
Folytatódik a kerület évek óta tartó modernizációja, mondta 
interjújában D. Kovács Róbert Antal polgármester. Ám közö-
sen kell tenni azért, hogy Kőbánya Budapest egyik legélhe-
tőbb része legyen, ezért a kezdeményezőkész lakosok egy-
re több támogatást kapnak az önkormányzattól.

2019-ben
tovább
fejlődik Kőbánya

Kőbányai
Hírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja
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Számos nagy 
beruházás indul 
és készül el

A fővárosi kerületek is támogatják a Kőbányai Önkormányzat 
azon kezdeményezését, hogy a nemzeti dohányboltok műkö-
dését ne törvény, hanem helyi rendelet szabályozza. Az üzletek 

előtt gyakori az alkoholfogyasztás, ami a lakosság nyu-
galmát zavarja.

Dr. Kásler Miklós, az emberi erő-
források minisztere jelenlétében 
került a helyére a szakorvosi ren-
delőintézet alapköve. Az építke-
zéssel a kőbányaiak évtizedes 
álma válik valóra.

6 milliárdból
épül fel a
szakrendelő

Szabályozná a kerület
a dohányboltokat

Milliós támogatást is 
kaphattak azon épüle-
tek tulajdonosai, akik 
a Kőbányai Önkor-
mányzat értékvédel-
mi pályázatán sikerrel 
indultak. A pályázat 
célja, hogy a kerület a 
helyi védettséget él-
vező ingatlanok meg-
óvásával megőrizze 
jellegzetes település-
képét.

Közös
erővel
újultak
a házakHetven

esztendő
az üllő
mellett

Január 13-án újra Musi-
cal Plusz a Kőrösiben, az 
egyik sztárvendég Gallusz 
Nikolett lesz. A Madách 
Színház művésze különle-
ges betétdalokkal érkezik.

Volt rendőr
lett az év
tűzoltója
Kecskés Sándor kapta az év 
tűzoltója címet, a volt rendőr 
húsz esztendeje szolgálja Kő-
bányát. Munkájáról azt állítja: 
fontos, hogy az ember tudjon 
improvizálni.

A Kőbánya Kiváló Kovácsa díjjal 
kitüntetett Hencz Vilmos hetven 
éve dolgozik, s nagy álma, hogy 
kihalóban lévő szakmákat bemu-
tató tárlatot alapítson.

Musicalekkel
érkezik
Gallusz
Nikolett
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Újabb milliárdos beruházás Kő-
bányán: elkezdődött a Bajcsy-
Zsilinszky Kórházban a szak-
orvosi rendelőintézet építése. 
Az állami beruházás alapkö-
vét Dr. Kásler Miklós, az emberi 
erőforrások minisztere, dr. Bod-
nár Attila főigazgató és D. Ko-
vács Róbert Antal polgármester 
tette le.

Az ünnepélyes eseményen a 
tárcavezető elmondta: a kormány 
az elmúlt években 500 milliárd 
forintot fordított a vidéki egész-
ségügyi ellátás javítására, az 
Egészséges Budapest Program 
keretében pedig most 700 mil-
liárd forintnyi fejlesztési forrás 
vándorol az ágazatba. Dr. Bodnár 
Attila mindezt azzal egészítette 
ki, hogy az év végéig felépülő in-
tézményben 86 rendelőhelyiség 
kap helyet, és a kórházzal közös 
telephely nagymértékben növeli 
a betegbiztonságot.

– Az új szakrendelővel a kőbá-
nyaiak évtizedes álma válik va-
lóra, a közel 6 milliárd forintos 
állami beruházással modern, 
korszerű műszerparkkal felsze-
relt egészségház épül, ami a be-
tegek és az itt dolgozók számá-

ra egyaránt méltó körülménye-
ket biztosít – mondta D. Kovács 
Róbert Antal.

