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Laár András: Kicsit én is 
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A latin advent szó eljövetelt, a keresztény 
ember számára az „Úr eljövetelét” jelenti. 
Idén az adventi időszak november 27-én, 
vasárnap kezdődik. Ilyenkor szép hagyo-
mány koszorút készíteni négy gyertyával, 
amellyel Jézus eljövetelére készülődünk. 
Ez a szokás a 19–20. század óta létezik, már 
1839-ben Johann H. Wichern német evan-
gélikus lelkész elkészítette a koszorú ősét, 
majd ez némileg átalakulva elterjedt az egész 
keresztény világban. Vasárnaponként az 
egy-egy újabb gyertya meggyújtásával mind 
közelebb kerülünk a fényhez, vagyis a Meg-
váltó eljöveteléhez.

Kerületünk hagyományainkhoz híven 
idén is magára készül ölteni azt az adventi 
hangulatot, amely vallási tartalma mellett 
egyben hangulatosabbá, szebbé is teszi a 
komor téli hónapokat. A Kőbányai Önkor-
mányzat a maga módján szintén hozzájárul 
az ünnepváráshoz. Erről tanúskodnak majd 
a megjelenő díszkivilágítások, a körforgal-
mak ünnepi díszbe öltöztetése, a gyerekek 
örömére létrehozott két jégpálya, adventi 
szabadidős és kulturális programok, ame-
lyekre a művészek már gőzerővel készülnek. 

Összeállításunk a 4-5. oldalon

A szeretet ünnepére készülve

Kőbányai lokálpatrióták 
összefogása

Az 1956-os forradalmat követő megtorlás során 229 politikai foglyot végeztek itt ki 
a kőbányai Kisfogházban, köztük Nagy Imre miniszterelnököt. Ez a hely ma is 
éppen ugyanolyan, mint hat évtizeddel ezelőtt, még a siralomház berendezése, a 
bitófák és a rajtuk lévő kötelek is eredetiek. A kegyetlen bosszú helyszíne ma is 
iszonyatot vált ki minden jóérzésű emberből. Itt végezték ki Kőbánya egyik hősét, 
Silye Sámuel sorkatonát, és mindazokat, akikről Eörsi László történész most 
megjelent „Kőbánya 1956” című könyvében részletesen olvashatunk. 

Összeállításunk a 6–7. oldalon

Százhét kőbányai mecénás magánadományából újrakárpitozták a Kőrösi Csoma 
Sándor Kulturális Központ színháztermének mind a 486 székét. Azonban mindeb-
ben nem az eredmény, azaz a kényelmesebb és szebb nézőtér a legfontosabb, 
hanem az üzenet. Az áldozatvállalás üzenete, ami egyben állásfoglalás is a kőbá-
nyai közösség építése, a kultúra és minőségi szórakoztatás fontossága mellett. 
A  Foglaljon helyet nálunk! című program sikere egyben annak is a bizonyítéka, 
hogy ma is él a közadakozás nemes hagyománya Kőbányán. 

Cikkünk a 11. oldalon 

A bitófák árnyékában 

A kádári megtorlás

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti  havilapja
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A testületi ülés a hagyományoknak 
megfelelően Kovács Róbert polgár-
mesternek az elmúlt hónap közéleti és 
kulturális történéseiről, illetve a folya-
matban lévő út- és járdafelújításokról 
szóló beszámolójával kezdődött. Meg-
említette továbbá a Sibrik Miklós úti 
zárt parkoló, az orvosi rendelő átadá-
sát, a Törekvés SE vívótermeit érintő 
beruházásokat. 

Első napirendként a Kőrösi Csoma 
Sándor Kulturális Központ új ügyvezető-
jének kinevezéséről döntött a testület. 
Dr. Mátrai Gábor, a Humánszolgáltatási 
Bizottság elnöke ismertette, hogy az 
eddigi igazgató, Joós Tamás visszalépé-
se után egyetlen induló, Győrffy László 
pályázatát értékelte a bizottság, amely 
végül támogatta a jelölt két évre történő 
kinevezését. A képviselő-testület a bi-
zottsági döntéssel összhangban elfo-
gadta Győrffy László kinevezését.

Ezt követően elfogadta a testület a 
kőbányai rendőrkapitány által jegyzett 
beszámolót, amely 2016 első 9 hónapjá-
nak közlekedésügyi tapasztalatairól 
szól. Ebből kiderül, hogy a személyi sé-
rüléssel járó közlekedési balesetek szá-
mában minimális, 1 százalékos a növe-
kedés az előző év azonos időszakában 
mértekhez képest. Mindezt a könnyű 
sérüléssel járó esetek számának 17,5 
százalékos növekedése okozta, miköz-
ben a halálos balesetek aránya harma-

dával, a súlyos kimenetelű közlekedési 
balesetek száma pedig 16 százalékkal 
csökkent. A legtöbb baleset a kerület-
ben a Maglódi–Újhegyi utak keresztező-
désében történik, ezért itt lámpás ke-
reszteződés kiépítését javasolják, de a 
statisztikák szerint a Vaspálya–Kőér 
utcai, a Gergely–Kőér utcai, illetve a 
Gitár–Maglódi úti kereszteződések is 
balesetveszélyesek. Ezek mellé kiegé-
szítésként a polgármester a Kőér–Basa 

utca kereszteződését is javasolta felven-
ni mint jelentős veszélyforrást, így ezzel 
kiegészítve juttatja el a rendőrségi szak-
véleményt a fővárosi illetékesekhez a 
kőbányai rendőrkapitány.

A térfigyelő kamerák működésére 
vonatkozó kérdésekre Fodor János, a 
Kőbányai Közterület-felügyelet vezető-
je válaszolt. A testület számára készült 
írásos szakanyag szerint a központból 

idén szeptember 30-ig 434 alkalommal 
kezdeményezték rendőr, illetve közte-
rület-felügyelő járőr helyszínre küldé-
sét. A hatósági intézkedések során 20 
elfogás, 34 előállítás, 18 biztonsági in-
tézkedés történt, 7 büntető- és 169 
szabálysértési feljelentés született. 
Hatósági bírságot 586 szabálysértő volt 
kénytelen fizetni 5,5 millió forint nagy-
ságrendben.

Éppen egy éve annak, hogy 
beköltöztek a kicsik az önkor-
mányzat ingatlanában műkö-
dő, alapítványi működtetésű 
Idesüss Óvodába és Bölcsődé-
be, amelynek felújítását a ke-
rületünkben működő világcég, 
a Robert  Bosch Kft. szponzo-
rálta. Az intézmény most el-
nyerte a Budapesti Építész Ka-
mara nívódíját. Az érdem első-
sorban Borsos Melinda és Di-
mitrijevic Tiana belsőépítésze-
ké, akik egyetemi hallgatókkal 
együtt, Tóthné Kővári Csilla 
kuratóriumi elnök szakmai ta-
nácsai mellett csapatmunká-
ban tervezték meg a berende-
zést és az udvart. 

A Sütöde utcai intézmény a 
legójátékok élénk színeiben 
pompázó igényes, könnyen 
tisztán tartható, esős időben 

is használható udvarán gumi-
szőnyegekből kirakott utacs-
kákat, mindenféle gyerekfan-
táziát megmozgató eszközö-
ket álmodtak a tervezők. 
A  felújítás igényessége és a 
belsőépítészeti megoldások 
ötletgazdag átgondoltsága 
teszi különlegessé a nyolcva-

nas évek stílusában épült in-
tézményt. Az építész zsűri a 
pályamunkákban „az építé-
szeti, esztétikai minőségen 
túl az innovatív szemléletet, 
az épített környezet és a hasz-
nálói közösség iránti empátiát 
és a gazdaságosságot” is ér-
tékelte.

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Kedves Kőbányaiak! 
 

Nemrég átállítottuk az órákat, és az 
egyre hosszabb késő őszi esté-

ken mind többet gondolunk a 
közelgő adventre. Önkormány-
zatunk már hetekkel ezelőtt 
elkezdte a tervezést: milyen 
ajándékokkal tegyük szebbé a 

kerület karácsonyát. Megtartot-
tunk jól bevált, szép hagyományo-

kat, de mint minden évben, az idén is 
lesz olyan meglepetés, ami korábban nem volt. 

A körforgalmak ünnepi díszbe öltöztetése, a 
hatalmas fenyőfa a Mély-tó közepén, a betle-
hemi jászol felállítása a Szent László téren az 
idén sem maradhat el. Tavaly nagyon szerették 
a kőbányai gyerekek az ingyenes jégpályát, 
amelynek nyitva tartását vízkereszt után is 
meghosszabbítottuk. A nagy sikerre való te-
kintettel ebben az évben két jégpályát is nyi-
tunk. Az egyiket, a Szent László térit már jóval 
az ünnepek előtt, november 15-én átadjuk a 
családoknak, és a gyerekek egészen január 
végéig élvezhetik Budapest egyik legszebb 
korcsolyapályáját. Az Újhegyi uszoda és strand-
fürdő udvarán is lehetőség lesz ingyenesen 
korcsolyázni, december 1. és február 28. kö-
zött.  

Mielőtt november 27-én este otthonainkban 
meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszo-
rún, kapcsoljuk fel együtt Kőbánya ünnepi fé-
nyeit: a Mély-tó karácsonyfájának, a Kőrösi 
sétánynak és a Szent László térnek a díszkivi-
lágítását. A kapcsolást követően először ra-
gyogják majd be advent fényei a szépen felújí-
tott Újhegyi sétányt is, ahol már a következő 
szakaszok felújítását tervezzük. A lakossági 
igények felmérése érdekében nemrég fórumot 
is tartottunk itt.  

De nem csak külsőségekben, lélekben is 
felkészülünk a szeretet ünnepére, habár Kő-
bánya nemcsak ilyenkor, hanem egész évben 
gondol az elesettekre, és senkinek nem engedi 
el a kezét, aki tenni akar sorsának rendezése 
érdekében. Összetartó közösségünk ereje ka-
rácsony közeledtével is megmutatkozik: most 
sem feledkezünk el a rászorulókról, a nehéz 
helyzetben lévő gyerekekről, családokról és 
egyedülálló idős emberekről. Az ő karácso-
nyukat idén is tartós élelmiszereket tartalma-
zó csomagokkal teszi az önkormányzat egy 
kicsit könnyebbé. 

Alig várom már, hogy elkezdődjön az advent 
Kőbányán, hogy az ünnep fényei beragyogják a 
kerületet. Szeretettel várom Önöket ünnepi 
alkalmainkra, rendezvényeinkre!

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kovács Róbert 
Kőbánya polgármestere

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

MEGVAN A KŐBÁNYAI KÉSELŐ. A BRFK 
nyomozói néhány órán belül elfogták a 40 
éves C. Boldizsárt, aki a gyanú szerint 
szeptember 30-án este a Kőrösi Csoma 
Sándor úton egy előzetes szóváltást követő-
en többször megszúrt egy férfit, aki életve-
szélyes állapotban került kórházba. 

ILLEGÁLIS CIGARETTAGYÁRAT SZÁMOLTAK 
FEL KŐBÁNYÁN. Újabb, nemzetközi bűn-
szervezet által létrehozott cigarettagyárat 
leplezett le Kőbányán a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal a bolgár hatóságok és az Euro-
pol segítségével. Egy komplett fermentáló- 
és cigarettagyártó gépsort és csomagoló-
gépet, továbbá 3,3 tonna dohányt és csak-
nem félmillió szál cigarettát foglaltak le. 
Nyolc gyanúsítottat fogtak el: három moldo-
vai, három izraeli, egy grúz és egy magyar 
állampolgárt. 

