
Nemcsak kí-
méletlen 
őszinteség-
gel beszél az 
őt ért szexuá-
lis bántalma-
zásról Makai 
Viktória ultra-
futó, hanem 
kampányt is 
indított. Cél-
ja, hogy felhívja a figyelmet arra: 
felelősségvállalással tenni lehet 
az erőszak ellen.

December 2-án felgyul-
ladtak a város adventi fé-
nyei: az azt követő há-
romhetes időszakban 
számos program várja a 
kerület lakóit. Két hely-
színen ingyenes korcso-
lyázási lehetőség, vala-
mint hétvégi mulatságok 
és koncertek közül válo-
gathatunk.

Észszerű javaslatok
a közmeghallgatáson
Élénk érdeklődés mellett zajlott le az idei közmeghallgatás. A kő-
bányaiak gyakorlatilag rázúdították haragjukat a légi irányítókra, 

akik egyoldalúan változtatták meg a gépek felszállási rendjét, 
ezzel tönkre téve a kerület nagy részének nyugalmát. 

Különleges évet tud-
hat maga mögött a Ma-
gyar Állami Operaház 
és a Tutta Forza ze-
nekar ifjú trombi-
tása. Miután ősz-
szel neves né-
met világverse-
nyen remekelt, 
novemberben 
megkapta a Ju-
nior Prima díjat is. 

Idén 176-an érdemelték ki a Tiszta udvar, 
rendes ház címet, míg összesen 250 kerü-
letszépítő vehetett át táblákat, okleveleket 
és egyéb ajándékokat az önkormányzattól 
az elvégzett munkájáért.

Ügyeljünk a szelektív hulladékgyűjtésre!

11. oldal

4–5. oldal

Kampányt
indított
Makai Viki

Adventi
készülődés
Kőbányán

Kőbányai
Hírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

HAVILAP
XXVIII/12. szám 
2018. december

10. oldal

Junior Prima lett
Könyves-Tóth
Mihály

Elismerés a kerület 
                      szépítéséért

Lenyűgözték az Állomás utcai ügyfélszolgálati köz-
pont építészeti megoldásai a Budapest Építészeti Ní-
vódíja 2018 pályázat zsűrijét. A testület a díj odaítélé-
se mellett még egyszer gratulálhatott Kőbányának: a 
Kerepesi úti Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő 
kiemelt dicséretet kapott. 8. oldal

12–13. oldal

9. oldal

Nívódíjas
kerületi épület

3. oldal
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmes-
ter oldalon is olvashatnak!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Igazga-
tási szü-
net lesz a 
Kőbányai 
Polgármesteri Hivatalban ka-
rácsony és újév között – ez idő-
szakra azonban csak két mun-
kanap, december 27-e és 28-a 
esik. Az igazgatási szünet ide-
je alatt a hivatalban az ügyfél-
fogadás szünetel. Az idei utolsó 
ügyfélfogadási nap december 
21-e (péntek), a jövő évi első pe-
dig január 2-a (szerda). A Kőbá-
nyai Közterület-felügyelet a fel-
adatait folyamatosan ellátja.

Hivatali 
szünet az 
ünnepek 
alatt

Idén négy nappal a nem-
zeti gyásznapot követő-
en emlékeztek a Kőbá-
nyai Önkormányzat, ci-
vil szervezetek, intézmé-
nyek és nemzetiségi ön-
kormányzatok vezetői az 
56-os forradalom és sza-
badságharc leverésére 
az Éles saroknál. Ezzel a 
város a kőbányai hősök 
előtt tisztelgett, hiszen a 
kerület védői 1956-ban 
november 8-ig tartottak 
ki az óriási szovjet túlerő-
vel szemben.

Radványi Gábor alpolgár-
mester felidézte a forradal-
mi napok történéseit, majd a 
november 4-i támadást, ami-
kor 17 szovjet hadosztály, kö-
zel 60 ezer katona indult 
meg vérbe fojtani a magyar 

forradalmat. A beavatkozás-
nak ezrek estek áldozatul, az 
azt követő megtorlásban 229 
embert végeztek ki, tízezrek 
ellen indult eljárás, nagy ré-
szük börtönbe került.

– Ez adta a legitimitást az 
emberarcú szocializmus-

hoz? Kétségtelen, Kádár ke-
zéhez vér tapad – mondta 
Radványi Gábor, aki beszé-
dét a Nobel-díjas francia író, 
Albert Camus A magyarok 
vére című kiáltványával zár-
ta: „Csak úgy maradhatunk 
hívek Magyaror-

szághoz, ha soha és sehol el 
nem áruljuk azt, amiért a ma-
gyar harcosok életüket ad-
ták, és soha, sehol, még köz-
vetve sem igazoljuk a gyilko-
sokat.”

Nem igazolhatjuk 
a gyilkosokat

Radványi Gábor 
alpolgármester mondott 
ünnepi beszédet

Civil szervezetek is koszorúztak

Hírek 

Kitüntetett 
vállalkozás
A Tarkarét utcában műkö-
dő Cu-Technik Kft. lett az 
idei Üzleti Etikai Díj egyik 
nyertese. Az ok, hogy az 
épületgépészettel foglalko-
zó családi vállalkozás min-
dig ügyfelei igényeit tartja 
szem előtt, így ha partnere-
it nem tudja megfelelően ki-
szolgálni, akár a konkuren-
ciához is irányítja őket.

Elfogták 
a rablót
Rendőrkézre került az a 
rabló, aki riasztófegyver-
rel akart kifosztani egy 
kisboltot az év elején az 
Üllői úton. A támadónak 
nem sikerült pénzhez jut-
nia, mert a bátor eladó egy 
óvatlan pillanatban meg-
ragadta fegyverét, majd 
egy érkező vevő segítsé-
gért kiáltott.

Kellemes kötelességének tett 
eleget D. Kovács Róbert Antal a 
novemberi testületi ülés kezde-
tén. A kerület három kitüntető 
díjat is bezsebelt, ehhez gratu-
lált az érintetteknek. Köszöne-
tet mondott az Állomás utcai 
ügyfélszolgálat és a Kerepesi 
úti rendelő építészeinek, mert 
a két épület nívódíjat, illetve di-
cséretet kapott a fővárostól és 
a Budapesti Építészeti Kama-
rától (erről bővebben a 8. olda-
lon olvashatnak), valamint be-
jelentette, hogy Kőbánya a Ma-
gyarország legszebb főtere díjat 
nyerte a Virágos Magyarország 
pályázaton (erről bővebben a 
9. oldalon). Továbbá a 2016-ban 
autistacsoportot indított Gesz-
tenye Óvoda Zalabai Gábor-díj-

ban részesült az esélyegyenlő-
ség megteremtéséért.

Ezt követően a képviselő-tes-
tület számos támogatásról is 
határozott. Módosította a költ-
ségvetést, hogy hárommillió 
forinttal segítse az Utcafront 
Menedék Hajléktalan Szemé-
lyek és Szenvedélybetegek In-
tegrált Intézményét. Megfelelő 
pályázatot adott le a Petrőczy 
utca 39. szám alatti társasház, 
így a kerület 124 ezer forintot 
folyósít a lakóközösségnek biz-
tonsági kamera telepítésére.

Szintén a társasházaknak je-
lent óriási segítséget, hogy a 
jövőben az önkormányzat töb-
bek között lift felújítását, pin-
ce- és talajnedvesség-szigete-
lését, valamint csatornaháló-

zat és vízvezetékrendszer re-
konstrukcióját is támogatja. 
A lakóközösségek fejlesztését 
célzó beruházások támogatá-
sára szeptember 17-ig 96 pályá-
zat érkezett, összesen 420 mil-
lió forint értékben. A város leg-
feljebb 50 százalékig finanszí-
rozná ezeket a munkákat, s úgy 
döntött, összesen 220 millió fo-
rintot oszt szét a pályázók kö-
zött. A már meglévő keret bőví-
téséhez 71,5 millió forintot cso-
portosított át.

Szintén segítséget kapott 
négy társasház ahhoz, hogy 
peres eljárását finanszírozni 
tudja. A Bihari utca 3–5., Som-
fa köz 11., Somfa köz 2–12. és 
Kékvirág utca 2–16. társashá-
zak 2006-ban hőtechnikai fel-

újítás mellett döntöttek. A köz-
beszerzés kiírását követően a 
társasházak kivitelezési, üze-
meltetési és hőszolgá ltatá-
si szerződést kötöttek az RFV 
Panelrekonstrukciós Kft.-vel. 
A házak szerint azonban az 
üzemeltetetési szerződés és a 
hőszolgáltatási szerződés alap-
ján történő további szolgáltatá-
sok nem valósultak meg, így az 
ügy bíróságra került. Az elsőfo-
kú ítélet a cégnek adott igazat, 
ezért a társasházaknak meg 
kell fizetniük a kft. 450 milliós 
követelését. A per most a Fővá-
rosi Ítélőtáblán folytatódik, s 
hogy a társasházak elkerüljék 
az óriási összeg megfizetését, 
úgy 9 millió forintot kaptak a 
további pereskedésre.

Jelentős támogatást kapnak a társasházak

Díjeső 
a testületi 
ülésen
Stabil pénzügyi helyzetének köszönhetően Kőbánya százmilliós 
nagyságrendben képes a társasházak fejlesztéséhez hozzájárul-
ni, hogy sok ezer lakójának életminősége javuljon.

A polgármester a Gesztenye Óvoda 
intézményvezetőjének, Fenyvesiné 
Huller Tímeának is gratulálhatott

A Kőrösiben november máso-
dik felében tartotta meg a Kő-
bányai Önkormányzat az idei 
éves közmeghallgatást. D. Ko-
vács Róbert Antal polgármes-
ter a bevezetőben számot adott 
az önkormányzat elmúlt egyévi 
munkájáról. Hosszan sorolta a 
fejlesztéseket, illetve ismertet-
te a terveket. Közben a lakosság 
felszólalási jegyeket tölthetett 
ki, s mindenki három percre 
kapott szót. A kérdések legna-
gyobb hányada egyébként az 
augusztus közepe óta megnö-
vekedett repülőgépzajjal volt 
kapcsolatos.

– Jól látszik a probléma mé-
rete, mert míg tavaly még az 
önkormányzathoz csak heti 
egy-két bejelentés érkezett ez 
ügyben, most naponta több tu-
cat – mondta a polgármester. 
A jelenlévők először minden e 
témakörben elhangzott felszó-
lalást meghallgattak, majd a 
reptér (Budapest Airport) és a 
légi irányítást végző Hungaro-
Control szakértői válaszoltak. 
Utóbbiak felszólalása több al-
kalommal a közönség nemtet-
szését váltotta ki, így a beszél-
getést a város vezetői igyekez-
tek megfelelő mederben tarta-
ni. Révész Máriusz országgyű-
lési képviselő elfogadta, hogy 
uniós előírás miatt változott 
meg a repülők le- és felszállá-
si rendje.

– Azt azonban biztos nem írja 
elő a szabály, hogy a legsűrűb-
ben lakott területek, így az Új-
hegy és az Óhegy felé kellett te-
relni a forgalmat – elégedetlen-
kedett a honatya, miután nem 
tudott zöld ágra vergődni vita-
partnerével.

Végül így D. Kovács Róbert 
Antal sommázta a helyzetet:

– Észszerű, értelmes magya-
rázatot nem kaptunk. Most 
a változtatás érdekében tár-
gyalni kell a légi irányítókkal, 
de nem riadok vissza radiká-

lis megoldások-
tól sem – mondta, szavait pedig 
dörgő taps és éljenzés fogadta.

Szabados Ferencné a Bajcsy 
Kórház körüli parkolási gon-
dok miatt kért szót. Mint a pol-
gármester kifejtette: az otta-
ni zsúfoltságot azok okozzák, 
akik ingyenes parkolási öve-
zetként használják a környé-
ket. Ezért a megoldás a parko-
lási díj bevezetése lehet – az 
idegeneket ugyanis távol tar-
taná, míg a helyiekre a kedvez-
mények miatt nem róna külön 
terhet.

Többen az illegális szeme-
telők elleni erőteljesebb fellé-
pést kérték, volt, aki ennek ér-
dekében térfigyelő kamerák 
kihelyezését javasolta. A ka-
merákról egyébként bebizo-
nyosodott, hogy a lakosság na-
gyobb biztonságban érzi tőlük 
magát. Kérés érkezett a Kert-
városból, hogy ott is épüljön ki 
a rendszer, de dr. Gyetvai Ti-
bor rendőrkapitánynak el kel-
lett utasítania, mondván, a ke-
rület azon része biztonságo-
sabb, mint több másik, a figyel-
met ezért azokra kell helyezni. 
A polgármester azonban Oskó 
Dezsőnét megnyugtatta, hogy 
2020-ig újabb harminc kame-
rával bővül a rendszer, s a Kő-
rösi Csoma Sándor út páros ol-
dalára is kerül belőlük.

Szívmelengető és visszauta-
síthatatlan „üzletet ajánlott” a 
Szőlővirág utcából Csizmadia 
József Istvánné. A házuk előtti 
kert talaja köves, de javasolta: 
ha a város oda termőtalajt tesz, 
ő saját pénzen kertet épít. Sza-
bó Tibor is megnyugtató vá-
laszt kapott: az Újhegyi uszoda 
újranyitását követően is marad 
a nyugdíjasok 200 forintos be-
lépője.