A polgármester felidézte, hogy 
Kőbánya az elmúlt években 
mintegy 1,5 milliárd forintot köl-
tött az egészségügyre az alapel-
látás fejlesztéseivel, háziorvosi 
rendelők megújításával. Az ön-
kormányzat emellett a szakren-
delő közelében 83 új parkolóhe-
lyet alakít ki, s a tervek között 
szerepel a Maglódi úton a kór-
házzal szemben lévő oldalon egy 
nagyobb parkoló építése.

A POLGÁRMESTER LEVELE

Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester 
oldalon is olvashatnak!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Kedves Kőbányaiak!
Békés, boldog és közös sikerekben bővel-

kedő új esztendőt kívánok minden kő-
bányainak! Kívánom, hogy 2019 legyen 
mindenki számára olyan színes és gyü-
mölcsöző év, mint amilyen Kőbánya 
előtt áll.

Minden okunk megvan arra, hogy bi-
zakodva, derűsen tekintsünk az előttünk 

álló időszakra. Mint azt az elmúlt években 
már megszokhattuk, az év eleji adóváltozásoknak köszönhetően 
ismét több pénz marad a családoknál. Magyarország gyarapodik, 
és a fejlődésből Kőbánya is jelentős mértékben kiveszi a részét. 
Az elkövetkező évek egészségügyi beruházásainak a kerületünk is 
nyertese: pár hete a Bajcsy Kórházban Dr. Kásler Miklós minisz-
ter úrral letettük az új szakrendelő alapkövét, évtizedes álmot vált 
valóra a kormány az új egészségház megépítésével. Az egészség-
ügy modernizációjában önkormányzatunk is élen jár: decem berre 
elkészültünk a Pongrác úti rendelő újjáépítésével.

A város megújításában számos eredményt és kiemelkedő beru-
házásokat könyvelhettünk el az elmúlt évek során, és munkán-
kat az idén is folytatjuk: Kőbánya tovább fejlődik! Felszámoltuk a 
Liget tér szégyenfoltját, a volt szolgáltatóház helyét ma már zöld-
felület színesíti. Hamarosan a Helytörténeti Gyűjteményt is mél-
tó helyre, a Füzér utca 32. szám alatt újjáépített épületbe költöz-
tetjük. Zajlik az Újhegyi sétány rekonstrukciója is, aminek máso-
dik üteme hamarosan lezárul, és már tervezzük a harmadik, befe-
jező szakasz megkezdését. Közös munkánk célja nem lehet keve-
sebb, mint hogy Kőbánya a főváros egyik legélhetőbb kerülete le-
gyen, ezért szentelünk mind nagyobb figyelmet közterületeink fej-
lesztésére, az egészség védelmére és a sportolási lehetőségek bő-
vítésére. 2019 ezen a téren is óriási eredményeket hoz: megújítjuk 
a Sportligetet, újra kinyitjuk a felújított Újhegyi Uszodát, tovább 
szépítjük Óhegy parkot.

Az épített környezetünk megújítása mellett nem feledkezhetünk 
meg a legfontosabbról: összetartó közösségünkről! Az idén is sze-
retettel várom Önöket önkormányzatunk programjaira, hiszen 
koncertekből, fesztiválokból, ünnepségekből nem lesz hiány. El-
sőként biztatom a kerületi nyugdíjasokat, hogy minél többen ne-
vezzenek a sütiversenyre, és szeretettel hívok mindenkit a Kőrösi 
Kulturális Központba február 14-én 17 órára, hogy együtt ünne-
peljük kerületünk legkiválóbb sportolóit!

Számítok Önökre!

Hírek 

Új bankjegy 
2019-ben

Új, biztonságosabb 500 fo-
rintosok kerülnek forga-
lomba februártól, mert a 
bankjegycsere utolsó ele-
meként a mostaniakat be-
vonja a jegybank. A régi 
bankókkal október végéig 
lehet fizetni, majd két évig 
a hitelintézetekben és a 
postákon, húsz évig pedig 
a nemzeti bankban váltják 
be őket.

