
A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti  havilapja

Gyertyagyújtás, temetőlátogatás, szeretteink emlé-
kének felidézése – erről szól november első hétvé-
géje. A hónap első napja Mindenszentek, a keresz-
tény egyház ünnepe, amikor azokért a szentekért 
gyúlnak az emlékezés lángjai, akikről a naptár név 
szerint nem emlékezik meg. November másodika 
pedig halottak napja, amikor az elhunyt, de az üd-
vösséget még el nem nyert hívekre és halandó sze-
retteinkre emlékezünk.

Magyarországon, mint ahogyan több európai or-
szágban is, az emberek ilyenkor meglátogatják és 
rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot 
visznek és gyertyákat, mécseseket gyújtanak. A gyer-
tya fénye az örök világosságot jelképezi.

Tóth Gábor, a Budapesti Temetkezési Intézet (BTI) 
szolgáltatási igazgatója lapunknak elmondta: idén 
eddig csaknem 400 ezren látogattak ki a kőbányai Új 
köztemetőbe. Civil és egyenruhás rendőrök, valamint 
a polgárőrség munkatársai segítették, hogy a meg-
emlékezést semmi ne zavarja. Az igazgató beszámolt 
az Új köztemetőben bevezetett újításukról is. Fluo-
reszkáló jelekkel látták el a temetőn belüli útburkola-
tot, melyek a főbejárattól egészen a szóróparcelláig 
segítik a gyalogos és autós tájékozódást. A felfestés 
már csekély napfénytől is feltöltődik és világít a sötét-
ben. Az útburkolati jelek megújítás nélkül akár 2-3 
évig is megőrzik fluoreszkáló tulajdonságukat.

Az emlékezés hétvégéje

AÖnkormányzati segítséggel újra állásban a volt Danone-dolgozók

A múlt, a történelem ismétli önmagát 
– figyelmeztetett ünnepi beszédében 
Kovács Róbert polgármester  
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 59. évfordulóján rendezett 
kőbányai megemlékezésen. A kerü-
let vezetője a világ talán legtisztább 
forradalmáról, a magyarok büszke 
és hősies helytállásáról beszélt, a 
megtorlásról és arról: egyszer s min-
denkorra nyilvánvalóvá vált, hogy a 
kommunista ideológia és a szocialista 
rendszer csak hangzatos szólam. Ko-
vács Róbert kiemelte, Magyarország 
hiába figyelmeztetett, hogy meg kell 
állítani a gazdasági bevándorlókat, 
Európa csak később jött rá, hogy iga-
zunk van. Európa nem tanult a múlt-
ból. Ezért mi nem tehetünk mást, 
mint harcolunk Európával, hogy a 
gyerekeinknek ne kelljen majd valódi 
háborúkat megvívniuk. (6. oldal)

2.
oldal

A Kőér utcából indul majd Rióba Legbelül mindig is Kőbánya a bázis
4.
oldal

9.
oldal

A győzelemből mindenki kivette a részét, a vá-
rosrészben pedig soha ennyi virágot nem ültet-
tek, mint az idén.

3. oldal

Kőbánya 
a legvirágosabb kerület

Risztov Éva, újonnan 
igazolt olimpikonunk

Varnus Xavér a világjáró 
zseni, aki mindig hazatalál

Mindenszentek

HAVILAP  

XXV/10. szám  

2015. novemberKŐBÁNYAI HÍREK
A jelennek üzen ‘56



2 AKTUÁLIS

Megállítottuk a menekülthullámot 

Kőbánya megvédte lakóit

A tömeges népvándorlás Kőbányát is 
súlyosan érintette, főként Újhegy és a 
Népliget területén teltek meg a par
kok, közterületek menekültekkel és 
bevándorlókkal. „Folyamatosan ér
keztek a lakossági panaszok, min
denki azonnali és gyors beavatkozást 
kért az önkormányzattól. A kerület
ben élők nem támogatták, hogy a 

közterületeken életvitelszerűen tar
tózkodjanak a bevándorlók, féltették 
családjukat, értékeiket” – mondta el 
Kovács Róbert polgármester a mig
ránskérdésről tartott sajtótájékozta
tón. A kőbányai és a fővárosi hatósá
gok gépjárműveikkel és a térfigyelő 
kamerákkal fokozottabban ellenőriz
ték a közterületeket.

A polgármester emlékeztetett arra 
is, hogy a kormány a migrációs kér
désben nemzeti konzultációra hívta a 
magyar polgárokat. A konzultációs 
kérdőívet több mint egymillióan töl
tötték ki és küldték vissza. Az ered
mények alapján az emberek vélemé
nye egyértelműen az, hogy Magyaror
szágot meg kell védeni, szigorúbb 
szabályozásra és keményebb fellé
pésre van szükség az illegális beván
dorlókkal szemben. „Az Országgyűlés 
sorra olyan döntéseket hozott az ügy 
megoldása érdekében, amelyeket az 
emberek elvárásán túl az idő is iga
zolt” – mondta Kovács Róbert. A tech
nikai határzárnak, az embercsempé
szetre és az illegális határátlépésre 
vonatkozó jogszabályok szigorításá
nak köszönhetően a korábban ta
pasztaltak hatodára esett vissza a 
határsértések száma. A Magyaror
szágra érkezők alig 3 százaléka pró
bál már csak illegálisan, a zöldhatá
ron keresztül belépni az országba. 
Eközben a válság a balkáni országok
ra, valamint Szlovéniára, Ausztriára 
és Németországra tevődött át. Ezek
ben az országokban is megoldhatat
lan feladat elé állította a hatóságokat, 
az állami és civil segítőket a menekült
áradat.

A képviselők elfogadták dr. Gyetvai Tibor rendőr alez
redes, Kőbánya rendőrkapitányának beszámolóját, 
amelyből kiderült: a kőbányai rendőrök az elmúlt egy 
évben öt általános iskola összes felső tagozatos osz
tályában, valamint két középiskola 9. évfolyamos ta
nulóinak tartottak bűnmegelőzési tanácsadó órákat a 
gyerekeket érintő bűncselekményekkel kapcsolat
ban. Az órák témáját minden esetben a tanárokkal 
egyeztetve, a helyi igényekhez igazodva alakítják ki, 
hogy minél inkább a felmerülő problémákra reagálva 
haladhassanak. A képviselők számára készített be
számoló mutatta: Kőbányán az önkormányzat támo
gatásával a hatóságok mindent megtesznek, hogy a 
helyes úton tartsák a gyerekeket. 

Az ülésen a képviselők csökkentették a nagyobb, 
piaci alapon hasznosítani kívánt önkormányzati tulaj
donú lakások bérleti díjait. A döntés értelmében a 70 
négyzetméter felett ingatlanok után az eddigi 1000 fo
rint helyett 500 forintot kell majd fizetni négyzetméte
renként. A lakásokat a jövőben két év helyett öt évig 
tartó határozott idejű szerződéssel is bérbe lehet majd 
venni, de döntöttek arról is, hogy a lakbérhátralékra az 
eddigi 12 hónap helyett akár 18 hónapos részletfizetés 
is kérhető lesz (sőt a részletfizetést nemcsak a lakbér
tartozásra, hanem például akár a közös költségre is 
kérni lehet majd). Az intézkedésektől a képviselőtes
tület azt várja, hogy az alacsonyabb jövedelemmel ren
delkező családok is lakáshoz juthassanak Kőbányán, 
illetve, hogy az átmeneti fizetési zavarokkal küzdő bér
lők se kerüljenek utcára. Jelentős javulást hozott, hogy 
szigorították a rendszert: a 6 00800 milliós tartozást 
ledolgozták, a korábbi 50 60 százalékos, nemfizetési 
arány 10 15 százalékra esett vissza. Kovács Róbert 
polgármester az ülésen gratulált dr. Szabó Endre házi
orvos Pro Familiis díjához is, amellyel az Emberi Erő
források Minisztériuma a családalapítás és a gyermek
nevelés támogatása, a családvédelem terén kifejtett 
kiemelkedő tevékenységét ismerte el. 

Idén júniusban fejezte be a magyarországi 
tejtermékgyártását a kőbányai székhelyű 
Danone. Az önkormányzat és a tejipari 
óriás vállalat együttműködésének köszön
hetően, a cég majdnem minden korábbi 
dolgozójának találtak új munkahelyet. 
A mai napig nyomon követi a Danone, hogy 
mi lett a bezárt kőbányai gyáruk elbocsá
tott munkatársaival, hogy mindent megte
gyenek elhelyezésükért. A cég külön köz
pontot hozott létre annak érdekében, hogy 
a 139 korábbi dolgozójának új álláslehető
séget keressen. Miklósiné Liczek Mária, a 
Danone Támogató Központjának HRveze
tője példa nélkülinek tartja a Kőbányai Ön
kormányzat segítségét. Elmondása szerint 
Kovács Róbert polgármester egyenként írt 
a helyi vállalatoknak, hogy a cégvezetők 
segítsenek a tejipari vállalattól elküldött 
emberek elhelyezésében. „Azt gondolom, 
ez az egész összefogás és hozzáállás mind
két fél részéről rendkívüli. Mondhatjuk, 
hogy tényleg néhány hónap alatt sikerült 
majdnem mindenkinek megfelelő állást 
találni, a dolgozók 96 százaléka újból elhe
lyezkedett” – mondta Miklósiné Liczek 
Mária. A HRvezető szerint ma már csak 
hat korábbi kollégájuknak keresnek mun
kát, napi kapcsolatban állnak az önkor
mányzattal, hogy számukra is mielőbb 
megfelelő megoldást nyújthassanak.

Polgármesteri segítség

Állásban a Danone 
elbocsátott dolgozói

Jól működik az iskolai bűnmegelőzés, többen juthatnak jobb állapotú bérlakáshoz. Az önkormányzati bérlakás-
helyzet, az iskolai bűnmegelőzés, alapítványok támogatása voltak az októberi testületi ülés legfontosabb témái. 
Az önkormányzat legfőbb célja, hogy minél szélesebb körben és minél többen jussanak önkormányzati bérla-
káshoz, akinek pedig hátraléka van, de fizetni akar, annak helyzetét is könnyítsék.

Testületi ülés

Többen juthatnak bérlakáshoz

70 m2 

alapterületig 

1000 forint/m2.

70 m2 -t 
meghaladó 

alapterülettől 

70 000 forint/hó, 
valamint 

a 70 m2-t meghaladó 
alapterület után 

500 forint/m2. 

A jelenleg legnagyobb, 

121 m2 
alapterületű lakás 
minimális lakbére 

95 500 Ft/hó.

Piaci alapon bérbe adott 
önkormányzati lakások díja*

* A rendeletmódosítás a szociális alapon bérba adott lakások díját nem érinti
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Kőbánya nyerte el a legvirágo-
sabb kerület címet az idei orszá-
gos környezetszépítő verseny-
ben. A Magyar Turizmus Zrt. 
megmérettetésén, a Virágos Ma-
gyarországért verseny keretében 
209 települést zsűriztek kerté-
szeti és turisztikai szakemberek.   
A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um és a Magyar Turizmus Zrt. 
közös fődíját az 50 ezer főnél 
kevesebb lakosú városok kate-
góriájában Mosonmagyaróvár-
nak, a kétezernél népesebb fal-
vak csoportjában Dunakilitinek 

ítélték oda, ami egyben feljogo-
sítja a két települést Magyaror-
szág képviseletére a 2016. évi 
európai versenyen. Az 50 ezernél 
több lakosú városok versenyében 
Zalaegerszeg, míg a kétezer fős-
nél kisebb falvak „összecsapásá-
ban” Hercegkút lett a győztes. 
A fővárosi kerületek vetélkedésé-
ben Kőbánya nyert.  

