
Tavasszal megjelentek a közutakon a motorosok is, akiktől a legtöbb autós elszo-
kott a tél folyamán. Emiatt van az, hogy a legtöbb motorosbaleset tavasszal kö-
vetkezik be, több mint felerészben az autósok hibájából. A veszélyeket az úthibák 
csak fokozzák, mivel autósnak, motorosnak egyaránt azokra kell figyelni ahelyett, 
hogy a vezetésre koncentrálna. A kőbányai úthibák kijavításáról Szarvasi Ákossal, 
a Vagyonkezelő városüzemeltetési vezetőjével beszélgettünk, a tudatos vezetés 
mikéntjéről pedig egy neves vezetéstechnikai oktatóval, Albert Péterrel.

Interjúnk és cikkünk a 10. oldalon

A biztonságos 
közlekedés mikéntje

AÚJ ROVATUNK A GYEREKSAROK 

Az elmúlt években az önkor-
mányzat kiemelt figyelmet 
fordított a Kőbányai Közterü-
let-felügyelet erőforrásainak 
fejlesztésére. Az eredmények 
pedig önmagukért beszélnek 
– erről győződhetett meg a 
Kovács Róbert polgármester 
vezette önkormányzati kül-
döttség a felügyelet Gergely 
utcai, új telephelyén. A kerület 
nem csak új ingatlant vásárolt, 
de átvette a rendőrségtől a 
közterületi kamerarendszer 
üzemeltetését is. Míg 2013-
ban csak 12 közterület-fel-
ügyelő igyekezett rendet tar-
tani Kőbánya közterületein, 
addig mára a létszámuk 42-
re emelkedett. A rendőrökkel 
megerősített közterületi jár-
őrök utcai jelenléte folyama-
tos, miközben a központban 
a meglévő 101 kamera képét 
szintén éjjel-nappal figyelik.    

Cikkünk a 7. oldalon

15.
oldal

A húsvét mint Krisztus feltámadásának ünnepe a keresztény világ számára az öröklét 
ígéretét jelenti. A néphagyomány ezzel párhuzamosan a tavasz, a termékenység ősi, 
pogány eredetű ünnepeit jelenítette meg évszázadokon át és jeleníti meg ma is a locsol-
kodáson és egyéb népszokásokon keresztül. A kettő össze is fonódott, és szépen meg-
fért egymás mellett. Mára azonban sok minden megváltozott, szokásaink átalakulóban, 
és miként a karácsonyra, ugyanúgy a húsvétra is rátelepedett a kereskedelmi marketing, 
ami éppen a lényeget lúgozza ki az ünnepből – már ha hagyjuk magunkat befolyásolni.

Összeállításunk a 4–5. oldalon

A tojástojó csokinyúl 
és a feltámadás

Kőbánya éber őrszemei

12.
oldal

Vámos Miklós még emlékszik 
a sörgyári lovakra

Hattyúk dala könyvbemutató
13.

oldal

Tarján Zsófiban szép 
emlékeket hagyott Kőbánya

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti  havilapja
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Ünnepélyes eseménnyel kezdődött a már-
ciusi testületi ülés. A polgári védelem 
napja alkalmából a belügyminiszter, dr. 
Pintér Sándor a katasztrófavédelem érde-
kében végzett kiemelkedő önkéntes tevé-
kenységéért A Katasztrófavédelem Ön-
kéntes Támogatásáért Emlékérmet ado-
mányozta Kőbánya polgármesterének. 
Kovács Róbertnek az elismerést Varga 
Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-
ja adta át, egy rövid méltatást követően.

A Kőrösi Kulturális Központ földszint-
jén rövidesen elkészülő új, akadálymen-
tes házasságkötő teremmel kapcsolat-
ban egy olyan jogszabályváltozást fo-
gadtak el a képviselők, amely lehetővé 
teszi, hogy – a násznép méretétől füg-
gően – a házasulandók akár a központ 
valamelyik nagyobb termét is igénybe 
vehessék az ünnepélyes alkalomra.  

Módosították a szociális ellátásokról 
szóló rendeletet, hogy azok a rászorulók 
(idősek, mozgáskorlátozottak), akiknek 
támogatásképpen az önkormányzat ko-
rábban valamilyen gyógyászati segédesz-
közt vásárolt és az eszköz időközben javí-

tásra vagy cserére szorul, az önkormány-
zat ezt is támogathassa. A legtöbb ilyen 
segédeszköz hallókészülék, illetve kere-
kes szék.

A képviselő-testület rendeletet alkotott 
arról, hogy önrésztámogatással járul 
hozzá azokhoz az állami energiahaté-
konysági pályázatokhoz, amelyeket ipari 
technológiával épült társasházak lakókö-
zösségei nyújtanak be. E célra az önkor-
mányzat költségvetésében 100 millió fo-
rintot különítettek el. 

A MÁV-telep helyzetének rendezése 
továbbra is nehézségekbe ütközik. Több-
éves küzdelem után, tavaly végre sikerült 
önkormányzati tulajdonba venni a terüle-
tet. Azonban a zavaros tulajdonviszonyok 
továbbra is akadályozzák, hogy a bérle-
mények a bérlők tulajdonába kerüljenek 
és megnyugtatóan rendeződhessen a 
helyzet. A képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy a jogi és műszaki „gordiuszi 
csomó” átvágására egy hasonló ügyekben 
járatos szakértő céget kér fel. Ehhez 10 
millió forintot biztosít az önkormányzat.

A kőbányai iskolák működését segítő 
alapítványok önkormányzati támogatá-

sáról is döntöttek a képviselők. A hatá-
rozat szerint az egyes iskolák által bérbe 
adott helyiségek 2016. december 31-ig  
befolyt bevételének 60–100 százalékát 
juttatja vissza az akkor még működtető 
önkormányzat az alapítványoknak, ame-
lyek az összeget meghatározott célok 
(bútor-, hangszer- és informatikai esz-
közök vásárlása, buszbérlés osztályki-
rándulásokhoz, szociális támogatások, 
kiemelkedő teljesítmények jutalmazása 
stb.) megvalósítására kérték és kapják. 

A  döntés kapcsán Kovács Róbert la-
punknak hangsúlyozta: az önkormány-
zat nevében korábban megígérte, hogy 
azután sem hagyják cserben a kerületi 
iskolákat, hogy az intézmények fenntar-
tója és működtetője is az állam lett. 

„Számunkra továbbra is a kőbányai 
gyerekek a legfontosabbak, ezért min-
den lehetséges eszközzel támogatjuk, 
hogy minél jobb körülmények között ta-
nulhassanak” – tette hozzá a polgár-
mester. 

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Kedves Kőbányaiak! 

Az összefogás biztonságot teremt – 
ezért döntött úgy az önkormányzat, 

hogy átveszi a rendőrségtől a közte-
rületi kamerák üzemeltetését és a 
hálózat fejlesztését. A közterület-
felügyelők létszámát az elmúlt 
években 12-ről 42-re, a kamerák 

számát 101-re növeltük, de itt nem 
állunk meg. 2020-ig a létszámot 50-re, a 

kamerák számát pedig 130-ra emeljük. 
Ezek a fejlesztések nemcsak Kőbánya közbiztonságához 
járulnak hozzá, hanem ahhoz is, hogy megóvjuk köztereink 
tisztaságát, megelőzzük a szemetelést és tetten érjük azo-
kat, akik illegális hulladéklerakónak használják az itt élők 
pihenését, kikapcsolódását szolgáló zöld területeket.

Évente mintegy 50 millió forintot költünk arra, hogy 
mások után eltakarítsuk a szemetet, pedig ezt a pénzt 
költhetnénk például arra, hogy még több rászoruló gye-
reknek adjunk ösztöndíjat. A Föld Napja alkalmából ön-
kormányzatunk szervezésében az idén is takarítási akciót 
hirdetünk, várjuk az önkéntes segítőket, akik készek arra, 
hogy kesztyűt és zsákot ragadva, legalább néhány sze-
métdomb eltakarításában részt vegyenek. A Kőkert meg-
kezdte a tél nyomainak felszámolását. Hamarosan át-
adunk az Önnek is szeretnék virágot adni pályázat nyerte-
seinek sok ezer tő virágot és cserjét, és idén újra lesz 
komposztálási akció. Mindent megteszünk azért, hogy 
Kőbánya szép, gondozott kerület legyen, mire a jó idő be-
köszöntével újra megtelnek a köztereink élettel. 

A nehezen múló tél után végre kezdődik a szabadtéri 
rendezvényszezon is. Hagyományosan a Halmajálissal 
nyitjuk az őszig tartó eseménysort, színes családi progra-
mokkal, táncházzal, koncertekkel, kézműves foglalkozá-
sokkal, mesejátékokkal, és persze az elmaradhatatlan 
halászléfőző versennyel. Minden évben büszkeséggel tölt 
el, amikor látom, milyen rendkívüli közösségek élnek Kő-
bányán. Tavaly 28 csapat mérte össze tudását, indultak 
baráti csapatok, munkahelyi kollektívák, volt, aki alapítvá-
nyi színekben, vagy éppen csak egymaga, a családja tá-
mogatásával ragadott fakanalat, hogy megmutassa, mit 
tud. Természetesen az önkormányzat csapata idén sem 
maradhat ki a versenyből. Emlékszem, a tavalyi győztes 
tárkony és koriander segítségével értelmezte újra a 
klasszikus halászlé fogalmát, és biztos vagyok benne, 
hogy idén is számtalan egyedi recept alapján rotyog majd 
a leves a bográcsokban. A halászlénél pedig csak egy 
dolog szokott jobban sikerülni ilyenkor: a hangulat.  

Már alig várom, hogy újra találkozzunk!

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kovács Róbert 
Kőbánya polgármestere

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

Megtelik élettel az Éles saroknál található 
Balusztrád irodaház, miután Budapest 
Főváros Kormányhivatalának több részle-
ge is beköltözik az épületbe. Április 5-től a 
kormányhivatal X. kerületi hivatalának ve-
zetése, valamint a hatósági és a gyámügyi 
osztályok költöznek ide az Endre utcából. 
2018-ban teljesen befejezik az épületet, 
és itt kap helyet a X., XVI. és XVII. kerüle-
tekben illetékes foglalkoztatási osztály a 
XVI. kerületből, így jóval könnyebben elér-
hetik majd a kőbányai ügyfelek. Szintén 
jövőre költözik a kormányhivatal állam-

polgársági és anyakönyvi főosztálya. 
A  költözések végére akár ötszázan dol-
gozhatnak majd itt.

Dr. György István, Budapest főváros 
kormánymegbízottja hangsúlyozta: az 
ügyfelek jó közlekedési kapcsolatokkal 
rendelkező épületben, kulturáltabb, igé-
nyesen kialakított környezetben intézhe-
tik majd ügyeiket. A kormányhivatal szá-
mára pár év alatt megtérül a költözés, 
hiszen több bérelt irodaházat is kivált az 
új helyszín, így olcsóbb is lesz a hivatal 
működése – tette hozzá.

Áprilistól fokozatosan a Balusztrád irodaházba költözik a fővárosi 
kormányhivatal (volt Munkaügyi Központ) több szervezeti egysége. 
A költözéssel jelentősen javulnak az ügyfélfogadás és a hivatali dol-
gozók körülményei, miközben olcsóbban működik majd a hivatal. 

Az Éles sarokhoz költözik 
a kerületi kormányhivatal

Kovács Róbert polgármester a polgári védelem napja alkalmából belügyminiszteri elisme-
résben részesült 

A több száz fős menet a Conti-
kápolnától indult és a Szent 
László térig tartott, ahol a Ma-
gyar Oltárnál mondott ünnepi 
beszédet Budapest főváros 
kormánymegbízottja: „Tiszte-
let azoknak a bátor férfiaknak 

és nőknek, akik olyan Magyar-
országról álmodtak, amely 
nem idegen hatalmaknak alá-
rendelve létezik, ha nem füg-
getlen és önálló döntéseket 
hozhat. Ez a nap figyelmeztet 
minket, hogy nekünk, magya-

roknak a szabadságot soha-
sem adták ingyen. (…) A törté-
nelem néha ismétli önmagát, 
ma is egy gyorsan változó Eu-
rópában kell megtalálnunk a 
helyes utat. Ki gondolta volna, 
hogy az európai kultúra, a ke-
reszténység és a szokásaink 
veszélybe kerülhetnek?” – 
tette fel a kérdést, hangsúlyoz-
va, hogy Magyarországnak 
most is – ahogy korábban sok-
szor – fontos szerep jut az eu-
rópai kultúra, a közösségek és 
a biztonság védelmezésében. 

EGYSZERRE CSAPTAK LE TÖBB DÍLERRE 
A kőbányai nyomozók két Hős utcai lakásban 
tartottak egy időben házkutatást, mindkét esetben kábító-
szer-terjesztőket fogtak el a 27 éves S. Péter, a 26 éves M. 
Gábor és az 54 éves D. József személyében. A gyanú szerint 
ugyanabban a háztömbben árultak kábítószert, ahol elfog-
ták őket március végén. A rendőrök megjelenésekor az első 
lakásban S. Péter és M. Gábor megpróbálta a kábítószert 
megsemmisíteni, de ezt a nyomozók megakadályozták. A 
szomszédságában ezzel egy időben szintén az egyenruhá-
sok kopogtattak az ajtón, ahol D. Józsefet sikerült elfog-
niuk. Rövidesen őrizetbe vették D. József 38 éves élettársát, 
H. Gabriellát is, akinek indítványozták előzetes letartóztatá-
sát is. A két helyszínen összesen 22 gramm, fehér színű, 
kristályos port, a kábítószer adagolásához használatos 
mérleget és zacskókat találtak. 

