
Pál 30 Pál

JÚNIUS

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

     
 

  
 1 Egyed, Egon  2 Rebeka, 

Dorina  3 Hilda

 4 Rozália  5 Viktor, 
Lőrinc  6 Zakariás  7 Regina  8 Mária, 

Adrienn  9 Ádám 10 Nikolett, 
Hunor

11 Teodóra 12 Mária 13 Kornél 14 Szeréna, 
Roxána 15 Enikő, 

Melitta 16 Edit 17 Zsófia

18 Diána 19 Vilhelmina 20 Friderika 21 Máté, 
Mirella 22 Móric 23 Tekla 24 Gellért, 

Mercédesz

SZEPTEMBER

25 Eufrozina, 
Kende 26 Jusztina 27 Adalbert 28 Vencel 29 Mihály 30 Jeromos
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– Mire a legbüszkébb az elmúlt évből?
– Nem tudok csak egyetlen dolgot ki-
emelni, szerencsére nagyon sok beru-
házást sikerült megvalósítanunk, és 
számos olyan új kezdeményezést sike-
rült életre hívnunk, amelyek érdemben 
javítják az itt élők életminőségét. Szá-
momra az Újhegyi sétány megújítása 
ugyanolyan nagy előre lépés, mint a 
Kerepesi úti új rendelőintézet átadása 
vagy a Vaspálya utcai bölcsőde és óvoda 
újjáépítése, de említhetném akár a két 
ingyenes szabadtéri korcsolyapályánkat 
is. Az utak, járdák, intézményfelújítások 
felsorolásába pedig bele sem kezdek, 
olyan hosszú lenne a sor. Ami ennél is 
fontosabb, hogy a kerület megújításával 
egyre erősebbé válik a helyiek hite és 
kötődése Kőbányához. Egyre több olyan 
közös értékünk van, amelyre joggal le-
hetünk mindannyian büszkék.

– Egy önkormányzat helyzetét feketén-
fehéren megmutatják a költségvetési 
számok. Ezek miről tanúskodnak? 

– A 2000-es évek elején nagyon rossz 
állapotban volt az önkormányzat költ-
ségvetése, hitelből finanszírozták a ke-
rület működését, beruházások helyett 
vagyonfelélés folyt. Tehát elsőként talp-
ra kellett állítanunk Kőbánya gazdálko-
dását, megteremteni az elmúlt egy-
másfél évben tapasztalható gyarapodás 
alapjait. A nadrágszíj meghúzásával, a 
finanszírozás átalakításával a kerület 
költségvetésében 5-6 milliárdos tarta-
lékot tudtunk képezni. Ebből 2-2,5 mil-
liárd forintot fordíthatunk évente a köz-

területek, középületek szépítésére, il-
letve újabb fejlesztési pályázatok meg-
célzására, az ezekhez szükséges önerő 
biztosítására. Ugyanis egyetlen pályá-
zati lehetőséget sem engedhetünk el, 
minden forrásbevonási lehetőséget 
meg kell ragadnunk, amellyel gyarapít-
hatjuk Kőbánya vagyonát. Jelenleg a 
szociális városrehabilitációs, az intéz-
mények energiahatékonyságát növelő 
és egy új bölcsőde építésére kiírt pályá-
zat vár végső elbírálásra. 

– A Mázsa téri telek visszavásárlása 
mennyiben terheli majd a kedvező mér-
leget?

– Egyrészről az elődeink által eladott 
és most visszaszerzett ingatlan 100 
millió forintos évenkénti törlesztése 
nem igazán viseli meg a költségveté-
sünket. Másrészt a Mázsa térhez ha-
sonló rozsdaövezeti területek vissza-
szerzése, az ottani állapotok felszámo-
lása mindannyiunk közös érdeke. Az 
ilyen lépésekkel nemcsak a kerület 
szégyenfoltjai tűnhetnek el már néhány 
év alatt, hanem az idetelepülő cégek, 
vállalkozások munkahelyeket teremte-
nek és adófizetéssel is hozzájárulnak 
Kőbánya fejlődéséhez.

– Maradjunk még a Mázsa téren. Ha jól 
tudom, az önkormányzatnak határozott 
elképzelései vannak a terület jövőjéről és 
egy versenyuszodát építenének ide.

– A kormánnyal közös elképzelést 
valósítanánk meg, amihez Kőbánya a 
telket biztosítja, a beruházást pedig a 
magyar állam bonyolítja és finanszíroz-

za. Az előkészületi munkákra 2017-es 
kormányzati költségvetésben már 500 
millió forintot elkülönítettek erre a 
célra, de ez egy tízmilliárdot meghaladó 
beruházás lesz, így a fejlesztés pontos 
menetrendjének kialakítása a kormány 
szándékain és döntésén múlik. 

– A területtel szemközt, a Liget téren is 
lesz mit tenni, itt nemrég vásárolta meg a 
kerület a leromlott állapotú szolgáltató-
ház magántulajdonú részét. Mi történik 
vele?

– A Liget tér rendezése is évtizedes 
adóssága az önkormányzatnak, illetve 
részben a fővárosnak, fővárosi cégek-
nek. Hosszas építészszakmai viták után 
végül úgy döntöttünk, hogy a házat el-
bontjuk, a helyén pedig egy kisebb par-
kot hozunk létre, amely kinyitja és át-
formálja majd a teret, megváltoztatva 
az egész környék arculatát.

– Az önkormányzat átfogó városrehabi-
litációs programot indított az elmúlt más-
fél évben. Leglátványosabban talán az 
Újhegyi lakótelep fejlődött.