DROGFOGÁSOK A KERÜLETBEN. 
Két huszonéves férfi használt 
droglaborként egy kőbányai ga-
rázst, ahol a rendőrség mintegy 50 millió fo-
rint értékű kábítószert, 17 ezer ecstasy-tab-
lettát, 1 kilogramm speedet és 127 gramm 
kokaint foglalt le. A nyomozók nagy mennyi-
ségű készpénzt, a kábítószer-kereskede-
lemmel kapcsolatos feljegyzéseket és két 
luxusautót is lefoglaltak. A Kőbányai Rendőr-
kapitányság járt el a 24 éves Cs. Rolanddal 
szemben is, aki egy Hős utcai lakásban árult 
kábítószert. Nála 191 gramm „biofüvet”, va-
lamint különféle címletekben nagyobb meny-
nyiségű készpénzt foglaltak le. Az 59 éves 
Cs.-né P. Jolán Kőrösi Csoma Sándor utcai 
lakásában 28 gramm marihuánát és 35 
gramm amfetaminszármazékot, valamint a 
kereskedelemmel összefüggésbe hozható 
jegyzeteket és eszközöket találtak.

A közterületek és a közlekedés biztonsága is téma volt az októberi 
testületi ülésen

Hatékonyan működnek a térfigyelő 
kamerák

RendőRségi HíRek

Sportkiválóságainkat  
köszöntötte a polgármester
A riói olimpiai játékokon elért ered-
ményeik alapján magas állami kitün-
tetésekben részesült kőbányai sporto-
lókat és edzőiket köszöntötte a kerület 
és a képviselő-testület nevében Ko-
vács Róbert polgármester. Imre Géza 
párbajtőrvívó a Magyar Érdemrend 
Középkeresztjét, Osváth Richárd kere-
kesszékes vívó a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjét és Hajmási Éva kere-
kesszékes vívó Magyar Ezüst Érdem-
keresztet kapott. Edzőik közül Be-
liczay Sándor Magyar Érdemrend Tisz-
tikeresztje, Erdei Péter és Szirmai 
Benedek András Magyar Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetésben részesült. 
A kerületi elismerésért Beliczay Sán-
dor mondott köszönetet.

Idesüss, nívódíj!Októberi képviselő-testületi ülés

Elismerésben részesült 
Kőbánya polgármestere
Budapesti Kerületekért Emlékérmet vehetett 
át Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere az 
október 6-án a Bálnában megrendezett „Gaz-
daságélénkítés, vállalkozásfejlesztés és mun-
kahelyteremtés Budapesten” elnevezésű ün-
nepi rendezvényen. Az emlékérmet a Budapes-
ti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) nevében 
Keszthelyi Péter, a BKIK Tagcsoport Elnökök 
Kollégiuma elnöke adta át. „A X. kerületi vállal-
kozások összefogása és érdekeik érvényre jut-
tatása érdekében tanúsított, kiemelkedő 
együttműködése, a gazdasági szereplők és az 
önkormányzat közötti kölcsönös segítségnyúj-
tásra törekvése elismeréséül” kapta az emlék-
érmet Kovács Róbert.

Kőbányán nem csak karácsony előtt 
számíthatnak támogatásra a rászoru-
lók. A Maglódi úti volt ifjúsági tábor 
területén, az önkormányzat és a Bap-
tista Szeretetszolgálat együttműkö-
désében működő szolgáltató központ 
minden kőbányait vár, aki segítségre 
szorul. A népkonyha éttermében az év 
minden napján igénytől függően 4-500 
adag meleg ételt főznek, és aki kér, 

repetát is kaphat. Gyakran konzervet 
és péksüteményt is adnak az ebéd 
mellé, ami jó lehet vacsorára is.

A központban jól tudják, hogy az új 
esélyhez nem elég jóllakni. Kutiné 
Ádám Szilvia intézményvezető lapunk-
nak elmondta: aki rendbe szeretné 
hozni magát, annak lehetősége van 
arra, hogy egy alapos zuhanyozás után 
térítésmentesen beüljön a fodrász-

székbe. Egy férfi-női fodrász egész nap 
a vendégek rendelkezésére áll. Amíg a 
frizura készül, az összes ruhát – a ho-
zottat is – egy órán belül ki lehet mo-
satni a rendelkezésre álló három mo-
só-szárító automatában, és a szeretet-
szolgálat munkatársai készek kivasal-
ni is, amit kell. Ha az öltözék pótlásra 
szorul, az adományba kapott ruhákból 
méret szerint választhatnak az igény-
lők. Aki minderre rászánja az idejét, az 
jóllakottan, jól ápoltan és jól öltözötten 
távozhat. Akinek ilyen a megjelenése, 
eleve jobb eséllyel talál munkát, sőt 
talán segítséget is magának. 

A fedél nélkül lévőknek a Baptisták 
Bánya utcai szállóján biztosítanak 
szállást, sőt többüknek közmunkás 
foglalkoztatást is. Jelenleg a 29 köz-
foglalkoztatott közül hatan dolgoznak 
abban a faüzemben, ahol az önkor-
mányzatnál igényelhető, szociális célra 
felhasznált tűzifát állítják elő a Kőkert 
által hozott alapanyagból. Ebben a for-
mában tehát rászoruló segít a rá-
szorulónak.

A Kőbányai Önkormányzat az idei télen is folyamatosan biztosítja 
a lehetőséget a szociális tűzifa igénylésére azoknak, akiknek a 
tüzelő beszerzése anyagi gondot jelenthet. Az önkormányzati 
rendelet szerint természetbeni támogatás keretében szociális 
tűzifa abban az esetben adható, ha a családban élő kérelmező 
jövedelme nem haladja meg a 128 500 forintot, egyedül élő sze-
mély esetén pedig a 156 750 forintot. Az egy alkalommal igényel-
hető tűzifamennyiség legfeljebb 4 köbméter, de akik tudnak 
gondoskodni egyszerre nagyobb mennyiségű tűzifa tárolásáról, 
azok a támogatást összevontan is igényelhetik. A kérvényezett 
tűzifát előre egyeztetett időpontban, összevágott állapotban a 
Kőbányai Kőkert Nonprofit Kft. munkatársai szállítják a helyszín-
re, de a teherautóról ömlesztve leborított faanyag behordásáról 
és további aprításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia.

Kőbánya legújabb testvértelepülése, az 
Olimposz lábainál, az Égei-tengertől nem 
messze fekvő kisváros, Litochoro látta 
néhány napra vendégül a Kőbányai Ön-
kormányzat és a Kőbányai Görög Önkor-
mányzat küldöttségét. Az ottaniak nagy 
barátsággal fogadták a vendégeket, be-
mutatták a 7000 lakossal rendelkező kis-
város nevezetességeit, és eszmét cserél-
tek az önkormányzati feladatokról. A két 

település közötti megállapodást Cons-
tantinos Dimopulus polgármester és 
Radványi Gábor alpolgármester írta alá. 
Az együttműködési megállapodás első 
gyakorlati eredményeként már a nyáron 
görög diákokat láttunk vendégül Balaton-
bogláron, és mint Radványi Gábor alpol-
gármestertől megtudtuk, jelenleg folyik a 
kőbányai középiskolások litochorói nya-
raltatásának megtervezése.

Önkormányzati küldöttség testvérvárosunkban

Segítség egész évben

Tűzifa a rászorulóknak

Az Újhegyi lakótelepen élőknek immár nem szük-
séges a Szent László téri önkormányzati ügyfél-
szolgálatot felkeresniük, mert október 10-től az 
Újhegyi Közösségi Ház szomszédságában is üze-
mel egy kihelyezett ügyfélszolgálat. 

A két ügyintézővel működő iroda általános ügy-
félszolgálatként az önkormányzat illetékességébe 
tartozó ügyfajtákkal foglalkozik. Profiljukhoz tar-
toznak a szociális ellátások, az általános hatósági 
ügyek, a lakásügyek, köztük az önkormányzati 
bérlakásokat érintő lakáspályázatok, valamint a 
zöldhulladékgyűjtő zsákokat is itt vehetik át a jogo-

sultak. Az újhegyi ügyfélszolgálatnál mindent el 
lehet intézni, amit a központi ügyfélszolgálaton. 
Sőt, mint megtudtuk, a munkatársak készséggel 
adnak személyesen vagy telefonon eligazítást azzal 
kapcsolatban, hogy a hozzájuk nem tartozó köz-
igazgatási ügyekben mit, hol és hogyan kell intézni. 

A hivatal helybe megy

A kihelyezett ügyfélszolgálat címe: 
Újhegyi sétány 16. 

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.30–17.30,
szerda: 8.30–16.00, péntek: 8.30–13.00

A tűzifa-igénylési kérelmet 
jövedelemigazolásokkal együtt 

a Polgármesteri Hivatal központi 
(Szent László tér 2–4.) 

és kihelyezett (Újhegyi sétány 16.) 
ügyfélszolgálatainál 

lehet benyújtani.

Közlekedési balesetek alakulása 
Kőbányán 2016 első 9 hónapjában 
2015-höz képest

halálos kimenetelű: –33,3%
súlyos: –16%
könnyű: +17%

A térfigyelő kamerák felvételeinek bizonyítékként való felhasználása 
az év első 9 hónapjában

Bűn-
cselekmények

lopás
garázdaság

rablás

kifosztás
emberölés,

testi sértés
becsületsértési ügy  

10

5 2 1 1
1

10
Szabály-
sértések

1
1

9

22

baleset

eltiltás alatti járművezetés
lopás

szabálytalan parkolás

tiltott kéjelgés

Kovács Róbert polgármesternek Keszthelyi Péter, 
a BKIK Tagcsoport Elnökök Kollégiuma elnöke 
adta át az elismerést
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Hirdetés

Az ünnepi asztal legyen valóban ünnepi!

Segítség 
rászorulóknak
Nincs szívszorítóbb annál, mint amikor 
valakinek még karácsonykor is nélkü-
löznie kell akár szerető társaságot, akár 
az ünnepi étellel megrakott asztalt. 
A Kőbányai Önkormányzat erkölcsi köte-
lességének érzi odafigyelni és gondos-
kodni a városrészben élő nélkülözőkről, 
idősekről, nehéz anyagi helyzetben lévő 
családokról. Az önkormányzati képvise-
lők, felnőtt- és gyermekháziorvosok, vé-
dőnők, pedagógusok jelzései alapján a 
hivatal illetékesei is tudnak a legnehe-
zebb helyzetben lévőkről, akikről a lehe-
tőségekhez mérten gondoskodni kell. 
Ahogy ez tavaly is történt, 1600 tartós 
élelmiszert tartalmazó, 5000 forint érté-
kű ajándékcsomagot állíttat össze az ön-
kormányzat a rászorulóknak. 