A Virágos Magyarországért 
verseny célja egy esztétikus, ven-
dégváró település- és országkép 
kialakítása, a turizmus fellendí-
tése, a településeken élők ösz-

szefogásának ösztönzése. Az 
idén huszonkettedik alkalommal 
megrendezett vetélkedés ki-
emelt témája a településeken 
található templomok, vallási 
épületek környezetének gondo-
zottsága volt.

Széles körű összefogásra volt 
szükség a cím elnyeréséhez –
hangsúlyozza Hancz Sándor, a 
Kőkert igazgatója, aki szerint 
egy kisebb labdarúgó-stadionba 
sem fértek volna be azok, akik 
ezért a díjért tettek: az önkor-
mányzat képviselő-testülete, 
polgármesteri hivatala, gazda-
sági társaságai, intézményei, a 
Kőbányán működő civil szerve-
zetek, az itt élő kisebb és na-
gyobb lakók közösségei. A kerü-
leti munkanélkülieket foglal-
koztató, 2008-ban létrehozott 
Kőkert alapítása óta soha nem 
ültetett annyi virágot, mint az 
idén. „A júliusi nagy vihar és a 
hét hőségriadós időszak ellené-
re még egyik évben sem voltak a 
virágkosaraink ilyen ragyogóak, 
de az is igaz, hogy még egyik 
évben sem túlóráztak ennyit a 
Kőkert Kft. dolgozói” – mondta 
Hancz Sándor, aki szerint a leg-
fontosabb, hogy Kőbánya közös-
ségi életének helyszíneit széppé 
tették. 

Kőbányán egy igazi „szívvel, 
lélekkel” megtervezett és végzett 
munka hozta meg gyümölcsét.

AKTUÁLIS

Kedves Kőbányaiak! 

Otthonunk és mi, valamennyien, akik 
szeretjük és gondozzunk környeze-

tünket, elismerésben részesül-
tünk. Kőbánya újabb megmérette-
tésen aratott győzelmet: a Virágos 
Magyarországért környezetszépí-
tő versenyen értünk el országos 

első helyezést. A budapesti kerüle-
tek kategóriájában mi kaptuk a fődí-

jat. Kőbánya megint tovább fejlődött, 
közös munkával, összefogással. Megragadva az al-
kalmat, szeretnék ezért köszönetet mondani Önök-
nek, a Kőkert munkatársainak és valamennyi kollé-
gámnak, aki hozzájárult a sikerhez. Köszönöm Önök-
nek, hogy gondozzák környezetüket, köszönöm, hogy 
tesznek otthonunk további szépüléséért. Érezzék 
magukénak ezt az elismerést és leljék örömüket a 
megszépülő közterületekben, parkokban, virágos er-
kélyekben, előkertekben!

Minden segítséget igyekszünk megadni ehhez a 
gondoskodáshoz. Kerületszépítő programunk kereté-
ben az ősz beköszöntével avargyűjtési akciót hirde-
tünk. Térítésmentesen biztosítunk 100 literes zsáko-
kat az ingatlantulajdonosoknak és kezelőknek, a kerti 
zöld hulladék gyűjtéséhez. Az akcióval kapcsolatos 
részleteket megtalálják önkormányzatunk honlapján, 
a www.kobanya.hu oldalon. 

Tágabb környezetünkre is gondolva, csatlakoztunk 
az „Élő bolygónk” elnevezésű, nemzetközi kezdemé-
nyezéshez. Klímánk védelme napjaink egyik legfonto-
sabb kérdése. Az indítvány a globális éghajlatváltozás 
negatív következményeire hívja fel a világ figyelmét. 
A cél, hogy egymilliárd támogató aláírás szülessen az 
ügyben. Ön is megteheti, hogy csatlakozik a világmé-
retű kezdeményezéshez a www.elobolygonk.hu hon-
lapon.

Kedves Kőbányaiak! A mindennapi teendők mellett 
készülünk az év legmeghittebb ünnepére, hiszen no-
vember utolsó vasárnapján meggyújtjuk az első ad-
venti gyertyát. Az elmúlt években alapított hagyomá-
nyainkat, közterületeink díszítését az idén is folytat-
juk, ezek mellett egy apró kedvességgel, újdonsággal 
is szeretnék Önöknek örömet szerezni, amit kerüle-
tünk különleges pontján helyezünk majd el. 

Végül engedjék meg, hogy ezúton is invitáljam 
Önöket november 19-én, csütörtökön 17 órára a Kő-
rösi Kulturális Központban tartandó közmeghallga-
tásra. A rendezvényen évösszegző beszámolót tartok 
önkormányzatunk munkájáról, valamint várjuk közér-
dekű ügyekben felmerült kérdéseiket.

Örömteli, békés novembert kívánok! 

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kovács Róbert 
Kőbánya polgármestere

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

Tíz évvel ezelőtt a huszonévesek, ám ma 
már a 10–14 éves korosztály a leginkább 
veszélyeztetett a kábítószer függőség ki-
alakulásában – hangzott el az Emberbarát 
Alapítvány konferenciáján, melyen többek 
között Kovács Róbert polgármester és 
Rétvári Bence, az EMMI államtitkára is 
részt vett. 

Az Emberbarát Alapítvány Kőbánya első 
civil szervezeteként 1989 -ben alakult. Két 
évvel később kezdték el komplex egész-
ségügyi, rehabilitációs programjukat, és 
működésük 26 éve alatt csaknem 2000 
érintettnek hoztak gyógyulást. A konfe-
rencián Kovács Róbert polgármester azt 
hangsúlyozta, hogy Kőbánya minden se-
gítséget megad ehhez a csatához. Az ön-
kormányzat támogatja a Baptista Szere-
tetszolgálat »Utcafront« elnevezésű mobil 
tűcsereprogramját, illetve közreműködé-
sével, a BÁRKA Kőbányai Humánszolgál-
tató Központon keresztül a közép-  és álta-
lános iskolákban folyamatos felvilágosító 

munkát végeznek. „A dizájner drogok 
soha nem látott kockázatot és fenyege-
tettséget jelentenek ma Magyarországon” 
– erről az Emberi Erőforrások Minisztériu-

mának államtitkára beszélt. Rétvári Ben
ce kiemelte, hogy nyár óta az állam támo-
gatja a gyermek- és ifjúsági addiktológiai 
ellátásokat.

Lukács Móric-díjjal ismerték el Mihalicska Terézia, a Havasi Gyo-
pár Alapítvány elnökének tevékenységét. „Szervezőmunkájának 
eredményeként az alapítvány mind több rászoruló számára bizto-
sítja az otthoni ellátás, gondozás hozzáférhetőségét” – indokolta 
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának állam-
titkára a civil munkáért adható egyik legnagyobb elismerés oda-
ítélését. Teréziának Kőbánya – ahogy ő fogalmaz – a világ közepe. 
Itt született, itt kezdett dolgozni éppen 50 éve. „Mindig is tudtam, 
hogy ez az én utam: az embereknek segíteni, utat mutatni. Bár-
hová is kerültem, mindig a szervezés, a klubélet újjáélesztése 
vonzott. Egy ideig otthon kellett maradnom édesanyámat ápolni, 
akkor jöttem rá, mennyi is a gond az idősek körében. Innen volt 
az ötlet, hogy valami olyat kell kitalálni, ami az ő támogatásukról 
szól” – mondja.  Mihalicska Terézia ezután döntött úgy: alapítványt 
hoz létre. Tisztában van azzal, hogy nincsenek befolyó pénzek, 
folyamatosan „kuncsorogni” kell. Igaz, nagy segítséget jelent az 
önkormányzattal meglévő partnerség. „Valóban zárkózottak az 
emberek, egész más világot élünk, mint 25-30 évvel ezelőtt, de ha 
kell, segítenek” – teszi hozzá az alapítványi vezető.

Kőbánya a legvirágosabb 

Hírek

A legvirágosabb kerület címet nyerte el Kőbánya 
a Virágos Magyarországért környezetszépítő 
versenyen. A győzelemből mindenki kivette 
a részét, a városrészben pedig soha 
ennyi virágot nem ültettek, mint az idén. 

Gyerekeket veszélyeztet a kábítószer

LUKÁCS MÓRIC-DÍJAT KAPOTT MIHALICSKA TERÉZIA 

KÖSZÖNET

Ezúton szeretném megköszönni 
Szarvasi Ákosnak (Kőbányai Va
gyonkezelő Zrt. városüzemeltetési 
igazgatója – a szerk.) és csapatá
nak a munkáját, akik egy hét alatt 
oldották meg, hogy a nyáron kere
kes székbe kényszerült kisfiam 
egyedül tehesse meg az utat az 
iskoláig. Szeptember 2án hívtam 
fel Szarvasi Ákost telefonon, és 
osztottam meg vele a problémán
kat. Másnap személyesen kijött 
egy kollégájával megnézni, mit le
hetne tenni ez ügyben. Szeptem
ber végére ígérte, hogy addig biz
tosan tudnak segíteni az akadály
mentesítésben az adott két járda
szakaszon. A következő hét szer
dán elkezdődött a munka, és még 
azon a héten kerekes székkel 
egyedül tudott közlekedni a gyere
kem az iskoláig és vissza. Szá
munkra ez mesébe illő történet.

Dancs Gergő anyukája

Olvasói levél
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A világklasszis úszónő a Kőbánya SC Kőér utcai 
uszodájában írta alá új szerződését október 1jén dr. 
György István klubelnökkel. A 30 éves sportolónő 
Londonban nyílt vízen olimpiai bajnoki címet nyert 
2012ben, a hagyományos úszószámokban három
szoros vb és hatszoros Ebezüstérmes, rövid pá
lyán pedig hatszoros  Európabajnok.

Az úszónő köszönetet mondott Gyárfás Tamás
nak, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnökének, 
Kiss Lászlónak, a válogatott szövetségi kapitányá
nak és Turi György vezetőedzőnek is. Ismét hangsú
lyozta: igazából sohasem „elhagyta” az egyesületet: 
2005ben, mikor távozott, az úszásnak fordított 
hátat és nem Kőbányának vagy az akkori Spartacus
nak. Most korábbi egyesületénél, egykori mesteré
vel, Turi Györggyel folytatja a felkészülést a jövő évi 
ötkarikás játékokra. Úgy fogalmazott, arra készül, 
hogy „nagyon szépen” zárja le pályafutását. „Min
dent megteszek, hogy Rióban eredményes legyek, 
és éremmel térjek haza” – ígérte.

Turi György a sajtótájékoztatón arról beszélt: ta
lálkozásuk meggyőzte arról, hogy Évi komolyan 
gondolja a közös munkát. A mesteredző felidézte a 
közös múltat, megemlítve, hogy irodájában még 
mindig fő helyen van az úszónő fotója.

Kőbánya, a klub folyamatos eredményessége is 
garancia arra, hogy ismét sikeres lesz a Turi–Risz
tov kettős – jelentette ki Gyárfás Tamás. Az úszószö
vetség elnöke azt mondta: bízik benne, hogy Rio 
után még a 2017es magyarországi világbajnoksá
gon is indul Risztov Éva.

Dr. György István klubelnök különösen örül a visz
szatérésnek. „Mindenkinek kellenek a példaképek, 
és Risztov Éva visszatérésével ilyen szempontból is 
erősödtünk” – hangoztatta.

„A Kőbánya SC úszószakosztálya a jelek szerint 
tízévenként tart sajtótájékoztatót. Legutóbb 2005ben 
voltunk itt a sajtó képviselőivel, amikor a sportklub 
átvette a csődbe ment Bp. Spartacus úszószakosztá
lyát. Azóta nem volt szükség semmilyen tájékoztatás
ra, az eredmények magukért beszéltek” – mondta. Az 
egyesület a delfintől a felnőttkorosztályig mindenütt 
megállta a helyét, és ismét, ebben az évben is az élen 
végzett a pontversenyben. 