– Hamarosan, és ott a fejlesztések-
nek még koránt sincs vége! Az Újhegyi 
sétány felújításra váró szakaszain idén 
elkezdjük a munkát. Ezzel együtt foly-
tatjuk a lakótelepi belső utak, parkolók 
megújítását, és tervezzük az Újhegyi és 
a Pongrác úti rendelő felújítását is. Je-
lentősebb összeget szeretnénk fordítani 
az Óhegy park játszótereinek fejleszté-
sére és Kőbánya főterének, a Szent 
László térnek a megújítására is. De 

ennek az évnek a feladata a polgármes-
teri hivatal műemlék épületének állag-
megóvása és felújításának megkezdése 
is. 

– Úgy tudom, számos sportcélú fejlesz-
tést is terveznek az idei évben.

– Több fejlesztést is szeretnénk meg-
valósítani, melyek közül a legnagyobb a 
Sportliget megújítása lesz. Ide egy új 
futókört, szabadtéri kosárlabdapályát, 
gördeszka- és kerékpárpályát terve-
zünk. Ilyen komplex szabadtéri tömeg-
sport-létesítmény még nem volt a kerü-
letben. Éppen ezért már a tervezés fo-
lyamatába is bevonjuk a rendszeresen 
itt sportoló kőbányaiakat, hiszen a park 
az ő igényei ket kell, hogy szolgálja. De 
említhetném az Ihász utcai sporttelep 
műfüves pályái nak régóta esedékes 
megújítását is. Legújabb büszkeségünk 
pedig, hogy a kormány támogatja a fő-
várossal és több érintett kerülettel kö-
zösen beadott pályázatunkat, így jelen-
tős összeget nyertünk a Rákos-patak 
menti kerékpárút kőbányai szakaszá-
nak kiépítéséhez.

– Az önkormányzati ciklus félidejében 
járunk, és hamarosan indul az országgyű-
lési választási kampány is. Elégedett-e, 
ha visszatekint az elmúlt évekre, és mi-
lyen politikai klímára számít az elkövet-
kező időszakban?

– Rengeteg pozitív visszajelzést 
kapok, és persze építő kritikákat is. Úgy 
szeretném lezárni a második polgár-
mesteri ciklusomat, hogy én is és a 
munkatársaim is mindent megtettünk 
azért, hogy virágzó közösséget hozzunk 
létre. Egy olyan élhető kerületet, ahol jó 
élni, jó dolgozni, és ahová jó hazajönni. 
Én ezért dolgozom, de elégedett bizto-
san sohasem leszek, ehhez túlságosan 
maximalista vagyok. Azután pedig úgyis 
a választók döntenek arról, hogy újból 
bizalmat szavaznak-e számunkra. Küz-
delmes évre számítok, hiszen a partvo-
nalról bekiabálni és kritikákat megfo-
galmazni mindig sokkal egyszerűbb, 
mint dolgozni valamiért.

Egy új korszak nyitányának tekinthető az elmúlt időszak Kőbá-
nyán: a kerület történelmében példa nélküli fejlesztési dömping 
zajlik. A közterületek, utcák és parkok, valamint közintézmények 
megújulásának köszönhetően egész Kőbánya arculata és hangu-
lata is változik, amelyre már nem csupán az itt élők büszkék: az 
Origo internetes portál összesítése szerint is Budapest legjobban 
fejlődő kerülete a miénk. Kovács Róbert polgármestert kérdez-
tük az eredményekről és arról, hogy mire számíthatnak a kőbá-
nyaiak az új esztendőben. 

A fejlődés nem áll meg az új esztendőben sem

A fejlődés éveit éljük Kőbányán

– Nem unalmas folyton azt hallgatni, hogy 
egészségesebben kellene élnünk?

– Biztosan, de sajnos Magyarországon 
az iskolás lányok ötöde, a fiúk negyede 
túlsúlyos vagy elhízott. Belegondolt 
abba, hogy milyen életük van ezeknek a 
gyerekeknek? Az életmódjuk az egész 
életükre kihatással lesz, most és felnőtt-
korukban is. Rendszertelenség, túlevés, 
táplálkozással kapcsolatos tévhitek, di-
vatdiéták – ezek határozzák meg a ma-
gyarok étkezési szokásait. Silány minő-
ségű, sós vagy cukros, alacsony rosttar-
talmú „valamit” fogyasztunk, mestersé-
ges adalékanyagokkal „feljavított” fél-
kész és kész ételeket. 

– A menzareform önmagában nem 
elég?

– Kezdetnek nem rossz, de a gyerekek 
azt tanulják meg, amit otthon látnak, azt 
szeretik, amit otthon kapnak, ezért a 
szülőknek is változniuk kell. A menzare-
formnak csak akkor van értelme, ha a 
gyerekek meg is eszik a tányérjukra ke-
rülő egészséges ételeket.

– Az állam minden rászoruló család 
számára ingyen biztosítja a közétkezte-
tést, Kőbánya pedig évente mintegy 300 
milliót költ arra, hogy minden gyermek 
naponta háromszor egészséges menüt 
kapjon a menzákon. De a sok zöldséget 
és gyümölcsöt, viszont kevés sót és cuk-
rot tartalmazó étrendet nem szeretik a 
gye rekek.

– Ha otthon továbbra is zsíros, fűsze-
res, cukros ételeket kapnak, mindig ízte-
lennek érzik majd a menzakosztot. Ezért 
nagy a szülők felelőssége. Sokat számít, 
ha otthon csak vizet iszunk, beiktatunk 
közös vásárlásokat, bevonjuk a gyereket 
a főzésbe, megismertetjük az alapanya-

gokkal, nem visszük gyorsétterembe. 
Döntsük el, mit főzünk a héten, és asze-
rint vásároljunk. Nem lehet egyik napról 
a másikra leváltani a pörkölt-nokedlit 
párolt halra, haladjunk lépésről lépésre. 
Hagyjuk el a kenyeret; nem kell a főze-
lék meg a tészta mellé is azt enni. Igyon 
a család több vizet, és használjunk egyre 
kevesebb sót és cukrot. 