KERESIK A KOPASZ BETÖRŐT
Keresi a X. Kerületi Rendőrkapitányság 
a képen látható, 25 év körüli, 170 cm 
magas, zömök testalkatú, kopasz férfit, 
aki a bűncselekmény elkövetése-
kor  szürke bomberkabátot, kék far-
mernadrágot és fekete sportcipőt vi-
selt. A férfi február 13-án, délután egy 
Tárna utcai lakásból egy televíziót lo-
pott el.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Ma-
gyarország újkori történetének egyik legmeghatá-
rozóbb eseménye, nemzeti identitásunk egyik alap-
köve – vezette fel ünnepi beszédét dr. György István 
a kőbányaiak hagyományos fáklyás felvonulásán, 
március 14-én.

Az arculati kézikönyv által megfogalmazott elvek hosszú évekre 
meghatározzák egy település képét. Ezért tartott a témában lakos-
sági fórumot az önkormányzat. 

Dr. György István: Megint nekünk kell védeni az európai értékeket

Történelmi párhuzamok 
a forradalom évfordulóján

Segítség társasházaknak, idős rászorulóknak, iskolai alapítványoknak  

Belügyminiszteri elismerés 
a polgármesternek
A Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületi ülésén bel-
ügyminiszteri elismerést vett át Kovács Róbert polgármes-
ter a katasztrófavédelem érdekében végzett kiemelkedő 
önkéntes tevékenységéért. A képviselők egyebek mellett 
bővítették a szociális ellátási támogatások körét is. 

A Magyar Oltárnál dr. György István 
kormánymegbízott mondott ünnepi beszédet

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Duplájára nő két kutyafuttató

A Kőbányai Önkormányzat Főépítészi 
Osztálya március 21-én lakossági fóru-
mot tartott  abból az alkalomból, hogy 
egy tavalyi kormányrendelet alapján el-
kezdődött Kőbánya települési arculati 
kézikönyvének, településképi rendeleté-
nek és új építési szabályzatának megal-
kotása, ami mintegy fél évet vesz igény-
be. A kész tervezeteket ezt követően 
tárják a nyilvánosság elé, hogy a lakos-
ság a megfelelő fórumokon vélemé-
nyezhesse és javaslatokat tegyen velük 
kapcsolatban – tudtuk meg dr. Szabó 
Krisztiántól, Kőbánya jegyzőjétől.  

A törvényalkotó célja, hogy a telepü-
lési közösségek hatékonyan óvják meg 
környezeti kultúrájukat, és fejlesszék 
azt. Ennek megfelelően a településképi 
arculati kézikönyv összegzi építészeti 
örökségünket, lehatárolja a település-

képi szempontból meghatározó, eltérő 
karakterű területeket. Az egyes telepü-
lésrészek képének minőségi formálása 
érdekében ajánlásokat fogalmaz meg 
és jó példákat mutat be az anyaghasz-
nálattal, gerincmagasságokkal, tetők 
dőlésszögével, tömegformálással, hom-
lokzatok és zöldfelületek kialakításával, 
kerítésekkel, kerti építményekkel, rek-
lámok utcaképi hatásával stb. összefüg-
gésben. 

Az arculati kézikönyv által megfogal-
mazott elveket aztán a településképi ren-
delet és az új építési szabályzat ülteti át 
jogszabályi formába. Szerepelnek ben-
nük a konkrét követelmények és azok 
érvényesítési eszközei, hogy a gyakorlat-
ban is érvényesüljenek azok a városképi 
szempontok, amelyek végső soron mind-
annyiunk közérzetét befolyásolják. 

Két kutyafuttatót újít fel április végéig a Kőkert, 
amelyek hossza egyúttal meg is kétszereződik. 
Az egyszerűbb feladat a Gőzmozdony utcai 
(Penny Market mögötti) kutyafuttató felújítása. 
Itt változatlan szélesség mellett 28 méterről 53 
méterre növekszik a horganyzott kerítéssel 
körbevett futtató hossza – tájékoztatta lapunkat 
a társaság műszaki vezetője, Garamszegi Lász-
ló. A futtatón belül kerítés fogja elválasztani a 
nagy kutyákat a kis kutyáktól, és két új kutya-
ürülék-gyűjtő kosarat is elhelyeznek. 

A Bánya utcai futtató a jelenlegi 19 méterről 
33 méter hosszúra nő, és 20 centi mélységig 
termőföldre cserélik ki a talaját. A futtató ugyan-
is kavicsos talajt örökölt a korábbi autóparkoló-
tól, amelyre sokat panaszkodtak az ebtulajdono-
sok. Mindkét futtatón felújítják a meglévő játéko-
kat, a Gőzmozdony utcait pedig és 2-3 új játékkal 
egészítik ki. A közeljövőben három kerületi hely-
színre telepít az önkormányzat kutya-WC-t, és a 
tervek között egy „kutyamosó” is szerepel, ahol a 
gazdák megfürdethetik a négylábúakat. 

Városképi arculati kézikönyv készül

A jó ízlés jogszabályosítása

RendőRségi híRek



Csodák a húsiparban sincsenek. Ha egy 
sonkát a boltokban kapható nyers hús 
árához viszonyítva olcsóbban kínálnak, 
akkor ott valami turpisságot kell sejteni – 
mondta a Bercsényi Miklós Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskola gyakorlati oktatás-
vezetője, amikor a húsvéti sonka kiválasz-
tásához kértünk tőle segítséget. Nágl 
Péter hangsúlyozta: az „akciós” és „gaz-
daságos” is fogyasztható, de valószínűleg 
nem abból az alapanyagból és nem azzal a 
technológiával készül, ami az elsőrangú 
húsvéti sonka ismérve. 

A legmagasabb minőségű húsvéti sonka 
alapanyaga a sertéscomb, amit annyi hétig 
pácolnak sóban, ahány kilót nyom a comb. 
Ez jellemzően 8-10 hét. Utána hideg füstre 
teszik néhány napra, végül száraz, hűvös 
helyen érlelik tovább. Ez a hely faluhelyen 
általában a padlás. A hagyományos, a ja-
nuári-februári disznóvágástól húsvétig ter-
jedő eljárás során a sonka elveszíti ned-
vességtartalmának jelentős részét, így az 1 
kiló alapanyagból 70-80 deka késztermék 
születik. Az alacsony nedvességtartalom a 
tartósságot szolgálja. A gyorspácoláson 
átesett termékek ezzel szemben vizet 
vesznek fel, így az 1 kiló hús a boltban már 
1,2 kilót nyom, azaz kifizetjük a beleinjek-
tált sós vizet.

A húsipar 
élel miszer-biz-
tonsági okból kony-
hasó helyett tartósító-
szeres sót, nitrites pác-
sót (99,5 százalék konyhasó, 0,5 
százalék nátrium-nitrit) alkalmaz, amit 
E250 kóddal jelölnek a címkén. A nitrit rák-
keltő anyag, de a szakember szerint a fo-
gyasztás idejére már részben lebomlik. 

A sonkaminőség nem csak a tartósítási 
módszerek függvénye. A magyar piac árér-
zékeny, olcsósítani pedig csak a minőség 
rovására lehet – mondja a szakember. A 
címkén az összetevők mindig csökkenő 

sorrend-
ben sze -

repelnek, és 
ha nem a hús áll 

elöl, vagy rögtön 
utána víz és valami-

lyen állományjavító, 
akkor tegyük vissza a 

polcra. Ízfokozót olyan 
termékbe tesznek, amiben 

kevés a hús. A „gazdaságos sonkák” 
őstípusa a kötözött sonka vagy lapocka. A 
hálózásra azért van szükség, mert a dara-
bolás, csontozás során megmaradt kevés-
bé esztétikus, kisebb darabokból készül, 
gyorspácolással. 

Nágl Péter összességében azt tanácsol-
ja, hogy inkább vegyünk súlyra kevesebbet, 
de az legyen színhúsból készült, jó minősé-
gű termék!

A nagyhét a húsvétot megelőző virágvasár-
nappal indul, amikor Jézus szamárháton 
érkezett Jeruzsálembe, az őt ünneplő nép 
pedig virágokat, pálmaágakat lengetve ün-
nepelte – mondta Balogh Attila plébános. 
A Biblia szerint a zsidó főpapok istenká-
romlónak mondták Jézust, úgy döntöttek, 
hogy tanítványai körében elfogják, amihez 
megnyerték az áruló Júdást. Jézus a zsidó 
pészah ünnepe alkalmából, nagycsütörtö-
kön költötte el az utolsó vacsorát a tanítvá-
nyai körében. Kovásztalan kenyeret (pász-
kát) nyújtott tanítványainak, és ezt mondta: 
„vegyétek, ez az én testem”. Aztán bort kí-
nált, mondván: „igyátok, mert ez az én 
vérem”. Az „áldozás” után Jézus tanítvá-
nyaival a Getsemáné kertbe ment, s arra 
kérte őket, hogy virrasszanak vele. A tanít-
ványok azonban elaludtak, és amikor kör-
bevették őket a Jézus elfogására érkező 

katonák, az áruló Júdás megcsókolta Jé-
zust, ezzel fedve fel kilétét.

A rá következő napon, pénteken isten-
káromlással vádolták meg Jézust, amiért 
Isten fiának állította magát. A názáretit a 
római helytartó, Pilátus elé hurcolták, aki 
némi hezitálást követően az ekkor már 
Jézus halálát követelő népre bízta bűnös-
ségének megítélését, a csőcselék pedig 
közfelkiáltás alapján bűnösnek nyilvánítot-
ta. Pilátus ekkor egy tálban megmosta 
kezeit, jelezve, hogy nem vállal felelőssé-
get Jézus haláláért. Ez után indították az 
elítéltet kínszenvedéssel, megaláztatással 
teli végső útjára a Golgota-hegyre, hogy ott 
két bűnözővel együtt keresztre feszítsék. 
Nagypénteken, Krisztus kereszthalálának 
napján nincs szentmise, csak emlékezés. 
Ez a bűnbánat napja – hangsúlyozta az 
atya. 

Krisztus holttestét sziklasírba helyezték, 
majd vasárnap három asszony, köztük 
Mária látogatott oda, amikor is a barlang 
nagy földindulás közepette föltárult és a 
megjelent angyal közölte: Jézus már nincs 

ott, mert föltámadt. A prófécia – miszerint 
„mert nem hagysz engem a holtak hazájá-
ban, nem engeded, hogy híved leszálljon a 
sírba” – tehát beteljesült – összegezte Ba-
logh atya.

A bárány a ma elterjedt húsvéti állatok 
közül a legfontosabb, amely szakrális 
üzenetet is hordoz. Az egyéves, hibátlan 
bárány az ótestamentumi zsidók áldoza-
ti állata volt, amelyet nap mint nap felál-
doztak a jeruzsálemi templom oltárán. A 
húsvéti bárány Jézust is jelképezi, hiszen 
Krisztus az emberiség bűnei megváltá-
sára jött a földre.

A nyúl húsvéti állattá válásának okait ho-
mály fedi. Hozzánk Németországból ke-
rült a 19. században. Az egyik értelmezés 
szerint a szaporasága miatt termékeny-
ségszimbólum, a másik szerint a nyúl és 
a tojás már az ősi germán mondavilág-
ban gyakran megjelenik. De 
lehet, hogy egy tévedés miatt 
lett az ünnep részese. Egyes 
német területeken ere-
detileg húsvétkor szo-
kás volt császármada-
rat, azaz Haselhuhnt 
ajándékozni a tojásaival 
együtt. A Haselhuhn, rö-
viden Hasel és a nyúl, a 
Hase könnyen összeté-
veszthető – talán innen 
ered a „tojáshozó nyúl”.

A tojás az élet újjászületésének, a ter-
mékenység legősibb szimbóluma, vala-
mint a keresztények számára a feltá-
madás jelképe. Színezése, festése főleg 

Közép-Európában vált mindmáig élő 
népszokássá. A színek és egyéb díszít-
mények eredetileg komoly jelentést hor-
doztak, így például a piros szín Jézus 
vérét szimbolizálta.

A csibe a tojáshoz, a születés misztériu-
mához kapcsolódik, de nem régebbi 
húsvéti állat, mint a nyúl. Ahogy a kikelő 
kiscsibe önállóan töri fel a tojást belül-
ről, úgy törte fel Jézus a sír pecsétjét 
belülről és támadt fel.

A barka a pálmalevelet helyettesíti, 
amelynek lengetésével a nép Jézust kö-
szöntötte jeruzsálemi bevonulásakor. A 
néphagyomány a barka bolyhos virágai-
nak különleges gyógyerőt tulajdonít: a 
családi tűzhelybe dobva megóvta a házat 
a bajoktól. Nagyböjt kezdetén, hamvazó-
szerdán a virágvasárnapi szentelt barkát 
elégetve, a papok hamuval rajzolnak ke-

resztet a hívők homlokára, emlékeztet-
ve az elmúlásra. 

A sonka eredetileg bárány volt, de a 
magyar táplálkozási szokásokhoz 
alkalmazkodva nálunk disznóból ké-
szül. Évezredes szokás, hogy hús-

vétvasárnap reggelén a hívők sonkát, főtt 
tojást, kalácsot és tormát visznek a temp-
lomba, ahol a szentmise végeztével a pap 
megszenteli az ételt, jelezve: ismét húst 
vételezünk magunkhoz.

A prófécia beteljesült

Húsvétra készülünk – ünnepvárás Kőbányán

A Kőbányai Önkormányzat nevében:

Áldott húsvéti ünnepeket
Kőbánya!

Kovács Róbert
polgármester

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

A keresztény ünnepkör húsvéttól pünkösdvasárnapig tart, az ünnep közép-
pontja húsvétvasárnap, amely a nagyhét vége is egyben. Húsvétkor Jézus 
Krisztus kereszthalálára és feltámadására emlékeznek a keresztények, 
míg pünkösd a szentlélek földre szállásának ünnepe – nyilatkozta lapunk-
nak Balogh Attila, a Szent László-templom plébánosa.