Áldozatból 
gyanúsított
Egy feltűnő kézsérülést 
viselő férfi ütött meg egy 
kalauzt a Rákos vasútállo-
máson, majd elmenekült. 
Az ügyben eljáró kőbányai 
rendőrt később a Határ úti 
metróaluljáróhoz is riasz-
tották egy késeléshez. Az 
egyenruhás az áldozat ke-
zén felismerte a heget, így 
a megszúrt férfi gyanúsí-
tott is lett.

Idén is kézbe vehetik a kerü-
let lakói a közkedvelt Kőbányai 
Kalendáriumot, a 2019-es ki-
adás immár a hetedik a sorban. 
A több mint kétszáz oldalas 
könyv hónapokra bontva eleve-
níti fel a múlt év nevezetes pil-

lanatait, eseményeit, de meg-
ismerteti az olvasót a kerület 
történelmével, kulturális érté-
keivel is. A gyermekeket mesék 
szórakoztatják, a konyhaművé-
szet hódolói ízletes főételek és 
sütemények receptjeivel ismer-

kedhetnek. Az olvasó az új esz-
tendő nagyszabású programjai-
ról, így koncertekről, szabadté-
ri programokról is tájékozód-
hat, de a fontos közérdekű in-
formációk szintén megtalálha-
tók a kalendáriumban.

A kiadvá ny t a ka lenda ri-
um@kobanya.hu címen név, 
lakcím és telefonszám meg-
adásával igényelhetik a kerü-
leti lakosok, és a Kőbányai Ka-
lendárium a visszaigazolást 
követően átvehető a polgár-

mesteri hivatal Állomás utcai 
ügyfélközpontjában és az új-
hegyi ügyfélszolgálaton, vala-
mint a Kőrösi, a KÖSZI, illetve 
a Pongrác Közösségi Ház és az 
Újhegyi Közösségi Ház recep-
cióján.

Igényelje a Kőbányai Kalendáriumot idén is!

KŐBÁNYAI ADÓBEVÉTELEK 
ALAKULÁSA
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Kész a Pongrác 
úti rendelő
Féléves munka után december 
közepére elkészült a Pongrác 
úti háziorvosi rendelő, s az or-
vosok már birtokba is vehették 
az ingatlant. A 300 millió forin-
tos fejlesztés eredményeként az 
immár akadálymentesített épü-
let többek között új bútorokat, 
nyílászárókat, hőszigetelést ka-
pott, valamint megújult a járda, 
a parkoló és az úthálózat asz-
faltfelülete.

tett kikiáltási ára 24,87 
millió forint.

A pályázatokra a Kőbá-
nyai Vagyonkezelő Zrt.-
nél (Ceglédi utca 30.) átve-
hető ingyenes jelentkezési 
lap kitöltésével 2019. január 
18-án 10 óráig lehet jelentkez-
ni. A megtekintésről, illetve a to-
vábbi részletekről érdeklődni lehet 
a 666-2721-es és a 666-2792-es tele-
fonszámokon. A pályázati biztosíték 
mértéke a kikiáltási ár 10 százaléka.

(július 1-től)

ESL ÉS UHT 
TEJEK ÁFÁJA

SZOCIÁLIS 
HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

MINIMÁLBÉR

BÉRMINIMUM

NYUGDÍJEMELÉS

Az alapkövet dr. Bodnár 
Attila, Dr. Kásler Miklós 
és D. Kovács Róbert Antal 
tették le

Az új esztendő számos változással érkezett, s ezek legnagyobb része pozitív a 
munkavállalók és a családok számára.

HAVI CSALÁDI 
ADÓKEDVEZMÉNY 
KÉT GYEREK UTÁN 40 ezer

forint+ 5000
forint

+ 2,7%

17,5%

149 000 Ft
–13% 5%

+11 000 Ft

–2 %

195 000 Ft
+14 500 Ft

Évtizedes álom 
válik valóra

Kőbánya pénzügyi helyze-
te nemcsak stabil, de év-
ről évre kellemes csalódást 
okoznak a helyi adóbevéte-
lekről közölt számok. A pozi-
tív híreket a képviselő-testü-
let tavalyi utolsó ülésén sem 
kellett nélkülözni. A képvi-
selők elé került anyagból ki-
derült: a legutóbbi összesí-
tés, vagyis a november 20-i 
állás szerint a főként épít-
ményadóból és telekadó-
ból származó bevételek el-
érték az 5,7 milliárd forin-
tot, s ez az összeg már akkor 
több mint 370 millió forint-
tal volt magasabb, mint az 
egész esztendőre tervezett. 
Csakhogy miközben a képvi-
selők az impozáns számosz-
lopokat böngészték, D. Ko-
vács Róbert Antal újabb be-
jelentést tett.