– Régen is pörköltet meg lekváros tész-
tát ettünk, mégse lett bajunk – mondja sok 
szülő. 

– Amikor még mi jártunk iskolába, a 
legnépszerűbb édesség a csokiszósszal 
leöntött piskótakocka volt, megszórva 
porcukorral. Színtiszta, magas glikémi-
ás indexű, gyorsan felszívódó szénhid-
rátbomba. De suli után, a napköziben az 
udvaron voltunk és fociztunk, szaladgál-
tunk, izzadtunk – elhasználtuk a bevitt 
szénhidrát nagy részét. A mai gyerekek 
meg csak a telefonjukat vagy a számító-
gépüket nyomogatják, ehhez képest túl 
sok a kalóriabevitelük.

Recept Lázár Chef  
ajánlásával

„Fél óra alatt is lehet finomat és 
egészségeset főzni, és minden hoz-
závaló kapható a sarki boltban.”

Zöldségekkel párolt 
csirkemell barna rizzsel

Hozzávalók:  csirkemell: 100 g  
 barna rizs: 80 g  zöldségek 
(sárgarépa, petrezselyemgyö-
kér, brokkoli, zöldbab, kukori-
ca): 180 g  repceolaj: 10 g  fű-
szerek: só, bors, fokhagyma

A megtisztított, kockákra vágott 
csirkemellet sózzuk, borsozzuk, 
zúzott fokhagymával ízesítjük. 
A  rizst feltesszük főni. A csirke-
mellet a felforrósított olajon fe-
hérre sütjük és fedő alatt tovább 
pároljuk. A zöldségeket megmos-
suk, tisztítjuk, aprítjuk, majd a 
már majdnem kész párolt csirke-
mellhez adjuk megpuhulni. A kész 
zöldséges csirkemellet a puhára 
főzött barna rizsen tálaljuk.

Menzareform Lázár Cheffel

A kormány két éve kezdett bele a közok-
tatás intézményrendszerének átalakítá-
sába. A szakmai irányítás központosítása 
mellett a fenntartási feladatok az önkor-
mányzatoknál maradtak. A pedagógusok 
visszajelzései alapján a kormány finom-
hangolásba kezdett; erről beszélgettünk 
a Kőbányán (a Keresztury Dezső Általá-
nos Iskolában) működő Kelet-pesti Tan-
kerületi Központ vezetőjével, dr. Varjúné 
dr. Fekete Ildikó igazgatóval. 

Ezen túl az önálló költségvetéssel ren-
delkező tankerületekhez tartozik az irá-
nyítás, a működtetés és a fenntartás 
egyaránt. Innentől a bérköltségek mellett 
a működtetési kiadások is az államra 
hárulnak. 

A tankerületi központ szerint mostan-
tól nem lesznek olyan működési zavarok, 
mint amilyenek miatt oly sok kritika érte 
a korábbi rendszert. Egyértelmű lesz, ki 
vásárolja meg a fénymásolópapírt, a táb-
lafilcet, a sötétítőfüggönyt, ki javíttatja 
meg a projektort. Nem fordulhat elő olyan 
eset sem, hogy a szülői munkaközösség 

kénytelen a szülőket bombázni a tanár 
által használt laptop beszerzésével. A to-
vábbiakban az igazgatók is visszakapják 
elvont irányítási jogosítványaikat, például 
maguk adhatják ki a feladatot a kertész-
nek, nem kell hozzá közvetítő. Ha valami-
re szüksége lesz az intézménynek, azt 
csak jeleznie kell a tankerületnek – 
mondta dr. Varjúné dr. Fekete Ildikó. 
Mindez persze menedzserszemléletű 
igazgatókat is követel, akik nem csak 
szakmailag vezetik az intézményt, de 
kreatívak az iskola saját bevételeinek nö-
velésében is – tette hozzá. 

A fő kérdés persze az, hogy az állam 
mekkora költségvetést biztosít a tanke-
rületnek, amely ebből képes-e kielégíteni 
a felmerülő igényeket. Dr. Varjúné dr. Fe-
kete Ildikó szerint az igazgatók már a 
tankerület költségvetésének tervezése-
kor jelezhetik, hogy mire lesz szükség, a 
költségvetés számai ennek figyelembe-
vételével alakulnak ki. 

Az informatikai fejlesztéseket egysé-
gesen a KLIK intézi. Ebben Budapest és 

Pest megye iskolái nagy elmaradásban 
vannak, mert eddig a központi régió fenn-
tartói uniós fejlesztési forrásokra nem 
pályázhattak. A kormány ezért állami 
keretből támogatja az érintett intézmé-
nyek informatikai felzárkóztatását. Bár az 
e-napló a kőbányai iskolák felében már 
ma is működik, ezt a gyakorlatot szeret-

nék kiterjeszteni az összes intézményre, 
és fejlesztési cél, hogy elterjedjenek a 
digitális táblák is. Az iskolákat jó állapot-
ban, jó felszereltséggel veszi át a tanke-
rület, mert Kőbánya sokat költött rájuk az 
utóbbi években – hangsúlyozta a tankerü-
let vezetője, aki emiatt derűlátó a jelenle-
gi változások eredményét illetően. 

A reform reformja

Az állam az iskolák fenntartója
A kormány központi keretből támogatja az intézmények infor-
matikai felzárkóztatását – nyilatkozta lapunknak dr. Varjúné  
dr. Fekete Ildikó, a  Kőbányán működő Kelet-pesti Tankerületi 
Központ vezetője. 