Ami igazán jó minőségű, az a klasszikus, a hagyományos, 
és semmi esetre sem a feltűnően olcsó – összegezte 
lapunknak a Bercsényi Miklós Élelmiszer-ipari Szak-
képző Iskola gyakorlati oktatásvezetője, Nágl Péter 
a jó húsvéti sonka ismérveit.

Nem mindenki várja a locsolókat

Olcsó húsnak híg a leve!

Félreértelmezett népszokás

A szép tojás szép ajándék
A háztartásban fellelhető alapanyagokkal is szépen meg-
festhetőek a hímes tojások.  

Ha lila hagymahéjat rakunk a tojásfőző vízbe, akkor bor-
dósabb, ha vöröshagymáét, akkor rozsdabarna tojáso-
kat kapunk – mondta Kiresné Vincze Ilona, a Kőrösi 
Csoma Sándor Kulturális Központ dekoratőre. A lényeg, 
hogy a felhasznált hagymahéj mennyiségével arányosan nő 
a belőle kifőtt színanyag mennyisége. A hagymahéjas vízben 
keményre főtt tojásokat aztán többféle módon is tudjuk díszíteni. A legegy-
szerűbb a karcolásos díszítés. Fogjuk a főtt, színezett tojást, és egy kézre 
álló, vastagabb tűvel rákarcoljuk az elképzelt díszítményt. Kisebb kéz-
ügyességet igénylő, mégis látványos díszítési mód a berzselés. Keresünk 
egy szép falevelet vagy kilapított száraz virágot, ami ráillik a tojásra, majd 
ráhúzunk egy nejlonharisnyát és megkötjük olyan szorosan, hogy a növény 
ne mozduljon el főzés közben. Akár berzselésről, akár karcolásról van szó, 
a végén érdemes szalonnabőrrel átkenni a tojást, hogy szép fényt kapjon. 

Locsolkodás, tojás, sonka, torma, nyúl, bárány – vajon miért ezek fűződnek a húsvéthoz? 
A kereszténység legszentebb ünnepéhez, Jézus feltámadásához több népszokás, jelkép és étel kapcsolódott 
az évszázadok során. Összeállításunkban Balogh Attila atya beszél a húsvét bibliai próféciájáról, 
emellett utánajártunk az újjászületéshez és a termékenységhez kötődő hagyományoknak is.
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Mit is ünneplünk húsvétkor?

Egykor a fiú elmondta humoros és pajzán 
locsolóversét, meglocsolta a lányt, és cse-
rébe hímes tojást kapott. Mindennek egy-
értelmű és profán szimbolikus tartalma 
volt: a tojás a termékenységet fejezte ki, a 
víz a tisztaságot. Nem véletlen tehát, hogy 
a szokás kizárólag nőtlen legények és ha-
jadon lányok körében volt illendő.

Napjainkra ez a kedves és izgalmas 
népszokás a többség számára tehertétellé 
vált, miután már házas férfiak és gyerekek 
is látogatni kezdték csoportosan a nőket – 

függetlenül azok korától, családi állapotá-
tól vagy attól, hogy vér szerinti rokonság-
ban állnak-e velük. Miközben a férfiakkal 
szemben elvárás lett a rokonok végigláto-
gatása, az alkohol is több szerepet kapott 
a kelleténél. A nők a gyerekeknek tojás 
helyett csokoládét, később pedig pénzt 
kezdtek adni, így egyre többen már csak ez 
utóbbira hajtottak. Az évtizedek alatt a lo-
csolkodás eredeti jelentése teljesen eltűnt, 
nem meglepő tehát, hogy lassanként ki is 
hal ez a népszokás.

Honnan erednek a jelképek?
A húsvét világi szereplőinek csak érintőlegesen van köze az egyhá-
zi hagyományhoz, sokkal inkább néprajzi eredetűek. Karrierjük 
mögött alighanem döntő szerepe van cukiságuknak.

Hajdanán a húsvéti locsolkodás a nőtlen legények és az eladósorban lévő 
lányok pajkos játéka volt faluhelyen. A kölnivel történő locsolás ugyanen-
nek a városi, polgári változata. Ma viszont a legtöbb nő szabályos „csen-
gőfrászban” él húsvét hétfőjén. De hogy jutott a vidám népszokás idáig?

Torma nélkül elképzelhetetlen a húsvéti 
sonka, ráadásul házilag is könnyedén el-
készíthető – igaz, a reszelés próbára teszi 
a könnyzacskókat, de ezzel túl is vagyunk 
a nehezén. 
Hozzávalók 4 személyre: 

 1 egész torma  1-2 alma
 2 evőkanál olívaolaj
 1 evőkanál ételecet
 1 teáskanál só  1 evőkanál cukor

Miután a tormát lereszeltük, ugyanazon a 
reszelőn pépesre aprítunk egy nagyobb 
vagy két kisebb, meghámozott almát. A 
két alapanyagot gondosan keverjük össze, 
majd – ha szeretnénk, hogy a torma ke-
vésbé csípjen – rövid időre főzzük fel. Ezt 
követően adjuk hozzá az olajat, az ecetet, 
a sót, és a tartósítás érdekében a cukrot. 
Ez utóbbi elhagyható, ha a torma az ünne-
pek alatt elfogy.  

Reszelt torma - házilag

Milyen a jó sonka?
A Fidesz–KDNP képviselőinek javaslatára 
az Országgyűlés megszavazta, hogy 
2017-től nagypéntek munkaszüneti nap 
lesz – ez idén április 14-re esik. A gazda-
sági tárca számításai szerint nem okoz 
problémát a gazdaságban a plusz pihenő-
nap beiktatása. Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere hangsúlyozta: a 
kormány ugyan ünneppé nem tudja tenni 
ezt a napot, de pihenőnappá igen, lehető-
séget biztosítva azon közösségeknek, 
amelyek ünnepelni szeretnének. 

Másfél évszázada számít munkaszüne-
ti napnak újév, továbbá húsvét és kará-
csony második napja. 1891-ben a parla-
ment a történelmi dátumok közül első-
ként „Szent István király napját”, vagyis 
augusztus 20-át nyilvánította munkaszü-
neti napnak, majd ezt követte 1945-ben 
május 1. Március 15. csupán 28, október 
23-a pedig 27 esztendős nemzeti ünnep.

Már 11 piros betűs ünnepünk van

Nagypéntek 
munkaszüneti nap 

Balogh Attila, a Szent László- 
templom plébánosa
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Van, aki örül, hogy a lomtalanításkor 
megszabadulhat régi, elhasznált, 
tönkrement kacatjaitól, és van, aki 
kincseket lát mások lomjaiban – 
mindkettő nagy felfordulással jár. 
Annak ellenére, hogy a közterület-
fenntartó és az önkormányzat is min-
den évben részletes tájékoztatást ad a 
tudnivalókról, nem mindenki tartja be 
a szabályokat. Kőbányán is vannak 
olyanok, akik egészen meglepő dol-
gokat is az utcára hordanak: elektro-
nikai hulladékot, építési törmeléket, 
WC-csészét, veszélyes hulladékot. 
Általában ilyenkor rengeteg futósze-
mét keletkezik, amelyet végigsöpör 

az utcákon a szél, mert sok háztartási 
hulladékot, például papírt, nejlon-
zacskót is a lomtalanítással együtt 
tesznek ki a ház elé, és „természete-
sen” sokaknak az sem okoz problé-
mát, ha már lejárt a határidő. 

A lomtalanítást követő helyszíni be-
járáson az önkormányzat és a közte-
rület-fenntartó munkatársai sok 
esetben találkoznak ezekkel a prob-
lémákkal, amelyeket az önkormány-
zatnak kell felszámolnia. Kőbánya 
évente 50 millió forintot költ a kerü-
letben illegálisan lerakott hulladék 
elszállítására. Ennyi pénzből akár ját-
szótér is épülhetne a gyerekeknek.

A Kőbányai Önkormányzat 2016-ban adta 
át az Újhegyi sétány teljesen újjáépített 
szakaszát. A lakótelep főutcájának felújí-
tása folytatódik, de az önkormányzat fi-
gyel a már elkészült részekre is. Az el-
múlt időszakban a kerületi szakemberek 
felmérték azokat a hibákat, amelyekre az 
átadás óta eltelt időszakban derült fény, 
illetve a téli fagyok által okozott károkat 
is. A Harmat utca és Bányató utca közöt-
ti szakaszon feltárt problémák, hibák és 

hiányosságok garanciális javítása már 
megkezdődött, a munkálatok várhatóan 
június végéig tartanak majd. 

Az Újhegyi sétány felújított részén fel-
merülő problémákat a kivitelező cég – a 
garanciális szerződés értelmében – öt 
éven át saját költségére köteles elvégez-
ni. Ennek köszönhetően a sétány állapo-
tának megőrzését célzó munkálatok 
még éveken át nem jelentenek további 
kiadást a kerületnek. 

A MÁV tehetetlen az illegális hulladéklerakókkal szemben

Siralmas állapotok, hervasztó válaszok
Az önkormányzat további fejlesztéseket tervez a köztereseknél

A közbiztonságra éjjel-nappal vigyáznak

50 millióért takarít mások után az önkormányzat

Sok problémát okoz 
a lomtalanítás

A MÁV területeit sok helyen 
csúfítja szemétlerakat – ez 
sajnos Kőbányán sincs más-
ként. Megkeresésünkre a vas-
úttársaság sajtóosztálya kö-
zölte: „A MÁV számára nagy 
problémát jelent országos 
szinten is, hogy a vasúti terü-
leteken, a nyílt pálya mentén 
illegális szemétlerakók léte-
sülnek, ahol jellemzően a la-
kossági, kommunális hulladé-
kon kívül lomok, műszaki cik-
kek, építési törmelék és zöld-
hulladék halmozódik fel. A 
legtöbb ilyen területen a rend-
szeres takarítás és szemét-
szedés ellenére néhány napon 
belül újra ugyanaz a látvány 
fogadja az arra járókat.” A MÁV 
országos szinten 5 milliárd fo-
rintot szán a több 10 ezer köb-
méternyi hulladék eltakarítá-
sára. 

Kőbányáról tavaly több ki-
sebb illegális szemétlerakót 
szüntettek meg. Legutóbb 2016 
decemberében a Kolozsvári 

utca és Bánya utca keresztező-
déséből, a vasúti töltés tövéből 
2 köbméter hulladékot vitettek 
el, de ezen a területen visszaté-
rő probléma a szemetelés. A 
Korponai úton lévő nagyobb 
mennyiségű hulladék felméré-
se néhány hete történt meg, az 
egyik ingatlanról mintegy 6 köb-

méter illegális vegyes hulladé-
kot kell a MÁV-nak elszállíttat-
nia. Ezenkívül illegális hulladék 
található még a Keresztúri úti 
MÁV-ingatlanon, ahol mintegy 
135 köbméter kommunális és 
építési hulladék halmozódott 
fel. A Köki környékén is találha-
tó 64 köbméternyi, vegyes ösz-

szetételű hulladék. Ezek elszál-
líttatásáról is mielőbb gondos-
kodik a MÁV.

Megkérdeztük, vajon mi az 
oka annak, hogy a kidőlt, hiá-
nyos kerítéseket évek óta nem 
javítja meg a MÁV, és hogy ter-
vezik-e a kőbányai vonalszakasz 
mentén kidőlt kerítések helyre-

állítását. „Jelenleg Kőbánya-al-
só megállóhelynél tapasztalha-
tó ilyen probléma. A kerítés 
nem életvédelmi célú, így nincs 
olyan előírás, ami annak létesí-
tésére kötelezné a MÁV-ot. 
2017-ben a felvételi épülettől 
indulva a Pongrácz úton a Kere-
pesi útig tartó részen a meglévő 
kerítésmezőknél a hiányos ele-
meket pótoljuk. A Korponai 
útnál a hiányzó mezőket, ele-
meket acélhálóval pótoljuk” – 
közölte a sajtóosztály.

Az illegális hulladéklerakás-
hoz hasonló jelenség a rongá-
lás (pl. graffitizés), amire a Kő-
bánya-alsó vasúti megálló 
szemléletes példát szolgáltat. 
Kérdésünkre, hogy miért nem 
lépnek fel hatékonyabban a 
rongálókkal szemben, a követ-
kezőt válaszolták:  „Az aluljá-
rók, utasforgalmi területek fo-
lyamatos tisztántartása, kultu-
rált megjelenésének megőrzé-
se a rongálások, falfirkák, 
egyéb szennyeződések gyakori 
elhárítására sajnos nem ele-
gendő a rendelkezésre álló ka-
pacitás. A rongálások megelő-
zése gyakorlatilag folyamatos 
jelenlétet igényelne, azonban a 
lehetőségeinkhez mérten a 
mobil vasútbiztonsági járőr-
szolgálat naponta többször el-
lenőrzi az állomások utasfor-
galmi területeit.”

Sittből, autóalkatrészek-
ből, fé lig szétbontott ház-
tartási gépekből és kerti 
hulladékokból emelkedő 
kupacok állnak a vasút 
mentén – nem csak Kő-
bányán, de az egész or-
szágban sok helyen. 