Az eredmények, az élsportolók és a példaképek el
engedhetetlenek ahhoz, hogy az egyesület és az ön
kormányzat népszerűsíteni tudja a sportágat. A cél, 
hogy minél többen megtanuljanak úszni, és megis
merjék a mozgás örömét. A kerület vezetése mindent 
megtesz azért, hogy minél több gyerek kedvet kapjon 
a sportághoz. Azon túl, hogy több uszoda is várja a 
versenyezni vagy akár csak úszni vágyókat, az önkor
mányzat az oktatásra is kiemelt figyelmet fordít.

„Alapvetően több lehetőséget biztosítunk az úszás
ra, mint bármely más kerület, a támogatást pedig 
igyekszünk mindig úgy alakítani, hogy az az igények
nek a leginkább megfeleljen. A kerületi úszásoktatás 

biztosítása nem az önkormányzat, hanem a KLIK fel
adata. Annak ellenére, hogy nem nekünk kellene fi
nanszírozni az úszásoktatást, vállaltuk, hogy a kerület 
általános iskoláiban tanulók vízbiztonságának fejlesz
tését a 2015/2016os tanévben közel 3300 órában biz
tosítjuk” – mondja Radványi Gábor sportért felelős al

polgármester. Az általános iskolák 1–6. osztályában 
tanulók tanévenként 18 óra úszásoktatást kapnak, ami 
fél éven át heti egyszeri úszást jelent. „Önkormányza
tunk a kerületi úszásra órakeretet ad, az ebből meg
maradó órákat a KLIK vezetőségével egyeztetve meg
kaphatják azok az oktatási intézmények, ahol többlet

Igazi úszóbázis alakul a kerületben, elsősorban a Kőér utcában. 
A világklasszisnak sem volt kérdés: 
ha az olimpiai felkészülésről van szó, csakis itt a helye.

Risztov Éva ismét Kőbánya versenyzője!

Úszócsillagok otthona Kőbánya
Az önkormányzat jelentős összeggel támogatja a 
kőbányai utánpótlásképzést. Idén 42 millió forintot 
különítettek el a költségvetésben csak az „úszóbá-
zis” erősítésére. Így a Kőbánya SC a műhely- és 
eredményességi támogatások, illetve szponzori 
pénzek mellett jelentős önkormányzati forrásokból 
is gazdálkodhat. Eközben más úton is jut forrás a 
sportágnak, például a „Minden gyerek tanuljon meg 
úszni” pályázat keretében is alapozhatják a klasszi-
sok felkészülését és erősítheti a kerület újabb „csil-
lagok” kinevelését.

KŐBÁNYA OLIMPIAI ÉRMES ÚSZÓI

a Spartacus úszója 1981–1996ig, 

5 arany (Szöul, Barcelona, Atlanta), 
1 ezüst (Szöul), 

1 bronz (Atlanta)

a Spartacus úszója 1993–2003ig

 2 ezüst (Szöul, Atlanta)

1984–1990 OSC, 1990–2005 Spartacus, 
2005–2008 Kőbánya SC 

1 bronz (Atlanta), 
1 arany (Sydney)

Egerszegi 
Krisztina 

Güttler 
Károly 

Kovács 
Ágnes 

A szerződés aláírói: dr. György István, a Kőbánya SC elnöke, Risztov Éva, 
Turi György mesteredző, Radványi Gábor alpolgármester és Hajdu Péter, az egyesület alelnöke
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polgármester. Az általános iskolák 1–6. osztályában 
tanulók tanévenként 18 óra úszásoktatást kapnak, ami 
fél éven át heti egyszeri úszást jelent. „Önkormányza
tunk a kerületi úszásra órakeretet ad, az ebből meg
maradó órákat a KLIK vezetőségével egyeztetve meg
kaphatják azok az oktatási intézmények, ahol többlet

igény jelentkezik” – tette hozzá az alpolgármester. 
Emellett a kerület mindent megtett azért is, hogy a 
júliusi viharban súlyosan megrongálódott újhegyi 
uszodáját mielőbb rendbe tegye, így októbertől ismét 
megnyithatta kapuit a nagyközönség előtt. Az uszoda 
tetőfelújítása, javítása 16 millió forintba került.

Risztov Éva ismét Kőbánya versenyzője!

Úszócsillagok otthona Kőbánya

Risztov Éva 2005-ben lett a Kőbánya SC verseny-
zője, majd októberében bejelentette visszavonu-
lását. Négy évre rá hosszútávúszóként tért visz-
sza, hogy 2012-ben a londoni olimpián aranyér-
met szerezzen. Most pedig újra a régi „fészekbe” 
tért vissza, hogy a legjobb helyen készülhessen a 
riói világversenyre.

 
– Miért a Kőér utca?
– Nem is volt kérdés, hogy itt kell folytatnom a munkám, a 
következő 10 hónapos felkészülést Rióra, illetve az azt követő 
időszakot. Ez a legjobb műhely, igazi legendák kerültek ki 
ebből az uszodából, itt kaphatok a legtöbbet ahhoz, hogy si
kerrel vehessem az akadályokat. A szerződésem lejárt Deb
recenben, közös megegyezéssel hagytam el a klubot. Most 
korábbi egyesületemnél, egykori mesteremmel, Turi György
gyel folytatom a felkészülést a jövő évi ötkarikás játékokra. 

– Nagy vihart kavart annak idején a visszavonulás, helye
sen döntött?

– Mindig mindent én választottam, az úszást is annak ide
jén. 1988ban, az olimpia után találkoztam Egerszegi Kriszti
nával még a debreceni uszodában. Megfogtam a kezét és azt 
mondtam: olimpikon leszek én is. Később kerültem Buda
pestre. Ezt a várost nekem találták ki, itt folytattam a mun
kát. Aztán tíz évvel ezelőtt hoztam egy döntést. Nem tudom 
azt mondani, hogy jó vagy rossz volte, ahogy egyikről sem az 
életemben, hiszen mindent ezek a lépések határoztak meg. 
Ha nem úgy döntök, akkor ma nyilván nem itt tartok. Az 
ember mellett vannak a szülők, a szerettei, a barátok, de 
lényegé ben magára számíthat. Én most arra készülök, hogy 
„nagyon szépen” zárjam le a pályafutásomat. Mindent meg
teszek azért, hogy Rióban eredményes legyek, és éremmel 
térjek haza. 

– És utána? 
– A hosszú távú terveim is Kőbányához kötődnek. Úszóis

kolát szeretnék,  hogy újabb „legendák” születését segít
sem, de leginkább azért, hogy átadjam az úszás örömét, 
szeretetét.

A legjobb műhely

KŐBÁNYA OLIMPIAI ÉRMES ÚSZÓI

A berlini  Eb-n  Egerszegi  magyar  rekordját  megdöntve  
lett  második  400  vegyesen.  A  rövidpályás-szezonban  az  
első  két  percen  belüli  magyar  úszónő  lett  200  gyorson.  
A táv Európa-bajnokságán három aranyérmet nyert. Ezen 
a versenyen 800 gyorson Európa-csúcsot ért el. Utána 
abbahagyta a versenyzést, de 2009 márciusában bejelen-
tette visszatérését hosszú távú úszóként. Júliusban női 
versenycsúccsal megnyerte a balatoni öbölátúszó ver-
senyt, majd sikert sikerre halmozott, amelynek csúcsa a 
londoni olimpia volt, ahol a 10 kilométeres nyílt vízi úszás-
ban a versenyben szinte végig az élen haladva, nagyon 
taktikus versenyzéssel, sokáig  több testhosszal vezetve,  
az utolsó métereken hatalmas küzdelemben olimpiai baj-
nok lett 1 óra 57 perc 38,2 másodperces idővel. Risztov 
Éva tehát hazatért régi sikerei színhelyére úgy, hogy a 
2016-os riói olimpiára kvótát szerzett a kazanyi világbaj-
nokságon. Kétségem nincs afelől, hogy szüksége van arra 
a kemény munkára, amit a Turi  György vezette edzői csa-
pat diktál és amely záloga lehet annak, hogy akár a legfé-
nyesebb éremmel térjen haza Rióból.

2001–2004 Spartacus, 
2005–2009 Kőbánya SC, 

2015– Kőbánya SC

1 arany (London)

2004 Spartacus, 
2005–2015 Kőbánya SC

3 ezüst (Peking), 
2 bronz (Athén, London)

Risztov 
Éva 

Cseh 
László 

A szerződés aláírói: dr. György István, a Kőbánya SC elnöke, Risztov Éva, 
Turi György mesteredző, Radványi Gábor alpolgármester és Hajdu Péter, az egyesület alelnöke
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Gyásznap, mégis nemzetünk erejének, hitének és becsületé
nek bizonyítéka október 6., az aradi vértanúk napja – mondta 
Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere ünnepi beszédében. 
Emlékeztetett arra: 1848 – és 1956 – hőseinek is köszönhet
jük, hogy ma már van olyan erős az ország, hogy nem va
gyunk többé más államok játékszerei. „Szabadok vagyunk. 
Nemcsak szavakban, hanem igazán szabadok, évtizedek, 
évszázadok óta talán először. Mert a szabadság nem az, ami
kor nem kell azt tennünk, amit mások akarnak, hanem az, 

amikor megtesszük, amit akarunk” – mondta a polgármes
ter, aki azt hangsúlyozta: a magyarok soha nem valami ellen 
lázadtak. A magyarok számára a szabadság azt jelentette, 
hogy kiállunk valamiért. A megemlékezésen az önkormány
zat vezetői mellett több párt és a nemzetiségi önkormányza
tok képviselői is megjelentek. A Harmat Általános Iskola 
gyermekkórusa idézte föl zenében az 1848as forradalom és 
az azt követő korszak hangulatát, végezetül a jelenlévők ko
szorút helyeztek el a szabadságharc hőseinek fejfáin.

Magyarországi Lengyelekért Díj 

Jógáné Szabados Henrietta 1993 óta a kisebbsé-
gek, civilek és nemzetiségek felelőse, immár 
négy éve teljesen egyedül viszi az ezzel járó fel-
adatokat. Szívvel és lélekkel. Ahogy mondja: ez 
nemcsak a munkája, de az élete is.

„A Felvidéken születtem, 1983-ban jöttem Bu-
dapestre az egyetemre, és rá tíz évre költöztünk 
a családdal Kőbányára. Határon túli magyarként 
Szlovákiában a saját bőrömön éltem át a kisebb-
ségi létet, így pontosan tudom, átérzem, milyen 
problémákkal, nehézségekkel kell akár itt is 
megküzdeniük a nemzetiségieknek. Céljaik 
identitásuk, anyanyelvük megőrzése, ápolása, 
valamint kultúrájuk, történelmük megismerte-
tése hihetetlen feladat, viszont nagyon fontos. 
Ezért dolgoznak ők és ezért dolgozom velük 
együtt én is” – mesél a referens, aki végigkísér-
hette az itteni lengyel közösség kiépülését, meg-
erősödését. „Annak idején csak horvát és cigány 
önkormányzat volt, engem keresett meg a ma-
gyarországi lengyelek katolikus szervezetének 
elnöke, hogy legyen lengyel önkormányzat is. 
Innen fejlődött ki mára az ország legnagyobb, 
legerősebb lengyel közössége, olyan hihetetlen 
összetartással, amit ritkán lát az ember. A prog-
ramok, közösségteremtő események mind úgy 
szerveződnek, hogy az a lengyel–magyar kap-
csolatokat, barátságot erősítik” – folytatja Henri-
etta. Rendszeres kapcsolatokat ápol az orszá-
gos, valamint a Budapesten működő csaknem 
valamennyi Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zattal. Számára ennek a munkának az egyik 
legnagyobb elismerése volt, amikor a Magyaror-
szági Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egye-
sülete 2010-ben Danek Wincenty-emlékérmet 
adományozta neki. 