– Friss hír, hogy 
e gy n a gy a d ózó 
több mint 600 mil-
l ió forintot f ize -
tett be egy régóta 
húzódó vitás ügy 
kapcsán – mond-
t a a p o l g á rm e s -
ter. Vagyis minden 
esély megvan arra, hogy 
2018-ban a nem várt ösz-
szeggel együtt akár egymil-
liárd forinttal is több folyt 
be a kerület kasszájába an-
nál, mint amennyit év elején 
várt a testület.

A látványos eredmény oka 
egyértelműen a fejlődő gaz-
daság, a cégek beruházási 
kedvének emelkedése, de a 
mind erősebb adózási fegye-
lem és a felderítés javulása 
is szerepet játszik. Olyannyi-
ra, hogy utóbbit Tóth Balázs 

(LMP) is elismerte, mond-
ván „látszik, hogy az önkor-
mányzat évről évre jobban 
teljesíti ezt a feladatát”.

A testület a 2018-as utol-
só munkanapján is számos 
döntést hozott. Így a jövő 
évre ismét kiírta a Kőbányai 
Komposztálási Programot, 
aminek lényege, hogy az 
önkormányzat a program-
ban résztvevőknek kom-
posztálóedényeket bizto-
sít. A helyben történő kom-
posztálás ugyanis a legin-

kább környezetbarát meg-
oldás a kerti hulladék keze-
lésére – főleg annak tükré-
ben, hogy a levegő minősé-
gének javítása érdekében ti-
los az égetés.

A képviselők megtárgyal-
ták az átruházott hatáskör-
ben hozott polgármesteri 
döntésekről szóló tájékoz-
tatót, amelyből kiderült: ta-
valy D. Kovács Róbert Antal-
nak mintegy hatezer eset-
ben kellett eljárnia. Közel 
félmillió forintot biztosítot-

tak a Kőbányai Görög Ön-
kormányzat részére Az el-
lenállás gyermekei című 
könyv kapcsán. A mű a kő-
bányai görögök előző gene-
rációinak történelmét, élet-
útját, a Magyarországra és 
a kerületbe érkezésüket, le-
telepedésüket dolgozza fel. 
Valamint egyhangú döntést 
követően a testület úgy ha-
tározott, hogy a jövőben a 
felújított polgármesteri hi-
vatal átriumában is lehet há-
zasságot kötni.

Óriási nem várt befizetés is érkezett a kerület kasszájába az év végén

Sok százmilliós 
plusz adóbevétel
Már november közepén közel 400 millió fo-
rinttal haladta meg a helyi adókból származó 
bevétel az egész évre tervezett szintet. Ám a 
teljes éves egyenleg akár milliárdos összeg-
gel is magasabb lehet a vártnál, ami továb-
bi forrásokat biztosít Kőbánya fejlesztésére.

          Lakossági panaszok a 
dohányboltok italforgalmazása ellen

Kőbánya a képviselő-testü-
let határozata alapján eladja a 
Petrőczy utca 42. földszint 11. 
szám alatti 30 négyzetméte-
res, egyszobás, komfort nélkü-
li lakását, amelynek kikiáltá-
si ára 5,79 millió forint. Ezzel 
párhuzamosan a kerület együt-
tesen válik meg négy Tárna 
utca 4. (fsz. 11., 15., 20., illetve 
29.) szám alatti ingatlanjától is. 
A 28-29 négyzetméteres, szin-
tén felújítandó lakások összesí-

Öt lakást értékesít 
árverésen a kerület

Új szabályozás 
a trafikoknak

A budapesti kerületek is 
felkarolták Kőbánya azon 

kezdeményezését, hogy 
a jövőben a települések 

szabályozhassák a nemze-
ti dohányboltok működését. 