Kőbánya már évekkel ezelőtt, fo-
kozatosan állt át az egészsége-
sebb közétkeztetésre, a jobb mi-
nőségű ételek többletköltségeit 
pedig az önkormányzat átvállalta 
a szülőktől. Sok gyerek azonban 
még mindig idegenkedik a zöld-
ségben, gyümölcsben, teljes ki-
őrlésű gabonában gazdag, só- és 
cukorszegény menütől, mert ott-
hon mást szokott meg. Az Orszá-
gos Gyógyszerészeti és Élelme-
zés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 
kampányt indított, hogy a szülők 
és a gyerekek is partnerré válja-
nak az egészséges ételek válasz-
tásában. Kovács Lázár, azaz 
Lázár Chef is segít a családok 
szemléletformálásában. 

A szülők a gyermekkori egészséges táplálkozásról 
még több hasznos információt olvashatnak a merokanal.hu oldalon. 

Elégedett sosem 
leszek, ahhoz túl 
maximalista vagyok

Dr. Varjúné dr. Fekete Ildikó a Keresztury Dezső Általános Iskolában 
működő Kelet-pesti Tankerületi Központ vezetője
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– Mi ma az egyház legfőbb fel-
adata?  

– Az, hogy érdemi választ 
adjunk a jelen embere előtt 
tornyosuló kérdésekre. Legbe-
lül mindenki érzi, hogy a tudo-
mány nem képes kielégítő vá-
laszt adni a legfontosabb felve-
tésekre. Különösen, ami a lélek 
dolgait illeti. 

– Ez mintha ezekben a napok-
ban is meglátszana. Az új év 
lehet egy új kezdet is, mégis 
nagyon sok pesszimista, lógó 
orrú embert látni. 

– A kérdés, hogy mit veszek 
észre a világból, és mit zárok ki 
az életemből? Nemrég meg-
kértem egy embert, hogy 
mondjon három jó dolgot, ami 
az elmúlt napon történt vele! 
Ott állt, és nem tudott egyetlen 
példát se mondani. Aztán kide-
rül, hogy vele is folyamatosan 

jó dolgok történnek, csak épp 
nem volt képes észrevenni. 
Ezek az élet egyszerű örömei: 
egy jóízű falat, kellemes érzé-
seket kiváltó látvány, egy másik 
ember kedves megnyilvánulá-
sa. Ha ezeket észre sem vesz-
szük, és mindig valamilyen ir-
reálisan nagy örömforrást kö-
vetelünk magunknak a sorstól, 
Istentől, akkor ez lesz a bol-
dogtalanságunk forrása. So-
kakban a jövőtől való félelem 
dolgozik. Pedig igazán félelme-
tes dolgok a múltban vannak! 

– Az egész média a félelme-
ket generálja, minden rosszról 
tudomást szerzünk.

– Meg kell tanulnunk szelek-
tálni, korlátozni a ránk neheze-
dő információnyomást. A többi 
ember felé is nyitottabbnak 
kell lennünk. Luther Márton 
mondta, hogy „Ha tudnám, 

hogy holnap eljön a világvége, 
ma még elültetnék egy alma-
fát”. Ez a félelem hiánya, az Is-

tenben való bizalom mondata. 
Erős vár a mi Istenünk! – ez a 
zsoltártöredék vált köszöné-

sünkké, hitvallásunkká, és 
múltba, jelenbe és jövőnkbe 
vetett bizalmunkká.

KŐBÁNYAI PIHENŐ

Az új év – egyben a reformáció éve – kezdetén Ben-
kóczy Péter evangélikus lelkésszel beszélgettünk, aki 
immár tizedik éve szolgál Kőbányán. 

– Az ön által vezetett történelmi intézmény-
ről sok szó esik, de az itt dolgozókról ritkán 
tesz említést a sajtó. Most viszont beszél-
jünk egy kicsit róluk! 

– 503 büntetés-végrehajtási alkalma-
zott tartozik az állományhoz, plusz kül-
sősként dolgoznak nekünk még pedagó-
gusok, pszichológusok és missziósok is. 
Jelenleg mintegy 1500 fogva tartottunk 
van. A börtönszlengben smasszernak hí-
vott kollégáknak az első 12 órás szolgálat 
után 24, a második után 48 óra pihenőidő 
jár. Az új munkatársak felvételénél az 
érettségi alapkövetelmény, azt követően 
képzési programunk keretében rendvé-
delmi, önvédelmi, jogi alapképzésben 
vesznek részt, ezenkívül évente pszicholó-
giai és erőnléti teszteken kell bizonyíta-
niuk alkalmasságukat. Mindez komoly 
szűrőt jelent. Egyébként az az életpálya-
modell érvényes rájuk, mint a rendőrökre 
vagy a katonákra. Minden jó képességű 
munkatársat ösztönzünk az előmenetel-
ben, hiszen akik kellő ambícióval és ráter-
mettséggel rendelkeznek, azok akár a 
Közszolgálati Egyetemre is bekerülhet-
nek a magasabb beosztás reményében. 

– Az intézmény családbarát munkahely. 
Ez miben mutatkozik meg?

– Például nem egyszerű a 12 órás 
munkarendet összeegyeztetni a gyerekek 

életritmusával, különösen akkor nem, ha 
a házastárs is bv-dolgozó. Ez esetben kö-
zösen keresünk megoldást. A régebbi 
munkahelyi óvodák mintájára régóta fon-
tolgatom egy „börtönóvoda” létrehozását, 
ahová a kollégák járathatnák a gyerekei-
ket. Ezzel jelentős terhet vennénk le a fia-
tal családosok válláról. 