A közmeghallgatás végén éles 
vita bontakozott ki a Hős utca 
15/A–B ügyében: az egyik ci-
vil szervezet aktivistái amiatt 

emeltek szót, hogy szerintük az 
önkormányzat alacsony árat fi-
zet a szanálásra ítélt, lerobbant 
tömbökben lévő lakásokért. Ezt 
azonban Kőbánya vezetői cá-
folták, hiszen a felkínált összeg 
lényegesen magasabb, mint a 
megállapított piaci ár.

Élénk érdeklődés a közmeghallgatáson

A megnövekedett repülőgépzaj gyakorla-
tilag egybekovácsolta a lakosságot a légi 
rányítókkal szemben.

Ötletelés
közösen
Vezetők munkára készen

A felszólalási igényt 
írásban kellett jelezni

A kérdezők három percet 
beszélhettek

Zsúfolásig 
megtelt a 
Zsivaj ut-
cai orvo -
si rende -
lő novem-
b e r  e l e -
jén, de szó 
s e m  vo l t 
járványos 
megbete-
gedésről. 
A z  a u l á -
ban vidám 
beszélge-
té s vi s sz-
hangzott: 
a jelenle -
gi és az el-
m ú l t  é v -
tizedekben ott dolgozók 
ugyanis a rendelő fennállá-
sának ötvenedik évforduló-
ját ünnepelték.

A jeles napot komoly szer-
vezői munka előzte meg, 
amelyben nagy segítséget 
nyújtott dr. Fejér Tibor ön-
kormányzati képviselő, a fel-
nőttrendelő orvosa. Ő gyűj-
tötte össze azok nevét és el-
érhetőségét, akik egykor itt 
dolgoztak – és a közel két-
száz munkatárs nevéről im-

már a négy éve nagy felújí-
táson átesett rendelő falain 
elhelyezett emléktáblák is 
árulkodnak.

– Ha egy településen az 
egészségügy rendben van, 
az már az ott élők bizton-
ságához megfelelő alap – 
mondta beszédében a meg-
hívott D. Kovács Róbert An-
tal polgármester. – Ehhez az 
önkormányzat vasat, üveget 
és acélt tud adni, mint ahogy 
minden évben fel is újít egy-

egy rendelőt. De a szívet, a 
tudást és az elkötelezettsé-
get az orvosok, nővérek te-
szik hozzá.

A köszöntőket követően a 
Kroó György Zene- és Kép-
zőművészeti Iskola tanárai-
nak előadása és Mózes Ár-
pádné szavalata szórakoz-
tatta a vendégeket, illetve 
a több évtizeden át a Zsivaj-
ban dolgozó kollégák mesél-
tek az akár két generációval 
ezelőtt végzett munkájukról.

Fél évszázada
a betegek
szolgálatában

Dr. Fejér Tibor 
a szervezésben 
segített

Művésztanárok is 
felléptek

Megtelt 
a váró az 
ünneplőkkel

Kedves Kőbányaiak!
Szinte hihetetlen, hogy megint eltelt egy 

esztendő. Azt hiszem, nem állok messze 
a valóságtól, ha azt mondom: sokan va-
gyunk, akik úgy érezzük, ez az év szin-
te csak most kezdődött. Pedig ha egy ki-
csit megállunk, és függetleníteni tudjuk 

magunkat a rohanó hétköznapoktól, úgy 
egyértelműen rá kell eszmélnünk: ez az év 

nemcsak eseménydús, de különleges is volt. 
Számtalan beruházás alapkövét tettük le az elmúlt egy évben. 

Hogy csak a legaktuálisabbakat említsem, tavaly ez idő tájt zártuk 
be a Pongrác úti háziorvosi rendelőt, s várhatóan éppen ezekben a 
napokban kapják vissza az orvosok, majd a lakosok az immár felújí-
tott, modern épületet. Szintén úgy egy éve adódott lehetőségünk, 
hogy kerületünk évtizedes szégyenfoltját felszámoljuk: nekifog-
tunk a Liget teret egykor elcsúfító szolgáltatóház elbontásának. 
Az ijesztően kongó betonszarkofág helyett hamarosan egy tel-
jesen új zöldfelületnek örülhetnek a környékbeliek. Hosszan so-
rolhatnám még mindazokat a beruházásokat, amelyek lényege-
sen javítani fogják az életminőségünket, legyen szó közterületek 
– Sportliget, Újhegyi sétány, Óhegy park –, középületek – Hely-
történeti Gyűjtemény, a műemlék épület polgármesteri hivatal – 
fejlesztéséről vagy országos szintű beruházásokról, úgymint az 
Opera Műhelyház, a Közlekedési Múzeum vagy a Bosch kutató-
központjának megépítése.

Külön öröm, hogy az elvégzett munkánkat már kerületünk ha-
tárain kívül is elismerik. Óriási eredmény, hogy az Állomás utcai 
ügyfélszolgálati központ Budapest Építészeti Nívódíját nyerte el, 
míg a Kerepesi úti rendelő is kiemelt dicséretben részesült. 

Megújult közintézményeink, felújított útjaink, gondozott közte-
reink ma méltóak bármelyik európai nagyvároshoz. Nekem még-
is talán ilyenkor a legszebb kerületünk, amikor ünnepi díszbe öl-
töztetjük. A karácsonyi fények, a betlehemi jászol a Szent Lász-
ló téren, a tűzifából épült adományfa, az óriás adventi koszorúk a 
körforgalmakban, az ingyenes korcsolyapályák, a Mély-tónál álló 
óriásfenyő igazán ünnepivé teszi a karácsony előtti heteket. Vár-
juk Önöket az adventi rendezvényeinkre, melyek keretében – az in-
gyenes programok mellett – kerületünk rászoruló gyermekeinek 
is gyűjtünk. A legkisebb támogatás is hozzájárul ajándékaikhoz!

Áldott adventet, meghitt karácsonyt és békés, boldog új eszten-
dőt kívánok!
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Igazi jégrevü fogadta a kerület 
adventi programnyitójára érke-
zőket a Szent László téren (a volt 
bölcsőde udvarán) ideiglenesen 
felállított korcsolyapályán. A fél 
négykor kezdődött programon 
a Bea Ice Dance Team mosta-
ni és egykori növendékei látvá-
nyos, zenés jégbalett műsort ad-
tak Táncoló hercegnők címmel. 
Az előadás megnyerte a felnőt-
tek tetszését, de a gyerekekét 
még inkább, hiszen a nagy si-
kerű Anasztázia című rajzfilm 
Volt egy régi december című be-
tétdalára siklottak a kecses lá-
nyok a jégen.

A hivatalos megnyitó házi-
asszonya Bényi Ildikó televízi-
ós műsorvezető volt, aki D. Ko-
vács Róbert Antalnak adta át 
a szót. Mint a polgármester el-
mondta: a kőbányaiak idén is 
két helyszínen korcsolyázhat-
nak ingyen, a másik pálya a Fe-
kete István Általános Iskola 
előtti területen várja a sportol-
ni vágyókat.

Mivel az este a bemutatót kö-
vetően kezdett leszállni, az egy-
begyűltek elindultak a szomszé-

dos Kőrösi művelődési központ-
hoz, hogy ott a díszkivilágítás 
felkapcsolásának legyenek tanúi. 
A nagy kapcsoló elfordításához a 
polgármester gyerekek segítségét 
kérte, s a közös munka meghozta 
gyümölcsét, a csavarintást köve-
tően kigyulladt a Kőrösi Csoma 
Sándor sétány díszkivilágítása, 
de a helyszíntől messzebb lévő 
Újhegyi sétány és a Kőér utca egy 
része is fényruhát kapott.

Ám nemcsak a szikrázó égők 
hirdetik majd, hogy Kőbánya 
ünnepre készül. A körforgal-
makba telepített adventi ko-
szorúk mellett a várost ismét 

két karácsonyfa díszíti. Egyik a 
Mély-tó vízbe nyúló stégjén álló 
fenyőfa, a másik pedig a tavaly-
ról már jól ismert rönkfa. Ezt a 
Szent László téren álló, 40 ton-
na tűzifából épített pompás gú-
lát a vízkeresztet követően szét-
szedi a kerület, s a hasábokat a 
rászorulóknak adja.

A lámpag yújtást követően 
mind a Kőrösi előtt, mind a fa-
lain belül felpezsdült az élet. 

A fűtött, barátságos előterében 
ugyanis több asztalnál gyere-
kek gyakorolhatták a porcelán-
festést, és az ékszer-, mézeska-
lács és adventi koszorú készíté-
sét. Kint pedig krampampulit, 
forró teát osztogattak az ünnep-
lőknek, akik egy különleges kő-
bányai bögrét is kaptak az ita-
lokhoz. A meleg itókáért nem 
kellett fizetni, mint ahogy a bög-
réért sem, a szervezők csak any-

nyit kértek, hogy mindenki va-
lamilyen összeget ajánljon fel a 
jótékonysági akció keretében. 
A pénzből ugyanis a rászoruló 
kőbányai gyerekeknek vesz a vá-
ros karácsonyi ajándékot.

Az estet a Pódium Színház 
Mézeskalács buli című interak-
tív zenei műsora és tűzzsonglőr 
show zárta, ami pillanatok alatt 
átmelegítette a közönség elgém-
beredett tagjait.

Karácsonyváró hangulat Kőbányán
Látványos műsorokkal teszi felejthetetlenebbé a Kőbányai Önkormányzat az adventi időszakot

Advent minden évben 
új esélyt ad, hogy a túl-
hajszolt mindennapja-
inkon változtatva ké-
szüljünk a karácsony-
ra, megélve ezzel az 
ünnep szépségét, át-
érezve igazi jelentő-
ségét. Ehhez azon-
ban nyugalomra van 
szükségünk, hogy Is-
ten megszólaljon ben-
nünk, állítja Cseh Zol-
tán atya, a Kőbányai 
Szent György Plébá-
nia plébánosa.

– Mi szükséges ahhoz, hogy 
a maga teljességében tudjuk 
megélni az adventi ünnepkört 
és a karácsonyt?

– Az advent készületi idő-
szak, előkészít bennünket Jé-
zus születésére. Ezt segítik a 
roráté misék, amikor reggel 6 
órakor, még sötétben jövünk a 
templomba, de az adventi ko-
szorún egy-két vagy akár há-
rom gyertya is ég. Ez szimbo-
lizálja, hogy a fény egyre na-
gyobb erőt vesz a sötétsé-
gen, márpedig Krisztus jelen-
ti a fényt, vagyis a szeretetet, 
a békét a megváltást az em-
beriség számára. És advent 
lényege, hogy átérezzük en-
nek az isteni ajándéknak a je-
lentőségét.

– És aki nem vallásos eny-
nyire?

– A csendnek nagy szerepe 
van a felkészülésben, ezért 
ilyenkor nem árt elővenni a 
Bibliát. Nem kell órákat ol-
vasni, a fontos az, hogy az el-
határozásunkban, például a 
napi olvasásban legyünk kö-
vetkezetesek. Korunk rohanó 
életstílusa, a vásárlási forga-
tag nem hagyja nyugodni az 
embert, nem tudunk elcsen-
desedni, hogy az Isten meg-
szólaljon bennünk és a lé-
nyegre koncentrálhassunk. 

De lehet valami lemondást is 
vállalni, például tévé vagy in-
ternet böjtöt, amivel jelzem: 
„Uram, ezt az időt most rád 
szánom”.

– Mi legyen felebarátainkkal, 
esetleg haragosainkkal? Nem 
jó alkalom ez az időszak a bé-
külésre?

– De, mert a megbocsátás 
és az irgalmasság is előtér-
be kerül ilyenkor, hiszen aki 
el tudja engedni a sértéseket, 
az meg tud bocsátani. Ráadá-
sul orvosok is bizonyították, 
hogy aki kiegyensúlyozott, 
nem tart haragot, ritkábban 
betegszik meg. Akkor tudom 
igazán szeretni az Istent, ha a 
másik emberben szeretem őt. 
Még olyat is, aki engem gyű-
löl, hiszen Jézus azt mondja: 
„imádkozzatok ellenségeite-
kért, és tegyetek jót harago-
saitokkal”.

– Az ünnep a szűk család ün-
nepe is. Ezt hogyan éli meg 
egy katolikus pap?

– Szenteste délutánján még 
eljönnek a hívek megnézni a 
Pásztorjátékot. Az estét édes-
anyámnál töltöm, megvacso-
rázunk. Utána visszajövök este 
10-re a templomba, imádko-
zok, majd 11-től már kezdődik 
az orgonajáték, így újra együtt 
vagyok a hívekkel.

A megszokottnál kicsit hama-
rabb, december 2-án érkezett 
a Mikulás a Kada utcai Görög 
Klubba, ahol görög és magyar 
gyerekeket ajándékozott meg. A 
fiatalok műsort adtak: versikéket 
mondtak, énekeltek hangszeres 
kísérettel, amikor egyszer csak 
hatalmas dörömbölést hallot-
tak, és kitárult az ajtó. A Mikulás 
lépett be, akinek a gyerekek na-
gyon megörültek. Az öreg hósza-
kállúnak mindenkihez volt egy 
jó szava, de felhívta a kicsik fi-
gyelmét, hogy a mikuláscsomag 
elsősorban a szeretetről szól, s 
nem a benne lévő csokoládéról. 
A gyerekek a hangulatnak meg-
felelően mikulásénekekkel kö-
szönték meg az ajándékokat.