A polgármester döntése alapján az 
önkormányzat anyagi támogatást ad a 
Baptista Szeretetszolgálatnak ahhoz, 
hogy a népkonyha asztalára karácsony-
kor ünnepibb ételek kerülhessenek. 
A Maglódi úti központban az év egészé-
ben, igénytől függően napi 4-500 adag 
egytálételt osztanak ki, amelyhez gyak-
ran péksüteményt vagy gyümölcsöt is 
adnak. Ehhez az állandó segítségnyúj-
táshoz az önkormányzat amúgy egész 
évben hozzájárul.

Családok adják kézről kézre a kis Megváltót

Idén is lesz betlehem
A hétéves hagyományainknak megfelelően 
az idei advent első vasárnapján ismét felál-
lítják a Nagycsaládosok Kőbányai Szent 
László Egyesületének tagjai a betlehemi 
jászolt a Szent László téren. Az installációt 
hét éve készítették az egyesület apukái, a 
szent család, a pásztorok és a többi sze-
replő alakja egy maszkmester munkája, a 
ruhákat pedig az anyukák varrták. 

A „Szállást keres a Szent család” nép-
hagyomány jegyében idén is lehetőség 
lesz arra, hogy egy éjszakára a jelentkező 
család befogadhassa magához a jászolból 
a kis Jézust – tudtuk meg az egyesület 
vezetőjétől, Himbergerné Kaszap Katalin-
tól. Ennek az lesz a rendje, hogy a jászol 
oldalán lévő e-mail címen jelentkezők 
este megbeszélés szerint elviszik, majd 
másnap reggel 8-ig visszahelyezik bölcső-

jébe a kis Megváltó alakját. A gyermek 
fekhelyében lesz egy papírlap, amelyen 
Balogh Attila plébános atya által megfo-
galmazott egy-egy ima szerepel. Tavaly 
annyira sokan jelentkeztek azzal, hogy el-
vinnék a kis Jézust, hogy kézről kézre járt 
egészen vízkeresztig, a Betlehem bontá-
sáig. Himbergerné Kaszap Katalin szent-
este a pásztorokat átöltözteti királyokká – 
elvégre Gáspár, Menyhért és Boldizsár 
csak december 24-én érkezett meg. 

Idén is minden adventi vasárnap 16 
órakor közös gyertyagyújtást is tartanak a 
betlehemnél. Ezeken a rövid, de bensősé-
ges összejöveteleken valamelyik felekezet 
lelkipásztora szól néhány szót, majd kis-
gyerekek adnak elő karácsonyi verseket, 
énekeket, végül közösen énekelnek kará-
csonyi dalokat.

Adjunk a húroknak… és a rászorulóknak is! 
címmel hatodik alkalommal idén is lesz 
jótékonysági koncert a Kösziben. Dr. György 
István, Póka Egon és zenészbarátaik eddig 
12 millió forint adományt gyűjtöttek össze, 
amelyet hátrányos helyzetű kőbányai és 
kispesti gyerekek nyaraltatására, illetve 
más jótékony célokra fordítottak. 

Az immár hagyománnyá vált jótékonysá-
gi koncertsorozat úgy indult, hogy dr. 
György István kormánymegbízott – aki gye-
rekkora óta gitározik – még kőbányai pol-
gármestersége idején barátságot kötött 
Póka Egon basszusgitárossal, a Kőbányai 
Zenestúdió alapítójával. Először 2011-ben 
szerveztek közösen jótékonysági koncertet, 
amelyet azóta minden évben megismétel-

nek. Legutóbb több mint 2 millió forint 
adomány gyűlt össze az egyébként ingye-
nes koncerten, úgyhogy idén is hasonló 
adakozókedvre számítanak. 

A koncert túl azon, hogy jótékony célokat 
szolgál, egyben kitűnő szórakozást is ígér, 
hiszen elhangzanak azok az ikonikus ma-
gyar rockslágerek (Régi csibészek, Gyöngy-
hajú lány stb.), amelyekről nem túlzás ki-
mondani, hogy a magyar kultúra szerves 
részeivé váltak. Az alkalmi formációban az 
említetteken kívül ott lesz Szakadáti Mátyás 
(dob), ifj. Tornóczky Ferenc és Sipeki Zoltán 
(gitár), Dósa Szelina és Radó Éden vokalis-
ták, valamint a Zenestúdió növendékei.
Időpont és helyszín: 2016. december 2., 

péntek 19.00 a Kösziben

Idén újabb ingyenes pályán lehet siklani

Jégkorszak Kőbányán

Az Újhegyi sétány felújítá-
sával az önkormányzat fő 
célja az volt, hogy a lakóte-
lep „főutcája” valódi közös-
ségi térként működjön és 
élettel teljen meg, a TÉR_
KÖZ pályázaton nyert tá-
mogatásnak köszönhetően.  
Annak máris vannak látható jelei a sétány 
már átadott, középső szakaszán, hogy e cél 
lassan megvalósul, és ezt erősítik az ünnepi 
időszak rendezvényei is. Advent kezdetével a 
sétány kivilágítva fogadja a járókelőket, ami 
sötétedés után is hangulatossá varázsolja a 
városrész központját.

Advent első vasárnapján, november 27-
én, délután 4-kor, a díszkivilágítás ünnepé-
lyes felkapcsolásával indul a programsoro-
zat az Újhegyi Közösségi Házban, illetve az 
előtte lévő jókora, félig fedett teraszon. 
A világítást Kőbánya polgármestere, Kovács 
Róbert kapcsolja be, a zenét pedig a Kőbá-
nyai Zenestúdió növendékei mint „utcazené-
szek” szolgáltatják. Advent első estéje a 
mézeskalácssütés jegyében telik majd. Szá-

mos kemencét fűtenek fel 
a nyitott területen, míg 
odabenn, a közösségi ház-
ban folynak majd az előké-
születek – a tésztagyúrás, 
a díszítés. Itt minden vál-
lalkozó szellemű jelentke-
ző elkészítheti a saját mé-

zeskalácsát, még a gyerekek is. Az elkészült 
mézeskalácsokat egy vitrinben kiállítják, 
hogy szavazás döntsön a mézeskalács-
szépségverseny győzteséről. Mindez kiegé-
szül krampampulifőzéssel és almasütéssel 
is. 

Advent minden vasárnapjára meglepe-
téssel készülnek a szervezők. December 
4-én, délután Luca széke faragás lesz gye-
rekeknek, természetesen egy fafaragó mes-
terember felügyelete mellett. 

Hagyományteremtő céllal a Bányató utca 
felőli szökőkút rácsára az adventi ünneplők 
szerelemlakatokat helyeznek el, amelyek a 
férfi-nő kapcsolat erejét hivatottak kifejezni. 
A lényeg, hogy a lakaton szerepeljen a sze-
relmesek kereszt- vagy beceneve.

Karácsonyi előkészületek – Segítő szeretet hatja át Kőbányát

Adventi hangulat a kerületben

Megint jönnek a „Régi csibészek”

Jótékonysági koncert a Kösziben

Fényárban a sétány
KOSZORÚK A KÖRFORGALMAKBAN
Az önkormányzat a legapróbb részletekre is figyel annak érdekében, hogy a ke-
rület minél több pontjára varázsoljon karácsonyi hangulatot. Az elmúlt években 
már hagyománnyá vált a kerületben, hogy a Kőkert munkatársai a körforgalmak-
ban adventi koszorúkat helyeznek ki, és ez idén is így lesz. 

Adventi kulturális programok
Mikulás varázsórája 
– a Pódium Színház mesejátéka

Belépő elővételben Mikulás-csomaggal: 
1700 Ft, elővételben Mikulás-csomag nél-
kül: 1000 Ft, a program napján Mikulás-
csomaggal: 2800 Ft, a program napján 
Mikulás-csomag nélkül: 2000 Ft.
Köszi, december 3., szombat 14 óra

Mi van a puttonyban? 
– Domi Bábszínháza előadásában

Bohóctréfák, bábjáték és bűvészmutatvá-
nyok. A Mikulás a puttonyából a Manó se-
gítségével bábjátékot, bohóctréfákat, bű-
vészmutatványokat és ajándékot varázsol 
a gyerekeknek. Írta: Domonkos Béla. Dal-
szöveg: Tóth Krisztina
Újhegyi Közösségi Ház, december 4., va-
sárnap 10.30

Csillagszóró – karácsonyi műsor
Fellép: Máté Ottilia, Ötvös Csilla, Ócsai 
Júlia, Erdős Melinda, B. Tóth Magda, Csák 
József, Barabás Sándor, Fazekas József, 
Vígh Levente, a csepeli Mosolygó Dalkör, 
valamint Hegedűs Szabolcs és a Béres 
Ferenc kórus. Kísér: Hegedűs Valér zon-
gora- és orgonaművész. Rendező: Máté 
Ottilia
Kőrösi, december 10., szombat 14 óra 

Kreatív karácsonyvárás és kölyökszilvesz-
teri készülődés – napközis tábornapok a 
téli szünetre

Naponta kreatív, az ünnepekhez kapcsoló-
dó kézműveskedés és programok gyere-
keknek. Foglalkozások: reggel 8–16 óráig, 
ügyelet: reggel 7–8 és délután 4–5 óráig. 
Jelentkezés Thurzó Katalinnál, telefon: 
260-5041, thurzo.kata@korosi.org

Jézuskát várjuk! – kreatív játszóház
Szenteste közeledtével készüljünk együtt 
az ünnepre ajándékrejtő karácsonyfa ké-
szítésével! A belépés díjtalan! 
Újhegyi Közösségi Ház, december 24., 
szombat 10–12 óra

Az adventi készülődés, a karácsonyt megelőző várakozás 
időszaka tele van melegséggel és szeretettel, de ehhez az 
időszakhoz kapcsolódik az önmagunkkal és a világ dolgai-
val való számvetés is. Az önkormányzat idén is mindent 
megtesz azért, hogy ünnepi hangulatot varázsoljon a ke-
rületbe. Advent első vasárnapján Kovács Róbert polgár-
mester felkapcsolja Kőbányán a díszkivilágítást, amely 
idén is beragyogja a Szent László teret és a Kőrösi Csoma 
sétányt, valamint az Újhegyi sétányt, ahol nemcsak a köz-
terület, hanem a díszkivilágítás is megújult. Ünnepi pom-

pába öltöznek a körforgalmak is, a Mély-tónál pedig 
újra hatalmas fenyőfát állít az önkormányzat, amely a 
tavalyi adventi időszakhoz hasonlóan idén is új meg-
lepetéssel készül. Két ingyenes jégpályát nyit a 
korcsolyázni vágyó gyerekeknek, a Szent László 
téren november 15-től, az Újhegyi uszoda udva-
rán december 1-jétől. Kőbánya idén is igyekszik 
meghittebbé tenni a szépkorúak, az egyedülál-
lók és a családok ünnepét, mindazokét, akik 
szükséget szenvednek.

Két jégpályát is működtet ezen a télen a Kőbá-
nyai Önkormányzat a kerületben. A kisebbik 
pálya – amely valamivel nagyobb lett tavaly óta – 
ugyanott lesz, mint az előző évben: az önkor-
mányzat előtti parkoló területén. A 12,5 x 20 
méteres műjég november 15-től január végéig, 
időjárástól függetlenül várja a korcsolyázókat 
mindennap 9–20 óráig. 