A Kőbányai Közterület-felügyelet 7 hó-
napja vette át a rendőrségtől a térfigyelő 
kamerák üzemeltetését és a hálózat fej-
lesztését. Az önkormányzat vezetői már-
ciusban ellátogattak a felügyelet új, Ger-
gely utcai székhelyére – az ingatlant ta-
valy vásárolta meg és újíttatta fel a kerü-
let –, hogy tájékozódjanak a tapasztala-
tokról. A bejáráson Kovács Róbert pol-
gármester felidézte, hogy míg 2013-ban 
még csak 12 közterület-felügyelője volt a 
kerületnek, addig mára 42-re nőtt a lét-
számuk, amit további 8-cal szeretnének 
növelni. Ennek köszönhetően ma már 
nappal 16, éjjel 4 közterület-felügyelő 
szolgál „terepen”, ami folyamatos jelen-
létet – éjszakai járőrözést – jelent a lakó-
telepeken, autóparkolók, parkok, iparte-
lepek környékén. Emellett folyamatosan 
figyelik Kőbánya 101 kamerából álló tér-

figyelő hálózatát. „Ez utóbbi nem az ön-
kormányzat dolga lenne, de a kőbányaiak 
biztonsága a legfontosabb” – hangsú-
lyozta a polgármester, megemlítve, hogy 
a további létszámbővítés mellett 2020-ig 
a kamerák számát is 30-cal tervezik nö-
velni. Az elmúlt években az önkormány-
zat gépkocsikkal és műszaki eszközök-
kel is segítette a rendőrség, illetve a 
közteresek munkáját. A felügyelet veze-
tője, Fodor János lapunknak is bemutat-
ta legújabb „szerzeményüket”, a mobil 
kamerát, amelyet elsősorban az illegális 
hulladéklerakók ellen vetnek be. 

A közterület-felügyelők majdnem 
ugyanolyan intézkedési jogosultságokkal 
rendelkeznek, mint a rendőrök, de lőfegy-
vert nem használhatnak. „Mindig van 
velük egy rendőr is, hogy senkinek se le-
hessenek kétségei az intézkedés jogsze-

rűségét illetően” – magyarázta az igazga-
tó, aki számtalan esetet fel tud sorolni, 
amikor kényszerintézkedésre, gumibot és 
bilincs használatára kényszerültek. 

A járőröket a térfigyelő központban 
dolgozó – egyébként részben megválto-
zott munkaképességű – operátorok irá-
nyítják oda, ahol intézkedni kell. Az ope-
rátorok kézi irányítással a székükből 
tudják mozgatni a kihelyezett kamerá-
kat, rá tudnak közelíteni a kép részletei-

re. A legkorszerűbb kamerák megdöb-
bentően jó, HD képminőséget produkál-
nak akár éjjel is. A felvételeket 8 napig 
tárolják az erre a célra kialakított, hűtött 
helyiségben működő számítógépeken, 
hogy bűncselekmény esetén a rendőrség 
lefoglalhassa őket. A régebbi kamerákat 
fokozatosan cserélik korszerűbbekre. 
2020-ra Kőbányán 130-ra nő a közterü-
leti kamerák száma, melyek kivétel nél-
kül HD minőségre lesznek képesek.

A MÁV is szélmalomharcot vív 
a szemetelőkkel

Mind létszámában, mind technikai felszereltségében bővült a Kő-
bányai Közterület-felügyelet. Az önkormányzat vezetése március-
ban látogatott el a Gergely utcai központba, hogy tájékozódjon a 
kerület közbiztonságának javításáért végzett munkáról. 

A Sibrik Miklós úton az elmúlt évben kialakított – kerítéssel körülvett, 
megvilágított, bekamerázott, aszfaltozott utakkal és murvás parkolóhe-
lyekkel ellátott, biztonsági őrökkel felügyelt – területén 220 autó bizton-
ságos parkolására van lehetőség. Igény esetén a férőhelyek száma akár 
500-ra is növelhető, de az eddigi díjak nem bizonyultak versenyképes-
nek az egyéb őrzött parkolási lehetőségekkel szemben. Mivel a kihasz-
náltság a lehetséges szint alatt maradt, az önkormányzat vagyonkezelő-
je, rugalmasan alkalmazkodva a helyzethez, április 1-jétől számotte-
vően csökkentette a díjakat.  

A DÍJAK VÁLTOZÁSA:

 Óradíj: 150 forint (200 forint helyett) – minden megkezdett óránként

 Napi díj: 800 forint (1500 forint helyett)  
– a 6. órától automatikusan a jegyváltástól számított 24. óra  
végéig, utána az óradíjszámítás újra indul

 Heti díj: 3000 forint (5000 forint helyett)

 Félhavi díj (15 nap):  
5000 forint (8000 forint helyett)

 Havi díj (31 nap):  
8000 forint (12 000 forint helyett)

 A pótdíj mértéke (megrongálódott  
vagy elveszett jegy esetén):  
5000 forint (változatlan)

 A bérlet (proxi) kártya kauciódíja:  
2000 forint (változatlan)

Az önkormányzat vagyonkezelője jelentős mértékben csökkenti a 
tavaly októberben átadott Sibrik Miklós úti zárt autóparkoló árait. 
Ennek köszönhetően április 1-jétől ez lett Újhegy legolcsóbb, ka-
merarendszerrel és biztonsági őrökkel védett parkolója.  

Jelentős árcsökkentéssel növelik a kihasználtságot

A legolcsóbb zárt 
parkoló Újhegyen

Fűre állni tilos! 
Az utóbbi időben Kőbányán is egyre több szabálytalanul parkoló autón látható 
kerékbilincs. Sokan ezt túlzásnak érzik, mondván, „csak” zöldfelületen par-
koltak. De miért nem éri be a felügyelet egy büntetőcédulával? Mert a bírság 
behajtása körülményes, mivel a szabályszegők igyekeznek kihasználni a jogi 
kibúvókat. A kerékbilincs viszont szavatolja, hogy a büntetést befizetik. A le-
szerelés díja 11 500 forint, erre kerül a büntetés, ami fűre parkolás esetén 30 
ezer, járdán való szabályellenes parkolás esetén 10–25 ezer forint, de a fel-
ügyelőnél lévő mobil terminálon keresztül már bankkártyával is lehet fizetni.  

Kőbányai Önkormányzat

Kerülettakarítási, hulladékgyűjtési  akció

FELHÍVÁS
„FÖLD NAPJA - 2017”
Kedves Kőbányaiak!
2017. április 22-én (szombaton) 9 órakor várjuk a városi környezet
tisztasága  iránt elkötelezett kerületi lakosokat közös kerülettakarítási, hulladék-
gyűjtési akcióra!

Helyszínek:

• Bánya utca (volt iskolaépület mögötti terület)
• Barabás utca (MÁV-kerítés mellett)
• Tárna utcai zöldterület (Gránátos utcánál)
• Álmos utcai erdő (Korányi Frigyes erdősor 1. melletti terület) 
   (XVIII. kerületi lakosok bevonásával)
• Hangár utcai erdő

Várjuk továbbá a kerületi iskolák tanár- és diákközösségeit 2017. április 21-én 
(pénteken) az intézményeik környezetének megtisztítására!

Minden résztvevő a KŐKERT K�.-től meglepetés ajándékot kap!
A szükséges eszközöket a KŐKERT Kft. a helyszínen biztosítja.

Információ: +36 1 4338 283

Budapest, 2017. március                       

Kovács Róbert
Kőbánya

polgármestere

Garanciális javítások 
az Újhegyi sétányon

Önkormányzati küldöttség 
a térfigyelők központjában



8 9

Idén is segíti a kőbányai gyermekek 
nyaralását dr. György István, Budapest 
főváros kormánymegbízottja a tavaly 
decemberi, „Adjunk a húroknak, és a 
rászorulóknak is!” elnevezésű jóté-
konysági koncertjén összegyűlt fel-
ajánlásokból. Az összesen 3 millió fo-
rintnyi adományból száz kőbányai és 
száz kispesti gyerek nyaralását támo-
gatják, így gyermekenként 15 ezer fo-
rintot igényelhetnek 7 és 12 év közötti 
gyermekeik nyaralásához azok a csa-
ládok, akik bejelentett állandó kőbá-
nyai lakcímmel rendelkeznek, és a 
családban az egy főre jutó bruttó jöve-
delem nem haladja meg a minimál-

bért, azaz 127 500 forintot. Előnyt él-
veznek az egyedülálló szülők, a fogya-
tékkal élő gyermekek, a halmozottan 
hátrányos helyzetű családok, valamint 
a kőbányai iskolába járók.  

Az elmúlt hat évben összesen 15 
millió forint adomány gyűlt össze a dr. 
György István, Póka Egon és zenész-
társaik jótékonysági koncertjein, 
amelyből beteg és hátrányos helyzetű 
gyerekeket és időseket is támogattak 
már. „2015-ben gyűjtöttünk először tá-
borozásra. Annyira jó volt látni a gyere-
kek örömét, hogy már akkor eldöntöt-
tük: idén is erre a célra adjuk az ado-
mányokat” – mondta lapunknak a kor-
mánymegbízott.

KŐBÁNYAI PIHENŐKŐBÁNYAI PIHENŐ

Kőbánya testvértelepüléséről, a 
görögországi Litochoróból látott 
vendégül Kőbánya egy 15 diákból 
és 3 tanárból álló csoportot. Egy 
hetet töltöttek el Budapesten, vi-
szonozva a kőbányai delegáció ta-
valy náluk tett látogatását. A görög 
fiatalokat a Zrínyi Miklós Gimnázi-
um látta vendégül az önkormány-

zat pénzügyi hozzájárulása mellett. 
A  vendéglátók tartalmas progra-
mot állítottak össze az ide érkezők-
nek, így Budapest nevezetességei 
mellett a kőbányai városháza dísz-
termében is jártak, ahol Radványi 
Gábor alpolgármester tartott nekik 
prezentációt a kerület nevezetes-
ségeiről. Mint megtudtuk, a kiste-

lepülés iskolájában kétszer annyi-
an jelentkeztek az útra, mint ahá-
nyan jöhettek, így sorsolás útján, a 
vak szerencse döntötte el, ki jöhet 
Magyarországra. 

Az alpolgármester reményének 
adott hangot, hogy legközelebb 
azok is eljöhetnek majd, akiknek 
ezúttal nem kedvezett a szerencse.

Kőbánya majdnem Pestszentlászló lett

Kerületünkből indult 
a Szent László-emlékév 

A Kőbányai Önkormányzat évek óta ösz-
töndíjjal segíti azokat a kerületi, illetve 
itteni intézményben tanuló, hátrányos 
helyzetű diákokat, akiknek a tanulmányi 
eredménye eléri a 4-es átlagot. A tanu-
lók – általában a tanáraik javaslatára – 
évente kétszer adhatnak be pályázatot a 
Kőbánya számít rád! ösztöndíjprogram-
ra, amely az első és második félévre 
szól. Pozitív elbírálás esetén a 8. évfolya-
mig havi 5 ezer, a középiskolában 10 

ezer forint ösztöndíj illeti meg a diákot. 
Az idei tavaszi félévben 52 általános is-
kolást és 22 középiskolást támogat az 
önkormányzat, akik az erről szóló doku-
mentumot Radványi Gábor alpolgár-
mestertől és dr. Mátrai Gábor bizottsági 
elnöktől vehették át a Kőrösiben meg-
tartott ünnepségen. Kőbánya idei költ-
ség vetésé ben e célra 4,5 millió forintot 
különítettek el, a program természete-
sen az őszi félévben is folytatódik majd. 

Kőbánya kötődik Szent László királyunkhoz, aki 940 éve lépett trón-
ra és akit 825 éve avattak szentté. A Miniszterelnökség civilek kez-
deményezésére emlékévvé nyilvánította 2017-et. Ehhez kapcsoló-
dóan megmozdultak a kőbányai iskolák és sokan mások, hogy szí-
nes rendezvénysorozattal adózzanak szent királyunk emlékének. 

Kőbányán, plébániatemplom, főtér, szo-
bor, általános iskola és gimnázium, s ki 
tudja, még mi minden hirdeti Árpád-há-
zi Szent László királyunk (1046–1095) 
nevét. Hogy uralkodóink közül miért 
éppen az ő kultusza vert gyökeret Kőbá-
nyán, a véletlen műve. Kőbánya első 
plébánosa, Benkovics Károly 1899-ben 
Szent László tiszteletére szentelte fel a 
Lechner Ödön tervezte templomot – 
tudtuk meg Weeber Tibor alpolgármes-
tertől azon a sajtótájékoztatón, amelyet 
a Szent László-év meghirdetése kap-
csán tartottak a Szent László Gimnázi-
um dísztermében. A nagy király példa-
adó uralkodása és erkölcsi nagysága 

aztán okot adott arra, hogy miért is fo-
gadják a többieknél jobban a szívükbe a 
lovagkirályt.   

A meghirdetett emlékévhez elsőként 
csatlakoztak a Kelet-pesti Tankerületi 
Központ alá tartozó kőbányai iskolák és 
a Szent László-plébánia. Az általuk 
szervezett eseménysorozat fővédnöke 
Balog Zoltán, az emberi erőforrás mi-
nisztere lett, a védnökséget pedig Dunai 
Mónika és Révész Máriusz országgyű-
lési képviselők, illetve dr. György István 
kormánymegbízott vállalta. A sajtótájé-
koztatón dr. Fekete Ildikó tankerületi 
igazgató kiemelte, hogy a rendezvény-
sorozat 12 ezer gyereket és 1200 peda-

gógust mozgat meg, Dunai Mónika 
pedig arról beszélt, hogy mennyire mo-
dellértékű ez az alulról jövő kezdemé-
nyezés. Dr. György István egykori pol-
gármesteri emlékeit idézte fel, amikor 
elmondta, hogy a rendszerváltás után 
megalakuló önkormányzat első intéz-
kedése volt a Szent László Napok ren-
dezvény elindítása, és hangsúlyozta, 
hogy Szent László alakja Kőbányán 
mennyire erősíti a lokálpatriotizmust. 

Révész Máriusz az általa szervezett 
Szent László nyomában című, nagysza-
bású kerékpártúrát ismertette, ami kő-
bányai Szent László-templom elől indul 
és a nagyváradi Szent László-templom-
nál ér véget. Érdekességként emlékez-
tetett rá, egykor napirenden volt, hogy 
városrészünk felvegye a Szent László 
város vagy a Pestszentlászló nevet is, 
de végül megmaradt Kőbányának. 