A Kőbányai Önkormány-
zat évek óta igyekszik szeb-
bé tenni a rászoruló idősko-
rúak és gyermekes csalá-
dok karácsonyát. Ezért idén 
1600 darab, hétezer forint 
értékű ajándékcsomagot 
osztott szét. Akárcsak az el-
múlt években, úgy a csomag 
idén is tartós élelmiszereket 
– liszt, rizs, olaj, kristálycukor 
–, valamint kekszeket, csoko-
ládét, szaloncukrot tartalma-
zott, de most egy kicsit több 
kerülhetett a zacskókba: a 
csomagok aszalt gyümöl-
csöt, nescafét és filteres teát 
is rejtettek.

Aki úgy érzi, szeretne segí-
teni a rászorulóknak, az meg-
teheti az önkormányzattal és 
a városi cégekkel. Az adven-

ti vasárnapokon krampam-
puli, tea, sült alma illata len-
gi be a kerület több pontját, 
s az ajándék bögrékbe mért 
meleg italért felajánlott tet-
szőleges összegből Kőbánya 
a kerületi rászoruló gyerme-
keknek vásárol ajándékot.

Gyűjtés indult Böjte Csaba 
dévai alapítványa számára. 
A Baptista Szeretetszolgálat 
kampányához csatlakozott a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
is, az akció lényege, hogy 
egy cipős dobozba bárki cso-
magolhat tartós élelmiszert, 
játékokat és ruhákat, hogy 
ezekkel megajándékozza a 
dévai árvákat. A dobozokat 
a vagyonkezelő telephelyén 
(Ceglédi utca 30.) is le lehet 
adni munkaidőben.

Gondolni kell
a rászorulókra is

Mikulás 
a Görög 
Klubban

Nem kell elkeserednie azoknak 
sem, akik lemaradtak a decem-
ber 2-i adventi vidám műsorról. 
Advent második és harmadik 
vasárnapján hasonló izgalmak-
ban lesz része mindenkinek.

December 9-én szintén 16 és 
19 óra között az Újhegyi Közös-
ségi Házban folytatódik a gye-
rekek számára a kézműves fog-
lalkozás, s izgalmas program-
nak ígérkezik a Kőbányai X-
Faktor Show, valamint a ren-
dezvényt záró ünnepi fényjá-
ték. Ugyanitt Karácsonyi kéz-
műves játszóház december 15-
én is várja a kicsiket és nagyo-
kat 11.30 és 13.30 között.

December 16-án 16 és 19 óra 
között ismét a Kőrösibe tér-
nek vissza a művészek és a mu-
tatványosok. Az adventi ételek 
kóstolója és az elmaradhatatlan 
kézműves foglalkozások mellett 
a Tutta Forza Zenekar adven-

ti műsora is színesíti a progra-
mot, majd betlehemi játékok és 
ünnepi fényjáték zárja a prog-
ramot.

December 22-én 11 órára pe-
dig a Kőrösi kedvezményes 
jegyvásárlási lehetőséget kí-

nál a kerületi nyugdíjasoknak a 
Tutta Forza előadásában látha-
tó Diótörőre. Minden kőbányai 
lakcímmel rendelkező nyugdí-
jas a készlet erejéig két jegyet 
vásárolhat egy áráért, a kedvez-
ményes összeg 1000 forint.

Programok karácsonyig

„Tegyetek jót
haragosaitokkal”

December 2-án este kigyulladtak az adventi fények: a díszkivilágítás mostantól az egész karácsonyi időszakban ün-
nepi hangulatot ad a városnak. Az elmúlt években megszokott látványosságokból semmit nem kell nélkülöznünk, 
így a kerületnek idén is két karácsonyfája van, az adventi vasárnapokon pedig színes program szórakoztatja a kő-
bányaiakat. Az önkormányzat jótékonykodásra is felhívja a lakókat, hogy rászoruló társainknak megszépíthessük 
az ünnepet határon innen és túl.

Idén is várja a kőbányai 
kis Jézus azon családo-
kat, akik egy-egy éjsza-
kára befogadnák. A Szent 
László téren álló betle-
hemből ugyanis előzetes 
egyeztetés után bárki ha-
zaviheti egy éjszakára.

A betlehemet a Nagy-
c saládosok Kőbányai 
Szent László Egyesüle-
te építi már kilencedik 
éve. Mint Himberger-
né Kaszap Katalin elnök-
től megtudtuk, a kisded 
hazavitelére a kobanya-
betlehem@gmail.com e-
mail címen lehet jelent-
kezni. Csak azt kérik, hogy 
a köztéri betlehemből senki 
ne vegye el engedély nélkül 
a napközben ott pihenő kis-
dedet, mert ezzel a soron kö-
vetkező családnak óriási csa-
lódást okozhat.

– Két gyermekünk van, 
Márk és Vivien, nekünk is a 
karácsony, a szeretet ünne-
pe a legfontosabb – mondta 
Bagdiné Kleinheincz Ágnes, 
aki évek óta december 26-án 
viszi haza családjával a kis Jé-
zust. – Amikor érte megyünk, 
a kilenc éves kislányunk a le-

gizgatottabb, ölelgeti, sze-
retgeti a babát, vele alszik, 
és különösen mosolygósan 
ébred. Másnap mindannyian 
úgy érezzük, még tartalma-
sabb lett az életünk. Reggel 
visszavisszük a kisdedet a já-
szolba, Vivien könnyes szem-
mel búcsúzik tőle, miközben 
elmondunk még egy imát a 
betlehem előtt. Megtisztel-
tetés, hogy a kis Jézust befo-
gadhattuk, köszönjük a bizal-
mat a Szent László-templom 
plébánosának, Attila atyának 
és Kati néninek!

Meleg otthon
a kis Jézusnak

D. Kovács Róbert Antal a város 
fényeinek felkapcsolásához 
gyerekek segítségét kérte

Újhegyi látványosság

Fényárban a Kőrösi 
Csoma Sándor sétány

Zoltán atya 
szerint adventben 
nyugalomra van 
szükségünk

A kézműves 
játszóház 
nagy sikert 
aratott

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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Ágnes és Vivien évek óta 
fogadják be a kis Jézust



6  FÓKUSZ FÓKUSZ  7Kőbányai Hírek  •  2018. decemberKőbányai Hírek  •  2018. december

Októberben hunyt el a kerület 
legidősebb polgára, dr. Bernáth 
Zoltán. Az 1916-ban született 
jogtudós temetésén Radványi 
Gábor alpolgármester is részt 
vett, nem sokkal a végső búcsút 
követően pedig ismét megláto-
gatta az özvegyet, Oti nénit, hi-
szen az idős kőbányai párral ba-
ráti kapcsolatot ápolt. A város-
vezetőt lapunk is elkísérte, hogy 
együtt emlékezzünk a 20. szá-
zad egyik tanújára.

– Zolival csak felnőtt fejjel, 
Budapesten ismerkedtünk meg, 
pedig mint kiderült, Nyíregyhá-
zán szinte egymás mellett lak-
tunk – mesélte Oti néni. A talál-
kozó nem véletlenül késett. Oti 
néni még az elemi iskola padját 
koptatta, amikor Zoli bácsi már 
a jogi egyetem felé kacsintga-
tott, hogy később ügyvéd édes-
apja nyomdokaiba lépjen.

A II. világháború Bernáth 
Zoltánt sem kímélte. A fess 
hadnagy a világégés után 
csak egy évvel tért haza 
a francia fogságból, ahol 
t a lá lékonysá ga a lig-
ha hagyhatta cserben. 
Hogy, hogy nem, de pél-
dául a pisztolyát egész 
idő alatt magánál rej-
tegette.

N e m  m e g l e p ő , 
hogy a háború után 
kiépülő új rendszer 
nem nyerte meg a 
mélyen va llá sos, 
polgári származá-
sú ember tetszését. 
Ennek gyakran han-
got is adott, de olyan 
kétértelműen fogal-
mazva, hogy az elv-
társi fejmosások al-
kalmával könnyedén 
és sikerrel bizonygat-
ta a kritika ellenkezőjét.

Közösségépítő szemé-
lyiségként – immár Buda-
pesten – az ötvenes évektől 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei öregdiákoknak klu-
bot szervezett. E munká-
nak köszönheti, hogy Oti 
nénit megismerte. Igaz, ak-
koriban mindketten háza-
sok, családosak voltak; Zoli 
bácsi már hatvan is jócskán 
elmúlt, amikor végleg egy-

másra találtak. Az egykori ta-
nácsvezető bíró jól járt párjá-
val, hiszen közös életük motorja 
a feleség lett, ő intézte a hivatali 
ügyeket, szervezte a programo-
kat, de még autót is ő vezetett.

Bernáth Zoltán nyugdíjas év-
tizedeiben is aktív volt. A Hor-
thy Miklós Társaság tagjaként 
könyveket írt a kormányzó-
ról és koráról, de szakmai kö-
tetei mellett a magyar nemzet-
ről szóló műveit és verseit is 
kiadták. Századik szüle-
tésnapján megkapta 
a Magyar Arany 
Emlékkeresz-

tet. Akárcsak finom modoráról, 
úgy legendás humoráról, ami 
élete végéig elkísérte, szintén 
ismert volt. Összegyűjtött élet-
bölcsességeiben szellemesen 
írt szakmájáról, kollégáiról, de 
még a bűnözőkön is élcelődött, 
mondván: „Visszaeső bűntet-
tesnek is van bűnbánata. Sirat-
ja, hogy elkapták.”
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Idén sem kell lemondania a halászlé-
ről annak, aki az ünnepi készülődés-
ben nem szeretne otthon a hallal baj-
lódni. A legismertebb kőbányai étter-
mek idén is készítenek elvitelre ha-
lászlevet, amelyet akár szenteste nap-
ján, néhány órával a vacsora előtt is el 
lehet vinni.

A Torockó Vendéglőben a legkésőbb 
december 22-ig megrendelt passzíro-
zott szegedi halászlé 24-én 9 és 12 óra 
között vehető át, ára 1780 forint. Az 
étel adagonként 2230 forintért kérhe-

tő belsőséggel is. A Zila Vendéglő 21-ig 
várja a rendeléseket ponty- (1800 fo-
rint) és harcsahalászléjére (2000 Ft), 
amelyet 24-én 8-tól 13 óráig lehet át-
venni. A belsőség ára 680 forint ada-
gonként. A Csősztorony Bisztróban a 
december 16-ig leadott rendelésekért 
22-én és 23-án lehet menni, a harcsafi-
lével készült hallé 1690 forintba kerül. 
A Kő Caféban pedig a december 20-ig 
megrendelt pontyfilés halászlevet 24-
én 8 és 12 óra között lehet elvinni 1200 
forintért adagonként.

Halászlé az ünnepre

Karácsonyfa az asztalra
Ízléses dísz lehet az asztalon a miniatűr karácsonyfa, 
amely néhány perc alatt elkészíthető. Vásároljunk ki-
sebb cserepet, amelybe ragasszuk a magunk szedte, 
arányaiban megfelelő méretű tobozt. A tobozt fújjuk le 
arany- vagy ezüstfestékkel, illetve a tobozpikkelyek vé-
geire ragasszunk kis gyöngyöket, amelyeket a boltban 
kapható gyöngygirland szétvágásával nyerhetünk.

HIRDETÉS

Tegyen díszt az ajtóra is!
Ékesítse otthonát saját készítésű dekorációval

Az adventi koszorú a lakás dísze lehet az 
ünnepváró időszakban, de mit tegyünk, 
ha nemcsak a szobában szeretnénk ka-
rácsonyi hangulatot teremteni? Készít-
sünk alig fél óra alatt ajtódíszt, amely-
ben a szomszédok és az érkező vendégek 
is örömüket lelhetik. A Kőbányai Hírek 
a Kőrösi egyik programszervezőjével, 
a kézműves-foglalkozásairól jól ismert 
Kires Ica nénivel készítette el a kará-
csonyfát formáló díszt.
Alapanyagok:
– A4-es méretű kartonlap, tujaágak, ra-
fia, „díszek” (termések – pl. makk – , bo-
gyók, szárított narancskarika, apró to-
bozok, csillag alakú, színes száraztészta)
Eszközök:
– olló, ceruza, ragasztópisztoly vagy 
technokol, lyukasztó, csípőfogó vagy 
metszőolló

1. Vágjuk ki 
kemény 

kartonból a tetszőleges méretű fenyő-
fát, amelynek sablonja a szükséges esz-
közök között látható a képen. A sablon 
tetejét lyukasszuk ki, hogy legyen hely 
az akasztónak.

2. A kivágott formára ragasszuk fel a 
tuja ágait. A sablon mentén a lelógó 

ágakat csípőfogóval vagy metszőollóval 

vágjuk le. Ezekkel a kisebb darabokkal 
boríthatjuk az üresen maradt apró he-
lyeket. Fűzzük a lyukba a rafiát, készít-
sünk hurkot.

3. Díszítsük fel a fát: az ágak közé ra-
gasszuk be az apró terméseket, 

tésztát stb., míg a maradék rafiából kös-
sünk apró masnikat!