A nagyobbik, 15 x 30 méteres műjégpályát az 
Újhegyi uszoda és strandfürdő területén építik 
fel és ugyanazokkal a feltételekkel üzemel majd, 
mint a másik, tehát bárki számára, saját felelős-

ségre, ingyenesen lesz használható. Ez utóbbi 
pálya december 1-jén nyitja meg kapuit és febru-
ár 28-ig lehet használni. Mindkettő telepítését és 
szakszerű üzemeltetését pályázaton nyertes al-
vállalkozó végzi. 

A Csajkovszkij parkban lévő 450 négyzetmé-
teres White Sharks (WS) jégcsarnok építéséhez 
és működtetéséhez az önkormányzat is hozzá-
járult. A támogatásnak köszönhetően délelőt-
tönként továbbra is ingyen korcsolyázhatnak a 
kőbányai óvodások és iskolások, és a térítéses 
időszakokban is változatlanul olcsó a belépők 

ára: felnőtteknek 700, 
gyerekeknek 550 fo-
rint. A „külsős” kor-
csolyázók általában 
délutánonként 14 és 17 
óra között, hétvégen-
ként pedig délelőtt 10 
órától használhatják az 
Ihász utcai csarnokot, a többi 
időben viszont beosztás szerint 
jéghokiedzések vannak és korcso-
lyaoktatás folyik.
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Köszönet és tisztelet illeti a hő-
söket, mert „kiharcolni az újkori 
Magyarország szabadságát és 
függetlenségét életük kockázta-
tása árán is mindennél fonto-
sabbnak tartották. Köszönheti a 
világ, hogy áldozatukkal  – ami 
akkor talán értelmetlennek tűnt 
– ’56 magyar forradalma olyan 
rést ütött a kommunizmus bás-
tyáján, amelyet a világrendszer 
1989-es összeomlásáig már so-
hasem tudott kiheverni” – fogal-
mazott ünnepi beszédében Bu-
dapest főváros kormánymegbí-
zottja. Dr. György István hangsú-
lyozta: „Mi, magyarok nem tűr-
jük a rabságot: mindig készek 

vagyunk harcolni a szabadsá-
gért, a nemzeti függetlenségért, 
ezekért az értékekért a legna-
gyobb túlerővel szem-
ben is felvesszük a 
harcot.” 

A Kösziben tartott 
ünnepi megemléke-
zésen részt vettek a 
kerület vezetői, képvi-
selői, kőbányai intéz-
mények, egyesületek 
képviselői. Kovács Ró-
bert polgármester az 
ünnepségen átadta 
Sőtér Károly szerző-
nek az ’56-os dalpá-
lyázat díját. A 60 évvel 

ezelőtti kőbányai eseményeket 
felidéző dalt a közönség is meg-
hallgathatta, majd a Tutta Forza 

zenekar és a Szent 
László Általános Iskola 
diákjainak közös műso-
ra következett.

Ezután a résztvevők 
fáklyás menettel vonul-
tak át az Éles sarokhoz, 
ahol az 1956-ban dúló 
heves harcok memen-
tójaként Emlékpontot 
avattak: egy méretes 
sziklára helyezett em-
léktáblát, a forradalom 
szimbólumaként ismert 
lyukas zászlóval.

Kőbánya dala a forradalomról

’56 őszén
Könnyűzenei dalpályázatot hirdetett a Kőbá-
nyai Önkormányzat az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulója alkalmá-
ból. A kiírás olyan dalszöveggel rendelkező 
művek megalkotását és lejátszását írta elő, 
amelyek stílusukban és hangulatukban mél-
tóak az ’56-os forradalom eszméjéhez, ma-
gyar nyelven írt dalszövegeik pedig nem nél-
külözik a szabadságharc valamely kőbányai 
vonatkozását.

A felhívásra 14 szerző, illetve zenekar 
jelentkezett, akik összesen 15 dalt küldtek 
versenybe. A versenyműveket egy három-
tagú szakmai zsűri értékelte: Póka Egon 
(basszusgitáros, zeneszerző), Horváth Attila 
(költő és dalszövegíró), és Maróthy Zoltán 
(gitáros, zeneszerző).

A beérkezett pályaművek többsége saj-
nálatos módon azonban nem felelt meg a 
pályázati feltételeknek, mert semmilyen mó-
don nem kapcsolódott a kerületben 60 évvel 
ezelőtt zajlott eseményekhez vagy a megtor-
lás időszakához. A zsűri az értékelhető pá-
lyaművek művészi értéke alapján ezért vé-
gül úgy döntött, hogy első és harmadik díjat 
nem, csak egy második díjat oszt ki. Ezt Ső-
tér Károly ’56 őszén című szerzeménye kap-
ta. A dalt a zsűri javaslatára és a pályázat 
kiírójának költségére újra hangszerelték és 
professzionális szintű stúdióban rögzítették. 

A hivatalos eredményhirdetés és a nyer-
tes zenemű bemutatására az október 23-i 
önkormányzati ünnepségen került sor. A dal 
a www.kobanya.hu oldalon is meghallgatható. 

A MI KŐBÁNYÁNKA MI KŐBÁNYÁNK

Az 1896-ban kialakított Királyi 
Országos Gyűjtőfogház már 
sokszor kapott új nevet, de a 
legtöbben „Gyűjtő” néven em-
legetik. A kezdetektől fegyhá-
zat, börtönt és fogházat ma-
gába foglaló intézményen 
belül a Kisfogház 68 magán-
zárkát és 156 közös zárkát 
foglalt magába, és többnyire 
politikai foglyokat zártak ide. 
A II. világháború előtt és köz-
vetlenül utána ide hozták az 
első fokon elítélteket, 1944-
ben pedig ide szállították a 
zsidó származású foglyokat.

Ahogy a politikai életben is, 
1949-től fordulat következett 
be a büntetőjogban, amely az 
osztályharc eszköze lett. A ra-
bokat dolgoztatták, a börtö-
nök személyi állományát le-
cserélték „megbízható elvtár-
sakra”. A foglyok kedvezmé-
nyeit elvették, nem írhattak 
levelet, nem fogadhattak láto-
gatót, nem tarthattak tisztál-

kodószereket. Orvosi kezelés 
1950 és 1953 között nem léte-
zett – igaz, Sztálin halála után 
minden börtönbe került egy 
ÁVH-s egészségügyi beosz-
tott. A gyakran szadista haj-
lamaikat kiélő primitív 
„smasszerek” politikai hűsé-
gük jeleként naponta alkal-
maztak erőszakot a foglyo-
kon.

A Kisfogház cellái közül a 
legnagyobb 6-szor 5 méteres 
volt, ahová a kivégzéshullám 
tetőfokán 10-12 ítéletre váró 
embert is bezártak. A pené-
szes falú, büdös, levegőtlen 
cellákban két szalmazsák, 
egy lehajtható asztal, egy ho-
kedli és egy vécécsésze volt 
található. A cellák egy részét 
a halálra ítélteknek jelölték 

ki, a szemközti zárkák sira-
lomházként szolgáltak. 

Ottjártunkkor gimnazisták-
nak tartottak kihelyezett törté-
nelemórát. A fiatalok jól látha-

tóan a Kisfogház nyomasztó 
légkörének hatása alá kerül-
tek: némán hallgatták tanáruk 
előadását, hosszan nézték a 
halálraítéltek fényképeit. Min-

den cellában kiállították azok 
fotóit, akik ott töltötték életük 
utolsó óráit, hogy aztán a ho-
mokkal felszórt vesztőhelyen 
meghallgassák újra az ítéletet, 
és a hóhér odavezesse őket az 
egyik bitó alá. 

Itt megmaradt minden úgy, 
ahogy a kádári megtorláskor 
volt. Cinikus módon a belügy 
még az eredeti bitókat és a 
köteleket is megőrizte egy 
raktárban, ennek köszönhető, 
hogy itt ma azok a kivégző-
eszközök vannak, amelyekkel 
Nagy Imre miniszterelnök és 
a többi félezer ember életét 
kioltották. 

Az 1956 utáni megtorlás fő színhelye: a kőbányai Kisfogház 

A Kisfogház Emlékhely 
kongó folyosóit, szűk és 
levegőtlen celláit ma is 
átjárja a halál. Csak az 
1956-os forradalmat kö-
vető megtorlás során 
229 politikai foglyot vé-
geztek itt ki, köztük Nagy 
Imre miniszterelnököt. 
Még egyszer ennyien le-
hettek azok, akiket poli-
tikai okok miatt, de köz-
törvényes vád alapján 
végeztek ki.

– Hadd tegyem fel a létező leg-
butább újságírói kérdést, amit 
ilyenkor szoktak: mit jelent 
önnek, az, hogy nyert?

– Nagy örömet természe-
tesen, mi mást! Annál is in-
kább, mivel ízig-vérig kőbányai 
vagyok, nagyon szeretek itt élni, 
ráadásul ’56-os családi kötő-
désem is van. A mostohaapám 
1956-ban szabadságharcos volt 
Debrecenben. Ült is érte sze-
gény! Gyerekkoromban nagyon 
sokat mesélt a forradalomról, a 
megtorlásról, a börtönévekről. 
A történetei mély nyomot 
 hagytak bennem. Nagyon saj-
nálom, hogy mostohaapám 
nem érhette meg azt, hogy az 
1956-os dalom sikert ért el. 
Valójában ő járt a fejemben, 
amikor a  szöveget írtam, még 
ha nem is Kőbányán harcolt, de 
ez nyilván Debrecenben sem 
volt nagyon más.

– Ezek szerint ezt a dalt kife-
jezetten a pályázatra írta?

– Igen, a Kőbányai Hírekben 
olvastam a felhívást. 

– Ha tangóharmonikás, miért 
nem szerepel benne ez a hang-
szer?

– Úgy éreztem, a harmonika 
hangja nem azt a hangulatot 
adta volna a számnak, amit én 
szerettem volna, ezért szinteti-
zátorra írtam, és a Sungroove 
trió másik két tagjával, Burkus 
Brigittával és „blekmur”-ral 
játszottuk, énekeltük fel. Ter-
mészetesen ez csak egy vázlat 
volt a zsűri számára, amit érte-
lemszerűen hangszerelni kel-
lett. A stúdióban lett teljesen 
készen a dal, ahol végül kísérő-
zenészekkel felvettük. A szö-
veghez pedig Orbán Éva inter-
júkötetéből vettem az ihletet, 
ott találtam kőbányai vissza-
emlékezéseket.

Sőtér Károly: mostohaapám is ’56-os hős volt

Kőbányai zenész nyerte 
a dalpályázatot

A halál előszobája
Eörsi László: Kőbánya 1956

Fegyveres ellenállás 
a X. kerületben
Új kötet látott napvilágot a Kőbányán 1956-ban történt esemé-
nyekről, szereplőkről, sorsokról. A szerző, Eörsi László törté-
nész a levéltárakban és magánkézben fellelhető dokumentu-
mokat tudományos igénnyel gyűjtötte össze, szerkesztette, 
írta, kommentálta. Keze nyomán egy laikusok számára is ér-
dekfeszítő olvasmány, egy 90 oldalas, korabeli fényképekkel 
illusztrált kötet született. A könyvet az 1956-os Intézet Alapít-
vány adta ki a Kőbányai Önkormányzat támogatásával. Eddig 
kevés figyelem irányult a X. kerületben történt eseményekre, 
pedig a honvédség készletéből szerzett/kapott hat légvédelmi 
ágyúnak, illetve a sok száz helybeli, többnyire munkásokból és 
fiatalokból álló felkelőnek köszönhetően az ellenállás egyik 
legtovább kitartó gócpontja maradt, ahol a szovjet hadsereg 
nagy árat volt kénytelen fizetni a magyar szabadságharc leve-
réséért. 