Az ügy előzménye, hogy a tra-
fikokra egyre több a lakossági 
panasz.

– Nagyon sok kőbányait za-
var, hogy a trafikok egyike-
másika kocsma jelleget öltött 
– magyarázta a Kőbányai Hí-
reknek Radványi Gábor alpol-
gármester. – Mind gyakoribb, 
hogy az emberek az üzle-

tek előtt sörözgetnek, illet-
ve a helyben megvett kis-

üveges röviditalokat fo-
gyasztják. Mivel illem-

helyet a boltok nem 
üzemeltetnek, így 

közegészségügyi 
problémát okoz 

a jelenség, az 
eldobált 

üvegek, csikkek a környeze-
tet csúfítják, az esti hangos-
kodás pedig a környéken 
élőket bosszantja.

A dohányboltok műkö-
déséről törvény rendelke-
zik, így a renitens üzletek 
bezárására, a nyitvatartás 
korlátozására vagy az al-
koholforgalmazás tiltásá-
ra nincs önkormányzati ha-
táskör. A képviselő-testület 
ezért olyan határozatot fo-
gadott el, amelyben kéri az 
országgyűlést: változtassa 
meg a törvényt úgy, hogy 
az önkormányzatok ma-
guk szabályozhassák a do-
hányboltok működését.

Radványi Gábor a problé-
mát a Budapesti Önkormány-
zatok Szövetségének ülésén is 
felvetette, és a kőbányai alpol-
gármester javaslatát a küldöt-
tek egyhangúlag támogatták. 
Többen azt is jelezték, hogy 

saját városrészük is hasonló 
problémával küzd. A testület 
úgy döntött, hogy a következő 
ülésre egységes javaslatot dol-
goz ki a minisztérium számára 
arról, hogy a törvény miként 
módosuljon.

Nagyobb bérek, több családi támogatás

Ígéretes év
lesz 2019
Foly t at ód h at a ga zd a sá-
gi fellendülés, amit a lakos-
ság 2019-ben is érezni fog 
a szakértők szerint. Január 
1-jével a minimálbér és a bér-
minimum ismét jelentősen, 
8 százalékkal emelkedett. Így 
az előbbi 138  ezer forintról 
149  ezerre, míg a legkisebb 
szakmunkásbér 180 500 fo-
rintól 195 ezerre nőtt. Ösz-
szességében a munkavállalók 
keresete idén átlag 8-9 száza-
lékkal emelkedhet. Az elkö-
vetkező évek fő nyertese az 
egészségügy lehet: az év má-
sodik felétől 2022 végéig több 
lépcsőben 72 százalékkal nő-
nek a fizetések. 2019-ben a 
nyugdíjak az infláció arányá-
ban, vagyis 2,7 százalékkal 
nőnek – ami átlag 3500 forin-
tos emelést jelent.

Év elejével 18-ról 5 száza-
lékra mérséklődött az ESL 
(hosszabban eltartható) és 
UHT (ultrapasztőrözött) te-
jek áfája, ezzel a termékek ára 
is csökkent. A dolgozók kere-
sete után fizetett szociális 
hozzájárulási adó is kisebb 
lesz az év közepétől, a mun-
kaadóknak két százalékpont-
tal alacsonyabb, 17,5 százalé-
kos ilyen terhet kell viselni-
ük – ez havi közel 6500 forint 
megtakarítást jelent átlago-
san a cégek számára alkal-
mazottanként. Január 1-jé-
vel azonban megszűnt az Er-
zsébet-utalványok forgalma-
zása, a meglévő és a jövőben 
még érkező juttatás év végéig 
váltható be. Ennek oka, hogy 
a béren kívüli juttatások (ca-
feteria) leg nag yobb része 
már nem esik a kedvezmé-
nyes adózás alá.