Éveken át kísérte figyelemmel a kőbányai len-
gyelség anyaországgal való kapcsolattartását, 
és szorgalmazta a kulturális együttműködést, 
oroszlánrészt vállalt abban, hogy a lengyelorszá-
gi Jaroslaw város a kerület testvérvárosa lett, 
2014 augusztusában pedig a Kőbányai Lengyel 
Önkormányzat egyik kezdeményezője volt a Kő-
bányáról 1945-ben „malenkij robot”-ra, kény-
szermunkára elhurcolt áldozatokról szóló meg-
emlékezésnek és emléktábla-állításnak, mely-
hez hagyományt teremtő ünnepséget és koszo-
rúzást is szervezett. Dolgozik a rendszeresen 
megtartott Magyar–Lengyel Barátság Napon, il-
letve a Keresztény Napokon is.

Nem csak 
munka, hivatás

„Mintha az egész történelmünk arról 
szólna újra és újra, hogy hiába figyel
meztetünk, hiába van igazunk, mire 
meghallanak minket, már késő. És 
ennek valahogy mindig mi, magyarok 
fizettük meg az árát” – hangsúlyozta 
Kovács Róbert, Kőbánya polgármeste
re az 1956. október 23i forradalom 59. 
és a III. Magyar Köztársaság kikiáltá
sának 26. évfordulóján rendezett ün
nepi megemlékezésen a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Színháztermében. 

A polgármester felidézte, a törté
nelem során hányszor kérte Magyar
ország Európa vezetőit, hogy segít
sék megvédeni az országot és a kon
tinenst a fenyegető külső veszélytől, 
de ahogyan a tatárjárás során, úgy 
1456ban sem küldtek segítséget a 
törökök megállításához. „1956ban 
mintha megismétlődött volna, amit 
addig átéltünk. A világ talán legtisz
tább forradalma, a magyarok büszke 
és hősies helytállása, majd az azt 
követő könyörtelen megtorlás egy 
olyan bizonyítékot szolgáltatott a 
nyugati világ számára, amelyet már 

nem lehetett máshogy magyarázni. 
Egyszer s mindenkorra nyilvánvalóvá 
vált, hogy a kommunista ideológia és 
a szocialista rendszer csak hangza
tos szólam. Valójában állami terrort, 
kíméletlen elnyomást, kegyetlen dik
tatúrát jelent. A világ, és benne Euró
pa nyugati államai azonban tétlenül 
nézték a vérengzést és a rémural
mat. A magyarok áldozata pedig hoz
zájárult ahhoz, hogy Európa hosszú 
évtizedeken át békében élhessen és 
prosperáljon” – emlékezett a polgár
mester. Kovács Róbert kiemelte, Ma
gyarország hiába figyelmeztetett, 
hogy meg kell állítani a gazdasági 

bevándorlókat, Európa csak később 
jött rá, hogy igazunk van. „Európa 
pedig nem tanult a múltból. Ezért mi 
nem tehetünk mást, mint harcolunk 
Európával, hogy a gyerekeinknek ne 
kelljen majd valódi háborúkat meg
vívniuk” – mondta Kovács Róbert, aki 
szerint a küzdelemben csak az ösz
szefogás ereje, az összetartó közös
ségek jelenthetnek esélyt a nemzet 
számára.  

Az ünnepségen a Kobozos trió lé
pett fel, majd valamennyi résztvevő 
közösen vonult a Kőrösi Csoma sétány 
kopjafáihoz, hogy elhelyezzék a meg
emlékezés  koszorúit.

Jógáné Szabados Henrietta lengyel ki-
sebbségért folytatott áldozatos munká-
ját ismerte el az Országos Lengyel Ön-
kormányzat a legmagasabb kitüntetés-
sel, a Magyarországi Lengyelekért Díjjal.

A jelennek üzen ‘56

Gyertyagyújtással emlékeztek a mártírokra
A forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján is gyer-
tyák gyúltak Kőbányán. November 4 -én, a Kisfogháznál emlékeztek 
Kőbánya vezetői, polgárai a forradalmat követő megtorlásra. A Bu-
dapesti Fegyház és Börtön falai között sokan raboskodtak az 1956 -
os elítéltek közül. Itt végezték ki Nagy Imrét, Maléter Pált és más 
ártatlan forradalmárokat. Az ő emléküket őrzi a mára szimbolikus-
sá vált emlékhely.

Élen járó magyarok

Az aradi vértanúkra emlékezett a kerület



7A MI KŐBÁNYÁNK

– Miért lesz jó, ha kormányablak 
nyílik a kerületben?

– Korábban a különböző 
ügyek miatt a város különböző 
kerületeibe kellett utaznunk. 
A  Teve utcába, hogy Európai 
Egészségbiztosítási Kártyához 
jussunk, tulajdoni lapért a Bu-
dafoki útra, családipótlék-
igénylésért a Fiumei útra. Most 
már bármelyik újgenerációs 
kormányablakban elintézhetők 
ezek mintegy 450 különböző 
típusú üggyel együtt. Sőt a kor-
mány célja, hogy a jövőben több 
mint ezerre növekedjen az „egy 
ablakban” elintézhető ügyek 

száma. Jelenleg 16 ilyen kor-
mányablak működik a főváros-
ban, számuk a következő fél 
évben harmincra bővül, tehát 
akár a lakóhelyhez közeli vagy 
munkába menet útba eső kor-
mányablakban is intézkedhe-
tünk. Kőbányán a tervek szerint 
2016. első fél évében nyílik kor-
mányablak az okmányiroda át-
alakításával a Havas Ignác ut-
cában. Tudom, mennyire fontos 
mindenkinek a saját ügye elin-
tézése, de szeretnék türelmet 
kérni mindazoktól, akiket az 

átalakítás alatt kellemetlenség 
ér, és őszintén remélem, hogy 
az új kormányablak megnyitá-
sa mindenkit kárpótol. Amíg a 
X. kerületi okmányiroda zárva 
tart, a többi kerületben műkö-
dő kormányablakok fogadják a 
kőbányai ügyfeleket.

– Mindehhez rengeteg felké-
szült ügyintézőre is szükség 
van. Honnan kapják meg ezt a 
tudást?

– Tény, hogy a korábbinál 
sokkal változatosabb ismere-
teket igényel munkatársaink-

tól, ha több százféle ügyet egy 
helyen intéznek. Ehhez egy-
részt komoly informatikai hát-
teret hozott létre a kormány, 
másrészt folyamatosan képez-
zük munkatársainkat. Azért 
pedig, hogy a közigazgatás va-
lódi, kiszámítható, stabil jövőt 
kínáljon, a területi közigazga-
tásban dolgozók számára be-
vezetik az új életpályát, amely 
2016. július 1-jétől minimum 
30 százalékos béremeléssel 
jár. Ez elsősorban nem a veze-
tőket, hanem a mindennapi 

munkát végző kollégákat érin-
ti majd.

– Sokat hallunk a bürokrácia-
csökkentésről. Mit jelent ez?

– Egyszerűbb, gyorsabb és 
olcsóbb ügyintézést. Ehhez a 
kormány egyszerűsíti az eljárá-
si szabályokat, rövidíti az ügyin-
tézési határidőket, és egyes 
eljárási díjakat csökkent, töb-
bet el is töröl. Utóbbiakról nyá-
ron megkérdeztük az állam-
polgárok véleményét is, e sze-
rint sok egyéb mellett ingyenes 
lehet például az ellopott okmá-
nyok cseréje vagy az erkölcsi 
bizonyítvány. Ezt nevezzük álla-
mi rezsicsökkentésnek, amivel 
10 milliárd forinttal több marad 
az állampolgárok és vállalko-
zások pénztárcájában. Egysze-
rűsítik továbbá az építésügyi 
jogszabályokat, az EU-s forrá-
sokhoz való hozzájutást, de az 
adóeljárási bürokráciát is. 
Emellett egyre bővülnek majd a 
modern, elektronikus ügyinté-
zési lehetőségek is. A kormány 
célja a szolgáltató közigazgatás 
megteremtése, hogy az állam-
polgárok úgy érezzék, a hivata-
lok nem „bonyolítják”, hanem 
elintézik az ügyeiket. Ezzel ja
vul majd az ország gazdasági 
versenyképessége is.

A versenyképességünk múlik 
a bürokráciacsökkentésen
Jövőre még gyorsabban, 
hatékonyabban, egysze-
rűbben és olcsóbban in-
tézhetjük el ügyeinket a 
kormányzati ügyfélszol-
gálatokban, a kormány-
ablakokban. Dr. György 
István, Budapest kor-
mánymegbízottja szerint 
a változások legfontosabb 
célja, hogy az állampol-
gárok azt érezzék: szol-
gáltatást kapnak, vagyis a 
hivatalok elintézik és nem 
„bonyolítják” az ügyeiket.

Minden jegy gazdára talált a 
Kőbányai Önkormányzat októ-
ber 1-jei, az idősek világnapja 
alkalmából rendezett ünnepi 
műsorára, a Kőrösi Kulturális 
Központba. Az önkormányzat 
különösen figyel a szépkorú-
akra, és mindent megtesz 
annak érdekében, hogy az itt 
élő nyugdíjasok szociálisan és 
lelkileg is biztonságban, jól 
érezzék magukat – fogalma-
zott a megnyitón Kőbánya al-
polgármestere. Radványi Gá 
bor szerint „új idők járnak, és 
a nyugdíj nem jelent egyet a 
passzív otthonléttel. Soha 
nem lehetünk túl öregek újabb 
célok kitűzéséhez és sohasem 

késő magunkkal törődni”. Az 
alpolgármester elmondta: 
Kőbánya nem elesettekként 
tekint az idősekre, hanem a 
közösség tettre kész, aktív 
tagjaiként. „Mert Kőbánya 
csakis úgy lehet teljes, ha 
minden tagja jól és biztonság-
ban érzi magát” – jelentette ki 
Radványi Gábor, majd tolmá-
csolta Kovács Róbert polgár-
mester üzenetét is, aki vidéki 
kötelezettsége miatt kivétele-
sen nem lehetett jelen. „A bol-
dogság nem a korunktól függ. 
A boldogság szeretet kérdése, 
semmi másé. Aki szeretni tud, 
az boldog ember” – üzente 
Ko  vács Róbert.

Összesen 712 millió forintos beruhá-
zással újulnak meg a kőbányai Újhegyi 
lakótelep közösségi terei, illetve főut-
cája. A hónapban lakossági fórumo-
kon, de a kerület szinte minden ese-
ményén választ kaphattak-kaphatnak 
a lakók kérdéseikre.

A Kőbányai Önkormányzat gyorsított ütemben 
végezteti a munkálatokat, így már január köze-
pén barátságosabb, biztonságosabb és kényel-
mesebb körülmények várják az itt élőket.

Kőbánya legnagyobb lakótelepén közel 17 
ezer ember életkörülményei javulhatnak.