– Az évforduló kapcsán Kovács Róbert, a 
kerület polgármestere is elismerésben ré-
szesült a hatékony és eredményes együtt-
működésük okán. 

– Kőbánya „felülreprezentált” börtö-
nökben és más rendvédelmi szerveze-
tekben. Nagyon jó az együttműködés az 
önkormányzat és közöttünk. A polgár-
mester úr nagy támogatója a bűnmeg-

előzésnek, és része van abban, hogy az 
önkormányzat által támogatott bűnmeg-
előzési alapítvány révén rendszeresen 
tartanak nálunk középiskolásoknak ki-
helyezett osztályfőnöki órákat. Ezeken a 
gyerekek a mi közreműködésünkkel köz-

vetlenül találkoznak és kötetlenül be-
szélgethetnek elítéltekkel, aminek peda-
gógiai szempontból felbecsülhetetlenül 
pozitív értéke van számukra, és a vissza-
illeszkedés szempontjából az elítéltek 
számára is.

Bv-intézmény mint családbarát munkahely

Börtönévforduló
120 éve, 1896 végén kezdte meg 
működését Kőbányán a Buda-
pesti Fegyház és Börtön. A jubi-
leum alkalmából rendezett ün-
nepi állományértekezleten em-
léktáblát avattak, emlékkönyvet 
mutattak be, szolgálati kitünte-
téseket és emlékplaketteket 
adtak át. Az eseményt követően 
az intézet parancsnokával, Szé-
les Gábor dandártábornokkal 
beszélgettünk.

Elismerések Kőbányának
A büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony és eredményes 
együttműködése elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett ezüstfokozatát kapta  Kovács Róbert polgármester és dr. 
Gyetvai Tibor ezredes, kerületi rendőrkapitány. Tóth Béla nyugalmazott 
rendőr ezredes, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi 
elnöke az emlékplakett bronzfokozatát vehette át.

Benkóczy Péter: a jó dolgokat nem észrevenni a boldogtalanság forrása

Az élet egyszerű örömei

Minderről Gálicz Attila, az iskolát működ-
tető nonprofit egyesület elnöke tájékoz-
tatta lapunkat, aki elmondta, hogy a 
Magic Dance Schoolban négy profi táncos 
hip-hop stílusú táncot oktat öt csoport-
ban mintegy hatvan, 18 év alatti gyerek-
nek. Az egyébként sikert sikerre halmozó 
(többszörös ob- és szuperkupagyőztes), a 
fiatalok – főleg a lányok – körében igen 
népszerű tánciskola tandíja a piaci ár 
felét teszi ki. Ez egyebek mellett annak 
köszönhető, hogy a tánctanárok jelképes 
honoráriumért dolgoznak. A csekély be-
vételéből azonban képtelen volt kifizetni a 
táncteremnek a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. által piaci áron meghatározott bérleti 
díját. Miután nem sikerült szponzort ta-
lálniuk, végső kétségbeesésükben for-
dultak segítségért a polgármesterhez, 
aki segített abban, hogy kedvezőbb felté-
telekkel juthassanak próbateremhez.

„Vannak fontosabb dolgok az anyagi-
aknál. Ez az iskola az elmúlt másfél év-
tizedben sok száz, ha nem ezer kőbányai 
gyereknek biztosított mozgási lehetősé-
get, tartalmas időtöltést és összetartó 
közösséget. Fegyelemre, kitartásra ne-
velte őket, célokat adott nekik, sokakat 
megmentve attól, hogy elkallódjanak, 

rossz táraságba keveredjenek” – nyilat-
kozta lapunknak az ügy kapcsán Kovács 
Róbert. A polgármester szerint az MDS 
csapatának áldozatos munkája egész 

Kőbányát szolgálja, ezért a jövőben is 
számíthatnak a kerületre, akárcsak az 
ehhez hasonló közösségi kezdeménye-
zések. 

Arany Tánccipő a polgármesternek
Félévi gáláján Arany Tánccipő-díj-
jal fejezi ki köszönetét Kovács Ró-
bert polgármesternek a Magic 
Dance Schoolt működtető Kőbá-
nyai Fiatalok Egyesülete. Az elis-
merést azzal érdemelte ki a kerü-
letvezető, hogy közbelépése a 
megszűnéstől mentette meg a 15 
éve eredményesen működő kőbá-
nyai tánciskolát.

A pályázat feltételei, be-
nyújtásának módja, helye, 
határideje megtalálható a 
www.kobanya.hu honla-
pon, ahonnan a pályázati 
adatlap is letölthető. 

További felvilágosítás 
kérhető 

a CsesznokErzsebet@
kobanya.hu 

e-mail címen, valamint 
a +36-1/433-8144 

telefonszámon.

A Kőbányai Önkormányzat 
többéves hagyományát folytat-
va ismét felhívást tett közzé a 
„Kőbánya számít Rád” szociális 
alapú tanulmányi ösztöndíjpá-
lyázatról. A pályázható maxi-
mális összeg általános iskola 
5–8. évfolyamos tanulók részé-
re 5000 forint/hó, középfokú 
oktatási intézmények tanulói 
részére 10 000 forint/hó. Az 
ösztöndíj 2017 februárjától 
2017 júniusáig, öt hónap idő-
tartamra szól. Elnyerésének 
feltétele a kőbányai lakcím, 57 
ezer forint alatti egy főre jutó 
jövedelem a családban, vala-
mint a kiírásban részletesen 
meghatározott tanulmányi 
eredmények elérése.

Tanulmányi pályázat

Kőbánya 
számít Rád
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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

Hirdetés

– Jól tudom, hogy határon túli előadás-
sorozat után érkeznek Kőbányára?