A rendezvényhez csatlakozva a Lefi 
cukrászda elkészítette Szent László 
 tortáját, a Torockó vendéglő a Szent 
László-tálat, az Esterházy Magánalapít-
vány pedig a nagy királyról elnevezett 
borát. 

Kőbánya továbbra is számít rájuk

Hetvennégy diák kap 
ösztöndíjat

Görög fiatalokat láttunk vendégül

Egykor napirenden volt, 
hogy kerületünket Pest-
szentlászlónak nevezzék

Újra támogatja a kőbányai gyermekek nyaralását dr. György István

Pályázat táborozásra 

Jelentkezési határidő: április 30. 
A pályázaton meg kell jelölni, hogy a gyermek milyen táborban szeret-
ne részt venni. Kiírás és jelentkezési lap: www.kobanya.hu, a Kőrösi, a 
Köszi és az Újhegyi uszoda előterében, valamint az iskolai táborveze-
tőknél. A pályázat benyújtható a kobanyaivedegylet@gmail.com e-mail 
címen, levélben a Szociális Védegyletnél (1102 Budapest, Állomás utca 
11. 1/5.), vagy személyesen a X. kerület, Balkán u. 8. szám alatt, min-
den hétköznap 9–16 óra között. További információ: 06-30/585-2102.

Kőbányai Önkormányzat

Kőbányai Komposztálási Program    2017

FELHÍVÁS
Kedves Kőbányaiak!

Budapest területén 2011. december 1-jétől az avar és kerti hulladék elégetése tilos.
Az ingatlan tulajdonosának/felhasználójának az ilyen jellegű hulladékot elsősorban helyben 
kell komposztálnia. Ehhez kíván a Kőbányai Önkormányzat a kerület lakosainak segítséget 
nyújtani azzal, hogy idén is pályázatot hirdet komposztáló berendezések ingyenes 
használatba adására.

Az eszközök átvételének feltétele: öt évre szóló használati megállapodás megkötése.

A 2017. évi Kőbányai Komposztálási programban résztvevők kiválasztásánál elsődleges 
szempont a jelentkezés sorrendje. Lehetőség van ingatlanonként 600 literes komposztáló 
edény mellett 900 literes komposztháló/komposztkeret igénylésére is.

Az adatlap személyesen átvehető és benyújtható ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.), az Újhegyi Ügyfélszolgálatán 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.), valamint letölthető a www.kobanya.hu honlapról.

Bővebb információt az érdeklődők a +36 1 4338 283-as telefonszámon kaphatnak.

Jelentkezési határidő: 2017. április 14., 13:00 óra

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

A csontritkulás
Tünetek híján többnyire már csak töréskor 
derül fény a csontritkulásra, ezért is fontos 
a szűrővizsgálat. Az osteoporosis következ-
tében kialakuló csigolyatörés nyolcszorosá-
ra, a csípőtáji törés hatszorosára növeli a 
halálozási kockázatot – az érintettek nem 
konkrétan a csonttörésbe halnak bele, 
hanem annak következményeibe, mint a 
műtéti szövődmények vagy a kórházi fertő-
zések. Kőbányán a reumatológiai szakren-
delésen főleg 55–85 év közötti betegek je-
lentkeznek, 80 százalékuk nő. 

Csontozatunk folyamatos átalakuláson 
megy keresztül, épül és bontódik – évente 
kicserélődik állományának közel 10 száza-
léka. A csont anyagcseréjének betegsége 
következtében csökken a tömege, és ezzel 
párhuzamosan a szerkezetében is átalaku-
lás megy végbe, a csontgerendák elvéko-
nyodnak, és a csont törékennyé válik. Ma-
gyarországon 600 ezer nő és 300 ezer férfi 
szenved csontritkulásban, a betegséggel 
összefüggésben bekövetkező csonttörések 
száma évi 80 ezerre tehető. 

A kivizsgálásnak három pillére van: a 
csontsűrűségmérés, a csont szerkezetének 
meghatározása röntgennel és a laborvizs-
gálat. Megkülönböztetünk elsődleges és 
másodlagos osteoporosist; előbbinek nem 
tudjuk az okát. A másodlagos csontritkulás-
nak számos oka lehet: betegség (vese-, bél- 
vagy májbetegség, gyulladásos reumatoló-
giai kórképek, immunológiai, haematológiai 
kórképek stb.), gyógyszeres vagy kemoterá-
piás kezelés mellékhatása. A kockázatot 
befolyásolja a nem, a kor vagy a genetika is, 
de számos rizikó elkerülhető egészségtuda-
tos életmóddal. A dohányzás, a túlzott alko-
holfogyasztás, a helytelen táplálkozás, a 
mozgásszegény életmód jelentősen megnö-
veli a csontritkulás kockázatát.

A terápia lehet gyógyszeres és nem 
gyógyszeres. Előbbiről kizárólag szakorvos 
dönthet. Léteznek naponta, hetente vagy 
akár havonta egyszer szedhető gyógysze-
rek, sőt elérhető háromhavonta vagy éven-
te kétszer beadható injekció, illetve évente 
egyszer beadható infúziós készítmény is. 
A nem gyógyszeres kezelés is kiemelt fon-
tosságú: az említett káros szokások elha-
gyása, a kalcium- és D-vitamin-pótlás, va-
lamint az egyéb betegségek (cukorbeteg-
ség, tüdő-, vesebetegségek, emésztőszervi 
megbetegedések) korai felismerése, keze-
lése, szakorvosi kontrollja is sokat segít. 

Dr. László Márta 
reumatológus főorvos, a Kőcsont Klub 

orvos tanácsadója  

Kőcsont Klub
A Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi 
Betegek Klubja Kőbánya idős és ifjú lakosai 
között végez egészségmegőrző, felvilágosító 
munkát. Szeptember és június között minden 
hónap második csütörtökén 15–17 óra között 
tartja összejöveteleit a Kösziben. A találkozó-
kon orvosok, gyógytornászok, étkezési szak-
emberek tartanak előadásokat, a csontritku-
lással, reumatikus betegségekkel kapcsolat-
ban. Megelőző programjuk címe: „Amit Jancsi 
megtanul, János nem felejti”; ennek kereté-
ben minden évben más-más kőbányai iskolá-
val szerveznek közös programot. 

A Szent László Általános 
Iskola csengettyűegyüttese

Balogh Attila rk. plébános atya beszél 
a szent király szellemi örökségéről

Tavaly 71 gyermeknek jutott 10-10 
ezer forint, idén többen, többet kapnak

Száz kőbányai gyermek nyaralását támogatja másfél millió forint-
tal dr. György István, Budapest főváros kormánymegbízottja a ta-
valy decemberi jótékonysági koncertjén összegyűlt adományok-
nak köszönhetően. A Kőbányai Szociális Védegylet pályázatán 
gyermekenként 15 ezer forint nyerhető.

A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA
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Súlyos örökséget jelent az elöregedett úthálózat Kőbányai sör a világelsők között

Legyünk intelligens és tudatos vezetők! A lakossági igényeket tartja szem előtt az önkormányzat

Harc a kátyúkkal Befutott a Midnight Express

Itt a motoros szezon A közbiztonság mindenekelőtt

A zord tél megviselte a közuta-
kat Kőbányán is: heti átlag 100 
négyzetméter kátyú született a 
kerületi kezelésű utakon, de 
volt olyan hét, amikor 300 négy-
zetméternyi. Az elöregedett 
aszfaltburkolatok a hideg idő-
ben hajlamosabbak a kátyúso-
dásra, de a közvetlen balesetve-
szély elhárítása a legzordabb 
körülmények között is szinte 
azonnal megtörtént. Ennek kö-
szönhetően a 200 kilométer 
hosszú, önkormányzati kezelé-
sű kerületi úthálózaton ezen a 
télen mindössze két olyan kár-
térítési igényt nyújtottak be az 
autósok, amely kerületi fenn-
tartású út hibájával hozható 
összefüggésbe – tájékoztatta 
lapunkat Szarvasi Ákos, a Kőbá-
nyai Vagyonkezelő Zrt. város-
üzemeltetési igazgatója.

A tavasz beköszöntével meg-
kezdődtek a nagyobb léptékű 
kátyúzási és útfelújítási munká-
latok. Télen, 5 fok alatt csak hi-
degaszfalttal történő ideiglenes 
pótlásról lehetett szó, a közvet-
len balesetveszély elhárítása 
érdekében. Mégsem az újraasz-

faltozott rész okoz gondot né-
hány hónappal később, hanem a 
javítás mellett a megmaradó 
régi; a fizikai terhelés, az UV-
sugárzás és a hőingadozás 
miatt rideggé és repedezetté 
vált aszfalt – mondta Tarró 
Zsolt, a vagyonkezelő szakmér-
nöke. Ilyen körülmények között 
a kátyúzás olyan, mint feneket-
len hordóba vizet hordani. 

A magyarországi klímán egy 
alsóbbrendű út burkolatának 
élettartama 10–15 év, utána 
már olcsóbb felmarni és újra-
aszfaltozni, mint folyamatosan 
javítgatni. Ahogy egész Buda-
pesten, Kőbányán is akad 35 
évnél idősebb útburkolat. A 
szakember szerint ahhoz, hogy 
legalább 25 évenként minden 
útburkolat felújítására sor ke-
rüljön, évi átlag 8 kilométer 
aszfaltcsíknak kellene meg-
újulnia. Ez 50 ezer négyzetmé-
tert jelent, ami minimálisan 
350 millió forintot emésztene 
fel minden évben. Azonban to-

vább nehezíti a helyzetet, hogy 
legtöbbször nem elég az új ko-
póréteg. Gyakran az út alatti 
közművek is elöregedettek, 
cserére szorulnak, illetve az 
öreg utak szerkezetileg is tönk-
rementek. Hajdan az IFA-khoz 
és ZIL-ekhez igazított szabvá-
nyok alapján 10 tonnás maxi-
mális tengelyterhelésre kellett 
méretezni az útszerkezeteket, 
de a mai nyerges vontatók 
súlya sokszor eléri a 11,5 ton-
nát – magyarázta Tarró Zsolt. 

Az önkormányzat is tisztában 
van a probléma súlyával – hang-
súlyozta Szarvasi Ákos –, ezért 

évről évre többet költ az út-, 
parkoló és járdahálózat felújítá-
sára. Tavaly a lakótelepi belső 
utak rekonstrukciós programja 
keretében 14 ezer, idén már 20 
ezer négyzetméternyi belső út 
és parkoló újul meg az Újhegyi 
lakótelepen. Teljeskörűen fel-
újítják a Martinovics teret a Bol-
gár utca és a Kápolna utca kö-
zött, valamint megújul a Somfa 
köznek az Üllői út és Zágrábi út 
közötti szakasza. A „faltól falig” 
újjáépült utakra – és közművek-
re – jó néhány évig nem kell 
költenie az önkormányzatnak – 
tette hozzá az igazgató.

II. Kra�
Sörfesztivál

2017. május 19-20-21.
Kőbányai M47 Főzdepark, Maglódi út 47.

(a volt Globus Konzervgyár területén)

Több mint 40 csapból folyik majd a sör
A fesztivál célja a Kőbányán tradícionálisan megtalálható sörfőzés hagyományának 

visszaállítása ebbe a nagy hírű ipari környezetbe.

Programjaink: sörök kóstolása, főzdelátogatás 
sörfőző mesterek vezetésével, szakmai sátor, 

ismeretterjesztő előadások, sörtörténeti kiállítás, 
street food ételek, családi programok

Az esemény fővédnöke Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere
A könnyebb elérhetőség miatt ingyenes fesztiválbuszjáratokat biztosítunk a Blaha Lujza 

térről a Kőbányai M47 Főzdeparkba.

Keressék az eseményt
a Facebookon. 

„A főváros nem tanúsít kellő érzékenysé-
get a közvilágítási hiányosságokat érintő 
lakossági panaszokra és rendőrségi igé-
nyekre. Előbb jutunk eredményre, ha mi 
magunk elvégeztetjük a szükséges fej-
lesztéseket, majd azt átadjuk a fővárosi 
üzemeltetőnek” – nyilatkozta lapunknak 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. igazgatója. 
Szarvasi Ákos szerint Kovács Róbert pol-
gármester maximálisan támogatja ezt a 
megoldást, amihez a kerületi költségve-
tésben is minden évben megvan a pénz-
ügyi keret. 

2016 leglátványosabb fejlesztése az Er-
dősi utcai park közvilágításának megte-
remtése volt – emlékeztetett az igazgató. 
Itt dr. Pap Sándor alpolgármester tolmá-
csolta a lakosság panaszát, miszerint az 

éj sötétjébe burkolózó parkot italozók és 
hangoskodók lepték el. A hat lámpatest-
nek köszönhetően a probléma megszűnt. 
Két fényforrást helyeztek el a Sibrik Mik-
lós úti felüljáró alatt, a járda és az autó-
parkoló megvilágítása érdekében, emel-
lett a Derecskei utca, a Kolozsvári utca, az 
Óhegy park és a Zsombék utca egy-egy 
szakaszán is javult a közvilágítási helyzet.

Idén a Harmat utcai szervizút kivilágí-
tását tervezik a Csombor és Sorház utcák 
közötti szakaszon, továbbá lámpákat he-
lyeznek el a Gyalog utcát a Szegély utcá-
val összekötő közben, a Kéknyelű utca 14. 
előtti játszótérnél, a Vasláb utcában, a 
Kistorony parkban, a Vaspálya utcai gya-
logosfelüljáró alatt és a Gránátos utca 
Tárna utca felőli végén. 