Röfi-vágta és kolbásztöltés a Csősztoronynál

Vidám programok várták az érdek-
lődőket az Óhegy parkban a decem-
ber 1-jei kolbásztöltő versenyen. 
A Csősztoronyban megtartott disz-
nóvágáshoz sportprogram, a Röfi-
vágta kapcsolódott, de a látogató-
kat finom falatok is várták.

A hagyományápoló kolbásztöltő 
versenyen négy csapat indult: az ön-
kormányzat, a Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt., a Kőrösi és a helyi média – 
Kőbányai Hírek, TV10 – válogatott-
ja. Az igazi disznóvágó időhöz el-
kelt kezdetnek egy kupica lélekme-
legítő, de a fél sertés szakszerű szét-
bontása után a csapatok megkap-
ták a 10-10 kiló húst, aminek leda-
rálása annyira embert próbáló fel-
adatnak bizonyult, hogy ezt köve-
tően már nem kellett az időjárás mi-
att aggódni. A titkos recepteket min-
denki maga hozta, és természetesen 

a pirospaprika fajtája és mennyisége 
is központi kérdés volt, hiszen abban 
legtöbben egyetértettek, hogy ez 
adja a készülő kolbász lelkét.

A munka közben a rendezvényre 
érkezők konyhatitkokat leshettek el, 
forró italokat kortyolgathattak, a jó 
hangulatról Várfi Sándor, a Pódium 
Színház tagja gondoskodott. Közben 
Makai Viktória ultrafutó a Röfi-vágta 
keretében mindenkit futásra csábí-
tott. Ez azonban nem verseny volt, a 
hétszeres magyar bajnok a sportolni 
vágyókkal felvette az iramot, s ennek 
megfelelően tehették meg az Óhegy 
park futókörén az 1400 métert.

A látogatók kóstolót is kaptak az 
elkészült kolbászokból, s a zsűri a 
győzteseknek járó vándordíjat, az 
egyméteres, díszes fakanalat a mé-
diacsapatnak ítélte.

Múltidéző
disznóvágás

A darálás 
férfimunka 
volt

Makai Viktória 
mindenkit futni 
csábított

Szakszerű 
bélelőkészítés

102 évesen hunyt el Kőbánya legidősebb polgára

Egy évszázad 
tanúja A jogtudós dr. Bernáth Zoltán fi-

nom modoráról, közösségszerve-
ző erejéről és legendás humoráról 
is ismert volt.

Közös 
képen Oti 
nénivel

Dr. Bernáth 
Zoltán

Saját 
kötetek

      Rajzverseny
Mátyás királyról

Deák Lilla és a csatába 
induló Mátyás király

Mátyás korabeli dallamok

Alpolgármesteri 
gratuláció

Kiállítás 
a legjobb 
művekből

Simon Balázs: Visegrád
Csoportkép 
a díjazottakkal

Mátyás, az igazságos 
címmel hirdetett gyere-
keknek rajzpályázatot a 
Szent László Király Ala-
pítvány a Kőbányai Ön-

kormányzat támogatá-
sával. Az uralkodó szü-
letésének 575., illetve 
trónra lépésének 560. 
évfordulójára kiírt pá-
lyázaton a gyerekek va-
lósággal elhalmozták 
műveikkel a zsűrit. Mint 
a Kőrösiben tartott díj-
átadó háziasszonya, 
Földényi Krisztina el-
mondta, közel kétszáz 
munka érkezett be.

Az ünnepséget Wee-
b e r Ti b o r a l p o l g á r-
mester Hunyadi Má-

tyás nagyságát mélta-
tó szavai, illetve a Kroó 
György művészeti isko-
la növendékeinek gi-
tárjátéka nyitotta meg. 
Ezt követően a három 
korosztály legjobbjai 
vehették át a díjakat, 
vagyis a társasjátéko-
kat és a könyveket. A 

4. osztályos Deák Lilla 
szintén a Kroó György 
iskolába jár, a képző-
művészeti szakra. Há-
rom másfél órás fog-
lalkozáson készítette 
el művét, amivel az al-
sósok között első lett.

– Zsuzsa néni és Bo-
tond bácsi óráin fes-
tettem meg a csatába 
induló Mátyás királyt. 
Vízfestéket és tempe-
rát használtam. Ha fel-
növök, számítógépes 
rajzfilmkészítő vagy 
festőművész szeretnék 
lenni – árulta el Lilla.

Közel féléves munkát köve-
tően ismét régi szépségében 
láthatják a hívek a Sörgyár 
utcában álló kőbányai Szent 

György-plébániatemplomot. 
Az épület 1994-es elkészül-
te óta ez volt az első jelentős 
felújítás.

Mint Cseh Zoltán atyától 
megtudtuk, a munkák két 
ütemben folytak. Július–
augusz tusban a belső rész 

festése, a járólapok 
csiszolása történt meg, 
valamint a világítótes-
teket LED-es izzókra 
cserélték a szakembe-
rek. Kifestették továb-
bá az altemplomot is. 
A közösség a kétmillió 
forintos költség fede-
zésére önkormányza-
ti támogatást nyert, így 

csak az önrészt kellett előte-
remteni. Itt a következő lé-
pés az urnatemető padlóza-
tának csiszolása lesz.

A templom külső rend-
betétele szeptember és no-
vember között zajlott. A tíz-
millió forint értékű, java-
részt az erőforrás-miniszté-
rium támogatásával végzett 
felújítás során a kivitelezők a 
cserepek és a csatorna kija-
vítását, a vízelvezetés meg-
újítását és az épület vakolá-
sát végezték el.

Kívül-belül megújult
a Szent György-plébániatemplom
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Idén is kitettek magukért a 
szép kertek, balkonok, ud-
varok hívei. A Kőrösiben tar-
tott díjátadón 176-an a Tisz-
ta udvar, rendes ház, 53-an 
pedig a Virágos Kőbányáért 
elismerést vehették át, míg 
15-en a legszebb konyhaker-
tekért és heten a Tiszta, ren-
dezett Kőbányáért címeket 
érdemelték ki. A kezdemé-
nyezés 2011-ben D. Kovács 
Róbert Antal polgármester ja-
vaslatára indult el, s az akko-
ri 15 érdeklődővel szemben 
idén 364 volt a pályázók, illet-
ve az ismerősök által nevezett 
kertészkedők száma.

– Lassan eléri az ezret a pá-
lyázatra az elmúlt években si-
kerrel nevezők száma, és Kő-
bánya nagyon büszke az álta-
luk épített vagy rendben tar-
tott környezetre – mondta D. 
Kovács Róbert Antal. – De nem 
lehetünk büszkék arra, hogy a 
kerületben a szemetelés, az il-
legális hulladéklerakás prob-
lémát jelent. Éppen ezért a 
zöld Kőbányáért az önkor-
mányzat jövőre a Mozdulj Kő-
bánya! mintájára programso-

rozatot indít, amivel a környe-
zettudatosabb viselkedést 
népszerűsíti, legyen szó sze-
lektív hulladékgyűjtésről, a 
környezetterhelés csökkenté-
séről vagy madárvédelemről.

A polgármesteri köszön-
tőt követően lapunk állandó 
szerzője, Hajnal Sándor tar-
tott „továbbképzést”: a Ma-
gyar Gyula Kertészeti Szak-
gimnázium és Szakközépis-
kola igazgatója az évelők szá-
mos fajtáját mutatta be – er-
ről bővebben állandó rovatá-
ban olvashatnak. Végül az el-
ismerések átadása követke-
zett, amelyet a díjazottak az 
ezekhez tartozó ajándék vi-
rághagymákkal együtt vehet-
tek át körzetük képvise lőitől 

és az önkormányzat munka-
társaitól.

György Lászlóné, a Pára 
utca 6. önkéntes környezet-
szépítője Tiszta udvar, rendes 
ház táblának örülhetett – ő la-
kótársai buzdítására kezdett 
bele a közös udvar rendbeté-
telébe. Mára pedig a környé-
ken legendás a begóniasora, 
igaz, e nimbusz fenntartásá-
hoz elengedhetetlen, hogy 
hetente legalább két-három 
alkalommal kertészkedjen. 
De a jövőben a Füzér u. 54/B-t 
is díszíti a porcelántáblácska, 
amit Bogdán Tiborné a pol-
gármestertől vehetett át.

– Sok munkával jár a ker-
tek gondozása, de nyugdíjas-
ként most van rá időm. Bőven 
akad segítségem is, hiszen az 
egyik szomszédom és a kö-
zös képviselő mindig vállal-
ják a nehezebb munkákat. 
A ház előtti 40 négyzetméte-
res részt számos virág díszí-
ti, ezek közül csodasövényt 
és muskátlit is kaptunk az 
önkormányzattól az Önnek 
is szeretnék adni virágot pá-
lyázaton. Az udvari konyha-
kertben többek között mál-
nát, citromfüvet, tárkonyt, ba-
zsalikomot termesztünk, a lo-
csoláshoz pedig a takarékos-
ság érdekében a tetőről lefo-
lyó vizet hordóban gyűjtjük – 
mesélte Bogdán Tiborné, aki 
egyik szomszédja kislányával 
érkezett a díjátadóra.

Kerületszépítők
méltó jutalma
Mintegy kettőszázötvenen vettek át 
ajándékokat, táblákat, okleveleket sa-
ját környezetük és a kerület közterei-
nek megszépítéséért.

Elismerés Kőbányának is
Kitüntető címért utaz-
hatott Nagykőrösre Kő-
bánya küldöttsége, élén 
Radványi Gábor alpolgár-
mesterrel. A Virágos Ma-
gyarország környezetszé-
pítő verseny zsűrije idén 
Kőbányának ítélte a Ma-
gyarország legszebb fő-
tere díjat. A kerület ezt az 
elismerést az Újhegyi sétány megújulásáért zsebelhette be. 
A versenyen rendre kitűnően szerepelünk: tavaly Budapest 
Főváros Különdíját érdemeltük ki, a zsűri szerint Kőbánya 
ugyanis a budapesti kerületek között kiemelten sokat tesz a 
kulturált és vonzó városkép kialakításáért, a természeti és az 
építészeti örökség megőrzéséért és gyarapításáért, valamint 
a lakosok összefogásának ösztönzéséért.

KERT ÉS BALKON

Elfelejtett évelőink
Nagyszüleink korában az évelő nö-
vények hangsúlyos részét képezték 
kertjeinknek. Az elmúlt évtizedek-
ben a virágzó növényeink aránya el-
tolódott az egy- és kétnyáriak irányá-
ba. Az évelők kissé munkaigénye-
sebb növények, de megjelenésük-
ben, virágpompa tekintetében felve-
szik a versenyt az egy- és kétnyári nö-
vényekkel. Fedezzük fel újra őket!

A kiültetett évelők általában 4-5 
évig használhatók. Jellemzően egy szezonban tartósan 
egy-három hónapig virágoznak, majd a vegetatív (létfenn-
tartó) részeiket fejlesztik. A téli időszakot föld alatti része-
ikkel vészelik át, vagy lágyszárú párnácskákkal. Hihetet-
len faj- és fajtagazdagsággal rendelkeznek. A jól megvá-
lasztott növényekből kiültetett évelő ágyak egész évben 
virágoznak.

A csillagőszirózsa (Aster ssp.) jellemzően kék és rózsaszín 
színekben pompázik. Változatos magasságúak: 50 cm-től 
két méter magasságig fejlődnek. Virágzási időszakuk nyár 
közepétől késő őszig terjed. A kerti tollbuga (Astilbe arend-
sii) kb. egy méteresre fejlődik és júliustól szeptemberig 
hozza a dús virágbugáit. Szintén a magasra növő évelők 
közé tartozik a baracklevelű harangvirág (Campanula persi-
cifolia) kék és lila virágait májusban hozza. Június–augusz-
tus hónapokban örvendeztet meg minket sárga virágaival 
a menyecskeszem (Coreopsis grandiflora). 30-40 cm-es ter-
metével alacsony évelőnek számít.

A kerti dália (Dahlia x hibrida) talán a legismertebb évelő-
ink közé tartozik, mégis jelentősen kiszorult a kertekből, ta-
lán azért, mert minden évben a dáliagumókat ki kell szedni 
a földből, mert fagyérzékenyek, illetve tavasszal vissza kell 
ültetni azokat. Higgyük el, megéri ez a pluszmunka, mert a 
dáliák júliustól késő őszig ontják virágaikat a kék kivételé-
vel minden színben. A kasvirág (Echinacea purpurea) nem-
csak dísz-, hanem gyógynövény is. Júliustól szeptemberig 
virágzik. A kokárdavirág (Gaillardia aristata) az egyik nagy 
kedvenc lehet a kertben. Nyár elejétől a fagyokig virágzik, 
fényigényes és szárazságtűrő, közepes termetű évelő. Vi-
rágaiból száraz virágot is készíthetünk. A levendula (Lavan-
dula angustifolia) szintén kedvelt évelő növény. Szárazság-
tűrése kiemelkedő. Kék, lila, esetleg fehér virágai több hul-
lámban nyílnak a fagyokig. Kimondottan helyigényes nö-
vény. A margaréta (Leucanthemum superbum) június–
augusztus hónapban virágzik. Régen egyetlen kertből sem 
hiányozhatott. Méltatlanul mellőzött évelőink egyike. Gyö-
nyörű tartós fehér virágokat képez.