– Igen, rengeteget utaztunk az utób-
bi időszakban. Erdélyben, a Vajdaság-
ban, legutóbb pozsonyi ovisoknál jár-
tunk, de kicsivel előtte Brüsszelben és 
Zürichben, Münchenben, Stuttgartban, 
Frankfurtban és a karlsruhei magya-
roknál is felléptünk. 

– Kinti magyar családok előtt?
– Különben hogy énekelné velünk 

együtt egy magyarul nem tudó a Bada-
csonyi szőlőhegyen két szál vesszőt? 
Igaz, a diaszpórában élők között sok az 
olyan család, amelyben csak az egyik 
szülő magyar, de ha a gyerek érti a 
nyelvet, akkor biztos, hogy a többi gye-
rekkel együtt örömködik. Nyelvgyakor-
lásnak is jó, meg persze magyar iden-
titást erősítő vetülete is van a Kolom-
pos muzsikájának. 

– A gyerekközönség nagyon őszinte, 
ugyanakkor mindig más. Hogyan oldja 
meg, hogy élvezzék az előadást?

– Nem kis feladat ez, ráadásul rész-
ben rám hárul, mert történetesen én 
kezdem a műsort beszéddel. Muszáj 

ráéreznem a légkörre és annak megfe-
lelően megalapozni a hangulatot. Elő-
ször is már a kölcsönös köszönésbe 
bevonom a gyerekeket, aztán rátérünk 
a hangszerek bemutatására; hogy 
brummog a nagybőgő, akár a medve, 
hogy ugat a kutya, azaz a brácsa, majd 
nyávog a hegedű, mint a kiscica, vagy a 
mélyhegedű, mint a kandúr. Gyakorlati-
lag ekkor még semmit sem csináltunk, 
de máris megérintettük a gyerekek 
lelkét, innentől már megy minden. Na-
gyon tetszik nekik az, hogy nem „do-
bozból” szólunk, hanem valódi, kézzel-
fogható akusztikus hangszerekkel, hús 
vér emberként, élőben zenélünk nekik. 
Legtöbbjüknek talán mi vagyunk életük 
első élő zenei élménye! 

– Csak óvodás korosztály előtt lép-
nek fel?

– Régebben szerepeltünk középis-
kolások előtt is. Na, az komolyabb ki-
hívás! Eleinte zokon vettük, amikor 
keresztbe tett kezekkel, méla utálat-
tal fogadtak minket, mert kötelező 
volt nekik a részvétel, meg egyébként 
is, mit akarnak ezek itt az ósdi vonós 

hangszereikkel! Aztán negyed-
óra múlva már ők is élvezték a 
műsort, és el is felejtették az 
előítéleteiket. Kivétel nélkül 
tomboló siker lett a vége. Sok 
olyan felnőttel is találkozunk a 
koncertjeinken, akik „rajtunk” 
nőttek fel, és akik nem fordultak 
el a népzenétől. Kőbányán is szá-
mosan vannak, ezt láttuk legutóbb, 
novemberben is. Fergeteges sike-
rünk volt a táncházzal, ezért is lett 
belőle so rozat.

– Négy éve a Hangfoglaláson jóko-
ra vihart kavarva ön is felszólalt a 
zenésztársadalom érdekében. 
Változott valami? A rádiók a mai 
napig alig játszanak magyar pop- 
és rockszámokat. 

– Ezért hoztuk létre a Rock 
Rádiót, amely nyolcvan százalék-
ban magyar rockzenét sugároz, 
így véget ért az az áldatlan kor-
szak, amikor is a teljes műfajt 
partvonalra szorították. Nagy hi-
ányt pótol ez az adó. 

– Ettől függetlenül nehéz ma 
zenésznek lenni Magyarországon. 
A legnagyobbak is mintha a túlélé-
sért küzdenének, haknikból pró-
bálnak felszínen maradni.

– Mindenki úgy próbálkozik, 
ahogy tud. Sosem volt könnyű, 
minden korszaknak megvoltak a 
buktatói, nehézségei, ennek elle-
nére kiváló albumok születtek és 
egész Európában ismert volt a 
magyar rock. A másolható CD 
volt az első, ami kihúzta a széket 
az alól a magyar zenésztársada-
lom alól, amely a ’70-es, ’80-as, 
’90-es években a csillagok között 
járt, és világszínvonalú albumo-
kat hozott össze. Ma meg, ha ki-
adunk valamit, perceken belül 

felkerül a netre, ahonnan bárki 
ingyen letöltheti. 

– Csakhogy ebből a szisztémá-
ból hiányzik a szerzői jogdíj! 

– Igen. Ezért aztán sokszor 
inkább meg sem születnek a 
művek, hiszen ha nincs bevétel, 
miből fizetné ki a dalszerző pél-
dául a stúdiót? Én mindenesetre 
makacsul írom az új számokat 
vagy felveszem a régieket mai 
hangszerelésben. Mert tény, 
hogy a mai technikán, mai hang-
mérnökökkel újra felvett régi 
számok végre úgy szólalnak 
meg, ahogy azt eredetileg is sze-
rettük volna.

– Mennyiben lesz más a ház mű-
ködése az ön vezetése alatt?

– Zökkenőmentes átállást re-
mélek, a korábbi évek vívmányait 
szeretném megőrizni. Jóval több 
közösségépítő, közösségszerve-
ző eseményt szervezünk a jövő-
ben, erősíteni kívánom a Kőrösi 
közművelődési szerepét, ami 
fontos alapfeladatunk is. 

– Hogyan képzeli el a közös-
ségépítést?