Tovább javul a csa ládok 
helyzete is: a kétgyermekesek 
havi 35 ezer helyett 40 ezer 
forint csa ládi adókedvez-
ményre jogosultak. Ők hoz-
záférhetnek a családi otthon-
teremtési kedvezmény (csok) 
10 millió forintos kamattá-
mogatott hiteléhez is, míg a 
keret a nagycsaládosok ese-
tében 10-ről 15 millióra emel-
kedik. Az otthongondozási 
díj bevezetésével az önma-
gát ellátni képtelen gyerme-

ket ápoló szülők havi bruttó 
százezer forintra lesznek jo-
gosultak; akik pedig más hoz-
zátartozójukat ápolják, azok-
nak a támogatása 15 száza-
lékkal nőtt.

Idén hat hosszú hétvége 
is lesz, de cserébe három 
szombaton dolgozni kell. 
Augusztus 19-e (hétfő) 
helyett 10-én kell mun-
kába menni. December 
24-ét 7-én, december 
27-ét 14-én fogjuk le-
dolgozni – ezzel azon-
ban az egész karácso-
nyi hét szabad lesz.



JANUÁR
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

1
Újév

Fruzsina

2
Ábel

3
Genovéva
Benjámin

4
Titusz
Leona

5
Simon

6
Boldizsár

7
Attila

Ramóna

8
Gyöngyvér

Keve

9
Marcell

10
Melánia

11
Ágota

12
Ernő

Tatjána

13
Veronika

14
Bódog

15
Lóránt
Loránd

16
Gusztáv

17
Antal

Antónia

18
Piroska

19
Sára

Márió

20
Fábián

Sebestyén

21
Ágnes

22
Vince
Artúr

23
Zelma

Rajmund

24
Timót
Xénia

25
Pál

26
Vanda
Paula

27
Angelika

28
Károly
Karola

29
Adél

30
Martina
Gerda

31
Marcella

MÁJUS
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

1
A munka
ünnepe

Fülöp

2
Zsigmond

Atanáz

3
Tímea
Irma

4
Mónika
Flórián

5
György

Gotthárd

6
Ivett
Frida

7
Gizella

Gusztáv

8
Mihály
Győző

9
Gergely
Alberta

10
Ármin
Pálma

11
Ferenc
Fábiusz

12
Pongrác

13
Szervác

Imola

14
Bonifác
Gyöngyi

15
Zsófia
Szonja

16
Botond
Mózes

17
Paszkál
Ditmár

18
Erik

Alexandra

19
Ivó

Milán

20
Bernát
Felícia

21
Konstantin

22
Júlia
Rita

23
Dezső
Renáta

24
Eszter
Eliza

25
Orbán

26
Fülöp
Evelin

27
Hella

Pelbárt

28
Emil

Csanád

29
Magdolna

Ervin

30
Janka

Zsanett

31
Angéla

Petronella

SZEPTEMBER
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

1
Egyed
Egon

2
Rebeka
Dorina

3
Hilda

4
Rozália

Ida

5
Viktor
Lőrinc

6
Zakariás

7
Regina

8
Mária

Adrienn

9
Ádám

10
Nikolett
Hunor

11
Teodóra

Igor

12
Mária

13
Kornél

Ludovika

14
Szeréna
Roxána

15
Enikő

Melitta

16
Edit

Ciprián

17
Zsófia

18
Diána

19
Vilhelmina

Vilma

20
Friderika

21
Máté

Mirella

22
Móric

23
Tekla

Líviusz

24
Gellért

Mercédesz

25
Eufrozina

Kende

26
Jusztina

27
Adalbert

28
Vencel

29
Mihály

30
Jeromos

NOVEMBER
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

1
Mindenszentek

Marianna

2
Achilles
Tóbiás

3
Győző
Bálint

4
Károly

5
Imre

6
Lénárd

7
Rezső

Csenger

8
Zsombor

Gotfrid

9
Tivadar

10
Réka

Virginia

11
Márton
Nimród

12
Jónás

Renátó

13
Szilvia

Szaniszló

14
Alíz

Szidónia