Ezeken kívül még számtalan évelőt ültethetünk kertjeink-
be. A kertészeti árudák is kezdik újra felfedezni az évelőket, 
így azok beszerezhetők. Használjuk bátran a virágzó évelő-
ket a kertjeinkben!

Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium  és Szakközépiskola igazgatója

Zöldebb Kőbányáért indul mozgalom jövőre

Vízgazdálkodási bírság kisza-
bása nélkül jelenthető be az a 
2018. január 1-je előtt létesített 
illegális kút, amelyre tulajdono-
sa 2018. december 31-ig fennma-
radási engedélyt kér. A pozitív 
elbíráláshoz a létesítménynek 
meg kell felelnie a jogszabályok-
ban előírt feltételeknek, így pél-
dául a magáncélra fúrt, nem vé-
dőterületen álló, talajvizet vagy 
parti szűrésű vizet adó kutakat 
lehet legalizálni.

A kérelemhez benyújtandó do-

kumentáció tartalmát a 41/2017. 
(XII. 29.) BM-rendelet határozza 
meg, de bővebb felvilágosításért 
a Kőbányai Polgármesteri Hiva-
tal környezetvédelmi ügyinté-
zőihez is lehet fordulni. A mun-
katársak a Szent László tér 29. 
földszintjén a 26-os és 27-es szo-
bában, illetve a 06 1 433 8383-as, 
a 06 1 433 8370-es, valamint a 
06 1 433 8260-as telefonszámo-
kon érhetőek el.

Részletesebb tájékoztató elér-
hető a kobanya.hu-n.

Bírság nélkül 
jelenthető be 
az illegális kút

Megfelelően halad a budapesti 
hőgyűrű kiépítése a kerületben, 
így enyhülhet a főváros óriásbe-
ruházása miatt kialakult közle-
kedési helyzet. December köze-
pére a FŐTÁV Zrt. a Kőbányai 
út, a Vajda Péter utca és a Fertő 
utca most felbontott szakaszait 
visszaadja a forgalomnak – tud-
ta meg a Kőbányai Hírek a be-
ruházó cégtől.

Ez t követ ően , december 

15-től az Eiffel Műhelyháznál 
az akna vasbeton szerkezeti 
munkálatait végzi a FŐTÁV, így 
az út ezen szakaszán kell sávle-
zárásra számítani. Jövő év feb-
ruár közepétől indulnak a be-
ruházáshoz kapcsolódó elekt-
rokorrózió-védelmi munkála-
tok, amelyek a Mázsa téren, a 
Fertő utcában és az Oázis Ker-
tészet bekötő útjánál zajlanak. 
De a helyszínenként legfeljebb 

két hétig, összességében már-
cius végéig tartó munkák már 
nem zavarják a közúti forgal-
mat, csak a járdákat és a par-
kolókat érintik.

A 2022-ig tartó, a város szá-
mos részén zajló, negyven-
milliárd forint összértékű be-
ruházás elkészültével egysé-
gessé válik a budapesti távhő-
rendszer. Ezzel nemcsak az el-
látás biztonsága nő, hanem – 

mivel többen vehetik igénybe a 
környezetbarát fűtési lehetősé-

get – javulhat a főváros levegő-
jének minősége is.

A FUGA Budapesti Építészeti 
Központ kiállítóterme a díját-
adón zsúfolásig megtelt építé-
szekkel és a főváros, valamint 
a kerületek vezetőivel. A no-
vember 15-ei rendezvényen a 
tömeg jól mutatta, milyen ran-
gos szakmai esemény a Buda-
pest Építészeti Nívódíj átadá-
sa. Ehhez méltó módon a díja-
zottak névsora is az utolsó pil-
lanatig titok volt, még az ese-
ményről készült tájékozta-
tó anyagokat is csak távozás-
kor kaphatták meg a vendé-
gek. Hiszen ezekből is idő előtt 
derülhetett volna ki: mely épít-
mények nyerték el leginkább 
a Szalay-Bobrovniczky Ale-
xandra főpolgármester-helyet-
tesből, a fővárosi főépítészből, 
a Budapesti Építész Kamara 
elnökéből, valamint Ybl-díjas 
szakemberekből álló zsűri tet-
szését.

Kőbányát a díjátadón D. Ko-
vács Róbert Antal polgármes-

ter és dr. Pap Sándor alpolgár-
mester mellett Mozsár Ágnes 
kerületi főépítész és dr. Szabó 
Krisztián jegyző képviselte. 
A város vezetőinek nem soká-
ig kellett azon izgulniuk, hogy 
üres kézzel távoznak-e. Mint 
kiderült, a zsűri a két nívódíj 
mellett négy további épületet 
kiemelt dicséretben is részesí-
tett, s utóbbiak közül rögtön a 
Felnőtt és Gyermek Háziorvo-
si Rendelő kapta az elsőt.

– A Kőbányai Önkormány-
zat 2014-ben tűzte ki célul az 
épület átalakítását és korsze-
rűsítését. A meglévő elavult 
épület földszintjét elbontot-
ták, helyébe belső átriumos 
térszervezéssel egyik olda-
lon a felnőtteknek, a mási-
kon a gyermekeknek alakítot-
tak ki rendelőegységet. Logi-
kus, egyszerű térszer-
vezésre töre-

kedtek – hangzott el az ismer-
tetőben. De a zsűri nem fukar-
kodott a további dicséretekkel 
sem Mészáros Erzsébet, Sze-
pesi János és Stiebel Rita ter-
vezők munkájával kapcsolat-
ban. Ezek szerint a „hűvös ele-
ganciájú” épület a „paneles la-
kótelepek minőségi megújítá-
sának példája”, mind formai 
meg jelenése, mind korsze-
rű épületgépészeti megoldása 
példamutató.

A kitüntető címekre egyéb-
ként összesen tizennyolc, a 
szabályok szerint 2015 eleje 
és 2017 vége között használat-
bavételi engedélyt kapott épü-
lettel neveztek a városrészek. 
A mezőny erős volt: hipermo-
dern fogadóépület, a megújult 
Hild-villa éppúgy versenyez-
tek, mint a Klebelsberg-kas-
tély. Így különösen nagy fegy-
vertény, hogy a kerület mind-
két megpályáztatott épületé-
vel nyert, hiszen nem sokkal 
később a Kőbányai Ügyfél-
szolgálati Központ nívódíjas 
lett.

Az épületről írt dicsérő szö-
veg olyannyira stílusos volt, 
hogy egy héttel később a pol-
gármester – amikor a képvi-
selő-testület előtt gratulált a 
meghívott tervezőknek – még 
mindig igyekezett felidézni a 
sorokat.

– Az architektúra abszolút 
mai, a szépen felújított eklek-
tikus homlokzatok között az új 
épületrész arányaival, a rész-
letek léptékével, anyaghasz-
nálatával a szomszédok mél-
tó társává válik, és nem har-
sogja túl őket. Úgy állnak egy-
más mellett, mint jól nevelt, 
udvarias fiatalok az életvidám 
nyugdíjasok között – idézte 
D. Kovács Róbert Antal a fog-
híjtelken épült új, s a mellette 
álló két századfordulós házról 

szóló ismertetőt. Vikár And-
rás, Lukács István és Gál Ár-
pád tervezők munkájában a 
zsűri szerint a bővítés és a vá-
rosképi illeszkedés példasze-
rű, az ellentétekre épülő har-
mónia tökéletes, s a kivitele-
zést csak emelte a ma még fia-
tal belső kert látványa.

Az építészeknek a bíráló tes-
tülettől az elismerés mértéké-
nek megfelelően bruttó egy-
millió, illetve félmillió forint 
jutalom járt, valamint a nívó-
díjas épület után rozsdamen-
tes elismerő acélplakett is, 
amely hamarosan az ügyfél-
szolgálat bejáratát díszíti.

Tarolt Kőbánya az idei nívódíjátadáson

Óránként

650 Ft-t
ól!

Utánfutóbérlés
a Kerepesi úti

AVIA-tól

Hívjon minket:
20 979 1555

Lenyűgözték 
a szakmát
építészeti 
remekeink

Óriási elismerést kapott két közelmúltban épült, il-
letve felújított kőbányai épület. A Budapest Építésze-
ti Nívódíja 2018 pályázaton a Kerepesi úti Felnőtt és 
Gyermek Háziorvosi Rendelő kiemelt dicséretben ré-
szesült, míg az Állomás utcai Kőbányai Ügyfélszolgá-
lati Központ példaszerű kialakításáért el is nyerte a 
kitüntető címet.

További díjazottak
Nívódíj:
 Graphisoft Park Fogadó-
épület, III. ker.
Kiemelt dicséret:
 Új Hegyvidék Galéria, 
XII. ker.
 Palatinus Strandfürdő 
műemléki főépület, Margit-
sziget
 Őrmezői P + R Parkoló és 
Pavilon, XI. ker.

HIRDETÉS

Tágas, világos terek 
az ügyfélszolgálat 
épületében

D. Kovács Róbert 
Antal és dr. Pap 
Sándor a díjjal

Az alkotók logikus, egyszerű 
térszervezésre törekedtek

A rendelő átépítésével 
a paneles lakótelepek 
minőségi megújítása zajlik

Szilágyi-Sándor András 
képviselő is táblákat 
adhatott át

A polgármester Alexandrá-
nak és Bogdán Tibornénak 
gratulálhatott

Agócs Zsolt 
képviselő 
körzete is 
szépül

György Lászlóné 
begóniasora 
is elismerést 
érdemelt

Enyhül a dugó a kerületben
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TÉLI MADÁRETETÉS MAGVAK
• napraforgó tányér
• fekete napraforgó
• cirokmag
• fenyőmag
• köles
• lenmag
• fénymag
• muhar
• dió
• sótlan és nem
 pörkölt mogyoró
• kesudió
• fekete dió
• sótlan pisztácia
• papagáj eleség

• pinty eleség
• szezámmag 
• kukorica dara
• búza

GYÜMÖLCSÖK, BOGYÓSOK
• alma
• körte
• szőlő
• csipkebogyó
• kökény

ÁLLATI ZSIRADÉKOK
• cinkegolyó
• marhafaggyú

• kenyér, kifli, zsemle
• kalács
• liszt
• ropi
• nyers tészta
• gépsonka
• száraz kutyaeledel
• morzsa
• paprikás szalonna
• sós szalonna

• sós mogyoró
• étkezési fűszerezett tepertő
• nyers galuska tészta
• pattogatott kukorica
• csontkukac (fertőző)
• sós sajt
• kolbász
• gomolya
• csipsz
• nyers rizs

Az ideális etetési intervallum október végétől –  április közepéig, végéig tart.  
NE HAGYD ABBA, HA ELKEZDTED!
Fontos, ha elkezdjük az etetést, akkor nem szabad abbahagyni, mert a könnyű 
táplálékforrás megvonása hidegebb éjszakákon a madarak pusztulásához vezet. 

AZ ETETÉSEN KÍVÜL FONTOS A MADARAK EGÉSZ ÉVI ITATÁSA IS.
Legjobb, ha műanyag alátétet használunk, mert ezekből könnyebben ki lehet szedni, ha megfagy
a víz. Nagy fagyok esetén keverhetünk kevés cukrot a vízbe, ezzel gátolva annak megfagyását.

MADARAKNAK ADHATÓ ELESÉGEK 

MADARAKNAK NEM ADHATÓ ELESÉGEK

További információ: www.mteweb.hu/teli_madaretetes.html

Kérjük, hogy az etetők környezetében 
a madarak nyugalmát ne zavarják!

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Bár az emberek közel 80 szá-
zaléka állítja: szelektíven gyűj-
ti a hulladékot, ezt a buzgalmat 
a valós adatok sajnos nem tá-
masztják alá. A november 17–
25. között megrendezett Euró-
pai Hulladékcsökkentési Hét 
alkalmából áttekintettük, min 
kellene változtatnunk, hogy 
környezettudatosabban éljünk, 
ezzel óvva rohamosan pusztuló 
bolygónkat is.

– Jelenleg Mag yarorszá-
gon a háztartásokban képző-
dő hulladék mintegy 20 szá-
zalékát gyűjtjük szelektíven 
– mondta Hankó Gergely ter-
mészetvédelmi mérnök, a Kör-
nyezetvédelmi Szolgáltatók és 
Gyártók Szövetségének ügy-
vezetője. – Ez messze elma-
rad a feldolgozó/újrahasznosí-
tó kapacitások felső határától, 
ennek többszörösét is tudnánk hasz-
nosítani Magyarországon. S nemcsak 
a mennyiséggel van gond, hanem a mi-
nőséggel is. A budapesti sárga szelek-
tív gyűjtők (fém- és műanyag hulladék 
gyűjtésére alkalmas) tartalmának fele 
nem odavaló hulladékból áll. 

Az alacsony újrahasznosítási ráta mi-
att elképesztő mennyiségű, egyébként 
értékes anyag megy veszendőbe. A ma-
gyar lakosság fejenként átlag napi egy 
kiló hulladékot termel, vagyis évi 3,6 mil-
lió tonnát – aminek egyharmada kom-
posztálható, egyharmada anyagában új-

rahasznosítható (szelektív) hulladék, 
és csak egyharmada kidobandó sze-
mét. De az alacsony újrahasznosí-
tás mellett a szakszerűtlen gyűjtés is 
probléma.