– A kőbányaiak életminősé-
gét érdemben befolyásolja, ha 
itt jól működő civil közösségek 
léteznek; emberek, akik vala-
milyen közös érdeklődéstől ve-
zérelve összejönnek, legyen az 
akár alkotó tevékenység, akár 
jóga vagy bármi, amihez mi he-
lyet és alkalmat tudunk biztosí-

tani. Úgy látom, hogy az új kez-
deményezések befogadásával 
újabb, összetartó közösségek 

jöhetnének létre. Így nőtt ki pél-
dául a nyugdíjas-akadémia 
programjaiból a rendszeres 
meridiántorna. Az új ötleteket 
mindig támogatni fogom, mert 
erős az igény a közösségi él-
ményt adó, emberi kapcsolato-
kat erősítő programokra. 

– Ön részt vett a kerület kultu-
rális intézményrendszerének át-
alakításában. Hogyan értékeli az 
eredményeket?

– Büszke vagyok arra, hogy 
részese lehettem az intéz-
ményrendszer eredményes át-
alakításának. A Kőrösi Kulturá-
lis Központ ma önálló műsor-
politikát folytathat, ezért nagy 
felelősséggel tartozunk nem-
csak Kőbánya lakóinak, hanem 
az önkormányzatnak is.

Győrffy László: erősíteni szeretném közösségépítő szerepünket

Új vezető a Kőrösi élén

A népzenészekből alakult Kolompos együttes immár 28 éve szóra-
koztatja a legfiatalabbakat, elsősorban az óvodás korosztályt. 
Sokan azok közül, akik még a kezdetekkor ültek a közönség sorai-
ban, ma már a gyerekeikkel jönnek a Kolompos előadásaira. Aligha-
nem így lesz ez az Újhegyi Közösségi Házban is, ahol táncházat mű-
ködtetnek januártól áprilisig. Többek között erről is beszélgettünk a 
banda egyik frontemberével, a „főkolompossal”, Nagy Zoltánnal.

Táncház gyermekeknek
Legközelebb január 14-én, szombaton 10.30-kor 

az Újhegyi Közösségi Házban. 
Belépő 2 éves kortól elővételben: 800 forint, 

a program napján: 1000 forint.

Ötórai tea Vörös Istvánnal 
január 22-én 17 órakor 
a KŐ-Caféban. 
Belépő 3000 forint

Vörös István a rockzene bajairól
Vörös István, a rockélet ikonikus alakja 45 éve lépett 
először színpadra. Első nagy sikereit a Prognózis együt-
tes frontembereként aratta a ’80-as években. Kőbányá-
hoz is szorosan kötődik: 1991-től 1999-ig működött a 
Kösziben a Vörös István és a Prognózis Klub, de azóta is 
évente többször fellép itt hol szólóban, hol zenekarával. 

A Kőrösi Kulturális Központ új vezetője január 1-jétől az intézmény korábbi igazga-
tó-helyettese lett. Győrffy László eddig is fontos alakja volt kerületünk kulturális 
életének. 1989-től két évtizeden keresztül a Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Köz-
pont munkatársa, 2011-től kezdve pedig a Kőrösi helyettes vezetője volt. 

ZENEI PROGRAMOK

ZENÉS NOSZTALGIAEST 
Január 21-én, szombaton 19 órakor a Kösziben

A Kulissza Alkotóműhely fiataljai egy vidám nosztalgiázásra invitálják mindazon ked-
ves érdeklődőket, akik szeretik a régi slágereket, a magyar filmzenéket és az operet-
teket. Műsoron Eisemann Mihály, Zerkovitz Béla, Lehár Ferenc, Kálmán Imre és 
kortársaik halhatatlan dallamai két részben. Jegyár elővételben 1200 Ft, a program 
napján 2000 forint.

BOEGHOE-KONCERT 
Január 27-én, pénteken 19 órakor a Kő-Caféban 

A Boeghoe Moldován Gyula énekes-gitáros-dalszerző zenekara, amelyet 1989-ben 
alapított Darab István gitárossal (Stringler). Előzenekar: Caesar’s Bread. Jegyár elő-
vételben 800 Ft, a koncert napján 1300 forint.

SZÍNHÁZI PROGRAMOK

MARCEL ACHARD: A BOLOND LÁNY 
Január 15-én, vasárnap 15 órakor a Kőrösiben

Krimivígjáték két felvonásban a Körúti Színház előadásában. A darab, amit végigiz-
gulunk és végignevetünk! Vajon lesz-e akkor is nagy ívű pályája egy frissen Párizsba 
érkezett ifjú vizsgálóbírónak, ha kitart az igazság mellett? Szereplők: Kautzky Ar-
mand, Koncz Gábor, Pikali Gerda. Belépődíj: 2200 forint.

GYERMEKPROGRAMOK

MACSKAKIRÁLY 
Január 15-én, vasárnap 10.30-kor a Kösziben

Magyar népmesei elemekből szőtt vidám musical a Pódium Színház előadásában.
Belépő elővételben: 1000 forint, a program napján: 2000 forint.

 MÁLNAPARTI GYEREKEKNEK
Január 22-én, vasárnap 10.30-kor a Kösziben

Bábjáték a Kisvirág Kreatív Művészeti és Kulturális Csoport előadásában, utána mál-
naszörp és kreatív alkotóműhely várja a gyermekeket. Belépő elővételben 700 forint, 
a program napján: 1400 forint.

KŐBÁNYAI PROGRAMAJÁNLÓ

Kőbányán tart táncházsorozatot a Kolompos

Így dörmög a medve

A gyerekeknek 
tetszik, hogy 

nem dobozból 
szólunk, 

hanem igazi 
hangszerekkel, 

élőben 
zenélünk.
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– Amikor Rio előtt interjút adott lapunknak, 
viccesen arra „panaszkodott”, hogy felesé-
gét, Kökény Beatrix Európa-bajnok, illetve 
olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kézilab-
dázót rendre felismerik az utcán, önt pedig 
csak „Bea férjeként” tartják nyilván. Azóta, 
gondolom, változott a helyzet. 