A Kisfogház Emlékhely 2001-ben az Igazságügyi Minisztérium 
és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága segítségével, 

a Politikai Foglyok Szövetségének alapító elnöke, 
Fónay Jenő egykori halálraítélt kezdeményezésére jött létre.

Mi sem adhatott volna hangulat szem-
pontjából hitelesebb hátteret az októ-
ber 6-i önkormányzati megemlékezés-
nek, mint a szakadó esőben az ernyők 
kopogása, amelybe a tárogató bús 
hangja vegyült. Az Új köztemetőben a 
’48-as magyar hősök sírjai mellett tar-
tott eseményen részt vett Kovács Ró-
bert polgármester, a Kőbányai Önkor-
mányzat, a pártok, egyes állami intéz-
mények és helyi iskolák képviselői.

„Olyan pillanat volt a magyar sza-
badságharc tábornoki kara legjavának 
– és további 150 hazafinak – a kivég-
zése, amit nem sikerült feldolgoznunk 
maradéktalanul, ezért e traumát a 
mai napig nem hevertük ki” – hangsú-
lyozta megemlékező beszédében Ko-
vács Róbert polgármester. Az aradi 
kivégzéssorozatért egy magyargyűlö-
lő, bomlott elméjű táborszernagy, Ju-

lius Jacob von Haynau, és egy birodal-
mát erőszakkal is egyben tartani 
akaró Habsburg Ferenc József csá-
szár a felelős. Az elrettentést szolgáló 
szokatlanul durva megtorlás sem jo-
gilag, sem erkölcsileg nem volt iga-
zolható, így felháborodást váltott ki 
szerte Európában, de még a szabad-
ságharc tényleges elfojtói, az oroszok 
körében is. Az önállóságra és polgá-
rosodásra törekvő magyar nemzet 
büntetését célzó megtorlás okozta 
sebekre a későbbi kiegyezés sem ho-
zott teljes gyógyírt.

Az ünnepségen Réti Dávid, a Szent 
László Gimnázium diákja szavalt, 
majd Bede Péter tárogatóművész 
szólaltatta meg hangszerét, végül 
pedig a résztvevők főhajtás kíséreté-
ben elhelyezték koszorúikat a ’48-as 
hősök emlékkeresztjénél. 

Beszéd, dal, fáklya és emlékpont Kőbányán

’56 rést ütött 
a kommunizmus falán

Hirdetés

Silye Sámuel, a kerület mártírja
Kőbánya hősét, Silye Sámuelt a kerület idén posztumusz dísz-
polgárai közé fogadta. A 24 éves „kulákfiú”, aki csak vaseszter-
gályos lehetett, a forradalom ideje alatt sorkatonaként szolgált 
a kőbányai légvédelmi tüzérezredben. 1956. október 30-án be-
választották alakulata Forradalmi Katonai Tanácsába, majd ami-
kor november 4-én hajnalban megindultak a szovjet csapatok 
Budapest ellen, Silye egysége először a Csajkovszkij parkban, 
később a Sörgyár melletti üres telken foglalt el tüzelőállást. 
A  katonák közül tucatnyian önként csatlakoztak a forradalmá-
rokhoz. Silye és társai az Éles saroknál vették fel a harcot a tá-
madókkal. Itt két löveggel napokon át védték Kőbánya „bejára-
tát”, három harckocsit és egy páncélautót semmisítettek meg, 
miközben ő maga is könnyebben megsebesült. Miután a harc 
már értelmetlenné vált, a Bajcsy kórházban segédkezett. 

1959 nyarán, két hónappal nősülése után tartóztatták le. 
A hadbíróság több társával együtt halálra ítélte. 1959. november 
21-én a Kozma utcai börtönben kivégezték. 

A szabadságharc 
mártírjaira emlékeztünk

Sőtér Károly kőbányai zenetanár ’56 őszén című szerzemé-
nye nyerte az 1956-os dalpályázatot. A muzsikus tangóhar-
monikát oktat a Kroó György Zeneiskolában, hétvégenként 
pedig a Sungroove partizenekarral mint billentyűs-énekes 
lép fel rendezvényeken. 

Sőtér Károly
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„Hetvenéves vagyok, de lelkem 
mélyén még mindig ugyanaz a 
feladatom: helyes útra téríteni 
az elbotlottakat, jóra nevelni a 
fiatalokat” – nyilatkozta lapunk-
nak Lados Józsefné Erzsi néni, 
a Richter Aranyanyu-díj egyik 
döntőse, aki fővárosi fegyintéze-
tekben nevelőtisztként foglalko-
zott fiatalokkal. „Imádom a ka-
maszokat! Annyira bizonytala-
nok, tele vannak ambícióval, de 
önmagukat sem értik, a világot 
is csak félig, közben ezer elvá-
rásnak kell megfelelniük” – 
mondta a bűnmegelőzési szak-
ember. „Nehéz nekik, segíteni 
kell őket tartani a jó irányt. 
A  Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány kuratóriumi tag-
jaként már szinte minden kőbá-
nyai nyolcadikost elvittem bör-
tönlátogatásra, hogy tapasztal-
ják meg közvetlenül azt a vilá-
got, lássák meg, milyen vékony 
a vonal a kint és a bent között, 
hogy kevés van az életben, ami 
fekete és fehér” – fogalmazott. 

Erzsi néni szerint a mostani 
tizenévesek egyik fő problémá-

ja, hogy a felnőttek nem fordíta-
nak rájuk elég figyelmet, pedig 
szomjazzák az iránymutatást; 
nem a prédikációt, hanem az 
őszinte szót. „A Gyakorló utcá-
ban élek, és a minap az Örs 
vezér terén egy csapat kölyköt 
láttam ücsörögni, bagózni. 
Odamentem, megkérdeztem, 
leülhetek-e, közéjük. Hellyel kí-
náltak, beszédbe elegyedtünk, 
egykettőre megnyíltak. Kisült, 
egyikük lopott valamit, nemso-
kára be kell vonulnia Tökölre. 
Nagy lakli létére elpityeredett. 
Legszívesebben megsimogat-
tam volna, de inkább praktikus 
tanácsokkal láttam el, mire fi-
gyeljen oda, hogy minél kisebb 
legyen a baj. Bennem a nő és a 

BV-tiszt szerepe folyamatos 
harcban állt, de nem lehetek 
mindenki anyukája, ezt meg 
kellett tanulnom kezelni” – me-
sélte Lados Józsefné.

Kérdésünkre, hogy hogyan 
lett nevelőtiszt, félig viccesen 
azt válaszolta: imponált neki az 
egyenruha, csak a női fegy-
őrökkel nemigen jött ki, ezért 
csakhamar ő lett az ország első 
női nevelőtisztje – férfi körlet-
ben. „Hozzám segítségért, em-
beri szóért fordulhattak és szá-
míthattak is rám a fiúk. Én nem 
az ítéletet néztem, hanem csak 
az embert magát, a jót keres-
tem és erősítettem minden 
fogvatartottban” – tette hozzá a 
Richter Aranyanyu-díj döntőse.

Harminc év szolgálat a büntetés-végrehajtás falai között

Tévelygők nevelője
A Richter Aranyanyu-díj döntőbe jutott jelöltjeinek egyike pedagógus kategóriá-
ban Lados Józsefné. A Gyakorló utcai lakótelepen élő Erzsi néni 30 évig volt 
nevelőtiszt különböző budapesti fegyintézetekben. Bűnmegelőzési szakember-
nek mondja magát, de nyilvánvalóan született pedagógus, aki él-hal a kamasz-
korú gyerekekért. 

A Richter Aranyanyu-díj nőknek szól és célja a nők társadalmi 
megbecsülésének és önbecsülésének növelése. Olyan oktatás-
ban, egészségügyben és szociális szférában dolgozó nőket kutat 
fel, mutat be és díjaz, akik bár bizonyítják különleges erejüket, 
kiválóságukat, mégis csekély anyagi és erkölcsi elismerésben 
van részük. A díjat 2011-ben alapította Rácz Zsuzsa író, a Teréz-
anyu-könyvek szerzője és a Richter Gedeon Nyrt. 

A kőbányai református gyüle-
kezet is megünnepli, hogy a 
reformáció jövőre lesz 500 éves. 
Október 1-jén elindították azt 
az egy évig tartó programsoro-
zatot, amely során a vasárnap 
esti istentiszteleteken végig-
magyarázzák először a Tízpa-
rancsolatot, majd a Miatyánkot, 
végül az Apostoli Hitvallást. 
Mindhárom téma körüljárása 
„nagy falat” teológiai értelem-
ben, ugyanakkor méltó felké-
szülésnek tartják a gyülekezet 
számára a közelgő évfordulóra 
– nyilatkozták lapunknak dr. 
Szilágyi-Sándor Gabriella és 
Szilágyi-Sándor András refor-
mátus lelkészek.

Az évfordulóra emlékoszlopot 
állítanak a templomkertben, 
amelyre felvésetik a keresztény 
ember erkölcsiségének leg-
alapvetőbb mércéjét, a Tízpa-
rancsolatot. Az emlékoszlopot 
az utca felé fordítva helyezik el, 
azokhoz is szólva, akikhez csak 
ritkán jut el Isten igéje. 

A lelkészházaspár elmondta, 
hogy a kőbányai reformátusok 
számát nehéz megbecsülni, 

egyrészt, mert folyamatosan 
cserélődik a gyülekezet, más-
részt azért, mert sok családdal 
csak akkor alakul ki kapcsolat, 
amikor valamilyen egyházi 
szolgálatot (keresztelés, kon-
firmáció, esküvő vagy temetés) 
igényelnek. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy a hittanra járó 
gyerekek jó részénél nincsen 
meg a vallásos családi háttér, 
otthon nem imádkoznak, nem 
beszélgetnek velük a szülők 

Isten dolgairól. „A gyülekezet-
ben sok az erdélyi és kárpátal-
jai, ők hozzák magukkal refor-
mátus gyökereiket, és sokan 
vannak, akik érettebb korban 
térnek vissza a templomba, hi-
szen erőt adó fegyver aligha 
van jobb az élet kihívására, mint 
amit Isten és a Szentírás kínál 
fel. Az európai életformánk 

nem kedvez az elmélyülésnek, 
holott a kérdéseink hasonlóak. 
Az új kihívások miatt az egyhá-
zat folyamatosan újítani kell, 
igazodva az örök és változatlan 
Szentírás mércéjéhez. „A Tíz-
parancsolatból ugyan melyik 
nem aktuális ma? Szomorú, 
hogy az európai népesség eltá-
volodott gyökereitől, köztük a 

hitétől. Igenis ki kell mondani: 
mi keresztények vagyunk, és 
hitünkből, etikai normáinkból 
nem engedünk! – hangsúlyozta 
a lelkész, amihez a tiszteletes 
asszony hozzáfűzi: számára 
nagy kérdés, hogy vajon nem 
próbatételként kapja-e Európa 
kereszténysége azt, ami az új 
népvándorlás kapcsán éri? 

A reformáció 2017-es emlékévéhez kapcsolódva a 
Kőbányai Református Gyülekezet is megemlékezik 
a protestantizmus 500 évvel ezelőtti születéséről, 
hitéleti és etikai alapjairól.