– Ha bárki elmegy egy egysze-
rű, utcai hulladékgyűjtő mellett, jól 
láthatja, hogy az olyan italosdobo-

zokkal, műanyag palackokkal van tele, 
amelyeket gazdáik a szelektív gyűjtőbe 
is dobhattak volna, s nagy részük egyál-
talán nincs összelapítva – magyarázta 
Hankó Gergely. – Összességében komo-
lyabb energiabefektetés nélkül és egy 
kis odafigyeléssel negyedére-ötödére 

préselhetnénk össze ezeket a csomago-
lóanyagokat. Jelenleg azonban a hulla-
dékszállító járművek sok „levegőt” szál-
lítanak, ami egyrészt gazdaságtalanná 
teszi a szállítást, másrészt pedig a hul-
ladéklerakóban felesleges helyet foglal a 
sok össze nem taposott palack. 

A szakember szerint azonban van re-
mény, hiszen szelektívfronton javul a 
helyzet, csak nagyon lassan. Környezet-
védelmi szempontból viszont pozitívum, 
hogy az átlagmagyar – igaz, sajnos lehet, 
hogy  csak anyagi okokból – még ma is 
jóval kevesebbet hulladékot termel, mint 
nyugati társai.

Veszélyes mutatványokról és törvény-
sértő stiklikről kellett lebeszélniük – 
vagy a szabályok szerint rábeszélniük – 
társaikat a Krimit Tud? versenyzőinek. 
A Maglódi úti büntetés-végrehajtási in-
tézetben tartott országos bűnmegelőzé-
si vetélkedő döntőjében 12 középiskolai 
csapat versengett a televízióból jól is-
mert Beugró szabályai szerint.

A játék lényege, hogy a háromfős tár-
saságok különleges helyzetben talál-
ták magukat. Egyikük a zsűri által elő-
írt meredek ötlettel állt elő: ruhát akart 
lopni, kábítószert eladni, esetleg osz-
tálytársról bántó képet feltölteni az 
internetre. A tervről kellett élénk vi-
tát folytatniuk a csapatoknak, de min-
denképpen humoros formában, hogy 
a közönség és a zsűri jól szórakozzon. 
Az improvizált beszélgetéseket Novák 
Péter műsorvezető hirtelen közbeszó-
lásokkal igyekezett más-más mederbe 
terelni.

A nagy küzdelemben az országos ver-
seny első helyezettje a pécsi Széchenyi 
István Gimnázium csapata lett, a képze-
letbeli ezüstérem a mezőberényi Petőfi 
Sándor Gimnázium diákjainak nyakába 
került, akik a miskolci Zrínyi Ilona Gim-
názium csapatát előzték meg.

Számos társadalmi célú futáson, köz-
érdekű eseményen vett részt az őt ért 
támadás óta Makai Viktória hétszeres 
magyar bajnok ultrafutó. A kerületben 
novemberben a Kertvárosi Általános 
Iskolában lakossági fórumot is tartott, 
hogy a Run Away elnevezésű kampá-
nyában az erőszak és szexuális bántal-
mazás ellen lépjen fel.

A sportolónőt október közepén, ott-
honától nem messze, futás közben tá-
madta meg egy férfi, aki brutálisan 
megverte és szexuálisan bántalmazta. 
A kétgyermekes anyuka megaláztatá-
sát bátran felvállalta, a megrázó eset 
részleteiről kíméletlen őszinteséggel 
számolt be a nyilvánosság előtt. Blog-
jában megírta, hogy az őt 30-40 perc-
re foglyul ejtő, s mintegy negyed órán 
át fizikailag is bántalmazó támadóval 
milyen beszélgetést folytatott, a férfi 
hogyan verte és kényszerítette szexre, 
s mi járt a fejében, miközben a jó fizi-
kumú erőszakoskodó azt állította neki: 
korábban nemcsak bántott már nőket, 
de gyilkolt is.

– Mindig foglal-
koztatott, hogy egy 
50 kilós nőnek mi-
lyen esélyei vannak, 
ha meg tá madjá k, 
de most már tudom, 
hogy nincsenek kész 
megoldások. Fon-
tos, hogy minden-
ki a saját helyzeté-
re való tudatos oda-
figyeléssel és felelősségvállalással te-
het azért, hogy ő maga vagy más ne vál-
jon áldozattá. Felelősek vagyunk a kör-
nyezetünkben történtekért, és azért 
is, amit ezen a téren másokról megtu-
dunk. Nem járhatunk csukott szemmel 
– mondta lapunknak Makai Viktória.

A sportoló várja azon szervezetek, 
közösségek, de akár magánszemélyek 
javaslatait is, akik tudnak azonosul-
ni az üzenettel, és segíteni szeretné-
nek. Nem kell feltétlenül nagy dolgok-
ra gondolni, elég, ha az emberek olyan 
szemmel tekintenek körül, hogy mi-
ként lehet megelőzni az ilyen eseteket 

– így például egy ut-
caszakasz kivilágítá-
sának indítványozása 
is komoly előrelépés 
lehet. Pozitív példák-
ból nincs hiány, Kő-

bányán például már futóközösségek 
alakultak, hogy a magányos sporto-
lók ne eshessenek hasonló erőszak ál-
dozatául, de volt olyan is, aki két hóna-
pos ingyenes önvédelmi oktatást aján-
lott azoknak, akik a Run Away-re hi-
vatkozva csatlakoznak a sportklubhoz.

A kőbányai futónő szomorú történe-
te azonban nemcsak cselekvésre sar-
kallt sokakat. Makai Viktória több száz 
levelet is kapott, sokban olyan sorstár-
sai vallották meg neki egykori hason-
ló megaláztatásaikat, akik éveken át 
szégyenkezve hallgattak a velük tör-
téntekről.

A háztartási hulladéknak csak egyharmada értéktelen maradék

Kevés újrahasznosítható hulladékot dobunk szelektív edényekbe, és 
az összegyűjtött mennyiség jelentős része is rossz kukákban landol.

Az utcai futás közben Kőbányán megtámadott és 
szexuálisan bántalmazott sportoló őszinte vallomá
sa százaknak segített szembenézni az őket ért meg
aláztatással.

Játékos 
bűnmegelőzés

Pontosítás

Lapunk novemberi számában a Ke-
rítést újítottak fel a rabok című írá-
sunkhoz rossz kép került. A Maglódi 
úti intézménnyel szemben álló há-
zak közül nem a fotón szereplő, ha-
nem egy a szomszédságában (mos-
tani képünkön) álló ingatlanban tör-
tént a felújítás.

Ne a levegőt gyűjtsük
szelektíven!

Környezettudatos tippek
 Hajtogassuk lapjára a kartondobozokat, s ösz-

szekötve helyezzük a gyűjtőedények mellé! 

 Az italosdobozt hajtsuk lapjára, mielőtt a papír-

gyűjtőbe tesszük!
 Ásványvíz helyett vegyünk újratölthető (vissza-

váltható) szódát, vagy igyuk a fővárosban kitűnő 

minőségű csapvizet!
 Ne kérjük a műanyag zacskót a boltban, mindig 

vigyünk saját szatyrokat!
 Az olajos papír nem dobható a kék kukába, 

ezért a pizzásdoboz szennyezett részét tépjük le!

 A hungarocellt tilos a műanyag közé dobni – tá-

jékozódjunk, melyik áruház és hulladékudvar ve-

szi vissza.
 Az étolajos flakon – megfelelően kicsöpögtetve 

– bedobható a sárga kukába.
 Biológiailag lebomló műanyagot ne dobjuk a 

szelektívbe!
 Keressük meg a közeli hulladékudvart vagy hul-

ladékszigetet, ahol az üvegek (zöld és fehér kuka) 

külön gyűjthetőek.

A Szervátiusz Jenő Általános Iskola tanu-
lói vehették át az első példányokat abból 
a hiánypótló közlekedési munkafüzetből, 
amelyet karácsonyig közel kétszázezer ne-
gyedik–ötödik osztályos diák kap meg or-
szágszerte. A Közlekedő Kisokost Révész 
Máriusz, Aktív Magyarországért fele-
lős kormánybiztos, D. Kovács Róbert An-
tal polgármester és Abelovszky Tamás, a 
BringaAkadémia projektvezetője, a kiad-
vány társszerzője rögtönzött tanóra kere-
tében adták át.

A füzet a gyalogos, illetve a kerékpáros 
közlekedés alapvető szabályait gyakorol-
tatja a gyerekekkel a technika és életvitel 
tantárgy keretében, hogy az ismeretek el-

sajátításával a fiatalok tudatos közleke-
dőkké váljanak.

– Hazánkban egymillió lakosra évente 
hatvankét halálos baleset jut, míg az EU-
ban ötven, de egyes országokban mindössze 
harminc – magyarázta a Kőbányai Hírek-
nek Révész Máriusz, akinek a kezdeménye-
zésére kapják meg az iskolák a munkafüze-
tet –, vagyis a közlekedési kultúra javításá-
val évente több száz ember menthető meg.

D. Kovács Róbert polgármester lapunk-
nak elmondta: a közlekedési ismeretek át-
adását minél fiatalabb korban érdemes el-
kezdeni, s ehhez az önkormányzat iskolai 
és óvodai pedagógusképzéssel járul hozzá 
a Kőbánya Bringa program keretében.

Run Away: felelősséggel az áldozatok iránt

Kampányt indított
Makai Viktória

HIRDETÉS

Védelmi gyakorlat
föld felett és alatt
Réteges Védelem 2018 néven 
nagyszabású együttműködési 
gyakorlatot szervezett Buda
pest Főváros Védelmi Bizott
sága Kőbányán. A sikeres ak
cióban 25 szervezet és 300 sze
mély vett részt az egységek 
együttműködésének fejleszté
se érdekében. A Kőrösiben tar
tott eligazításon a szervezők 
köszönetet mondtak D. Kovács 
Róbert Antal polgármesternek 
is, hogy a kerület a szükséges 
három fő helyszínt az egyen
ruhások rendelkezésére bo
csátotta.

Ezt követően indulhatott a 
m u n ka :  a p a ra n c s 
nokságra riasztás ér
kezett, hogy a KÖSZI
ben – a forgatókönyv 
szerint – ismeretlen 
robbanás történt, az 
ott szórakozók közül 
mintegy százan meg
sérültek. A rendőrök, 
civil rendfenntartók, 
mentők megkezdték a 
helyszín biztosítását, 
illetve az emberek el
látását . A tömeges 
szerencsétlenség mi
att a könnyebb sérül
teket az épület előtt, 
illetve a közeli Kőrösi
ben látták el a szakem
berek.

Később a komman
dósoké lett a főszerep, 
ők a kőbányai pince
rendszerben megbújt 
cigicsempész bűnszövetkeze
tet hatástalanították némi tűz
párbajt követően. Mivel a hely
színen robbanóanyagot is ta
láltak, ezért értesítették a hon

védség tűzszerészeit, akik ku
tyákkal és speciális robot se
gítségével felderítették a terü
letet, majd elszállították a ve
szélyes anyagot.

HIRDETÉS

Vágja ki
 és tankoljon
 olcsóbban!

kedvezmény minden üzemanyag 
árából 2018. december 31-ig.

A kupon az akció ideje alatt, az üzemanyagok aktuális árából 
egy egyszeri, literenkénti -5 Ft-os kedvezményre jogosítja 
fel tulajdonosát a Kerepesi úti AVIA benzinkútnál (Kerepesi 
út 89.). A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható 
össze. A kupon 2018. december 31-ig érvényes. 

X.ker. Kerepesi út 89.

Megérkeztek 
az első füzetek

Kezdődhet a tanulás

Makai Viktória 
a támadás után

A futónőt 
százak 
tisztelték 
meg bizal-
mukkal

Fegy-
verbe-
mutató

Ellátás az utcán

Készülnek a 
kommandósok

A speciális 
erők elfogták 
a bűnözőket

Vicces szi-
tuációkban
kellett rög-
tönözni

Közlekedő Kisokos kisdiákoknak

27,7%

3,2%

3,3%

2,7%

3,7%

5,3%

11,8%

27,9%

14,4%

egyéb (pl.: fa- és higiéniai hulladék,
apró szemcsés hulladék)

veszélyes hulladék

fém

üveg

műanyag

szerves

Háztartási hulladékaink összetétele, 2014-es budapesti adatok
www.okopack.hu   www.hulladek.eu

italos karton

papír

textília
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PROGRAMAJÁNLÓ
VALLOMÁS A SZERELEMRŐLMüller Péter-est
December 9-én (vasárnap) 17 órától a KÖSZI-ben

LIZI KARÁCSONYAMeseoperett 
a Pódium Színház előadásábanDecember 15-én (szombat) 10.30-tól az Újhegyi Közösségi Házban
HOLLE ANYÓ SEGÍTNépzenés téli mesejáték a Pódium Színház előadásábanDecember 16-án (vasárnap) 10.30-tól a KÖSZI-ben

ÓÉVI NAGY HEPAJ!Vörös István-koncertDecember 27-én (csütörtök) 19 órától a KÖSZI-ben

PÓKARÁCSONYPóka Egon karácsonyi koncertjeDecember 28-án (péntek) 18 órától a Kőrösiben

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ SZILVESZTERI GÁLADecember 31-én (hétfő) 18 órától a Kőrösiben

ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓA Pódium Színház zenés mesejátéka2019. január 6-án (vasárnap) 10.30-tól a KÖSZI-ben

SERESS REZSŐ-EMLÉKMŰSOR2019. január 12-én (szombat) 15 órától a Kőrösiben

Színes program

Kirgiz tánc

Pazar hangulat

Könyves-Tóth Mihály karrierjét a Tutta Forzában eljátszott szólók is egyengették

Junior Prima 
kőbányai 
trombitás

Könyves-Tóth 
Misi az ARD 
versenyén is 
remekelt

November 15-e és december 
9-e között Közös világ címmel 
nyílt meg a Kőrösiben Varga 
Eszter és Fent Győző tárlata.
– Kedvencem a realista ábrá-
zolás, azokat az élményeket 
igyekszem megfesteni, ame-
lyek a mindennapok során ér-
nek, akár egy kirándulás al-
kalmával – mondta Fent Győ-
ző. A művész alkotásaihoz ren-
geteg fotót is gyűjt, ám mivel 
úgy véli, a legjobb saját élmény 

alapján dolgozni, így a fényké-
pészet mesterségét kitanulva 
az ígéretes pillanatokat maga 
örökíti meg. Mint az alkotó el-
mondta, míg ő a valóság ábrá-
zolásában impulzívabb, addig 
társa, Eszter aprólékosabb.