– Igen, most már engem is felismernek. 
Sőt! Bárhol vagyok, odajönnek, gratulál-
nak. Nemrég még az autóm ablaktörlője 
alatt is találtam egy utcabeliek által aláírt 
gratulációt. Nagyon kedves gesztus volt. 

– Nem terhes egy kicsit a sztárok élete?
– Nem érzem magam sztárnak, az is-

mertségem az elviselhetőség határain 
belül van. Éppen annyi szeretetet kapok az 
emberektől, amennyi még jólesik.

– Rengeteg karitatív eseményen vett részt 
karácsony előtt, mi is alig tudtuk elérni. 

– Az ünnepek előtt valóban nagyon sok 
gyermekeket érintő jótékonysági rendez-
vényen vettem részt. Tulajdonképpen segí-
tek pénzt gyűjteni nemes célokra azáltal, 
hogy a nevemet, arcomat adom hozzá. 
A  gyerekek érdekében tett erőfeszítésből, 
áldozatból sosem lehet elég! Nekem bor-
zasztóan fontosak ezek az ügyek. Két gyer-
kőcünk van, hála istennek egészségesek, 
boldog családban élnek, de nem minden 
gyermek ilyen szerencsés. Nagyon fontos a 
kicsik számára, hogy a törődés mellett fi-
gyelmet kapjanak, erre pedig rá kell szánni 
az időt. 

– Jut elég ideje a gyerekeire? 
– Mostanában igen. Az olimpia óta a de-

réksérvemmel bajlódom, ez gyógytorna 
mellett is egy hosszú lefolyású betegség. 
Ameddig meg nem állapítja az orvos, hogy 
minden rendben, nem kezdhetek el újra 
keményebben edzeni.

– Ez mit jelent a vívókarrierjét illetően? Az 
olimpia után rögtön mindenki arról faggatta, 
hogy készül-e a 2020-as tokióira?

– Erre most sem tudok válaszolni. Fo-
galmam sincs, hogy egy hónap vagy egy év 
kell-e a gyógyulásomhoz, és hogy utána 

mennyire lennék képes újra formába hozni 
magam. Majd idővel eldől, merre tovább.

– De nyilván van B terve.
– Egyelőre figyelem a fiatalabb verseny-

zők szereplését, mert az is lehet, hogy 
rövid időn belül átveszik a helyemet, és 
akkor már nem lesz kérdés, hogy kiszáll-
jak-e a versenyzésből vagy sem. Egyelőre 
nem zárok ki semmit. Ezért nincs konkrét 
tervem a valamikori visszavonulásom 
utánra vonatkozóan, de azt érzem, hogy a 
sport világában fogok maradni.

Imre Géza világ- és Európa-bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, két-
szeres olimpiai bronzérmes  párbajtőrvívót lenyűgöző 2016-os olimpiai 
szereplése elismeréseként az Év Sportolója címmel ismerte el a Kőbányai 
Önkormányzat. A Budapest Honvéd versenyzőjével, kerületünk büszkesé-
gével a hírnévről, gyerekekről, gyógyulásról, terveiről beszélgettünk. 

Kivívta az elismerést
Egyhangúlag az Év Sportolójának vá-
lasztotta a kerületünkben élő Imre Géza 
párbajtőrvívót a Kőbányai Önkormány-
zat Képviselő-testülete. A sportoló által 
a 2016-os olimpiai szereplésével kiví-
vott őszinte elismerést a Csősztornyot 
ábrázoló bronz emlékplakettel és a vele 
járó 300 ezer forinttal fejezi ki a X. kerü-
let. A díjat Kovács Róbert polgármester 
január 19-én, ünnepélyes keretek kö-
zött adja át a Kőrösi-Csoma Sándor 
Kulturális Központ nagytermében.

Idén télen már két helyen is 
lehet ingyen korcsolyázni 
Kőbányán: a polgármesteri 
hivatal előtt és az Újhegyi 
uszoda udvarán. Utóbbi feb-
ruár végéig, a Szent László 
téri jégpálya pedig január 
végéig várja a gyerekeket. 

Nagy András Botond: „A Szent 
László Általános Iskolába járunk, 
ez a pálya azért jó, mert közel van 
a sulihoz. A testvéremmel az Ihász 
utcában tanultunk meg korcso-
lyázni, akkor még csak négyévesek 
voltunk. Amúgy oda is szoktunk 
járni, csak anyu panaszkodik, hogy 
a sátor alatt hidegebb van, mint itt, 
a szabadban. Ő nem korizik, ezért 
fázik.” 
Nagy Álmos Bendegúz: „Hetente 
kétszer jövünk el a tesómmal és 
anyuval. Iskola után, fociedzés 
előtt mindig itt vagyunk. Nagyon 
szeretjük! Nekem van korcsolyám, 
de az egyik barátom kinőtte, ő két-
százért tud bérelni.”
„Zotya”: „Az enyém vadiúj, meg-
mutatom! Felnőttkori, cipőfűzős, 
nem ám csatos! Tök menő, ugye?”
Kabai László: „Mi az osztállyal is ki 
szoktunk jönni napközben, olyan-
kor csak mi vagyunk. Sokszor itt 
tartjuk meg a tesiórát. Szeretjük 
ezt a pályát, és jó, hogy van büfé is!”

Éppen annyi szeretetet kap, amennyi jólesik

Imre Géza az Év Sportolója

Nagyon sok, gyermekeket érintő jótékonysági 
rendezvényen vesz részt

Tök menő 
a korim, ugye?