Az egyházat folyamatosan újítani kell

Évfordulóra készülnek a reformátusok

Luther Márton wittenbergi szer-
zetes 1517. október 31-én 95 té-
telben tiltakozott a búcsúcédula-
árusítás ellen. A mainzi érsek-
nek írt levél nyomán kiéleződő 
konfliktus egyházszakadáshoz 
és vallásháborúkhoz vezetett, 
majd az egyház megreformálá-
sára indult mozgalom nyomán 
számos protestáns egyház jött 
létre. A közösségek komolyabb 
feszültségek nélkül élnek egy-
más mellett, és az 500. évforduló 
is a keresztyén hit közös lénye-
géről szól. 

50 éves a Táncdalfesztivál cím-
mel zenés műsorral kedveske-
dett a Kőbányai Önkormányzat a 
kerület nyugdíjasainak az Idősek 
Világnapja alkalmából. A Kőrösi 
Kulturális Központ színházter-
mét zsúfolásig megtöltötték a 
szépkorúak, akik a polgármester 
köszöntője után Poór Péter, Za-
latnay Sarolta és Soltész Rezső 
műsorát élvezhették, akikhez 
Molnár György és a Koncertze-
nekar adta a zenei kíséretet. 

„Nem az öregedés miatt ha-
gyunk fel álmaink követésével, 
hanem az álmok hiányától kez-
dünk el öregedni” – idézte Gab-
riel García Marquez Nobel-díjas 
írót köszöntőjében a polgár-
mester. Kovács Róbert elmond-

ta: büszke arra, hogy Kőbányát 
Idősbarát Önkormányzat Díjjal 
ismerték el, de még nagyobb 
öröm a számára, hogy mind 
több aktív és energikus idős kő-
bányait lát, akik sportversenye-
ken indulnak, kirándulnak, nor-
dic walkingolnak, részt vesznek 
a Nyugdíjas Akadémia és a 
KESZE programjain, indulnak a 
Senior Tízkarikás Játékokon, a 
„Ki mit tud?”-on, a tanfolyamo-
kon, sütiversenyeken, vetél ke-
dőkön és képzőművészeti pályá-
zatokon. 

A polgármester az esten 
adta át az amatőr kézműves 
pályázatra beérkezett alkotá-
sok díjazottjainak az elismeré-
seket is.

Október 1. a mellrák elleni küz-
delem világnapja. Az alkalomból 
a Magyar Rákellenes Liga Kőbá-
nyai Alapszervezete Kovács Ró-
bert polgármester fővédnöksége 
mellett előadást rendezett a Kő-
rösi Kulturális Központban. Wee-
ber Tibor alpolgármester nyitó-
beszédét követően dr. Bittner 
Nóra főorvos, a liga elnöke be-
szélt a betegségek megelőzésé-
ről. Mint mondta, a mellrák ki-
alakulásának esélyét is nagy-
mértékben növeli a dohányzás, a 
mozgásszegény életmód, az 

egészségtelen táplálkozás és a 
stressz. A kockázatokat viszont 
csökkenti a rendszeres önvizs-
gálat, illetve a kétévenként java-
solt mammográfiai szűrés, 
amely jobb helyeken már kímé-
letesebb módon, korszerűbb 
eszközökkel történik, mint ahogy 
azt sokan a múltból ismerik. 

Dr. Simon Tamás professzor 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
akinél daganatot diagnosztizál-
tak, merjen kérdezni orvosaitól, 
mert joga van a kielégítő vála-
szokhoz. A modern emlősebé-

szetről szóló előadásában dr. 
Kelemen Péter plasztikai sebész 
főorvos hangsúlyozta: a mellrák-
kal szemben a sebészi beavatko-
zások a leghatékonyabbak, de 
annak nyomát a helyreállító se-
bészet már teljesen el tudja tün-
tetni, ezáltal a nők az életmentő 
műtét után ismét visszanyerhe-
tik testük eredeti formáját, visz-
szakapva önbizalmukat, orvosol-
va lelki traumáikat.

Az előadások után a résztve-
vők figyelemfelhívó sétát tartot-
tak a városközpontban.

Az Újhegyi lakótelep „főutcája”, 
az Újhegyi sétány több ütemben 
kap teljesen új arculatot. Ebből 
a legnagyobb, középső szakasz 
már elkészült, a sétány két 
végén lévő rövidebb szakaszok 
pedig várhatóan egyszerre újul-
nak meg. A munkák félidejében 
egy lakossági közmeghallga-
tást tartottak október 5-én az 
Újhegyi Közösségi Házban, ahol 
Kovács Róbert polgármester 
mellett Szakács Barnabás 
mérnök és dr. Mátrai Gábor 
önkormányzati képviselő vála-
szolt a kérdésekre. 

„A második és harmadik 
ütem megvalósítása előtt azért 
fontos megismernünk a kör-
nyékbeliek véleményét, hogy a 
jogos észrevételeket, kéréseket 
figyelembe lehessen venni az új 
szakaszok tervezésénél” – 
hang  súlyozta köszöntőjében 
Kovács Róbert. 

A tervező, Szakács Barnabás 
prezentációjában elmondta: a 
’70-es évek szellemében szüle-
tett sétány fő hibája a jellegte-
lenség, az igénytelen anyagok 
használata és sok helyütt a 
praktikum hiánya. Ő viszont egy 
olyan akadálymentes sétányt ál-
modott meg, amelynek van eleje 
és vége, ahol a járdák nyomvo-
nala nem rajzasztalon lett kita-

lálva, hanem az évtizedek alatt 
kitaposott ösvényeken halad, és 
ahol minden generáció megta-
lálja a saját igényének megfele-
lő részeket. Ahhoz, hogy a sé-
tány élettel teljen meg, az üzle-
teknek és vendéglátóhelyeknek 
jól láthatóaknak és jól megkö-
zelíthetőeknek kell lenniük. 

A sétány két végét két különle-
ges műalkotás jelzi majd: egy-
egy 15 méter magas oszlop, 
amely felhőket tart, és színes 
reflektorok gomolygó fényjátékot 
varázsolnak a belőle kibocsátott 
párafelhőből. A víz máshol is lát-
ványelem lesz, így például egy 
páraoszloperdőben vagy a járdá-
ból előbukkanó szökőkútrend-
szerben is. Lesznek játszóterek 
különböző korosztályoknak, lesz 
rengeteg pad és megújul a teljes 
zöldfelület is, ahol pedig jelentős 
szintkülönbségek adódnak, kor-
látok segítik az idősek járását. 
A hozzászólók közül többen kér-
ték, hogy több háttámlás pad le-
gyen, több korlát segítse a moz-
gásukban korlátozottakat, a 
buszmegállóban pedig legyen 
árnyék. 

Dr. Mátrai Gábor képviselő 
emlékeztetett: a belső utak és 
parkolók nagy része már el is 
készült, 5 év alatt pedig összesen 
60 ezer négyzetméternyi aszfalt-

felület újul meg, amiből 2017-re 
14 ezer négyzetméter jut. A pol-
gármester elmondta: a kerület 
fő közlekedési útvonalainak fel-
újítása a fővároshoz tartozik, 
amely bekérte a 2020-ig tartó 
uniós fejlesztési ciklusra vonat-
kozó igényeket a kerületektől. 
Kőbánya 10 főútvonalat jelölt 
meg, amelyeknek kéri sürgős és 
teljes körű felújítását. De hogy 
ebből mi valósul meg, azt nem 
tudni, hiszen hatalmas a fővárosi 
elmaradás. Ezzel szemben a ke-
rületi utak és járdák felújítása a 
tervezett ütemben halad.

Előadások a mellrák elleni küzdelem napján

A kockázat csökkenthető

Lakossági meghallgatáson mutatták be a terveket

Folytatódik az Újhegyi sétány megújítása
Az Újhegyi sétány megújulásának félidejében la-
kossági fórumon ismertették a nagyközönséggel a 
terveket.

Megidézett Táncdalfesztivál 
az Idősek Világnapján



Kőbánya nagyon sok képző- 
és iparművésszel büszkél-
kedhet, azonban rájuk is igaz 
az, ami minden mai művész-
re: mivel kicsi a fizetőképes 
kereslet, nehezen élnek meg 
alkotói munkájukból. Az ön-
kormányzat jó példával igyek-
szik kultúrafogyasztásra, mű-
tárgyvásárlásra ösztönözni az 
erre fogékony magánszemé-
lyeket, cégeket, ezért felhívást 
tesz közzé művészeti alkotá-
sok megvásárlására 3 millió 
forint összértékben. A pályá-
zatra minden Kőbányán élő 
vagy itt alkotó képző- és ipar-
művész jelentkezhet műfaji 
megkötés nélkül, de kizárólag 
zsűrizett alkotásokkal. Elő-
ször a műtárgy fotóját kell el-
juttatni az önkormányzathoz, 
majd az előválogatást követő-

en az alkotókat írásban érte-
sítik arról, hogy a kiválasztott 
műveket hova, milyen idő-
pontra kell beszállítani, hogy 
a végleges döntés meghoza-
tala előtt a zsűri meg tudja 
tekinteni.

A megvásárolt alkotásokat 
egy kiállításon tekintheti meg 
a közönség, amely szavazhat 
is kedvenc műtárgyára. A 
művek végül az önkormány-
zat és intézményeinek irodáit, 
ügyfélszolgálati helyiségeit 
díszítik majd.

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

VARGA JÁNOS PROJECT FEAT. STURCZ QUARTET
Instrumentális progresszív rock, fúziós world 
music, akusztikus zene és látványos dobshow – a 
szuperkoncerten a klasszikus zene és a rock 11 
kiváló muzsikus tolmácsolásában találkozik.
November 13-án, vasárnap 19 órakor a Kőrösiben

THE GARLAND BAND – Garland világa, My Infinity 
lemezbemutató koncert 

Világzenei pop-jazz dalaikat az ének és a gótikus 
ír hárfa mellett a percussion teszi egyedivé. 
November 23-án, szerdán 19 órakor a Kőrösiben

DIÓTÖRŐ – Marika álma: Csajkovszkij balettje nyomán 
Hangverseny a Tutta Forza előadásában
November 27-én, vasárnap 15 órakor és 18 óra-
kor a Kőrösiben

KIÁLLÍTÁSOK

HELEN WOMACK: JÓPIPA BLACKJACK
November 8-tól december 4-ig a Kő-Café Galériában. 