A beruházásról szóló lakossági fórumon ehhez 
kérte Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere a 
lakók türelmét és válaszolt a jelenlévők minden 
kérdésére. Az Újhegyi sétány komplex megújítá-
sáról tartott tájékoztatón részletesen bemutatták 
a munkálatok menetét, hangsúlyozták, az itt lévő 
intézmények és üzletek az építkezés ideje alatt is 
megközelíthetőek lesznek. A beruházás során 
akadálymentessé és egyszerűbbé válik a közle-
kedés. Korszerűsítik, és a modern városépíté-
szeti szokásoknak megfelelően a kitaposott ös-
vényekre helyezik át a járdákat: azok így a min-
denki által használt, legpraktikusabb útvonala-
kon vezetnek majd. Új piacteret és új önkor-
mányzati ügyfélszolgálati irodát alakítanak ki, új 
játszótér épül a gyerekeknek, fitneszpark a fel-
nőtteknek, szabadidőpark az időseknek.

A lakótelepet új utcabútorokkal, megújított 
növényzettel, szökőkutakkal, csobogókkal teszik 
élhetőbbé, barátságosabbá. A városrész 40 éve 
átadott főutcáját, illetve az ahhoz kapcsolódó 
közösségi tereket érintő fejlesztést a Kőbányai 
Önkormányzat 195 millió forintos saját forrásból 
valósítja meg, a beruházást a Fővárosi Önkor-
mányzat városrehabilitációs keretéből további 
517 millió forinttal támogatja. Az Újhegyi lakóte-

lepen körülbelül egy hónapig tartanak majd a 
bontási munkálatok. A felújítás eredményeként 
az Újhegyi sétány nem csak szebb lesz, de új 
közösségi funkciókkal is gazdagodik, és sokkal 
jobban alkalmazkodik majd az itt élők szokásai-
hoz, igényeihez. Mindez a várakozások szerint az 
ingatlanok árában is jelentkezik majd, így a kö-
zösségi beruházás valódi, kézzelfogható, mér-
hető értéket teremt.

Dr. György István: Egyszerűbb, 
gyorsabb és olcsóbb ügyintézést, 
szolgáltatószemléletű 
közigazgatást teremt a kormány

Telt házzal 
ünnepeltek

Menetrend – mire számíthatunk januárig?
Az átalakítás első szakaszában először a közösségi 
ház, majd a posta, patika előtti tereket zárták le, végül 
az egész sétányt munka alá vonták a kivitelezők. Je-
lenleg a közművesítési és csatornázási munkálatok 
folynak, így egy kijelölt sávon még teljes hosszúságá-
ban járható a sétány. A munkálatok előrehaladtával, 
várhatóan november közepétől a teljes útvonalat le-
zárják, kizárólag az intézményeket és boltokat lehet 
majd az ideiglenesen kialakított útvonalakon megkö-
zelíteni. Ez azt is jelenti, hogy az itt élőknek a boltok és 
intézmények megközelítésére nyitott ideiglenes átke-
lőkön túl, a sétányt mintegy másfél-két hónapig meg 
kell majd kerülniük, hogy azután, a tervek szerint ja-
nuár közepén egy ütemben nyithassák meg a már 
megújult területet az Újhegyi lakótelep lakói előtt. 
A fákat, bokrokat, cserjéket csak a legszükségesebb 
esetben vágnak ki, és minden növény helyére új kerül. 
A zöldfelületek mennyisége növekedni fog, hiszen 160 
fát ültetnek annak a negyvennek a helyére, amelyeket 
sajnos ki kell vágni az építkezés során. A terület par-
kosítását, az új zöldnövényzet telepítését tavasszal 
kezdik meg a szakemberek.

Újjászületik Kőbánya legnagyobb 
lakótelepének főutcája
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Önkéntes munkával 60 felnőtt és 90 diák újította fel a Zrínyi Miklós 
Gimnázium belső tereit: festettek, összeszereltek, minden olyan mun-
kát elvégeztek az iskola körül, ami különösebb szakértelmet nem igé-
nyel. A szakemberek előkészítették a terepet, például elvégezték a vil-
lanyszerelési munkákat, de onnantól tényleg mindent az önkéntesek 
csináltak. Összesen 4-4,5 millió értéknyi munka készült el. Egy tanter-
met teljesen leparkettáztak, padokat helyeztek ki az udvarra, korláto-
kat, ajtókat festettek – sorolja a munka eredményeit Edényi László, a 
gimnázium igazgatója. A diákok nem csak saját iskolájukra gondoltak: 
október 9–10-én ugyanis a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskolá-
ban vállaltak önkéntes munkát. A „72 óra kompromisszum nélkül” el-
nevezésű akció során 12 diák végzett kertrendezési munkálatokat, te-
reprendezést és gyepszőnyegezést a műfüves pálya körül, amelyhez 
szakmai és anyagi támogatást a Kőkert adott számukra.

Lázár Krisztián és Mateidesz Dalma nyolc év 
után döntött úgy, hogy oltár elé állnak, hiva-
talosan is megerősítik „frigyüket”. Krisztián 
álmában sem gondolta, hogy a Bem József 
utcai általános iskola után majd házasság-
kötésekor látja viszont szeretett tanárát, 
Kovács Róbertet, az egykori iskolaigazgatót, 
ma Kőbánya polgármesterét.

A fiatal párt nyolc évvel ezelőtt a sport 
hozta össze. A lány lelkes szurkoló volt, a fiú 
pedig nagyon sikeres kosárlabdázó. A Kőbá-
nyai Darazsaknál játszott, kijutott a csapat-
tal az ifjúsági Európa-bajnokságra is. Azt 
nem sejtette: a sport ennél sokkal többet is 
hoz majd az életébe. Salgótarjánban játszott 
a csapat, amikor felfigyelt a lelkes szurkoló 
lányra. Onnantól már közös volt a fiatalok 
útja, időközben két gyermekük is született. 
S hogy az élet újabb meglepő fordulatot hoz 
majd, az csak idén ősszel derült ki, már az 
anyakönyvvezető előtt.

Krisztián édesanyja meglepetésnek szán-
ta, hogy Kovács Róbert polgármestert kéri 
föl, adja össze fiát és választottját. Ő is 
abban az iskolában dolgozott, s dolgozik ma 
is, ahol a polgármester akkor még tanár és 
igazgató volt. Az egykori kolléga kérését a 
polgármester örömmel fogadta, így szülői 
meglepetésként ő indította el az immáron 
hivatalosan is közös úton az ifjú párt. Lázár 
Krisztiánt és most már Lázár Dalmát.

KŐBÁNYAI PIHENŐ

Pein Ádám nem a sör készítésé-
ben, inkább annak értékesítésé-
ben volt jártas. Kávézó-sörözőt 
működtetett, de elege lett a gyor-
san romló, ötletekben ugyan 
bravúros, kivitelezésben viszont 
sok esetben silány kézműves sö-
rökből. Különlegességeket sze-
rettek volna kínálni, ám a hazai 
kézműves sörök minősége inga-
dozó volt: nem tudták a főzdék 
ugyanazt az ízvilágot és minősé-
get folyamatosan biztosítani. 
Pein Ádám úgy döntött: újat hoz 
a hazai kisüzemi sörkészítésbe.
Így Németh Antal barátjával, aki 
a sörfőzésben már addig is ko-
moly sikereket ért el, megalapí-
tották saját „műhelyüket”, hol is 
máshol, mint a sörgyártás hazai 
fellegvárában, Kőbányán. Itt in-
dult el a MONYO, és már az egy-
éves születésnapjuk előtt volt 
okuk az ünneplésre.

A Főzdefeszten megkapták az 
Év Sörfőzdéje díjat, amely azok-
nak jár, akik abban az évben va-
lami új minőséget hoztak a ma-
gyar kézműves sörpiacra, és kö-
vetendő példát mutattak a többi 
sörfőzdének. Az elismerést im-
máron öt éve osztja ki a szakmai 
zsűri, és eddig olyanok kapták, 
mint a Legenda Sörfőzde vagy 
tavaly a Zip’s. A zsűri értékelése 
szerint a MONYO „kitűnik a pia-
con jó receptjeivel és azoknak 
stabil minőségű megvalósításá-
val, kereskedelmi – sörözőcent-
rikus – gondolkodásával”. „Hi-
szem, hogy fantáziával, a nem-
zetközi trendek ismeretével és a 
minőséggel igazán van mit pótol-
ni itthon. A multiknál első az 
üzlet, második a sör. Nálunk ez 

pont fordítva van” – mondja Pein 
Ádám. Szerinte megkezdődött a 
minőségi fejlődés a piacon, és 
hamarosan olyan sörkultusz 
épülhet, mint amilyen néhány év 
alatt a bornál létrejött. A MONYO 
éllovasa szeretne lenni a válto-
zásnak, a társaság meghárom-
szorozta kapacitását, 300 ezer 
liter sört képesek már gyártani. 
„Rengeteg sörtípus létezik, iga-
zán lehet lubickolni, szabadjára 
engedni a fantáziát, hiszen a 
nagyüzemek csupán néhány 
alapsörre korlátozzák a termelé-
süket” – említi meg Pein Ádám, 
aki máris azon gondolkodik, ér-
demes-e a kisüzemnél – évi 800 
ezer liter előállítása a határ – 
maradni, vagy lépjenek-e ennél 
is tovább.

Sört csakis Kőbányáról!

A MONYO lett az Év Sörfőzdéje
Az alig egyéves Maglódi úti MONYO Brewing Co. lett 
az Év Sörfőzdéje 2015-ben. A kisüzem forradalmat 
hirdetett a magyar sörfőzésben: stabil minőséget és 
új szemléletet hoztak a piacra.

Önkéntes akcióban a diákok  

Többmilliós értékű 
munkát végeztek

Meglepetés az anyakönyvvezetőnél

A hagyomány kötelez
Pein Ádám büszke arra, hogy Kőbányán, a hazai sörgyártás jelentős 
tradíciójú helyszínén kezdhették el a vállalkozásukat, és remélik, 
hogy a kőbányai polgárok is büszkék lehetnek majd rájuk. A MONYO 
a Maglódi úton, a Globus egykori gyárában létrehozott „ipari park
ban” alakította ki komoly befektetéssel modern technológiával ellá
tott sőrfőzdéjét. A területen száz éve is készítettek sört, hiszen Kőbá
nyán már a Dreher előtt is több kisebbnagyobb sörfőzde működött a 
19–20. század fordulóján. A Maglódi úton 1912ben épült a sörgyár, 
amit 1943ban vásárolt meg a Dreher, és a Rákosikorszak összevo
násai után itt kapott helyet a hazai konzervipar büszkesége, a Globus, 
amely egészen 2009ig működött a telepen. 

A MONYO kínálata
American Beauty – APA, azaz American Pale Ale – Egy virágzó mező 

illatát varázsolja elénk a Mosaickal és kevés Chinookkal hidegkom
lózott sör, amelybe – bár nem IPA – szájzsibbasztóan masszív adag 
zöldségesen harapható komló került. 

Brewsk Willis – Imperial American Brown Ale – Egy robusztus, opálo
san rozsdás, erős brown ale, amiből a Maris Otter maláta dióssága 
és – az élesztővel karöltve – málnás, fekete ribizlis erdei gyümöl
csös aromája mellé érkezik a komlókeserű. A 7,7% alkohol ellenére 
jól iható, testes téli darab.

Invisible Bikini fantázianévre hallgató Porter. A láthatatlan Bikini egy 
meglepően, negédesen süteményes illattal indít, kicsit túl parfü
mösnek is hat, egy csodásan csokis, enyhén kávés íz mellett egy 
igazi angolos Portert kap az ember, picit vizesen, nagyon lágy szén
savval, száraz és elegáns.

Flying Rabbit – AIPA, azaz American India Pale Ale – Az amerikai sör
forradalom zászlóshajója, minden benne van, amitől ez a sörtípus 
oly népszerűvé vált: intenzív gyümölcsös illat, határozott testesség 
és magas alkoholtartalom.