15
Albert
Lipót

16
Ödön

Edmond

17
Hortenzia

Gergő

18
Jenő

19
Erzsébet

Zsóka, Liza

20
Jolán

Bódog

21
Olivér

22
Cecília

Filemon

23
Kelemen

Klementina

24
Emma
Virág

25
Katalin

Liza

26
Virág

Lénárd

27
Virgil

Virgínia

28
Stefánia

29
Taksony

Ilma

30
András
Andor

MÁRCIUS
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

1
Albin
Lea

2
Lujza

Henriett

3
Kornélia
Frigyes

4
Kázmér
Lúciusz

5
Adorján
Adrián

6
Leonóra

Inez

7
Tamás

8
Zoltán

9
Franciska

Fanni

10
Ildikó
Emil

11
Szilárd

Konstantin

12
Gergely

Maximilián

13
Krisztián

Ajtony

14
Matild

Paulina

15
1848-as

forradalom

Kristóf

16
Henrietta
Herbert

17
Gertrúd

Patrik

18
Sándor

Ede

19
József
Bánk

20
Klaudia
Hubert

21
Benedek

Bence

22
Beáta
Izolda

23
Emőke

24
Gábor
Karina

25
Irén
Írisz

26
Emánuel

27
Hajnalka

Lídia

28
Gedeon
Johanna

29
Auguszta

30
Zalán

31
Árpád

AUGUSZTUS
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

1
Boglárka

Alfonz

2
Lehel
Özséb

3
Hermina
Lídia, Tea

4
Domonkos

Dominik

5
Krisztina
Dominika

6
Berta

Bettina

7
Ibolya

8
László

Eszmeralda

9
Emőd

10
Lőrinc
Csilla

11
Zuzsanna

Tiborc

12
Klára
Diána

13
Ipoly

Vitália

14
Marcell
Özséb

15
Mária

16
Ábrahám

Rókus

17
Jácint
Réka

18
Ilona

19
Huba
Emília

20
Államalapítás

ünnepe

István, Vajk

21
Sámuel
Hajna

22
Menyhért

Mirjam

23
Bence
Fülöp

24
Bertalan

Alíz

25
Lajos

Patrícia

26
Izsó

Natália

27
Gáspár
Cézár

28
Ágoston
Mózes

29
Beatrix

Erna

30
Rózsa
Félix

31
Erika

Benjámin

ÁPRILIS
V KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

1
Hugó

2
Áron 

Ferenc

3
Buda

Richárd

4
Izidor

5
Vince

6
Vilmos
Bíborka

7
Herman

8
Dénes

9
Erhard

10
Zsolt

11
Leó

Szaniszló

12
Gyula

13
Ida

14
Tibor

15
Anasztázia

Tas

16
Csongor

17
Rudolf

18
Andrea

Ilma

19
Nagypéntek

Emma

20
Tivadar

21
Húsvét
Konrád

22
Húsvét

Csilla, Noémi

23
Béla

24
György

25
Márk

Ányos

26
Ervin
Aida

27
Zita

Mariann

28
Valéria

29
Péter

30
Katalin

Kitti

JÚLIUS
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

1
Tihamér

Annamária

2
Ottó

3
Kornél
Soma

4
Ulrik

5
Emese
Sarolta

6
Csaba

7
Apollónia

Cirill

8
Ellák

9
Lukrécia

10
Amália

11
Nóra

Lili

12
Izabella
Dalma

13
Jenő

14
Örs

Stella

15
Henrik
Roland

16
Valter

17
Endre

Elek, Lotti

18
Frigyes

19
Emília

20
Illés

Margaréta

21
Dániel

Daniella

22
Magdolna

23
Lenke

Brigitta

24
Kinga
Kincső

25
Kristóf
Jakab

26
Anna
Anikó

27
Olga

Liliána

28
Szabolcs

Ince, Adina

29
Márta
Flóra

30
Judit
Xénia

31
Oszkár
Ignác DECEMBER

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

1
Elza

Natália

2
Melinda
Vivien

3
Ferenc
Olívia

4
Borbála
Barbara

5
Vilma
Sebő

6
Miklós

Csinszka

7
Ambrus

Ambrózia

8
Mária

Emőke

9
Natália
Valéria

10
Judit