– Felkészületlen mindkét tábor?
– Sajnos igen! Két alaptípusba 
sorolnám a vezetőket: vannak a 
tudatos és a nem tudatos veze-
tők. Ez utóbbiak közül kerülnek 
ki a rossz vezetők, akik a közúti 
balesetek döntő részéért fele-
lősek. A tudatos vezető kizáró-
lag azzal van elfoglalva, hogy 
vezet. Ő az, aki minden egyes 
cselekedetére, a forgalmi hely-
zetekre, a többi közlekedőre is 
odafigyel haladás közben. Min-
dig tisztában van azzal, hogy mi 
van a járműve körül, mit miért 
csinál, és mi történhet. Nem 
foglalkozik mással, mert a 
megosztott figyelem életveszé-
lyes lehet a volán mögött.

– Tehát nem telefonál, nem 
olvas SMS-t, nem nézegeti a 
sminkjét a tükörben. Ezeket 
némi tudatossággal el lehet 
hagyni, de mi van, ha a gyerek 
hátul kiönti a kakaót?

– Gondoljuk el: ha csak ötven-
nel haladunk a városban és 

egyetlen másodpercre fordulunk 
hátra, akkor ezalatt 14 métert 
vakon gurul a kocsi. És itt jön be 
a képbe – szó szerint – a moto-
ros. A motorkerékpár teljesít-
mény/tömeg aránya olyan, mint 
egy sportautóé, tehát akár a má-
sodperc tört része alatt is képes 
elénk kerülni. A vezetéstechni-
kai tréningeken van egy olyan 
gyakorlat, amikor az autó 100 
km/h sebességgel halad, és egy 
lámpa jelzésére kell jobbra vagy 
balra kitérni. Először 1 másod-
perc reakcióidőt adunk, majd ezt 
csökkentjük tizedmásodperces 

lépésenként. Százas tempónál 1 
tizedmásodperc késlekedés 2,8 
méter megtéte lét jelenti. Hát-
borzongatóan könnyű megölni 
valakit, főleg, ha az áldozat egy 
gyalogos, kerékpáros vagy mo-
toros, akit nem véd semmilyen 
karosszéria! 

– Milyen a magyar vezetési 
kultúra?

– Európa középmezőnyébe 
sorolom, tőlünk keletre és 
délre rosszabb, északra és 
nyugatra jobb, de azért javuló a 
tendencia. Jellemzően a férfiak 
gondolják magukról, hogy fan-

tasztikusan vezetnek, ez mind-
addig így van, amíg egy veze-
téstechnikai tréningen nem 
szembesülnek a saját korláta-
ikkal, hiszen vészhelyzetekben 
lényegében mindenki kezdő.

– De mi van a rosszindula-
túakkal, akik például direkt 
 rágyorsítanak, amikor valaki 
sávot akar váltani, vagy ráhúzzák 
a kormányt az álló kocsisort a 
 felezővonalon kerülő moto  -
rosra?

– Sajnos IQ-t nem mérnek, 
amikor jogosítványt adnak. Az 
ilyen embert messze kerüljük 

el, ne harcoljunk velük, ne pró-
báljuk leckéztetni őket, úgy 
sincs értelme. Jó tudni, hogy 
ráhúzni a kormányt egy moto-
rosra kimeríti a közúti veszé-
lyeztetés büntetőjogi kategóriá-
ját. Az okos motorosnak pedig 
számolnia kell azzal, hogy nem 
minden közlekedő normális, 
nem mindenkinek azonosak a 
képességei, viszont csakis ő 
húzhatja a rövidebbet.

(A biztonságos vezetéstech-
nikáról a Peter Albert Face-
book-oldalon több információt 
is talál.)

A világ 44 országából 2103 sört 
neveztek arra a németországi 
versenyre, amelyen egy fiatal kő-
bányai sörmanufaktúra, a Hop-
Top Brewery Midnight Express 
nevű fekete söre saját kategóriá-
jában a harmadik legjobbnak bi-
zonyult. Ez az első alkalom, hogy 
magyar sör helyezést ért el a 
European Beer Staron, Európa 
legrangosabb sörversenyén. 

Ezzel az eredménnyel végre felhívhattuk a 
világ figyelmét arra, hogy Magyarországon 
újra születnek elsőrangú sörök – mondta 
lapunknak a 4-5 főt foglalkoztató, évi 110 
ezer liter sör előállítására képes kőbányai 
serfőzde tulajdonosa, Ali Rawech Szami. A 
Midnight Express fantázianévre hallgató 
termék saját fejlesztés, amelynek kikísér-
letezését még akkor kezdték el, amikor 
konyhai fazekakban állították elő első házi 
söreiket – emlékszik vissza a ma már 
minden nemzetközi sztenderdnek megfe-
lelő kisüzem vezetője. 

A nyertes sörkülönlegesség a legmaga-
sabb minőséget képviseli a sörök hierar-
chiájában, amit a valamivel ezer forint 
alatti ára is kifejez. A hazai sörkultúra 
most megy át azon a fejlődési folyamaton, 
amin a borokat illetően túljutottunk úgy 
két évtizeddel ezelőtt – fűzi hozzá. A sör-
barátoknak, akik jellemzően csak a tö-
megtermelésű sörökhöz jutnak hozzá, 
mindenekelőtt meg kell mutatni, mi is az a 
különbség élvezeti értékben, ami szük-
ségszerűen megjelenik az árakban. Ma-

gyarországon sajnos ma még a Balling-
fok sem közismert, holott ez a sörminőség 
egyik legfontosabb mutatószáma – mond-
ja a szakember –, ezért roadshow-kat 
szerveznek országszerte, amire a tapasz-
talatok szerint hatalmas az igény.

A HopTop Sörfőzdének nincsenek érté-
kesítési gondjai, sőt a megrendelések 

tükrében a növekedésen gondolkodnak. A 
verseny óta egymásnak adják a kilincset 
kanadai, japán és finn kereskedők, sőt 
megtisztelő módon bejelentkezett a ver-
senyzsűri egy német tagja is, hogy meg-
tekintse a kis kőbányai sörfőzdét. Szá-
mukra azonban a hazai piac meghódítása 
is fontos, amit pillanatnyilag akadályoz-

nak a nagy sörgyárak által a vendéglátók-
kal kötött versenykorlátozó kizárólagos-
sági szerződései. Ali Rawech Szaminak 
arról nincs ismerete, hogy valahol Kőbá-
nyán kapható-e valamelyik sörük, de ke-
resik a kapcsolatot itteni vendéglátóhe-
lyekkel, hogy helyi közönségnek is meg-
mutathassa magát a HopTop Sörfőzde.

Albert Péter, vezetéstechnikai 
és közlekedésbiztonsági oktató

A Sibrik felüljáró alatt sokan járnak át 
Kőbánya–Kispest vasútállomáshoz 

Bár a budapesti közvilágítás fejlesztése és működtetése kizárólag 
a Fővárosi Önkormányzathoz tartozó feladat, a közbiztonság javí-
tása érdekében a kerületi önkormányzat évről évre több millió fo-
rinttal „száll be” a közvilágítás hiányosságainak pótlásába.

A tavasz beköszöntével megkezdődtek a nagyobb lép-
tékű kátyúzási és felújítási munkálatok a kerületi 
fenntartású utakon. Az önkormányzat évről évre egyre 
többet költ útfelújításra, azonban nehéz behozni azt az 
időszakot, amikor évtizedekig nem történt semmi.  

Magyarországon évente 50-60 motoros hal meg, 
áprilisban kétszer annyian, mint augusztusban. 
Ennek fő oka, hogy az autósok télen elszoktak a 
motorosok jelenlététől, a motorosok meg a motoro-
zástól. A balesetek 40-45 százalékban a motorosok, 
55-60 százalékban az autósok hibájából következik 
be. Albert Péter, a vezetéstechnikai képzésekkel 
foglalkozó Speedworld Hungary vezető trénere ad 
tanácsokat a szezon elején. 

Jellemzően a férfiak 
hiszik magukról, 
hogy fantasztikus 
vezetők

Ali Rawech Szami és felesége átveszik 
a díjat a versenyigazgatóktól
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GYEREKPROGRAMOK

„EZERARCÚ SZAXOFON” – A FILHARMÓNIA 
MAGYARORSZÁG MŰSORA ISKOLÁSOKNAK
Április 12-én, szerdán 14.30 órakor a Kőrösiben.
Közreműködik a Budapest Saxophon Quartett
Jegyár: 600 Ft

KOLOMPOS TÁNCHÁZ GYERMEKEKNEK
Április 15-én, szombaton 10.30 órakor az Újhe-
gyi Közösségi Házban zenés-mesélős, játékos-
táncos mókázás 
Belépő: 800 Ft, a program napján: 1000 Ft

NYÚLANYÓ AJÁNDÉKA – A PÓDIUM SZÍNHÁZ 
ZENÉS MESEJÁTÉKA
Április 15-én, szombaton 15 órakor a Kösziben
A Grimm-mesét színpadra alkalmazta: Bednai 
Natália. Belépő elővételben: 1000 Ft, az elő-
adás napján: 2000 Ft

JÁTSZÓHÁZ

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ 
Április 14-én, pénteken 16 órakor a Kösziben
Csibés, nyuszis hűtőmágnes és tojásdíszítés
Belépő 500 Ft/gyermek

KIÁLLÍTÁS

VARRÓ ANDREA KÉPZŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Április 19-től május 14-ig

A TÖREKVÉS PROGRAMJAI

SZAMÁRSÁGOK TESTAMENTUMA 
– vásári komédia egy felvonásban
Miénk a Színpad társulat előadása
Április 20-án, csütörtökön 18 órakor 

55 ÉVES A TÖREKVÉS NÉPTÁNCEGYÜTTES
Fotókiállítás a X. kerületi Szabó Ervin Könyv-
tárban, viseletbemutató, valamint táncház és 
néptáncbemutató. Április 26-án, szerdán 18  
órakor

A KÉT ERDEI MANÓ – MOHA ÉS PÁFRÁNY – 
TÖRTÉNETE 
Interaktív zenés mesejáték egy felvonásban. 
Április 27-én, csütörtökön 9 órától

ZENEI PROGRAMOK 

KŐBÁNYA BLUES KLUB
Április 27-én, csütörtökön 19 órakor a Kő-Ca-
féban. A Kőbányai Zenei Stúdió növendékeinek 
önálló estje. A belépés díjtalan!

FÚJNAK A FELLEGEK – The Garland Band 
együttes, „Garland Világa” Zenei Sorozatának 
népzenei válogatással színesített koncertmű-
sora. Április 27-én, csütörtökön 19 órakor a 
Kőrösiben. Jegyár: 2500 Ft elővételben, hely-
színen: 3500 Ft, 4000 Ft /családi jegy 2 felnőtt + 
1 gyerek 

MOZAIK

– Honnan jött a legújabb kötet ötlete? Milyen 
hattyúk, milyen dala?

– A Yale egyetemen időztem néhány évig 
a nyolcvanas évek végén. Van ott egy 
könyvtár, ahol korvinákat, a Gutenberg-
Bibliát és más ritkaságokat nézegettem. 
Ott találkoztam a Voynich-kézirattal. Ez 
egy kétszáz oldalas kézirat, amelyet több 
mint fél évezrede valaki egy máig megfejt-
hetetlen nyelven írt. Részben latin betűket 
használt, részben ismeretlen betűket. 
Csupa titok. 

– Tudtommal senki sem tudta még megfej-
teni, annyira tökéletesen kódolt titkosírás. 

– Így van. Mindenféle asztrológiainak lát-
szó, de nem asztrológiai ábrák és növénye-
ket ábrázoló képek is vannak benne. Ami 
pedig különösen izgalmas, hogy rengeteg 
libasorban mászkáló, medencében ücsörgő 
meztelen nő. 

– De hogy kapcsolódik ez a Hattyúk da-
lához?

– Eljöttem Amerikából, a Vojnichról meg 
is feledkeztem. Nemrégiben elhatároztam, 
hogy írok egy regényt Pécsről. Apám pécsi 
volt, én is Pécsen fogantam, ezért úgy érez-
tem, tartozom a városnak egy regénnyel. 
Tanulmányozni kezdtem a történetét, és 
minél mélyebbre ástam magam, annál in-
kább megfogott. Ez a történelmi folyam 
olyan időszakok sorozatából áll, amelyek 
mind más népekhez (magyarok, törökök, 
avarok, hunok, kunok, rómaiak) és egymás-
tól alapvetően eltérő történelmi helyzetek-

hez kötődnek. Azon tűnődtem, hogy ha a 
regényem fejezetei mindig eltérő környe-
zetben és szereplőkkel játszódnak, akkor 
vajon mi lesz az összetartó kapocs? Ekkor 
jött az ötlet, hogy a Voynich-kézirat mintá-
jára kitalálok egy másik rejtélyes kéziratot. 
Ez lett a Hattyús kézirat, ami Pécsett kelet-
kezett, és ahogy haladunk visszafelé az 
időben, minden korban megpróbálja valaki 
megfejteni. Ez tartja össze a regényt, amit 
én nem is regénynek gondolok, sokkal in-
kább regének, hiszen a történelmi környe-
zet, amelybe helyezem a hőseimet, szándé-
kaim szerint hiteles. 

– A hattyús kéziratot ugyanúgy nem sikerül 
senkinek megfejtenie, mint a Voynichot?

– Vannak próbálkozások, és a végén én is 
adok egyfajta megfejtést, de ha elmonda-
nám, lelőném a poént. 

– Ezt is lefordítják idegen nyelvekre, mint a 
korábbi sikerkönyveit? Vagy annyira magyar a 
téma, hogy nem?

– Az nem akadály, hiszen az Apák könyve 
is magyar témájú volt, aztán mégis huszon-
hét nyelven járta be a világot. A Hattyúk da-

lának most készül az angol próbafordítása, 
aztán majd meglátjuk a folytatást.

– A napokban a kőbányai olvasóknak is 
bemutatta a kötetét. Van valamilyen kötődé-
se a kerülethez?