Schatzi – Hefeweizen – Mélyarany, frissítő búzasör, mely szépen mutatja 
a búzasörökre jellemző szegfűszeges, banános, citrusos jegyeket.
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Öt és fél évesen hallotta először az orgona 
hangját. Azonnal tudta: azt akarja majd csi-
nálni. Nyolc-kilenc évesen a Bánya utcai 
iskola falaira hangjegyeket, a padokra bil-
lentyűket pingált, és úgy gyakorolta az orgo-
nadarabokat. De útja iskola után a Bánya 
utcából mindennap a templomba vitte, gya-
korolt, majd onnan a Nyitra utca 8.-ba, a 
„bázisra”, a többgenerációs családi otthon-
ba, ahová francia származású szövetkeres-
kedő nagypapája annak idején, kisebb kité-
rő után 1920 körül megérkezett. Szerencsét 
próbálni jött és szerelmet talált. Az unoka 
igazi csodabogárnak számított, társai fur-
csán szemlélték Xavér világát, a szocialista 
érában Kőbánya meglehetősen elit iskolá-
jában kínos volt ez a templomi lét, gúnyol-
ták, leginkább kinevették. Mígnem egy 
napon Lukács Magda, az intézmény vaska-
lapos tanárnője azt mondta: átmegyünk és 
meghallgatjuk, Xavér, hogyan orgonál.

„A legtöbb gyerek először volt a temp-
lomban, földbe gyökerezett lábbal hallgatták 
Bachot. Onnantól többet nem voltam az is-
kola fura bolondja, megbecsülést és tiszte-
letet kaptam. Azt hiszem, amit akkor Lukács 
Magda velem tett, a legszebb dolog volt, 
amit ember tehetett” – emlékszik gyermek-
kora Kőbányájára az orgonaművész. Varnus 
Xavér bejárta, „belakta” a világ számos he-
lyét, 1984 óta kanadai állampolgár, de élt 
Franciaországban, Angliában, lakást tart 
fönn Thaiföldön, de itt, Kőbányán hallotta 
meg először az orgona hangját, vagyis is-
merte meg élete visszavonhatatlan társát. 

„Szerencsésnek mondhatom magam, 
hiszen onnantól nem is volt számomra kér-

dés, mi az én utam. Ma generációk nőnek 
föl kötődések, iránytű nélkül, és fogalmuk 
sincs, mit akarnak kezdeni magukkal, az 
életükkel” – mondja a művész, akit élete 
másik meghatározó, azt végigkísérő törté-
nete is Kőbányához köt, a szemében legbát-
rabb lépést is ehhez kapcsolódóan kellett 
megtennie: bocsánatot kérni.

„Egyetlen dolgot bántam 
meg az életemben, ami 
miatt ma is szégyellem 
magam. A Bánya 
utcai iskola egy 
elitebb iskola 
volt, sok 
»fejes« gye-

reke járt ide, de valahogy mindig volt egy-
két szegényebb sorsú diák is. Az osztá-
lyunkba is járt egy kislány, nagyon szelíd, 
szerény lány, aki soha nem ártott senkinek. 
Egyik délután, valami megmagyarázhatat-
lan okból, elkezdtem zrikálni, gúnyoltam, 

becsméreltem, végül az egész osztály őt 
gúnyolta, rajta nevetett, míg el nem sírta 
magát. Már aznap borzasztó lelkifurdalá-
som volt, ez az érzés pedig végigkísérte az 
azt követő 22 évemet. Mígnem megkeres-
tem az egykori iwiw-en, találkoztunk, meg-
öleltük egymást és a bocsánatát kértem. A 
legkülönösebb az volt az egészben, hogy ő 
már nem is emlékezett arra, ami az én 
egész életemen nyomot hagyott” – folytatta 
az orgonista, két fiú édesapja, a Torontóban 
született és ott élő Danielé, valamint az 
angliai Nicholasé. Háromszor nősült, hogy 
megtudja: neki egyedül a legjobb. Ma Bala-
ton-felvidéki, különleges, részben nagyapai 
örökségéből fennmaradt bútorokkal beren-
dezett házában, egy igazi kúriában él, amin 
nyolc kecskével, két kutyával, macskával és 
egy komplett pelecsaláddal osztozik. Ugyan 
nem itt él, de édesanyjához minden héten 

eljön, a családi bázisra, a Nyitra utca 8.-
ba. Mert neki, ahogy a Varnus család-

nak is, Kőbánya az igazi otthona. 
Ahogy a különc művész fogal-

maz: „Nálunk mindenki a 
Bajcsyban születik 

és ott hal 
meg.”

Megosztó személyiség. Zavarbaejtő, kíméletlen őszintesége, különc 
életstílusa ellenére tehetségét, megszállottságát, azt a zenei értéket, 
amit képvisel, senki sem vitatja. Varnus Xavér világjáró orgonaművész, 
igazi lokálpatrióta a Nyitra utcából. Ahogy mondja: „Nálunk mindenki a 
Bajcsyban születik és ott is hal meg.”

Varnus Xavér, a világjáró zseni

Legbelül mindig is 
Kőbánya a bázis

Szerb, bolgár, lengyel, román, 
görög és sváb néptánccsopor-
tok két és fél órás gálaműsorá-
val kezdődik november 21-én 
17 órakor a „Koccintós Feszti-
vál”. A vacsora után délszláv és 
magyar táncházban ismerked-
hetnek az érdeklődők a nép-
tánccal a Kőrösi Csoma Sándor 
Kulturális Központban. A Koc-
cintós tíz éve alakult, azóta 
pedig mind szélesebb körben 
és körből szervezik a néptánc 
szerelmeseit a csapatba.

„Annak idején a gyereke-
inket vittük néptánc-
foglalkozásra, aztán 
kitaláltuk: táncol-
junk mi is. Szól-
tunk barátoknak, 
és pillanatok alatt 
összeállt egy 26 
fős, igazi baráti 
 társaság” – mondja 
Sturcz Anna, a csoport 

egyik vezetője. „Mára a gyerekek 
felnőttek, sokkal inkább számí-
tunk mi is »senior« csoportnak, 
de annál aktívabbak vagyunk” – 
tette hozzá. A fesztivál szervezé-
se öt éve indult, amikor Görögor-
szágba hívták őket turnézni. 
Gondolták, viszonozzák a meghí-
vást: emiatt szervezték az első 
fesztivált. A nagy siker miatt on-
nantól hagyománnyá vált a talál-
kozó. Eddig Kárpát-medencei 
néptáncfesztiváluk volt, idén 
nemzetiségivé alakultak.

A rendezvényt, ahol 
most szerb és ma-

gyar gyermek-
csoportok is 
adnak műsort 
majd, a Kőbá-
nyai és a Szerb 
Kisebbségi Ön-

kormányzat is 
támogatja, így a 

belépés ingyenes.

Bátraké a zene öröme

Különleges kísérletre vállalkozott a zene világnapján a Kőrösi. A teraszon kicsik és nagyok 
együtt énekelték el Presser Gábor és Adamis Anna „Valaki mondja meg” című dalát a Caesar’s 
Bread zenekar segítségével. 

Ritka pillanat – az orgonaművész 
együtt mindkét fiával

A Kőrösibe vár 
a „Koccintós”
Nemzetiségi néptáncfesztiválra invitál mindenkit a nép-
táncos gyerekek szüleiből verbuválódott Koccintós nép-
tánccsoport a Kőrösibe. Az idén már ötödik alkalommal.
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Lényegesen többen kaphatnak tűzifát az idei 
fűtési szezonban, miután Kőbánya önkormány-
zata megváltoztatta az igénylés jövedelmi hatá-
rait. Egy-egy családnak egyszerre mintegy két 
köbméter, vagyis 30 ezer forint értékű tűzifát 
visznek ki a Kőkert munkatársai, egy szezonban 
van, akinek háromszor is érkezik a rakomány. 
A  tüzelőt a Baptista Szeretetszolgálat közfog-
lalkoztatottai készítik elő: az önkormányzat te-
rületén lehullott, kivágott fát aprítják fel, hogy 
azt rászoruló családok kaphassák meg. 

Az önkormányzati rendelkezések szerint ter-
mészetbeni támogatás keretében szociális tűzi-
fa abban az esetben adható, amennyiben a 
családban élő kérelmező egy főre eső jövedel-
me nem haladja meg a 114 000 Ft-ot, egyedül 
élő személy esetén a 142 500 Ft-ot. A kérelmet 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, a 
Szent László tér 2–4-ben kell jövedelemigazo-
lással együtt benyújtani, ügyfélfogadási időben 
(hétfő: 08.00–17.30, kedd: 08.00–15.30, szerda: 
08.00–16.00, csütörtök: 08.00–15.30, péntek: 
08.00–13.00). A tűzifa kiszállításáról – előre 
egyeztetett időpontban – a Kőbányai Kőkert 
Nonprofit Kft. munkatársai gondoskodnak.

Tűzifaprogram  

Még több fával segít 
a kerület

Önkormányzati tisztségviselők és képviselők fogadóórái

A legenda szerint Szent Márton 
Szombathelyen, vagy legalábbis a 
Római Birodalom Pannónia tarto-
mányának Savaria nevű városában 
látta meg a napvilágot 316-ban 
vagy 317-ben, egy római elöljáró 
fiaként. A római császár katonája-
ként szolgáló Márton a franciaor-
szági Amiens városában, egy hideg 
téli estén odaadta meleg köpenyé-
nek felét egy nélkülöző koldusnak. 
Aznap éjszaka álmában megjelent 
Jézus a koldus alakjában. Innentől 

kezdve nem a hadsereget, hanem 
Istent szolgálta. A legenda szerint 
Szent Márton egy libaólban próbált 
elrejtőzni, amikor püspökké akar-
ták megválasztani, de a ludak el-
árulták gágogásukkal. 

A Márton-napi népszokások egy-
részt az év végéhez, a mezőgazda-
sági munkák befejeződéséhez, 
másrészt Szent Márton legendájá-
hoz kapcsolódnak. A Márton-napi 
libalakomáról szóló első írásos be-
számoló 1171-ből származik. Szent 

Márton napja jelentette a paraszti 
év végét, ilyenkor zárták le az éves 
gazdasági munkákat, kezdetét 
vette a természet téli pihenő idő-
szaka. A cselédek ilyenkor kapták 
meg évi bérüket és hozzá ráadás-
ként egy libát, mert a szárnyasok 
nyáron felduzzadt hadát a tél beáll-
ta előtt meg kellett tizedelni. 
E napon kóstolták meg az újbort és 
vágtak le először tömött libákat. 

Márton napja a 40 napos kará-
csonyi böjt előtti utolsó ünnepnap, 
ezért ezen a napon rendszeresek 
voltak a lakomák, bálok, vásárok. 
Ilyenkor nagy evés-ivást rendeztek, 
hogy a következő esztendőben is 
bőven ehessenek, ihassanak. A ha-
gyomány szerint ilyenkor nem sza-

Márton napján liba kerül az asztalra

November 11. Szent Márton ünnepe, hozzátartozik az újbor és a 
libalakoma. Szent Márton nevéhez nemcsak legendák, de igazán 
kellemes szokások is társultak. A népszokás szerint aki ezen a 
napon nem ad az élvezeteknek, evésnek-ivásnak, a következő 
évben bizton éhen marad majd.

Jövedelemhatár: 

114 000, illetve 142 500 Ft

KOVÁCS RÓBERT 
polgármester  
Fidesz–KDNP 
3. számú választókerület
Polgármesteri fogadóóra: a 
Polgármesteri Hivatal I. emelet 

116-os irodájában, a 433-8201-es telefonszá-
mon, vagy a polgarmester@kobanya.hu címen 
történő előzetes bejelentkezés alapján. 
Képviselői fogadóóra: minden hónap 3. hétfőjén, 
16.00 és 17.30 óra között a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ aulájában.