Az alkotó egyébként nem 
végzett művészeti felsőoktatá-
si intézményt, amit ma már po-
zitívumnak tart. Úgy látja, ez-
zel sikerült megőriznie művé-
szi szabadságát.

Festészet
fotós szemmel

Fent Győző a fotózást 
is kitanulta

Valóságos körutazásra in-
dulhattak a MEGA ART SM 
Nemzetközi Folklórfesztivál 
keretében a Kőrösiben meg-
tartott Ethno Fest Budapest 
nézői. Az ingyenes progra-
mon horvát, görög, magyar 
táncosok mellett kirgiz és 
litván művészek is felléptek, 
s nemcsak a különleges tán-
cok, zenék, hanem a nem min-
dennapi népi viseletek is elkáp-
ráztatták a nagyérdeműt.

Az est házigazdája, Szabó 
Bogdán, a Kőbányai Szerb Ön-
kormányzat elnöke elsőként 
a kőbányai Koccintós Tánc-
együttest konferálta fel, akik a 
nézőtéren is helyet foglaló kül-
földi művész-

társak számára adtak ízelítőt 
a magyar néptáncból és nép-
zenéből. Az alaphangulat meg-
adását követően az Égei-tenger 
partján található Nea Jónia cso-
port jellegzetes görög táncát lát-
hatták a nézők, majd a patinás, 
1931-ben alapított horvát vas-
utas táncegyüttes, a Hrvat skih 

Zeljeznica Varazdin követke-
zett. A balkáni körutazást kö-
vetően a kirgiz Sapat csoport 
ifjú hölgy táncosai, illetve a 
litván Vitina tagjai fokozták 
a hangulatot energikus tán-
cukkal, illetve színes visele-
tükkel.

Az est végül a tervezettnél 
sajnos rövidebb lett, mert az 
iráni és indiai együttesek tech-
nikai okokból nem tudtak eljön-
ni Magyarországra. De mivel jó 
esélye van, hogy a 2019-es ha-
sonló fesztiválnak is a kerület 
adhat otthont, így az elmaradt 
élményért a kőbányaiakat kár-
pótolhatja majd a jövő évi szí-
nes találkozó.

Folklórfesztivál
a Kőrösiben

Különleges zenei élményben volt 
része a Kroó György zeneiskola 
látogatóinak: az intézmény több 
mint két tucat művésztanár köz-
reműködésével tartott jubileumi 
koncertet. A kerület idén ünnep-
li, hogy ötven évvel ezelőtt létre-
jött az önálló zeneoktatás, s meg-
alakult a mostani intézmény előd-
je, a Kőbányai Zeneiskola.

– A fővárosi zeneoktatás több 
mint hat évtizeddel ezelőtt, ak-
kor még kilenc körzetben indult 
el, s Kőbánya közös egységet alko-
tott a Józsefváros egy részével és a 
XVII. kerülettel. A körzetek 1968-
ban váltak szét – ismertette a tör-
ténelmi hátteret köszöntőjében 
Széll Rita, az iskola igazgatója.

A közönség rendkívül színes mű-
sort hallhatott, ami annak is kö-
szönhető, hogy 2011-ben az iskola 
– amely ekkor vette fel a 20. száza-
di zenetörténet-írás és zenekritika 
nagy alakjának, Kroó Györgynek 
a nevét is – komoly fejlődésnek in-

dult, s ma már nagyon széles zenei 
képzést biztosít. A diákok száma 
mára elérte az ezret, mivel új tan-
szakok indultak számos hangszer-
rel – brácsa, fagott, oboa, nagybőgő 
stb. –, valamint elkezdődött a szín-
vonalas népzenei oktatás is. Így a 
jubileumi repertoáron Debussy 
szerzeményei mellett barokk dara-
bok, népzene (moldovai és délszláv 
dallamok) és kevésbé játszott szer-
zők művei is szerepeltek.

Mint dr. Széll Rita a Kőbányai 
Híreknek elmondta, az iskola fej-
lesztésében komoly feladatot vál-
lalt a Kőbányai Önkormányzat, 
amely máig számos módon segíti 
az immár állami fenntartású in-
tézményt. A kerület rendszeresen 
támogatja a hangszerek beszerzé-
sét – így a közelmúltban a Cziff-
ra Fesztiválra két versenyzongo-
ra vásárlását –, valamint az eu-
rópai fővárosokban rendszeresen 
fellépő szimfonikus zenekar mű-
ködését is.

Ötvenéves a kőbányai zeneoktatás

– Mondhatjuk, 
hogy ebben az év-

ben minden összejött?
– Nagyon sikeresnek érté-

kelem az esztendőt, hiszen 
a Junior Prima Díj mellett 
szeptemberben az ARD né-
met közszolgálati rádióadó 
trombitaversenyén a máso-
dik hely mellé még a közön-
ségdíjat és a legjobban elő-
adott kortárs darab díját is 
megnyertem. De ugyanilyen 
fontos nekem, hogy az Ope-
raház zenekara a legjobb ze-

nekari művésznek választott 
ebben az esztendőben.
– Már évek óta remekelsz a 

versenyeken, egyre nevesebb 
művész vagy, de a Tutta Forzá-
ról le nem mondanál…

– Nagyon sok minden köt hoz-
zá. A Tutta Forza a Kőbányai Ze-
neiskola zenekara volt, és a leg-
régebbi és legjobb barátaimmal 
már 13-14 évesen együtt játszot-
tunk benne, mint a suli növendé-
kei. Közülük sokan nem a zenei 
pályát választották, így itt léphe-

tünk fel együtt, úgyhogy a Tut-
ta Forza nem munka, hiszen nem 
is pénzkereseti lehetőség, hanem 
örömzene. A nyári zenetáborába 
például még most is visszajárunk 
a bulik és a közös muzsika kedvé-
ért; ez egy egész elképesztően kü-
lönleges közösség. Az is fontos, 
hogy mivel sok ingyenes és jóté-
konysági koncertet adunk, illetve 
az önkormányzat rendezvényein 
fellépünk, ezért könnyedén eljut-
hatok a kőbányai közönséghez. És 
persze a volt tanárom, Bakó Rol-
land vezeti!

– Ő megmaradt mentorodnak?
– Több annál, a második apám. 

Két másik tanáromnak, ifj. Kovács 
Kálmánnak a Weiner Leó Zene-
művészeti Szakközépiskolából és 
a Zeneakadémiáról Kirsch János-
nak is nagyon sokat köszönhetek. 
De Rolland mindig mellettem volt 
a tanulmányaim során már egé-
szen kisgyermek koromtól fogva.

– Hogyan kezdődött a zeneta-
nulás?

– A Kőbányai Zeneiskolában, a 
Kroó György elődjében a nagyma-

mám igazgató-helyettes volt. Én 
rezes hangszeren akartam tanul-
ni, és a nagymama mondta, hogy 
most van egy nagyon jó tanár a su-
liban, Rolland. Bementünk hozzá, 
és nekem is meg a szüleimnek is 
nagyon tetszett. Végül ő szerettet-
te meg velem igazán a zenét.

– És a Tutta Forza mit adott a 
karrieredhez?

– 14 éves voltam, amikor meg-
alakult és 17-18 évesen kezdtem 
el benne szólózni. Ekkor dobtak 
be a mély vízbe. Nagyon stressze-
lős voltam, ami máig nem múlt el. 
De a sok szóló megtanított arra, 
hogy lámpaláz ellenére hogyan 
tudok megfelelő teljesítményt 
nyújtani. És a zenekar koncert-
jein ébredtem rá, hogy a közönség 
szereti, amit csinálok. Azóta még 
büszkébb vagyok rá, hogy kőbá-
nyai vagyok.

– Milyen volt az első nagy zene-
kar, ahová bekerültél? Azért az 
biztosan más volt, mint a Tutta.

– Abban is Rolland segített: az 
ajánlására kezdtem kisegíteni a 
MÁV Szimfonikus Zenekarban. 

Eleinte meg is illetődtem. Na-
gyon más volt, mint a Tutta For-
za, ahol a klasszikusoktól a ba-
rokkon át a reneszánszig, filmze-
nékig mindent játszunk, és csak 
röhögünk egyet, ha fújok egy gik-
szert.

– Az Operaház meghozta ne-
ked a külföldi turnék lehetősé-
gét. Tetszik a munka ezen ré-
sze is?

– Igen, de persze csak módjával, 
mert jobban szeretek itthon, ha-
zai közönség előtt játszani. Azért 
már korábban is eljutottam Né-
metországba, Ausztriába, vagy 
éppen Szerbiába a kisebb zeneka-
rokkal. Tény, nemrég Amerikából 
jöttünk meg, megjártam Észtor-
szágot, a környező országokat, Ja-
pánt, Jordániát – csak hogy a leg-
utóbbiakat említsem.

– Pedig sok zenész külföldre 
vágyik, sokan más országban is 
dolgoznak. Nem vonzott a gon-
dolat?

– Nem, mert minden ideköt, a 
barátok, a család, a párom. Per-
sze külföldi szólókoncertekre 
szívesen kimennék; rendsze-
resen hívtak az elmúlt idő-
ben Csehországba, az ARD-
versenyen elért eredmé-

nyem miatt pedig már kerestek 
Németországból.

– Ha nem fújsz éppen, mit sze-
retsz csinálni?

– Sportolok, jöhet minden sport-
ág. Gyakran futok, az Óhegy parkba 
járok, ahol nemcsak futókör épült, 
hanem kondipark is, és a saját test-
súlyos edzés a mindenem. Várom 
is a Sportliget felújításának befe-
jezését. És persze a foci. Az Opera 
válogatottjával tavaly a zene-
karok és kórusok tornáját 
megnyertük, a gólkirá-
lyi címet is sikerült 
megcsípnem.

Bizton állíthatjuk, hogy a Magyar Állami Operaház és a Tutta Forza ze-
nekar trombitásának, Könyves-Tóth Mihálynak emlékezetes marad ez 
az év. A 27 esztendős kőbányai fiatalemberre valóságos díjeső hullott 
az utóbbi három hónapban: novemberben Junior Prima Díjat nyert, ezt 
megelőzően a világ egyik legnevesebb versenyén remekelt. Egyre na-
gyobb hírneve ellenére azonban állítja: Kőbányát és Magyarországot 

nem cserélné külföldi karrierre.
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A rejtvény megfejtéseiből kiderül: az adventi koszorú gyertyái mely személyekre, közösségre utalnak, s ezek mit jelképeznek a katolikus szimbolika szerint.
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Volt egyszer egy suszter, értette a 
mesterségét, szorgalmasan dol-
gozott. Hogy, hogy nem, a végén 
mégis úgy tönkrement, hogy nem 
maradt egyebe, mint egyetlen pár 
cipőre való bőre. Abból este ki-
szabta a cipőt, hogy majd másnap 
elkészíti; tiszta volt a lelkiismere-
te, nem sokat emésztette magát a 
jövendőn, gondolta, majd lesz va-
lahogy, tisztességes ember csak 
nem pusztul éhen; lefeküdt, és bé-
kességgel elaludt.

Másnap jó korán fölkelt, és neki akart 
ülni a munkájának; hát ott áll készen az 
asztalán a pár cipő. A suszter ámult-bá-
mult, nem tudta, mit szóljon a dologhoz. 
Kezébe vette a cipőt, alaposan végignéz-
te, minden varrást, minden szögelést 
apróra megszemlélt; nem volt azon sem-
mi hiba, nincs az a mestermunka, ame-
lyik különb lehetett volna. Hamarosan 
vevő is jött. Nagyon megtetszett neki a 
cipő. Fölpróbálta: éppen ráillett a lábára.

– Mintha csak nekem készítették vol-
na! – mondta örvendezve, és mert úgy 
találta, a suszter keveset kér érte, va-
lamivel többet adott az áránál. Ponto-
san annyit, hogy éppen két párra való 
bőr telt ki belőle. A suszter este ezeket 
is szépen kiszabta.

„A többi munkát majd megcsinálom 
holnap reggel – gondolta –, ráérek a dol-
gomtól.”

De mire másnap fölkelt, készen állt 
két pár cipő, neki a kisujját sem kellett 
megmozdítania. Vevő is akadt mind a 
kettőre, jól megfizettek értük, s a susz-
ter a pénzen most már négy párra való 
bőrt vásárolhatott.