– Bizony, hogy van! Édesanyám, Ribárszky 
Erzsébet egy igazi vegyes családból szárma-
zott. Őseim között volt szerb, román, ma-
gyar, zsidó és sváb. Anyai nagyapám katoli-
kus volt, a nagymamám viszont kitért zsidó, 
több nemzedékkel korábban keresztelked-
tek ki. Elég sokáig békén hagyták őket, de a 
legvadabb Szálasi-korszakban ennek elle-
nére rejtőzködnie kellett, mégpedig egy ba-
rátnőjénél, Kőbányán talált menedékre. A 
baráti család közvetlenül a sörgyárral szem-
ben lakott egy munkáslakásban, mert a ba-
rátnő férje sörgyári munkás volt. Én kisgye-
rekként sokat jártam náluk, a sörgyárba is 
bevittek, így nagyon jól emlékszem a sörgyá-
ri lovakra. A napokban tudtam meg, hogy 
kettő közülük megvan még: kitömve állnak 
egy irodában.

Vámos Miklós még emlékszik a sörgyári lovakra

Hunok, törökök 
és a Hattyúk dala

MOZAIK

Virágok egész évre
Tavaszzal adja át a Kőbányai Önkor-
mányzat az „Önnek is szeretnék adni 
virágot!” pályázat keretében a jelentke-
zőknek a növényeket. Idén is vegyes 
egynyári virágok, muskátlik, fűszernö-
vények, fagyal és csodasövény van a 
csomagokban. Ezek elültetéséhez is 
adunk most néhány tippet. 

Visszafordíthatatlanul itt a tavasz. A 
hosszú téli hónapok után alig várjuk, 
hogy a kertjeinket újra feldíszítsük virá-
gokkal. Mindenki arra vágyik, hogy a 
kertjében hosszú ideig virítsanak a tele-
pített növényei. Erre a legjobb megoldás 
az egynyári virágok ültetése. 

Miután az egynyári növények fagyér-
zékenyek, a telepítés időpontjának a 
megválasztása döntő a későbbiek folya-
mán. Az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján elmondhatjuk, hogy hazánkban a 
telepítések időpontja kb. három héttel 
korábbra esik, mint néhány évtizeddel 
korábban. Ma már nem várjuk meg álta-
lában a májusi fagyosszenteket (Pong-
rác, Szervác, Bonifác), hanem április 
végén ültetünk. A hosszú és eredmé-
nyes virágzás három feltétele: megfele-
lő talaj, harmonikus vízellátás, minősé-
gi palánta. A talaj-előkészítés egyszerű, 
de mindenképpen tápanyagokkal is lás-
suk el a talajt. A legjobb a komposztált 
marhatrágya, 5 liter/köbméter. Ezt ásás 
előtt szórjuk ki egyenletesen és így 
ássuk fel a területet, majd gereblyézzük 
egyenesre a talajt. Ezt követi az ültetés, 
20-25 növény/köbméter. Ilyen sűrűség 
mellett valóságos virágszőnyeget ka-
punk egész évre. Alaposan öntözzük be 
ültetés után a növényeket, és innentől 
kezdve soha ne száradjon ki az ágyás. 

Ami az ápolási munkákat illeti: általá-
ban két gyomlálás után az egynyáriak 
beborítják a virágágy területét, elnyom-
ják a gyomokat, és így gyakorlatilg csak 
öntöznünk kell. A palánták beszerezhe-
tőek a különböző kertészetekben, vi-
rágüzletekben is. Ha ládákba, edények-
be ültetünk, használjunk megfelelő mi-
nőségű, zsákos virágföldeket. Ezeket 
ültetéshez kész állapotban, tápanya-
gokkal ellátva vásárolhatjuk meg.

 Hajnal Sándor, 
a Magyar Gyula Kertészeti 

Szakképző Iskola igazgatója

A Magyar Gyula Kertészeti Szak-
képző Iskolában (X. kerület, Magló-
di út 8.) kiváló minőségben és ked-
vező áron juthatnak hozzá az egy-
nyári növényekhez. Ingyenes, szak-
szerű ültetési tanácsokkal is segít-
jük vásárlóinkat. (Bővebben: www.
magyulaiskola.hu)

A Költészet Napja alkalmából a Szent Lász-
ló téri Szabó Ervin Könyvtár vezetője, Kapo-
si Ildikó kérésünkre összegyűjtötte azoknak 
a szerzőknek és műveiknek a listáját, akiket 
a kőbányai olvasók a leggyakrabban keres-
nek. Az a könyvtárosok tapasztalata, hogy a 
legkülönfélébb korosztályba tartozó olvasók 
egyaránt elsősorban a fiatal kortárs írók 
verseit keresik. Az irodalomban jártas és 
újdonságokra nyitott nyugdíjasréteg, illetve 
az aktív középkorosztály főként Szabó T. 
Anna és Varró Dániel verses köteteit forgat-
ják és kölcsönzik. Ez utóbbi költő Bögre 
Azúr című, 1999-ben megjelent kötete szin-
te folyamatos kölcsönzésben van.

Tavaly különösen népszerű volt az a 
 Facebookon indult, egymásnak felelgető 
versfolyam, ami a 40 feletti nőkről és fér-
fiakról szólt. Az ebből megjelent válogatás-
kötet Lackfi János, Szabó T. Anna és még 
néhány mai negyvenes, ötvenes éveit tapo-
só költő versét szedi csokorba, ezt szintén 
igen gyakran keresik. Ugyanez a helyzet 
Csukás István Évszakom a szerelem című, 
tavaly megjelent kötetével is – mondja a 
könyvtárvezető. E kötet várólistán van, any-
nyian keresik, hogy előjegyzést kell rá fel-
venni.

A fiatal felnőttek és a középiskolások kö ré-
ben nagyon népszerű az idén 33 éves költő, 
Simon Márton, aki a Slam Poetry Budapest 
csoport tagja. Polaroidok című ver ses kötete a 
legnépszerűbb, de keresik a Kinőttelek című, 
kamaszoknak szóló válogatást is.

A gyerekek – illetve a nekik kölcsönző szü-
lők – körében a legnépszerűbbek Bartos 
Erika versei, de sokan viszik Csukás István 
gyerekverseit és Erdős Virág Négyeshatos 
című kötetét is. Szintén népszerűek a gyűjte-
ményes kötetek, melyekben kortárs, mai 
költők versei találhatók. Ilyen a Friss tinta és 
az Apám kakasa, ahol klasszikus verseket írt 
át Lackfi János és Vörös István – összegzi a 
statisztikai tényeket Kaposi Ildikó.

KŐBÁNYAI PROGRAMAJÁNLÓ
Április 11., a Magyar Költészet Napja

A kőbányai olvasók 
a kortárs költőket keresik
Szó sincs arról, hogy kiveszett 
volna a költészet iránti igény, sőt! 
Kőbányán van olyan költő, akinek a 
versei várólistán vannak. 

Tarján Zsófiban szép emlékeket hagyott Kőbánya

Még több bódottá
Egyik legolvasottabb kortárs írónk, a számos világsikerű regénnyel 
büszkélkedő Vámos Miklós április elején Kőbányán, a Kösziben is be-
mutatta legújabb művét, a Hattyúk dalát. Hihetetlen, de neki is van 
kőbányai kötődése. – Teljesen új számok lesznek az új albu-

mon? Ha igen, lesz-e változás az eddigi 
stílushoz képest?

– Kizárólag új számok lesznek a leme-
zen. Vannak olyan stíluselemek, melyek-
hez ragaszkodunk a mostani albumnál is, 
ilyen a „harapós” szövegvilág és a komp-
lex dallamvezetés. A 2015-ös, Bódottá 
című lemeznek olykor westernes, taran-
tinós világa volt, melyet megtámasztott 
egy elég komoly fúvós kar. Új lemezünkön 
kevesebb az elektronika, nagyobb hang-
súlyt kapnak a gitárok, és az egészet te-
kintve lágyabb lesz a hangzás. 

– A több gitár azt jelenti, hogy a rock 
felé mozdultak el?

– A Honeybeast sohasem lesz kifeje-
zetten rockzenekar, bár szerintem min-
dig is lesznek a zenéinkben rockos ele-
mek. A popzene egy olvasztótégely, nem 
zárja ki a műfaji gazdagságot, sok világ-
ból szemezgetünk. A felállásunk is ha-
sonlít egy rockzenekarhoz: dob, basz-
szus, billentyű, ritmus és szólógitár, 
ének. Nagyobb koncerteken kiegészül a 
csapat egy perkással, fúvósokkal és vo-
kalistákkal. 

– A Honeybeast zenéjének nagy erőssé-
ge, hogy a szövegei intellektuálisan tartal-
masak. A csomagolás viszont ugye dalla-
mos, könnyű popzene. Nincs ez ellent-
mondásban egymással?   

– Szerintünk nincs, ez a mi dönté-
sünk. Én szívesen énekelnék akár jazzt 
is, sok zenei improvizációval tarkítva, 
szerintem a fiúk is élveznék. Csakhogy a 
közönség nagyobbik része nem ezt 

igényli. Akár tetszik, akár nem, a mai 
világban a zene is egy termék, amit el 
kell tudni adni. Mindenkinek megadatik 
a választás joga, hogy melyik irányba 
indul el. Mi sok embert szeretnénk meg-
szólítani, de amennyire lehet, feszeget-
jük a határokat.

– Ön heavy metal zenekar-
ban kezdte a karrierjét, 
aztán rapper volt a Balkán 
Fanatikban. Elég kanyar-
gós úton érkezett ide.

– Lehet, hogy 
 dögunalom lett 
volna, ha nem 
így van. Élvez-
tem, kipró-
bálhattam 
egy csomó 
zenei mű-
fajt. Minden 
formációnak 
megvoltak a 
maga szépsé-
gei: a metálban 
kiadhattam a fe-
szültséget, a Bal-
kán Fanatikban ki-
próbálhattam, mi-
lyen egy intenzí-
ven turnézó zene-
karban dolgozni. 
Voltam színház-
ban, anyámmal 
(Hernádi Judit 
színművésznő – 
a szerk.) szere-

peltem, az megint egy más világ, renge-
teg tanulás… Aztán jött a Kőbányai Zenei 
Stúdió, ahol elméleti szinten mélyedtem 
el a zenében, emellett jazz-sztenderde-
ket és bluesdalokat énekeltem. A Honey-
beastben úgy érzem, kamatoztatni tudom 
mindazt, amit az utóbbi tíz évben tanul-
tam, otthon érzem magam a zenekarban.

– Jól tudom, hogy a Kőbányai Zenei 
Stúdió növendékeként „jött össze” a ze-
nekarral?

– Egész pontosan a billentyűsünket, 
Kővágó Zsoltit ismertem meg ott. Ha 

nem jártam volna Kőbányára, akkor ma 
nem a Honeybeastben énekelnék. Na-
gyon szerettem oda járni, mivel náluk 
egy egészen új világ nyílt meg előttem. 
Imádtam a rocktörit, amit Tóth János 
Rudolf tanított, a zenekari gyakorlatokat 
Póka Egonnal, Ullmann Ottóval, Fekete 
Kovács Kornéllal. Megszerettem a szol-
fézst és a zeneelméletet, hálás vagyok 
ezért Gulyás Erikának és Esze Jenőnek, 
akitől külön zongoraórákat is vettem. 
Kőbánya nagyon szép emlékeket ha-
gyott bennem. 

Március közepén volt a Honeybeast negyedik, Súlytalan című al-
bumának lemezbemutató koncertje. A slágerlisták élén szereplő 
népszerű csapat énekesnőjével, Tarján Zsófival beszélgettünk 
zenéjükről és kőbányai kötődéséről.

Anyám Kőbányán 
talált menedékre. 
A baráti család 
a sörgyárnál lakott

Hofi Géza idén lenne 81 éves, a ’70-es, ’80-as 
években élte munkássága fénykorát. Ennek 
ellenére még ma sem nagyon akad senki, aki 
ne ismerné a nevét, igazi jelenség volt. Társa-
dalmi eseménnyé nőtt előadásai sajátos 
módon túlmutattak a puszta mulattatás felszí-
nes keretein. A Kádár-korszak szocialista Ma-
gyarországában akarva-akaratlanul egyfajta 
„szelep” funkciót töltött be. Megengedett 
(megengedhetett) magának olyan poénokat, 
bemutatott olyan karikatúrákat, amelyek al-
kalmat teremtettek a nézőtéren a Vörös Októ-
ber márkájú konfekciózakójában gubbasztó 
kádári kisembernek arra, hogy összekacsint-
son a művésszel, aki „jól odamondott” és „jól 
az orruk alá dörgölte az elvtársaknak”. Ennél 
több törlesztést a nagyokkal szemben úgysem 
remélhetett sem a kisember, sem a művész – 
hiszen mindkettő meg akarta úszni ép bőrrel. 

És a hatalom is érezte e kényes viszonyrend-
szert. A kulturális főelvtárs, Aczél György tilt-
tűr-támogat értelmezési tartományán belül a 
„kőbányai proligyereknek”, a „mi kutyánk köly-
ke” Hofinak a „tűr” és nem ritkán a „támogat” 
pozíció jutott. Állítólag még pártrendezvényre 
is hívták szórakoztatni. Hofi pedig okos ember 
volt. Tökéletes arányérzékkel megáldva, mes-
terien manőverezett, mindig érezve, hogy hol a 
fal, meddig mehet el a rendszer és vezetői ki-
gúnyolásában, mennyit enged meg számára az 
„udvari bolond” szerep. 