RADVÁNYI GÁBOR 
alpolgármester
Fidesz–KDNP 
4. számú választókerület

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16.00–
18.00 óra között a Polgármesteri Hivatal (Buda-
pest X., Szent László tér 29.) I. emelet 118-as 
irodájában, a 433-8201-es telefonszámon törté-
nő előzetes bejelentkezés alapján.

DR. FEJÉR TIBOR 
Fidesz–KDNP 
7. számú választókerület

Fogadóóra: minden hónap második péntekén 14 
és 15 óra között a Budapest X., Zsivaj u. 2. szám 
alatti  Felnőtt  Háziorvosi  Rendelő  fszt.  6.  szobá-
jában, vagy előzetes egyeztetés alapján más idő-
pontban és helyszínen. Bejelentkezés előzetesen 
telefonon. Elérhetősége: 30/585-1749.

MÁCSIK ANDRÁS 
Fidesz–KDNP
10. számú választókerület

Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 
órától az Újhegyi Képviselői Irodában (Budapest 
X., Újhegyi sétány 14/a) előzetes személyes vagy 
e-mailben történő bejelentkezés alapján. Elér-
hetősége: andrasmacsik@gmail.com.

DR. PAP SÁNDOR 
alpolgármester 
Fidesz–KDNP 
5. számú választókerület

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16.00–
17.00 óra között a Polgármesteri Hivatal (Buda-
pest X., Szent László tér 29.) I. emelet 114-es 
irodájában, a 433-8209-es telefonszámon törté-
nő előzetes bejelentkezés alapján.

VARGA ISTVÁN 
Fidesz–KDNP 
8. számú választókerület 

Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 16.30 
és 18.30 között a Kőbányai Kada Mihály Általános 
Iskolában (Budapest X., Kada u. 27–29.) előzete-
sen telefonon vagy személyesen történő beje-
lentkezés alapján. Elérhetősége: 30/585-7577.

DR. MÁTRAI GÁBOR 
Fidesz–KDNP 
11. számú választókerület

Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 
és 18 óra között az Újhelyi Képviselői Irodában 
(Budapest X., Újhegyi sétány 14/a), előzetes be-
jelentkezés nem szükséges. Elérhetősége: 
30/961-3390.

GAZDAG FERENC 
Fidesz–KDNP 
6. számú  választókerület

Fogadóóra: igény szerint, előzetes bejelentke-
zés alapján. Elérhetősége: 30/579-9944 vagy 
gazdagfe@externet.hu címen lehetséges.

WEEBER TIBOR 
alpolgármester 
Fidesz–KDNP 
9. számú választókerület

Fogadóóra: minden héten hétfőn 16 és 18 óra 
között a Polgármesteri Hivatal (Budapest X., 
Szent László tér 29.) I. emelet 112. számú irodá-
jában, illetve személyes telefonos egyeztetés   
alapján más időpontban.  
Elérhetősége: 433-8209.

AGÓCS ZSOLT 
Fidesz–KDNP 
12. számú választókerület

Fogadóóra: minden hónap   utolsó csütörtökén 17 
és 18 óra között a Kőbányai Kertvárosi Álta lá nos 
Iskolában (Budapest X., Jászberényi út 89.), vala-
mint az Újhegyi Képviselői Irodában (Budapest X., 
Újhegyi sétány 14/a) előzetes telefonos egyezte-
tést követően. Elérhetősége: 30/579-9803.

GÁL JUDIT 
Fidesz–KDNP
1. számú választókerület

Fogadóóra: minden hónap első 
péntekén 17 és 19 óra között a Pongrác Közössé-
gi Házban (Budapest X., Gyöngyike u. 4.), előze-
tes bejelentkezés nem szükséges. 
Elérhetősége: 30/740-1995.

MARKSTEINNÉ 
MOLNÁR JULIANNA 
Fidesz–KDNP
2. számú választókerület

Fogadóóra: minden hónap második szerdáján 16 
órától a Janikovzsky Éva Általános Iskola Tagin-
tézményében (Budapest X., Üllői út 118.), előze-
tes telefonos egyeztetés alapján. 
Elérhetősége: 30/585-2102.
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Mediterrán növények 
téli pihenője
A mediterrán gyümölcsöknek régi divatja van 
nálunk, és nem csak magukat a gyümölcsöket 
övezi rajongás, hanem a gyümölcstermő növé-
nyek is évtizedek óta közkedveltek. A citrom-
fáknak évtizedekre visszanyúló múltjuk van 
faluhelyen, és a mandarin, a narancs nevelé-
sével is sokan próbálkoztak egykoron, és ma 
is. Ezek a növények azonban nem honosak 
hazánkban, az itteni teleket nem tolerálják, így 
téli elhelyezésükről nekünk kell gondoskodni!

A citrusfélék a mediterrán télhez szoktak, 
ami jellemzően 5–10 Celsius-fokos, és fény-
ben is gazdagabb a magyar télnél, így ha ked-
vencünknek megfelelő viszonyokat szeret-
nénk teremteni, ezeket a paramétereket kel-
lene biztosítani, ami nehéz kihívás. A fűtött, 
20–24 Celsius-fokos lakásban ezek a növé-
nyek lehullatják leveleiket, ágaik elhalnak, és 
nem ritkán az egész növény elpusztul, főkép-
pen, ha még fényből is kevés jut számára.

Amennyiben a lakásban a hőmérséklet nem 
túlzottan magas, és fényből is akad egy kevés, 
a növény áttelelhet ugyan a nappaliban, azon-
ban ilyenkor tavasszal gyenge és erőtlen haj-
tásokat fog hozni, és a várható gyümölcsho-
zam is szerényebb lesz.

Tipp: a citrusféléket a lakás leghűvösebb 
helyén teleltessük, de fényről is gondoskod-
junk számukra!

Az optimális, ha a citrusféléknek télen ala-
csonyabb hőmérsékletet és viszonylag kevés 
fényt biztosítunk, ezáltal „érzékelik” a pihenő-
időszak beköszöntét, és alkalmazkodnak 
ahhoz.

Megfelelő hely lehet egy huzatmentes, nem 
túl hideg, lehetőleg déli fekvésű lépcsőház, 
vagy hasonló elhelyezkedésű, kevésbé fűtött 
szoba. A mediterrán növények egész alacsony 
hőmérsékleten is áttelelhetnek, 1–5 Celsius-
fok között, de arra ügyelni kell, hogy fagy ne 
érje őket. Az ilyen hőmérséklet mellett maga-
sabb páratartalom szükséges számukra, ezért 
beüvegezett balkonok, fagymentes verandák 
is alkalmasak a célra. A nyugalmi időszakra 
való felkészülésnek  fontos  része  a  kártevő-
mentesítés és a betegségek felderítése, a 
télen legyengülő növény ugyanis könnyebben 
áldozatul esik ezeknek. Hasznos a teleltetés 
előtt nagyítóval átnézni a lombozatot, ágrend-
szert, elsősorban pajzstetveket keresve, me-
lyek puha kefével, nedves törlőkendővel távo-
líthatóak el. Az erősen fertőzött, beteg része-
ket, hajtásokat metsszük le. Öntözésből ha-
vonta egy alkalom is elég, a túlzott locsolás 
nem kedvező a növénynek, sőt betegségek 
megjelenéséhez vezethet! A teleltetés márci-
us környékén ér véget, ekkortól kezdve lassan 
szoktassuk vissza a növényt a több fényhez és 
a magasabb hőmérséklethez, valamint az ön-
tözéseket is tegyük gyakoribbá!

Kertbaráti üdvözlettel: 
Megyeri Szabolcs

kertészmérnök

kert-ésszelPrOgramajánló

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  
Nyomda: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ
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TEHETSÉGGEL SÁFÁRKODÓK
Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznővel, operetténekessel 
beszélget november 21-én, szombaton 19 órakor a Kőrösiben Sáfár Mónika 
Jászai Mari-díjas színművész. 

Önkormányzati tisztségviselők és képviselők fogadóórái

Márton napján liba kerül az asztalra
bad takarítani, mosni, teregetni, 
mert ez a jószág pusztulását okoz-
za. Novemberben már le lehet 
vágni a tömött libát, ezért a Már-
ton-napi ételek jellemzően libafo-
gások, így például libaleves, liba-
sült párolt káposztával és zsemle- 
vagy burgonyagombóccal, mert a 
rigmus szerint: „Aki Márton-napon 
libát nem eszik, egész éven át éhe-
zik”. Szokás volt, hogy a liba húsá-
ból, mégpedig a hátsó részéből 
küldenek a papnak is, innen ered a 
„püspökfalat” kifejezés.

A Márton-napi lúdvacsora után 
Márton poharával, vagyis a novem-
berre éppen kiforrott újborral szo-
kás koccintani. Úgy tartották, a 
minél több ivással egyre több erőt 
és egészséget töltenek magukba. 

A bor és a liba néha össze is kap-
csolódott, német nyelvterületen a 12. 
században a Márton-napi ludat „szü-
reti vagy préslibának” is nevezték.

MÁRTON-NAPI PROGRAMOK:

November 13-án Márton-libaját-
szóházba hívják a gyerekeket a 
Köszibe, libás asztaldíszek, szal-
vétagyűrűk és dekorációk készí-
tésére.

November 14-én a Köszi Kő-Ca-
féba Lúdas Mátyás színielőadás-
ra és gyertyafényes vacsorára 
várnak mindenkit, felejthetetlen 
színházi és gasztronómiai él-
mény ígéretével. 

„KEZDŐDHET A MULATSÁG!” 
Halász Judit koncertje gyerekeknek és felnőtteknek november 21-én, szom-
baton 11 órakor a Kőrösiben. A „Kezdődhet a mulatság” című új CD-n a 
család ünnepeiről énekel Halász Judit. Anyák napjáról, esküvőről, a nagy-
mama neve napjáról, az első iskolába menet izgalmáról, karácsonyról, 
közös utazásról, a majmok kórusáról, de még otthoni kedvenc állataink 
születésnapjáról is. A koncerten az új dalokat ismerheti meg a közönség, 
persze sok-sok régi szám is elhangzik majd.

  ŐRÜLETEK TORNYA
November 15-én, vasárnap 15 órakor a Kőrösiben a Hadart Színház előadá-
sában tekinthető meg Shakespeare Tévedések vígjátékának mai változata, az 
Őrültek tornya. Az elcserélt ikrek egy toronyházba kerülnek, és óhatatlanul 
összetévesztik őket. A darabban megjelenik a középkorú házaspár, akik arra 
készülnek, hogy megcsalják egymást, akár egy liftben is. Ráadásul a nagy 
kavarodásban eltűnik egy csecsemő, de ez is csak félreértés. A szereplők: 
Straub Dezső, Mérai Katalin, Szabó Máté, Végh Judit, Seres Dániel, Háda 
János, Laurinyecz Réka, Zakariás Éva, a rendező: Háda János.