PRAZSÁKNÉ TORDAY CSILLA, MATÓCZA IBOLYA, 
DR. VÁRADI KLÁRA ÉS MUZSLAI SIMEON: JELENÉSEK

November 9-től december 9-ig az Újhegyi Közös-
ségi Házban

E. SZABÓ MARGIT TEXTILMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
November 11-től december 4-ig a Kőrösi Galériában

SZÍNHÁZI PROGRAMOK

VILÁGKÉP – KEPES ANDRÁS ELŐADÓI ESTJE
Boldogan élünk, míg meg nem halunk? Ágyban 
vagy agyban dőlnek el a nemi szerepek? Ház, há-
zasság, boldogság? Hűségről és hűtlenségről.
November 4-én, pénteken 19 órakor a Kösziben

AZNAVOUR – zenés pillanatképek a sanzon királyá-
nak életéből

Az Urartu Örmény Nemzetiségi Színház előadása 
a francia sanzon koronázatlan királyáról, az ör-
mény származású Charles Aznavourról.
November 6-án, vasárnap 18 órakor a Kösziben

JOHNNIE MORTIMER–BRIAN COOKE–SZOLNOKI 
PÉTER–DUBA GÁBOR: PASIK A PÁCBAN

Zenés vígjáték két részben a Gergely Theáter elő-
adásában
November 20-án, vasárnap 15 órakor a Kőrösiben

Versek és balladák valamely ritmusban általunk...   
Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival 

A Zichy Szín-Műhely előadása.
November 30-án, csütörtökön 15 órakor a Kösziben

GYERMEKPROGRAMOK

LEGOKIÁLLÍTÁS A BRICK GALAXY KLUBBAL 
KÖZÖSEN

A Star Wars filmek ikonikus jelenetei, űrhajói és 
más járművei legóból.
November 11-12-én, pénteken és szombaton 
10–18 óráig, november 13-án, vasárnap 10–16 
óráig az Újhegyi Közösségi Házban

MÁLNA PARTI GYEREKEKNEK
A Kisvirág Kreatív Művészeti és Kulturális Cso-
port előadása. 
November 13-án, vasárnap 10.30 órakor a Köszi-
ben 

KOLOMPOS TÁNCHÁZ GYERMEKEKNEK
Zenés-mesélős, játékos-táncos mókázás. 
November 19-én, szombaton 10.30 órakor 
az Újhegyi Közösségi Házban

BOGYÓ KLUB ÉS TAPPANCS PARTI
Vetített mesék és lemosható ujjfesték. 
November 19-én, szombaton 10.30 órakor az Új-
hegyi Közösségi Házban

PANNI, A PÖTTYÖS LABDA 
Babaszínházi előadás babáknak
November 27-én, vasárnap 10.30 órakor a Kösziben 

– Besenyő Pista, a buddhizmus boldogságtana 
plusz Üzenet a liftből és Afrika? Hogy jön ez 
össze?

– Csípőből jön össze. Én ugyanis sokan va-
gyok. Mindig is sokan voltam, csak most kör-
vonalazódott, hogy hányan is. Mondjuk, nem 
tudom pontosan megmondani, hányan, min-
denesetre ahány karaktert eljátszom, azok 
mind bennem laknak valamilyen formában. 
A  civil énem, ahogy hétköznapi emberként 
gondolkodom, az az, amit a Kiderülés című 
előadáson a nagyérdemű elé tárok. Ez az én 
életfilozófiám, amivel nagyon szoros rokon-
ságban áll az összes marhaság. De nem ta-
gadnám meg Besenyőt meg Edebede bácsit 
sem, mert bennem vannak. Ha az ember egy 
nagyon komoly filozófiai gondolkodás során 
rájön arra, hogy a dolgok nem abban a formá-
ban léteznek, mint ahogy elgondoljuk, ahogy 
mások mondták, hanem rájön, hogy az összes 
dolog ráfogásból áll: ráfogjuk, hogy mi micso-
da, attól lesz a dolog az, ami. Gondoljunk bele, 
milyen az, ha egy nagyméretű babzsákra rá-
fogjuk, hogy fotel. Ez már teljes káosz! Nagy-
nagy szabadság van abban, hogy mire mit fo-
gunk rá! És ekkor jön a Besenyő, aki a valóság 
és a ráfogás ellentmondását dramatizálja 
teljesen elmebeteg módon. Az abszurd humor 

pont ezekre a tarthatatlan dolgokra világít rá. 
Merthogy a dolgok nem úgy vannak, ahogy 
vannak. A vicc úgy néz ki, hogy fölépítünk va-
lamit, és utána jól szétromboljuk a tetején, és 
akkor nevet föl mindenki, hogy ja, és ha-ha-
ha-ha-ha!

– Ilyen figurákkal, mint Besenyő T. T. (Tudato-
san Táplálkozó) István, hétköznap is lehet talál-
kozni, mondjuk egy lakótelepi lakógyűlésen…

– Vannak nálam sokkal Besenyőbbek!  Csak 
ők nem tudják, hogy ők a Besenyők. Sőt van-

nak oldalági Besenyők is. Meg jóságos Edebe-
de bácsik. Meséket mondanak. Mi meg jól 
bevesszük, aztán rájövünk, mekkora marha-
ság, és ettől jól érezzük magunkat. Vicces 
dolog rájönni, mennyi marhasággal etetnek 
minket. Tudniillik, ha rájövünk, hogy mi min-
den átverés, rögtön derűsen nézhetjük a vilá-
got, mert attól kezdve szabadabbak vagyunk, 
és ez a boldogsághoz vezető recept. Ez halál 
komoly! Mint Besenyő H. K. (Halál Komoly) 
István. Aki vagyok…

Laár András megmondja, mi hülyeség, mi nem az

A humor életfilozófiája
Az ikonikus KFT zenekar frontembe-
réből lett az eleinte brit humort meg-
honosító, később önálló arculatot öltő 
L’art pour l’art társulat Besenyő Pista 
bácsija és egy ország kedvence. Azon-
ban Laár András időről időre komoly, 
filozofikus arcát is megmutatja közön-
ségének, amikor buddhista papként 
tart életfilozófiai tanácsokkal és hu-
morral teletűzdelt stand-up előadást 
a hinduizmus, a kereszténység és a 
magyar javas hagyományok alapjain 
állva. Kőbányán a „Mi hülyeség, mi 
nem az?!” című műsorával lép fel. 

Százheten „foglaltak helyet” a Kő-
rösi Kulturális Központ színház-
termében: 107 mecénás, akiknek 
köszönhetően újrakárpitozták a 
nézőtér mind a 486 székét. A Kő-
rösi javára rendezett jótékonysági 
akció résztvevőinek Joós Tamás 
igazgató és fővédnökként Kovács 
Róbert polgármester mondott kö-
szönetet október 4-én.

A színházterem székei abból az 
összegből szépültek meg, amelyet 
az arany-, az ezüst- és a bronzfo-
kozatú támogatók adtak össze a 
Foglaljon helyet nálunk! című jóté-
konysági program keretében – 
hangsúlyozta Joós Tamás igazga-
tó. A mecénások 20, 15 és 10 ezer 
forintos támogatásaikért cserébe 
egy nevükkel ellátott kártyát kap-
tak a „szponzorált” szék hátára, 
emellett 20 százalék árkedvez-
mény illeti meg őket minden elő-
adásra. Mindez 3 évre szól és 
meghosszabbítható. Ezenkívül ne-
vüket tabló hirdeti a színházterem 
kerengőjében. A támogatók között 
ott van a polgármester, mindhá-
rom alpolgármester, valamint szá-
mos önkormányzati képviselő is. 
A program folytatódik, azonos fel-
tételekkel bárki csatlakozhat. 

Kőbánya közössége hagyomá-
nyosan összetartó – mondta ün-
nepi beszédében Kovács Róbert. 
A polgármester felidézte: annak 
idején az Óhegy park is társadal-
mi munkából született, a kerület 
óvodáiban és iskoláiban pedig 
példamutató gyakorlat, hogy a 
szülők évente egyszer társadalmi 
munkában kifestik a csoportszo-

bát, a tantermet. Ezzel nem csak 
az intézmény fenntartóját, az ön-
kormányzatot tehermentesítik, de 
egyúttal a szűkebb közösség ösz-
szetartozását is erősítik.  

Az ünnepi esemény fénypontja-
ként Bognár Szilvia és zenekara 

az alkalomhoz méltóan egy remek 
hangulatú világzenei koncertet 
adott, amelyben moldvai csángó 
dalok mellett megzenésített ver-
sek hangzottak el szaxofonos, gi-
táros és nagybőgős etno- és jazz-
zenei kísérettel.

Közadakozásból újrakárpitozták a Kőrösi színháztermének székeit

Kerületi összefogás a kultúráért

Az önkormányzat mint mecénás 

Felhívás kőbányai 
műalkotások vásárlására

Jótékonysági akció is segített 
a Kőrösi színháztermének fel-
újításában. Az adakozóknak 
Kovács Róbert polgármester 
is köszönetet mondott.

Laár András november 11-én a Kőrösiben lép 
fel. Mi hülyeség, mi nem  az?! című estjén új 
eszmefuttatások hallhatók Besenyőtől, új ver-
sek a Költőtől, bájos mesék a kedves és jósá-
gos Edebede bácsitól. Mindezek mellett  néha 
előbukkan a művész filozofikus énje is: humor-
ral átitatott, komoly gondolatait  osztja meg a 
publikummal. Természetesen néhány KFT-
sláger is megszólal majd az est folyamán.

KŐBÁNYAI PROGRAMAJÁNLÓ
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Kíváncsiak voltunk arra is, hogy miért döntöttek a 
székjog megvásárlói az adományozás mellett. 

Weeber Tibor alpolgármester: „Van, aki szá-
mára Kőbánya legfontosabb kulturális létesít-
ményének támogatása hivatali kötelesség, de 
az ember a saját pénzéből is adományoz egy jó 

ügyre. Magam is ezt tettem.” 

Széll Rita iskolaigazgató: „Természetesen a Kroó 
György Zeneiskola is »vásárolt« székeket, hi-
szen szoros kapcsolatban állunk a Kőrösivel, 
gyakran fordulunk meg itt fellépőként, olykor 

saját rendezvényeinkre béreljük ki a nagyter-
met, ezért éreztük úgy, hogy adakoznunk kell.” 

Bakó Roland zenekarvezető: „A Muzsikáló Kő-
bánya Egyesület nevében vettünk székeket. 
A Tutta Forzával sokat járunk ide, sokat játszunk. 
Nekünk is öröm, hogy szebb lett a nézőtér.” 

Katona Lászlóné, klubvezető: „A Kőbányai 
Nyugdíjasok Klubjának a nevében »vásá-
roltuk« a széket. Gyakorta járunk ide. Min-
den évben veszünk Nosztalgia bérletet, és 
az a tervünk, hogy felváltva mindig egy-egy 

tagunk ülhet az általunk megvett székre.” 

Kollátosz Jorgosz, a Kőbányai Görög Önkor-
mányzat elnöke: „Zenészként végeztem, 
és itt indult el a zenei pályafutásom. Már 
az első fellépésemen sokat segítettek, 
ezért úgy gondoltam, hogy ezzel az ado-

mánnyal tartozom az intézménynek.” 

Szalay Ibolya borkereskedő: „Akik ragaszkod-
nak a kultúra fogyasztásában a magas mi-
nőséghez, azok a borfogyasztásban is ezt 
teszik. A férjemmel magánszemélyként 
adományoztunk; húsz éve itt élünk, sok 

szép élményünk kötődik a színházteremhez.”

A jelentkezés 
részletei 
a www.kobanya.hu 
oldalon olvashatók.

A kerületben élő képző- és iparművészek támoga-
tására, illetve a közvagyon növelésére az önkor-
mányzat pályázatot hirdet a kőbányai művészek 
számára zsűrizett műalkotások megvásárlására.