De nem csak a rendszert kritizálta. Kellő 
öniróniával hiteles képet, sőt tükröt tartott a 
káderszürke kispolgárok elé, bemutatván: 
nézzétek, ilyen szánalmasan viccesek vagy-
tok – és veletek együtt én is! A Kádár-korban 
élők szavak nélkül, puszta gesztusokon, 
sorok közötti utalásokon keresztül is megér-
tették egymás üzeneteit, így Hofiét is. Ő pedig 
sosem lépte át azt a küszöböt, ami hiteltele-
nítette volna. Ahogy ügyesen csomagolt rend-
szerkritikája miatt a hatalom sem tudott rá 
haragudni, ugyanúgy a rendszerrel szemben 
állók szemében sem merült fel komolyan, 
hogy a szovjet bábrezsim embere volna. Hite-
les maradt élete végéig, ami enyhén szólva 
sem mindenkinek sikerült a kortársai közül. 
Emiatt hiányzik közülünk, a rengeteg epigon 
nemigen pótolhatja.

Egy ország kedvenc nevettetője volt

15 éve hunyt el Hofi Géza
2002. április 10. óta nincs köztünk a kabarétörténet egyik legnagyobb 
ikonja, Hofi Géza. A kőbányai előadóművész úgy honosította meg a stand 
up comedy műfaját a kádári Magyarországon, hogy egyben utánozhatat-
lan egyéni karaktere révén fogalommá vált.

KERT ÉS BALKON

Kaposi Ildikó könyvtárvezető

Hofi Géza a Magyar 
Rádió stúdiójában, 1979.
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Szomorúan kullogott a farkas az 
erdőben, fülét-farkát leeresztet-
te, s mind csak a földet nézte. 
Egyszer csak ráköszönt a medve.

– Jó reggelt, farkas koma! 
Hát neked mi bajod? Olyan szo-
morú vagy, mint a háromnapos 
esős idő!

– Hagyd el, medve koma, ne is 
kérdezd! Nem látod: fejem, nya-
kam, oldalam csupa vér! 

– Az ám, farkas koma, talán 
bizony verekedtél valamelyik 
atyádfiával? 

– Dehogy azzal, dehogy azzal! 
Az emberrel akadtam össze, de 
meg is jártam. Cudarul megté-
pázott. 

A medve nagyot kacagott. 
– Szégyelld magad, farkas 

koma! Hát még az ember is va-
lami? No, nekem a fél fogamra 
sem volna elég. 

– Ne bízd el magad, medve 
koma! Bizony mondom neked, 
hogy az ember a legerősebb 
állat a világon. Én tudom, mert 
én próbáltam. 

– Hogyhogy? 
– Bementem a faluba, hátha 

akadna egy kis báránypecsenye. 
Az ám, csakhogy a kutya észre-
vett, az ugatásra kijött a gazda, s 

úgy eldöngetett, hogy alig tud-
tam elvánszorogni. 

– Már én mégiscsak azt mon-
dom – erősködött a medve –, 
hogy fél fogamra sem elég az 
ember. 

Fogta a medve, kitépett egy 
bokrot, s miszlikbe tépte-szag-
gatta. 

– Nézd, farkas koma, így tép-
ném össze az embert! 

– Meghiszem azt, komám, 
csakhogy az ember nem hagyja 
magát, mint a bokor. 

– Hiszen ne hagyja, úgyis ösz-
szeszaggatom. Fogadjunk?

– Itt a kezem, nem disznóláb! 
– Itt a talpam, ez sem disznó-

láb! 
Fogadtak egy nyúlban, azzal 

behúzódtak egy bokor mögé, 
vártak, várakoztak, leskelődtek. 
Arra jött egy gyermek. Kérdi a 
medve. 

– Ez az ember, farkas koma? 
– Nem. Ez még csak lesz 

ember. 
Tovább vártak, várakoztak, 

leskelődtek, s ím, arra jött egy 
öreg koldus. 

– Hát ez ember-e? 
– Nem. Ez csak volt ember – 

mondta a farkas. 

Tovább vártak, várakoztak, 
leskelődtek, s ím, egyszerre csak 
jő egy huszár a lován. 

– Hát ez mi? Ez csak ember? 
– Ez már ember! – mondotta a 

farkas. 
A medvének sem kellett több, 

kiugrott a bokor mögül, s útját 
állotta a huszárnak. 

– Ejnye, aki áldója van! – rik-
kantott a huszár. – Félre az 
utamból! 

A medvének ugyan mondhat-
ta, nem állott az félre. A huszár 
előrántotta kétcsövű pisztolyát, 
s piff-puff! – kétszer a medvére 
lőtt. Találta is mind a kétszer, de 
ez a medvének csak annyi volt, 
mintha vackorral dobták volna 

meg, el sem mozdult a helyéről, 
csak egy kicsit megrázta a bun-
dáját. 

– Hiszen megállj – rikkantott a 
huszár –, majd megberetvállak 
én! 

Azzal kihúzta a kardját, s több-
ször is rácsapott jó éles lapjával. 

A medvének ez éppen elég 
volt, szörnyű bőgéssel, ordítással 
megfutamodott, nem nézett ár-
kot-bokrot, futott az erdőn át, s 
meg sem állott, míg a barlangjá-
ig nem ért. 

Sok-sok idő telt el, míg me-
gint kimozdult. Amint ment, 
mendegélt, hát először is kivel 
találkozik? Bezzeg, hogy a far-
kassal. 

– No, komám – mondta a far-
kas –, megnyertem a fogadást! 

– Megnyerted, koma, meg; ne 
félj, amint erőre kapok, meg-
adom a nyulat. 

– No, ugye, hogy az ember a 
legerősebb állat? 

– Igazad van, farkas koma, 
az ember a legerősebb állat. 
Mire észrevettem volna maga-
mat, kétszer a szemem közé 
köpött. No, hiszen ettől még 
nem ijedtem meg, de mikor 
kirántotta azt a fényes nyelvét, 
s azzal elkezdett nyalogatni – 
már ennek fele sem volt tréfa. 
Szégyen a futás, de hasznos, 
elszaladtam biz’ én!
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Impresszum

Újonnan induló rovatunkban hónapról hónapra felké-
rünk egy kőbányai óvodát, hogy írja meg azt a népme-
sét vagy az óvó nénik saját a „költésű” meséjüket, 
amit az oda járó gyerekek a legjobban szeretnek. Áp-
rilisban a Bóbita Óvoda vezetője, Blatter Edit küldte el 
az első népmesét, amelyet a 6,5 éves Csertán Gábor 
és Fazekas Noémi közös művével illusztrálunk. 

KÜLÖNBSÉG A két kép között 10 eltérés van. Izgalmasabb, ha méred, 
hogy mennyi idő alatt találod meg a különbségeket

SZÍNEZŐ. A megadott feladat 
alapján színezd ki a virágot.

LABIRINTUS

Az ember a legerősebb

Kőbányai Önkormányzat

Pályázat a védett építészeti
értékek megőrzésének
támogatására

A Kőbányai Önkormányzat a Sorg Antal Városrehabilitációs
Program részeként vissza nem térítendő támogatást nyújt 
pályázati úton a fővárosi és kerületi helyi védettségű épüle-
tek közül a lakóépületek tulajdonosai részére a védett építé-
szeti értékek megőrzésének támogatására.

Az építészeti értékek védelmének célja a Kőbánya településképe és történelme 
szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a település építészeti 
örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő 
megóvása. A település értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvá-
suk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk 
közérdek.

A támogatással az Önkormányzat ösztönözni kívánja a 
helyi védettségű lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az 
építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve az 
épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét.

 
A pályázati felhívás letölthető

a Kőbányai Önkormányzat honlapjáról:

www.kobanya.hu 

ApRóhiRdetések

Nettó 130e Ft havi
alapkereset plusz útiköltség térítés, plusz
egyéb juttatások! Könnyen betanulható

egyműszakos szendvicskészítői munkakör
Budaörsön. 

Várjuk jelentkezéseiket 
a 06-20-510-7686-os telefonszámon
hétköznap 10–14 óra között, illetve 

az info@khellfood.hu címen. 
Várjuk nyugdíj előtt állók, illetve

nyugdíjasok jelentkezését is!

Khell-Food-VL1SA8649010-2017-01-20_modositott-szoveg_X-49x31  28/02/2017  13:26  Page 2

Budapest X. kerületi telephelyű 
parkfenntartó cég azonnali 

kezdéssel segédmunkást keres! 
Előny: kertészvégzettség. 

Tel.: 06-20/236-7612, h.–p.: 8–16. 
Mail: allas@gyep-mester.hu

1 2 3 4 5 6

Kőbánya új lakói
Mostantól szeretettel várjuk a kobanyaihirek. 
szerk@gmail.com címre a kerületi babákról 
készült, jó minőségű fotókat, és hozzá né-
hány sort, amely tartalmazza az egyévesnél 
fiatalabb csecsemő nevét, születési dátu-
mát, valamint egy legfeljebb kétmondatos 
jellemzést. A tárgyban kérjük, jelezze a 
rovat címét: Kőbánya új lakói.

Kobányai ovisok kedvenc meséi
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22:00

Kié a legjobb kőbányai halászlé? – halászléfőző verseny

WWW.KOROSI.ORG     I     WWW.KOBANYA.HU

Programok a színpadon:

10:00 Májusfa kitáncolás  - Táncház
 Km: Tébláb AMI Néptáncegyüttes

11:00 Huzavona - Játsszunk pantomimet!
 Interaktív dramatikus játék, a Dvorák Patka Színház előadása

12:30 Kovács Réka-Kiss Péter Duó koncertje

14:00 Macskakirály – a Pódium Színház mesejátéka

15:30 - 16:15  Kőbánya Blues Band koncert
16:45 - 17:30 Caesar's Bread koncert
18:00 - 19:30 Vörös István koncert

20:00  ZENEVONAT SZUPERKONCERT
   AZ LGT SZTÁRJAIVAL
   (Karácsony János, Solti János)

Programok egész nap: Főzőverseny, játszóház, kézműves foglalkoztató,  

Szegedi halászlé, lacikonyha, retró rétes, lángos, fagyi, kürtöskalács, vattacukor, borterasz, házi sörök, pálinkaház.

Egész nap ezer literes üstben fő a halászlé!

A PROGRAM
INGYENES!

Idén harmadik alkalommal rendezték 
meg február végén a BBU Föld alatti 
futóversenyt, amely ismét rekordot dön-
tött: már öt nappal a rajt előtt be kellett 
fejezni a regisztrációt, mert a nevezők 
száma elérte a létszámhatárt. Az egyko-
ri sörgyári pincerendszeren végighaladó 
útvonalon közel 2 ezer amatőr sportoló 
futott végig. 

Az önmagában is rendkívüli eseményt 
a szervezők zenei aláfestéssel és speciá-
lis megvilágítással tették még különle-
gesebbé, helyenként posztapokalipti-
kussá a helyszínt. Az egyre nagyobb ér-
deklődés miatt nem kell egy évet várni a 
következő föld alatti futásra, mert ősszel 
újra megrendezik. 

A versenyen minden korosztály megta-
lálhatta a maga számára megfelelő kihí-
vást. Volt 300 méteres Ovis futam, 700 
méteres Családi futam, 700 méteres Mini 
sulis futam, 1400 méteres Sulis futam, 4 
kilométeres Alagút Kör 14 év alatti és fe-
letti korcsoportoknak, 7 kilométeres 
Alagút Minimaraton és 21 kilométeres 
Alagút Félmaraton. A hosszabb verseny-
számokon indulók a felszínen kijelölt ut-
cákban, illetve az Óhegy parki futókörön 
is futottak. Aki azonban csak a pince-
rendszerre volt kíváncsi, az választhatta a 
BBU Föld alatti túrát is, amely során tú-
ravezető mutatta be a pincerendszer tör-
ténetét. A rajt és a cél helyszíne minden 
esetben a Köszi-versenyközpont volt.

Mint azt megtudtuk Stephán Zsolttól, a 
rendezvényt szervező OHP (Óhegy Parki 
Futókör) egyik alapítójától, tavaly 381 in-
duló döntötte meg a 2015-ös első futás 
rekordját, idén talán már az 500-at is 
meghaladhatja a résztvevők száma. Ne-
vezési díj éppúgy nincs, mint bármilyen 
megkötés. Minden induló rajtszámot és 
egy chipet kap, a versenyzsűri pedig sze-
mélyre szabottan azt regisztrálja, hogy ki 
hány métert tett meg az 1400 méter 
hosszú gumipályán a 10-től 12 óráig tartó 
2 órás verseny alatt. Természetesen a 
rekordállítás szempontjából nem az 
egyéni teljesítmény a lényeg, hanem a 

valamennyi futó által a két óra alatt ösz-
szesen megtett méterek száma, tehát a 
legkisebbektől a veteránokig mindenki 
hozzáteheti a magáét. Az OHP-rekordkí-
sérletet az önkormányzat befogadta a 
Mozdulj, Kőbánya! című rendezvénysoro-
zatba, ezért mintegy félmillió forinttal 
hozzá is járul a lebonyolítás költségeihez.

A Kőbányai Sport Club (KSC) kül-
döttgyűlése további 5 évre megerő-
sítette tisztségében az eddigi elnö-
köt, dr. György Istvánt. A küldöttgyű-
lésre március 20-án, a Kőrösi Csoma 
Sándor Kulturális Központban ke-
rült sor, ahol a küldöttek meghall-
gatták a KSC 2016. évi tevékenysé-
géről szóló pénzügyi beszámolókat, 
megismerhették a független könyv-
vizsgálói jelentést és megismerked-
hettek a 2017. évi költségvetés ter-
vével is.

Új szerepben a sörgyári pincerendszer

Egyre sikeresebb 
a föld alatti futóverseny
Olyan sokan akartak indulni az idei kőbányai föld alatti futóverse-
nyen, hogy öt nappal a rajt előtt le kellett zárni a jelentkezést. Aki 
most lemaradt, ősszel még beférhet a mezőnybe. 

Pályarekorddöntés az Óhegy parkban

Minden korosztályt vár 
a futókör
A tavalyi és tavalyelőtti siker 
után idén május 13-án is megis-
métlik az OHP-rekordkísérletet 
az Óhegy parki futópályán. 

Újraválasztották a KSC elnökét