A Kőrösi Kulturális Központ programjairól és folyamatosan induló tanfolya-
mairól honlapján találhatunk részletes információkat: www.korosi.org

BÁRKA-PROGRAMAJÁNLÓ

BABÁKTÓL AZ IDŐSEKIG
Novemberben is naponta szervez programokat a kőbányaiaknak a Bárka 
Humán Szolgáltató Központ a Sibrik Miklós út 76–78-ban. A Családsegítő 
Szolgálat baba-mama klubjának tagjai például elsajátíthatják a lazító ba-
bamasszázs módszereit, a kamaszklub pedig hétfőnként 16.30 és 18 óra 
között várja az érdeklődőket. Az Ezüst Hajnal Nyugdíjas Klub tagjai sétára 
indulhatnak a Budai Várba, számukra múzeumlátogatást is szerveznek. Az 
Őszirózsa Idősek Klubjának tagjai őszi verseket hallgathatnak az irodalmi 
kávéházban, a zenedélelőttön pedig Erkel Ferenc Hunyadi László című 
operájának dallamai csendülnek majd fel a Román utcában. 2015. novem-
ber 6-án zsonglőrklub indul a Pongrác Közösségi Házban, a Gyöngyike utca 
4.-ben. A Salgótarjáni úton, a Pongrác Idősek Klubjában a nyugdíjasok is 
elkezdhetik a tornát délelőttönként, a 13.30-tól szervezett programok kö-
zött pedig szerepel játékos kvízvetélkedő, kártyaverseny, és az adventre 
készülődés jegyében szervezik meg a kreatív kézműves foglalkozásokat is. 
November 25-én pedig télköszöntő bálon szórakozhatnak az idősek élő 
zene mellett. Ruhaosztás a Bárkában minden hónap utolsó csütörtökén 
9–13 óra között.

MÁCSIK ANDRÁS 
Fidesz–KDNP
10. számú választókerület

Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 
órától az Újhegyi Képviselői Irodában (Budapest 
X., Újhegyi sétány 14/a) előzetes személyes vagy 
e-mailben történő bejelentkezés alapján. Elér-
hetősége: andrasmacsik@gmail.com.

BÁNYAI T. PÉTER 
Együtt PM

Fogadóóra: telefonon történő előzetes egyezte-
tés alapján  megadott  helyen  és időben. Elérhe-
tősége: 30/824-5770.

TÓTH BALÁZS 
LMP

Fogadóóra:  telefonon történő előzetes egyezte-
tés alapján meg adott helyen és időben.
Elérhetősége: 30/961-2947,
toth.balazs@lehetmas.hu.

DR. MÁTRAI GÁBOR 
Fidesz–KDNP 
11. számú választókerület

Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 
és 18 óra között az Újhelyi Képviselői Irodában 
(Budapest X., Újhegyi sétány 14/a), előzetes be-
jelentkezés nem szükséges. Elérhetősége: 
30/961-3390.

PATAY-PAPP JUDIT  
Demokratikus Koalíció

Fogadóóra: minden csütörtökön 16 és 18 óra 
között az Állomás utcai Képviselői Irodában (Bu-
dapest X., Állomás utca 9. – bejárat a Vásárló 
utca felől). Elérhetősége: 631-4775.

TUBÁK ISTVÁN 
Jobbik 

Fogadóóra: minden hónap harmadik szerdáján a 
Gyömrői úti Képviselői Irodában (Budapest X., 
Gyömrői  út 49.) előzetesen telefonon történő 
egyeztetés alap ján. 
Elérhetősége: 30/431-6242.

AGÓCS ZSOLT 
Fidesz–KDNP 
12. számú választókerület

Fogadóóra: minden hónap   utolsó csütörtökén 17 
és 18 óra között a Kőbányai Kertvárosi Álta lá nos 
Iskolában (Budapest X., Jászberényi út 89.), vala-
mint az Újhegyi Képviselői Irodában (Budapest X., 
Újhegyi sétány 14/a) előzetes telefonos egyezte-
tést követően. Elérhetősége: 30/579-9803.

SOMLYÓDY CSABA 
MSZP

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16 és  18  
óra között a Kada utcai Képviselői Irodában (Bu-
dapest X., Kada u. 120.). 
Elérhetősége: 70/779-8353.

DR. SZABÓ KRISZTIÁN

Fogadóóra: minden kedden 
14.00 és 15.30 között a Polgár-

mesteri Hivatal (Budapest X., Szent László tér 
29.) I. emelet 107. számú tárgyalójában a 433-
8202-es telefonszámon történő előzetes beje-
lentkezés alapján.

Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők 

Jegyző
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Dósa Dániel egyik asszójában a 
gép olyan tust adott meg neki, 
amelyet ő valójában érvényte-
len felületre szúrt. Figyelmez-
tette is francia ellenfelét, hogy 
cserélje le a vélhetően az iz-
zadtság miatt rossz helyen is 
jelző plasztront. A sportszerű 
gesztust a rivális méltatta, a 
társak viszont nevettek rajta.

„Túl jó ember, csodálatra 
méltó, hogy így is a világ élme-
zőnyében tud maradni ebben a 
sportágban, ahol alapvető a csi-
bészkedés” – mondja a tőrvívó-
ról Beliczay Sándor, az edzője. 
„Dani ma a legjobb a magyar 
férfi tőrvívásban, talán még Sze-
keres Pálnál is nagyobb tehet-
ség lehet. Elképesztő akarás, 
kötelességtudat, alázat van 
benne. Ugyanakkor ő az, aki 
szól az ellenfelének, ha mond-
juk hiányzik a tőre hegye vagy túl 
vizes a ruházata, ami mind-
mind neki jelentene komoly 
előnyt. De ő mindig a fair play 
szerint akar vívni és győzni” – 
hangsúlyozza a mesteredző.

Dósa Dániel nyolcévesen ke-
rült a Törekvéshez, majd az 

egyéves tanulóidő után ajánlot-
ták a legtapasztaltabb mester-
nek tartott Beliczay Sándor fi-
gyelmébe. Ennek tíz éve. Mára 
kiderült, hogy nemcsak igazi 
sportklasszist, de egy különle-
ges sportembert is kapott az 
edző és Kőbánya.

„Nehéz a helyzete, hiszen itt-
hon gyakorlatilag nincs ellenfe-
le, így nagyon sokat kell-kelle-
ne külföldi edzőtáborokba, ver-
senyekre járnia. Ehhez minden 
támogatást megkap tőlünk és 
az önkormányzattól is, hiszen 
ennek nagyon komoly anyagi 
vonzata van. De kell hozzá Dani 
hihetetlen áldozatossága is, 
heti két reggeli, öt délutáni 
edzés, mellette a versenyek, 
évente 15 nemzetközi megmé-
rettetés és az iskola. Most 
kezdte a Corvinust, de csakis 
olyan szakot akart, ahová a leg-
nehezebb bejutnia” – mondja 
az edző, korábbi szövetségi ka-
pitány, aki komoly eredmény-
nek tartja a mostani világbajno-
ki 64-be jutást. „Én már annak 
örültem volna, ha két győze-
lemmel zárja a versenyt, ahol 

csak nála lényegesen tapasz-
taltabb ellenfelet kaphatott. 
Dani három győzelemmel zárta 
a versenyt, olyan versenyzőt is 
megvert, aki olimpián, vb-n 
nyert már, papírforma szerint 
jobb Daninál” – hívta fel a fi-
gyelmet Beliczay Sándor.

„Nyilván szeretnék világbajnok 
és olimpikon lenni, ezért renge-
teget dolgozunk, de ha nem 

megy, tudni fogom” – mondja a 
versenyző, akit annak idején 
anyukája beszélt rá a vívásra. „Ha 
mondjuk 24 évesen még sehol 
sem tartok, látom majd, érzem, 
hogy abba kell ezt hagyni, de 
lehet, hogy még 32 évesen is a 
legjobbak között lehetek. Nem 
tudom, mi lesz, csak azt, hogy 
most ez tölti ki az életem legna-
gyobb részét” – meséli a világbaj-

nokságról éppen hazaérkezett, 
vizsgáira készülő sportoló. Mert 
Daninak a sport mellett van B 
terve is: ezért pedig az egyete-
men „dolgozik”, a Corvinus Egye-
tem Emberi Erőforrás Karára jár, 
de hamarosan egy második sza-
kot is felvesz, a politológia és a 
szociológia között vacillál, de a 
lényeg, hogy mindenképp két 
lábon álljon az életben.

Több vasat tart a tűzben

Dósa Dániel a férfi tőrvívás legjobbja
Magyarországon nincs vetélytársa a Törekvés 19 éves 
tőrözőjének, aki most mutatkozott be a világ felnőtt 
tőrvívómezőnyében. Dósa Dániel a korosztályában sok 
mindent megnyert már, most San Joséban, a vb-n a 64 
közé jutott, ami mutatja: helyet követelhet a sportág 
élmezőnyében.

Negyedik szezonját kezdi az idén az Ihász 
utcai jégcsarnok, a White Sharkes ottho-
na. Ma már mintegy száz igazolt ver-
senyzője van a kőbányai hokiklubnak. 
Paska Zoltán és Huszti Péter, a két floor-
balljátékos alapította egyesület mára 
igazi jégkorongközponttá nőtte ki magá. 
Paska Zoltán azt mondja, elsődleges cél-
juk nem a profi utánpótlás nevelése, 
hanem, hogy mind többekkel megszeret-
tessék a sportágat. A pályát a White 
Sharkes üzemelteti, 15 éves szerződést 
kötöttek Kőbánya Önkormányzatával, az-
után kerül a pálya a kerület tulajdonába.

„Tizenkét éve alapítottuk az egyesüle-
tet, de csak négy éve van itt, Kőbányán is 
jéghokipályánk, addig vándoroltunk 
egyik helyről a másikra. A Magyar Jég-
korong Szövetség, az önkormányzat se-
gítségével és pályázati támogatással 
készült el  a csarnok, azóta pedig folya-
matosan toborozzuk a gyerekeket” – 
mondja Paska Zoltán. „Ezerből egy lesz 
majd profi, szeretnénk, ha a majdani 
válogatott utánpótlásában is a mi gyere-
keink kaphatnának helyet, de nem ez a 
legfőbb cél. Leginkább azért dolgozunk, 
hogy a gyerekek megismerjék, megsze-
ressék a sportágat, és a mozgás a min-
dennapjaik része legyen. Alapfilozófi-
ánk, hogy ne csak a most legügyesebb-
nek látszó gyerekek kapjanak „jégper-
ceket” a meccseken, hanem mindenki 
ugyanannyit játszhasson, mert sohasem 
lehet tudni, tíz év múlva mondjuk kiből 
lesz a legjobb” – tette hozzá. 

Az egyesület felnőttcsapata az amatőr 
liga győztese, utánpótlásban van két 
U10-es, egy U8-as és egy U12-es csapa-

tuk. A nyáron görhokisoknak, télen jég-
hokisoknak és korcsolyázni vágyóknak 
otthont nyújtó intézményben mintegy 450 
négyzetméteres területen várják a láto-
gatókat mindennap 8–22 óra között. 
A délelőtt a kőbányai óvodásoké és isko-
lásoké, iskolai oktatás keretében jöhet-
nek. A korizás egyébként ingyenes mun-
kanapokon 8-tól 14 óráig. Az önkor-
mányzat összesen 60 millió forinttal já-
rult hozzá a pálya létesítéséhez, működ-
tetéséhez, valamint öltözők biztosításá-
val támogatta a korcsolyázást, cserébe 
viszont még a térítéses időszakban sem 
emelte a White Sharkes az árakat.

A tavalyi árakon 
korizhatunk Kőbányán

700 forint
a felnőttbelépő, 

550 forintért 
csúszkálhatnak

a gyerekek 
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2015. november 19-én (csütörtökön)
17 órai kezdettel 

KÖZMEGHALLGATÁST TART.
Helyszín:

Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

A közmeghallgatás napirendje: 

Kovács Róbert polgármester évösszegző beszámolója

A lakosságot érintő ügyekben – közlekedés, parkolás, 
környezetvédelem, köztisztaság, közbiztonság,
útfelújítás, egészségügy, kultúra, kerületfejlesztés - 
válaszadás a megjelent, felszólalási jegyet kitöltők
részére.

A közmeghallgatás nyilvános! A felszólalási jegyet kitöltők 
hozzászólására háromperces időkeret áll rendelkezésre. 

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
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