Az idősek is 
szörfölhetnek
Közkívánatra az önkormányzat idén is alapfokú 
számítógépes tanfolyamot indított a kőbányai 
nyugdíjasoknak. A jelentkezők számára ingyenes, 
30 órás képzésen összesen 104-en vesznek részt, 
őket 10-15 fős csoportokban négy informatikata-
nár fogja oktatni. A tanfolyamot a Szent László, a 
Janikovszky Éva, a Fekete István és a Harmat 
utcai általános iskolák számítógépes termeiben 
tartják. A résztvevők olyan alapképességeket sa-
játíthatnak el, mint a magabiztos internethaszná-
lat, levelezőprogramok, szöveg- és képszerkesz-
tők használata, programok letöltése. A nagy si-
kerre való tekintettel várhatóan jövőre is lesz még 
ilyen tanfolyam. 

Muzsika 
és áhítat

Különleges komolyzenei élményeket kí-
náló, ingyenes hangversenysorozattal 
várja ősszel a zenebarátokat a kőbányai 
Szent László római katolikus plébánia-
templom. Bach, Beethoven, Chopin, Mo-
zart, Schubert, Wagner, Liszt Ferenc és 
más neves zeneszerzők műveit értő tol-
mácsolásban hallhatják az érdeklődők. 

Részletek: 

www.szentlaszlo.net 
– Hangversenyek 2016.  



Napjainkban egyre inkább közis-
mert és elfogadott tény, hogy a 
sakkozás a képesség- és szemé-
lyiségfejlesztés terén az egyik 
leghatékonyabb módszer, peda-
gógiai eszköz. A gondolkodás fej-
lesztése, az agyműködés gyorsí-
tása révén a sakkoktatásban évek 
óta részt vevő nebulók iskolai tel-
jesítménye vitathatatlanul javul. 
Magyarországon is vannak isko-
lák, amelyekben sakktagozatos 
osztályok vannak, és az itt tanuló 
diákok más tantárgyak, például a 
matematika tanulásában is job-
ban jeleskednek, mint a többiek.  

Persze Kőbányán sem azért 
járnak a legtöbben sakkozni, 
hogy okosabbak legyenek, ha-
nem azért, mert már eleve azok. 
Ellenkező esetben nem lelnék 
örömüket e logikát, memóriát, 
kombinációs készséget, figyel-
met, kreativitást és egy sor más 
képességet igénylő és fejlesztő 
játékban. 

Az Aquaréna Kőbánya SC 
Sakk Szakosztálya szeptember 
19-től a Kőrösiben működik. Je-
lenleg mintegy 80-85 tagot 
számlál, közülük 45-50 ifjúsági 

játékost – árulta el kérdésünkre 
Korpics Zsolt, a szakosztály ve-
zetője. A sakk oktatásában, ver-
senyekre való felkészítésben Kri-
zsány László nemzetközi mester, 
Korpics Zsolt FIDE-mester, Tóth 
András mesterjelölt, Tóth Ger-
gely mesterjelölt és Hegyesi Zol-
tán mesterjelölt vesznek részt. 
A tanévkezdettől a foglalkozások 
hetente kétszer két órában zajla-
nak, de lehetőség van arra is, 
hogy valaki csak heti egy foglal-
kozásra járjon. A kétórás oktatás 
első részében a gyerekek – tudá-
suknak megfelelően – több cso-
portban elméleti oktatásban ré-
szesülnek, a második részben 
pedig irányított játékban vesznek 
részt. 

A sakkoktatás során a játékot 
megszerető fiatalok folyamato-
san csatlakozhatnak az Aquaré-
na KSC Sakk Szakosztályához, 
amely tavaly az NB I-be és az NB 
II-be is feljutott ifjúsági játéko-
sokra épülő csapatai. Érdemes 
tehát nem csak okosnak lenni, 
de a menők közé is bekerülni – 
biztat minden fiatal sakkozót a 
sakkmester.

Az ősz haj 50 árnyalatát figyel-
hettük meg annak 119 jókedvű 
versenyzőnek az üstökén, akik 
részt vettek a III. Kőbányai Seni-
or Tízkarikás Játékokon október 
közepén. Az idei verseny a ko-
rábbi Kőbányai Senior Olimpia 
jogutódja, és új néven jelenti 
ugyanazt: a kőbányai 50 felettiek 
aktív egészségmegőrzését, ön-
feledt kikapcsolódását. 

A 39 férfi és 80 női versenyző 
10 versenyszámban mérhette 
össze képességeit, legtöbbjük 
3-4 sportágban is kipróbálta 
magát. A résztvevők mintegy 
fele a KESZE (Kőbányai Ezüst-
korúak Szabadidősport Egyesü-
lete) tagságából került ki, de jó 
tudni, hogy e körön kívül is 
sokan éltek a lehetőséggel. 

A legidősebb versenyző 84 éves 
is elmúlt.

A verseny rendezője a Kőbá-
nyai Önkormányzat, fővédnöke 
Kovács Róbert polgármester, 
helyszíne pedig a Bihari úti Ko-
csis Sándor Sportközpont volt. 
Radványi Gábor alpolgármester 
megnyitó beszédében a verseny 
céljáról, vagyis az egész életen 
át aktív, egészséges életmód, a 
korosztályoknak megfelelő sza-
badidősportok és a sportoláson 
keresztül épített emberi, közös-

ségi kapcsolatok erősítésének 
fontosságáról szólt. 

A tízkarikás játékokra ingyen 
nevezhettek az 50 évesnél idő-
sebb kőbányaiak vagy kőbányai 
civil szervezetek tagjai. Az azo-
nos esélyek érdekében öt kor-
csoportba osztották az indulókat, 
akik annyi versenyszámban ve-
hettek részt, ahányban csak 
akartak. Volt, aki 8 számban is 
indult, őt aktivitásáért külön ju-
talomban is részesítette a ver-
senybíróság. Olyan versenyszá-

mokban lehetett indulni, mint a 
nordic walking, a kerékpár, az 
asztalitenisz, a darts, a célba 
dobás kosárlabdával, a discgolf 
(célba dobás frizbivel), a footgolf 
(futball-labdát lábbal kell a meg-
felelő gödörbe juttatni), a pé-
tanque (francia golyógurítós 
játék), sakk és szellemi totó. Két 
csapatverseny is volt: nordic wal-
king váltó és asztalitenisz páros. 

A verseny egészségügyi bizto-
sítása mellett szűrővizsgálatokat 
is végzett egy ezzel megbízott 

szolgáltató, így a sportolás mel-
lett volt vérnyomás-, véroxigén- 
és vércukor-, húgysav-, haemo g-
lo bin- és koleszterinszint-, test-
zsírszázalék-mérés és BMI-szá-
mítás, EKG készítése és elemzé-
se, valamint életmód- és dieteti-
kus-tanácsadás.

A tízkarikás játékok dobogósait 
az önkormányzat sporttevékeny-
ségre ösztönző értékes holmikat 
tartalmazó ajándékcsomagokkal 
jutalmazta, és minden résztvevőt 
megvendégelt ebédre.

A sakk a tanulásban is segít
Az Aquaréna Kőbánya SC Sakk Szakosztálya szeptember 
vége óta a Kőrösiben tartja sakkoktatását és örömmel 
várja soraiba a régi és új játékos fiatalokat. Néhány éve 
a KSC Magyarország legnagyobb sakkozóutánpótlás-ne-
velő bázisává vált, és azóta is tartja ezt a szintet. 
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Az önkormányzat támogatja az idősek egészségének megőrzését

80 felett is lehet sportosan élni
Évről évre többen vesznek 
részt Kőbányán a Senior 
Tízkarikás Játékokon, régi 
nevén a Senior Olimpián. 
Idén 119 versenyző indult, 
többségükben hölgyek. 

A 15 éves fennállását ünneplő 
Sentinel Olimpiai Taekwondo 
Sportegyesületet Hegyes Imre 
3 danos mester vezeti, aki ere-
detileg atletizált. Komoly ifjú-
sági eredményei voltak, de az 
élsport gerincproblémákat 
okozott nála, ezért más filozó-
fián alapuló sportot keresett. 
Végül a koreai eredetű taek-
wondóban, majd az annak 
egyik válfajának számító hapki-
dóban találta meg a test és a 
szellem összhangját. Itt az 
edzések keményen megdol-
goztatják a sportolót, de nem 
teszik tönkre. A taekwondo az 
ütések, hárítások és rúgások 
„művészete”, míg a hapkido az 
„elme, a test és a világegyetem 
szellemének összehangolását” 
jelenti.  Míg előbbinél a harc 60 

százalékban a lábmunkán ala-
pul, az utóbbinál 60 százalék-
ban a feszítés, törés, illetve az 
esés a főszereplő. 

A Testnevelési Egyetemen 
végzett mester 1998-tól a Ke-
resztury, 2002 óta a Szent 
László Általános Iskolában 
tartja az edzéseket – immár 
növendékéből lett felesége, 
Hegyesné Bauda Viktória se-
gédedző társaságában, jelen-
leg 4–60 éves korig minden 
korosztálynak. A növendékek 
száma meghaladja az ötvenet. 

A Sentinelre büszke lehet a 
kerület, hiszen idén elnyerte a 
Koreai Vándorkupát, az orszá-
gos versenyen pedig ők voltak a 
legtöbb versenyzőt indító és a 
legeredményesebb csapatot ki-
állító sportegyesület. Az ered-
mények annak ellenére jöttek, 
hogy Hegyes Imre a tradicionális 
taekwondo híve, azaz nála nem a 
versenyeredmény és az övek 
megszerzése a cél, hanem a hat 
alapelem megtanítása. Mert ami 
tradicionális, az már kiállta az 
idők próbáját. Tehát jó. 

A Bihari úti sporttelepen felújí-
tották a kis vívótermet. A beru-
házást a Magyar Vívószövetség 
10, a Kőbányai Önkormányzat 
3,5 millió forinttal támogatta. 
Kerületünk azzal is kivette ré-
szét a munkából, hogy többek 
között a parketta felszedését, a 
vívóterem, a konditerem, az öl-
tözők és folyosók festését, vala-
mint a pályák felfestését a Kő-
bányai Önkormányzat sportköz-
pontjának munkatársai végez-
ték. A megújult termet Kovács 
Róbert polgármester és Csam-
pa Zsolt, a Magyar Vívószövet-
ség elnöke adta át október 6-án.

Visszatérés az ősi gyökerekhez

Megszépült a Törekvés kis vívóterme

Taekwondo és hapkido. 
Az előbbi a támadásra, 
utóbbi a védekezésre helyezi 
a hangsúlyt. Magyarországon 
mindössze három klub 
létezik, ahol hapkidót is 
oktatnak. Kőbányán van 
az egyik. 

Sporttámogatás az iskoláknak
A Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák 2 millió fo-
rintot költhettek el sportfelszerelés és sportszervásárlása ok-
tóberben. Az egyes támogatási keretek nagyságát az iskolai di-
áksport eredményessége alapján határozták meg. Jelenleg az 
önkormányzati általános iskolákban 53, a Szent László Gimná-
ziumban pedig 6 sportcsoportban tartanak foglalkozásokat. 
Ezek közül 50 az önkormányzat támogatásával működik. Az 
egyes intézmények 83 és 347 ezer forint közötti, döntően hat 
számjegyű összeget fordíthattak sportcélú fejlesztésekre. A tá-
mogatás meghatározásakor 60 százalékban az elért eredmé-
nyeket, 20-20 százalékban a versenyeken részt vevő létszámot 
és a megrendezett versenyek számát vették figyelembe. 