Harmadnap reggel azt a négy pár ci-
pőt is készen találta. S így ment ez to-
vább napról napra, hétről hétre. Amit 
este kiszabott, az reggelre elkészült. 
A cipész hamarosan tisztes jövedelem-
re tett szert, és megint jómódú ember 
lett belőle.

Karácsony táján egy este szokása sze-
rint ismét kiszabta a másnapi cipők-
höz a bőrt, aztán mielőtt lefeküdtek, azt 
mondta a feleségének:

– Hallod-e, lelkem, mi lenne, ha ma éj-

szaka fönnmaradnánk, és meglesnénk, 
ki az, aki ilyen szorgalmasan segít ne-
künk a műhelyünkben?

Az asszony ráállt a dologra, hiszen 
maga is sokat töprengett már rajta, csak 
hát nem mert előhozakodni vele az urá-
nak. Mécsest gyújtott, és föltette a szek-
rény tetejére, aztán elbújtak a sarokban. 
Onnét figyelték, hogy lesz, mint lesz.

Mikor a toronyban éjfélt ütött az óra, 
egyszer csak valami kaparászást, topo-
gást, izgést-mozgást hallottak; az ajtó 
egyarasznyira kinyílt, és két kedves kis 
manó surrant a szobába. Se szó, se be-
széd, odaültek a suszter asztalkájához, 
fogták a kiszabott bőröket, és munkához 
láttak. Olyan fürgén, olyan ügyesen dol-
goztak, parányi kis ujjukkal olyan sza-
porán varrtak, tűztek, hogy a suszter 
azt sem tudta, hová legyen ámulatában.

A manók addig egy szempillantásra 
sem hagyták abba a munkát, míg a ci-
pők el nem készültek, és fényesre pucol-
va ott nem sorakoztak az asztalka mel-
lett. Akkor egyet füttyentettek, s illa be-
rek! – eltűntek.

Másnap reggel azt mondta a suszter-
né asszony:

– Meg kell hálálnunk ezeknek a ma-
nóknak, hogy jómódba juttattak min-
ket. Pucéron szaladgálnak az istenad-
ták, még jó, hogy meg nem fagynak! Tu-
dod, mit? Varrok nekik ingecskét, kabát-
kát, mellényt, nadrágot, kötök nekik ha-
risnyát is, te meg csinálj mindegyiknek 
egy pár szép kis cipőt.

Egész nap ezen dolgoztak; az asszony 
kezében szaporán járt a kötőtű, csatto-
gott az olló, készültek a kis ruhák, az em-
ber meg a székén kuporgott, és kalapált, 

szögelt, forgatta a 
kaptafát, míg a kis cipőket meg nem csi-
nálta. Este aztán a kiszabott bőr helyett 
az ajándékokat rakták oda az asztalra; 
szépen elrendeztek mindent, elbújtak a 
sarokban, és kíváncsian lesték, mit szól-
nak majd a manók.

Azok szokás szerint pontban éjfél-
kor meg is jelentek, és tüstént dologhoz 
akartak látni. Hanem ahogy az asztalra 
esett a pillantásuk, lecsapták a szerszá-
maikat, és azt sem tudták, mihez kapja-
nak, mit simogassanak, minek örven-

dezzenek. Egykettőre bebújtak a kis ru-
hákba, felhúzták a kis cipőt, füttyentget-
tek, rikkantgattak, egyszerre csak cin-
cogva nótázni kezdtek.

Ugye milyen csinos fiúk vagyunk?
Többet bizony nem is suszterkodunk
– énekelték; körültáncolták az asztalt, 

szökdécseltek, ugrándoztak, végül az-
tán kiperdültek a szobából.

Nem is jöttek vissza soha többet.
A suszternak pedig élete végéig jól ment 

a sora, mindig volt munkája, és minden 
sikerült neki, amihez csak hozzákezdett.

Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, hogy 
írja meg azt a népmesét vagy azt a saját „költésű” me-
sét, amit az oda járó gyerekek a legjobban szeretnek. A 
gyerekek kedvenc meséjét most a Kőbányai Bóbita Óvo-
da küldte el. A Grimm-mesét a Zöld nagycsoportosok il-
lusztrálták.

A suszter 
manói

Töltse ki az ábrá-
kat 1-től 9-ig terje-
dő egész számok-
kal úgy, hogy az 
összes sorban, osz-
lopban minden 
szám csak egyszer 
szerepeljen.

SZU
DO
KU

Kőbánya új lakói
Várjuk a ko-
banyaihirek.
szerk@gmail.
com címre a 
kerületi ba-
bákról ké-
szült, jó mi-
nőségű fotó-
kat, és hozzá 
néhány sort, 
amely tartal-
mazza az egy-
évesnél fiata-
labb csecse-
mő nevét, szü-
letési dátu-
mát, valamint 
egy, legfel-
jebb kétmon-
datos jellem-
zést. A tárgy-
ban kérjük, je-
lezze a rovat 
címét: Kőbá-
nya új lakói.

„Kovács Benett Krisztián vagyok, a nyár első napján, 2018. június 1-jén szü-
lettem. Az itt látható képemen még csak 5 napos vagyok, de már akkor 
anyukámat utánoztam.”

Rajzolta Szél Fruzsina, 6 éves

Rajzolta Messel Ajsa, 6 éves

Rajzolta Bakcsi Orsolya, 6 éves

Rajzolta Brückner Anna, 6 éves

Melyik két 
kép azonos?

Találd meg a képen a lenti tárgyakat!



16  SPORT Kőbányai Hírek  •  2018. december

Különleges prog-
ramok várták a fia-
talokat a Kőbányai 
Honvédelmi Sport-
napok keretében a 
Széchenyi István Ál-
talános Iskolában 
november 16 -án. 
A helyi diákok mel-
lett több kerületi in-
tézményből érkez-
tek látogatók, össze-
sen több mint hat-
százan vettek részt 
a rendezvényen.

Az edzettségi pró-
bákon a fiatalok a 
párjukat cipelve ver-
senyezhettek, gya-
korolhatták a „grá-
nátdobást ” vagy 
a sodronykötélpá-
lyán csúszást. Az udvaron 
az íjászatot és a gördeszká-
zást próbálhatták ki, a spe-
ciális buszban vasútmodel-
leket csodálhattak. Eközben 
az épületben légpuska-lö-
vészverseny zajlott, az aulá-
ban bárki gyakorolhatta a lé-

zeres célzást. A teljesített fel-
adatokért járó pontokat a di-
ákok ajándékokra válthatták.

Az októberben indult, há-
rom alkalmas rendezvény-
sorozat családi nappal zá-
rult a TÜKER MSC Sporttele-
pén november 18-án.

Ferenc József gyakori vendégünk volt

Nemcsak a testmozgás örö
mével gazdagodhattak az ér
deklődők a Mozdulj Kő
bánya! utolsó állomá
sán, a helyismereti tú
rán. Az egyéves prog
ramsorozat záróren
dezvényén a polgár
mesteri hivataltól in

dulva a résztvevők bejár
hatták a kerületet, miközben 
Verbai Lajos, a Helytörténe
ti Gy űjtemény vezetője az 
egyes helyszínekhez kapcso
lódó érdekességekkel ismer
tette meg őket.

Már közvetlenül az indulást 
követően egyértelműen kide
rült: még a leggyakrabban lá
tott nevezetességek is tarto
gatnak meglepetéseket. Na
ponta ezrek mennek el ugyan
is a Szent László téren a gyer

mekét védő anya szobra mellett 
– ám mivel az alkotásra csak 
szemből tekintenek, így nem 
láthatják, hogy hátul a sziklán 
egy szellem vigyorog. Ez an
nak szimbóluma, hogy az anya 
a gyermekét a fizikai fenyegetés 
mellett a gonoszságtól is óvja.

A Szent László gim
náziumnál az érdeklő

dők arról hallhattak, hogy a he
lyi polgárság milyen heroikus 
küzdelmet folytatott, hogy Kő
bánya saját gimnáziumot kap
jon. Pedig akkoriban, a század
fordulón Kőbánya már az euró
pai sertéskereskedelem felleg
vára volt. E korszak csúcsán 
300 ezer sertést is tartottak a 
városban, s a malacoknak igen 
jó dolguk volt, hiszen az ide lá
bon hajtott állatokat helyben 
kicsit roborálták. A kényelem
re Ferenc József is rácsodálko
zott, s megkérdezte: miért kell 
fürdő (gyakorlatilag egy kis 
tisztálkodómedence) a disznók 
óljaiba. Az uralkodótól egyéb
ként nem állt távol a hétköz
napi dolgok iránti érdeklődés. 
Minden Habsburgnak fiatalon 

polgári szakmát kellett tanul
nia – ő bútorasztalos volt.

Az Éles sarkot és az Új Közte
metőt elhagyva az egykori ural
kodófamíliára még egyszer szó 
terelődött. A Kozma utcai bör
tönben raboskodott a Tanács
köztársaság alatt a család egyik 
tagja, akinek a zárkáján ez állt: 
„Habsburg József elv társ”. 
A Kisfogház érdekessége, hogy 
ott ötszáz fős katolikus temp
lom működött, de a többi törté
nelmi egyházhoz tartozó fogva
tartottnak is volt imahelye.

Meglepetéseket a Csőszto
rony is tartogatott: az épület 
eredetileg nemhogy nem csősz
nek épült, de a vagyonos szőlő
birtokosok éppen maguknak 
húzatták fel, hogy ügyesbajos 
dolgaikról méltó helyen beszél
gethessenek.

Túra Kőbánya
megismeréséért

Honvédelmi 
sportnapok 
fiataloknak

MOZDULJ KŐBÁNYA!
Értékes nyeremények és rengeteg élmény vár 2018-ban minden Kőbányán
élőt családot, kicsit, fiatalt és idősebbet, a kerületi önkormányzatnál, 
intézményeinél és gazdasági társaságainál, valamint a helyi tankerület kőbányai 
intézményeinél dolgozó munkatársat. 

A Kőbányai Önkormányzat a Kocsis Sándor Sportközpont 
közreműködésével az egészség megőrzése, a rendszeres 
testmozgás fontosságának népszerűsítése jegyében
10 eseményből álló programsorozatot hirdet.
A résztvevők szabadon választhatnak az érdeklődésüknek, szabadidejüknek, 
felkészültségüknek, életkoruknak leginkább megfelelő programok közül.
A részvétel igazolása egy pontgyűjtő lapon történik. Már egyetlen pecséttel részt 
lehet venni az év végi sorsoláson, ahol értékes nyeremények, többek között 
kerékpárok, rollerek, uszodabérletek, sportszerutalványok és ajándécsomagok 
találnak gazdára. Annál nagyobb a nyerési esély, minél több pecsét gyűlik össze. 

FŐDÍJ EGY WELLNESS HÉTVÉGE!
 
A pontgyűjtő lapok átvételi pontjai 2018. február 5. és február 23. között
a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontja (1102 Budapest, Állomás utca 
26.) és Újhegyi Ügyfélszolgálata (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.), valamint
a Kocsis Sándor Sportközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) központja, illetve 
február 24. után az események helyszínein.

Az adatokkal kitöltött, legalább egy pecséttel ellátott pontgyűjtő lapokat 2018. 
november 30-ig lehet leadni az átvételi pontokon elhelyezett gyűjtőládákba.

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

További információ:
www.kobanya.hu
www.kobanyasport.huKOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

  1  2018. 02. 24.  Kőbányai Korcsolya Nap
 Ügyességi versenyek korcsolyával

 2  2018. 03. 17.  Kőbányai Úszó Nap
 12 órás úszás, 08:00 - 20:00 óra között  legalább 25 m, bármilyen úszásnemben

 3  2018. 04. 07.  Isaszegi Kerékpáros Túra
 60 km-es Kerékpáros túra amatőröknek

 4  2018. 04. 28.  Rekordkísérlet Napja
 Óhegy park futás

  2018. 05. 05.  Esélyegyenlőség Napja
 5 Kerekes-székes kosárlabda, kerekes-székes vívás, ülőröplabda,
 hallássérült labdarúgás
 

 6  2018. 05. 30.  Kihívás Napja
 "Mozogj 15 percet” események a kerületben 

 7  2018. 09. 15 - 22.  Mobilitási Hét
 Programokon való részvétel

 8  2018. 10. 03.  Kőbányai Szenior Tízkarikás Játékok
 50+ korosztály sportversenye

 9  2018. 10. 27.  Nordic Walking
 Óhegy park
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 2018. 11. 10.  Kőbányai Helyismereti Túra
 Szent László tér - Szent László Gimnázium – Éles sarok - Kőbányai Sörgyár - 
 Új Köztemető - Kozma u. BV. - Óhegy park Csősztorony - Kápolna tér -
 Martinovics tér - Önkormányzat

Az eseménysorozat rendezvényei:

A város apró titkait, ér-
dekes történelmi ténye-
ket tudhattak meg a tú-
rázók a Mozdulj Kőbá-
nya! utolsó állomásán.

A gyerekek íjászkodni 
tanulhattak

Lézeres célzás az aulában

Minden állomáson 
érdekességeket 
hallhattak a résztvevők

A Kőbányai Önkormányzat
nevében:

Áldott karácsonyt
   és békés, boldog

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

HIRDETÉS