Lívia

11
Árpád

12
Gabriella
Franciska

13
Luca
Otília

14
Szilárda

15
Valér
Detre

16
Etelka
Aletta

17
Lázár

Olimpia

18
Auguszta
Töhötöm

19
Viola

Anasztáz

20
Teofil

21
Tamás

22
Zénó

Flórián

23
Viktória

24
Ádám

Éva

25
Karácsony

Eugénia

26
Karácsony

István

27
János

Teodor

28
Kamilla

29
Tamás
Tamara

30
Dávid
Hunor

31
Szilveszter

Donáta

FEBRUÁR
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

1
Ignác

Brigitta

2
Karolina

Aida

3
Balázs
Oszkár

4
Csenge
Ráhel

5
Ágota
Ingrid

6
Dorottya

Dóra

7
Tódor

Rómeó

8
Aranka

Jeromos

9
Abigél

Alex

10
Elvira

11
Bertold

Marietta

12
Lívia
Lídia

13
Ella

Linda

14
Bálint

Valentin

15
Kolos

Georgina

16
Julianna

Lilla

17
Donát

18
Bernadett

Konrád

19
Zsuzsanna

Eliza

20
Aladár
Álmos

21
Eleonóra

22
Gerzson

23
Alfréd
Mirtill

24
Mátyás

25
Géza
Cézár

26
Edina

27
Ákos
Bátor

28
Elemér

JÚNIUS
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

1
Tünde
Paulina

2
Kármen

Anita

3
Klotild

4
Bulcsú
Kerény

5
Fatime

Reginald

6
Norbert

Cintia

7
Róbert

8
Medárd
Helga

9
Pünkösd

Félix, Annamária

10
Pünkösd

Margit, Gréta

11
Barnabás

12
Villő

Orfeusz

13
Antal
Anett

14
Vazul

15
Jolán

Vid

16
Jusztin

17
Laura
Alida

18
Arnold

Levente

19
Gyárfás

20
Rafael

21
Alajos
Leila

22
Paulina

23
Zoltán

24
Iván

25
Vilmos

26
János

Pál

27
László

28
Levente

Irén

29
Péter

Pál

30
Pál

OKTÓBER
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

1
Malvin

2
Petra

3
Helga

4
Ferenc

5
Aurél

6
Brúnó
Renáta

7
Amália

8
Koppány

Etelka

9
Dénes
Lora

10
Gedeon

Bendegúz

11
Brigitta

Gitta

12
Miksa
Rezső

13
Kálmán

Ede

14
Helén
Lívia

15
Teréz

16
Gál

Hedvig

17
Hedvig
Rudolf

18
Lukács
Ambrus

19
Nándor

Ferdinánd

20
Vendel

21
Orsolya

Klementina

22
Előd

Korinna

23
1956-os

forradalom

Gyöngyi

24
Salamon
Herold

25
Blanka
Bianka

26
Dömötör

Albin, Medox

27
Szabina

Antonietta

28
Simon

Szimonetta

29
Nárcisz

30
Alfonz

Stefánia

31
Farkas
Cseke

2019
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www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

A Kőbányai Önkormányzat többéves hagyományát 
folytatva ismét meghirdeti a „Kőbánya számít Rád” 
szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatot. 

Pályázható maximális összeg:
5 000 forint/hó az általános iskola 5-8. évfolyamos tanulói részére, 
10 000 forint/hó a középfokú oktatási intézmények tanulói részére. 
Az ösztöndíj 2019 februárjától 2019 júniusáig, öt hónap időtartamra szól. 

Elnyerésének feltétele:
a) kőbányai lakcím,
b) 71 500 forint alatti egy főre jutó jövedelem a családban,
c) a kiírásban részletesen meghatározott tanulmányi eredmények elérése.

A pályázat feltételei, benyújtásának módja, helye, határideje megtalálható
a www.kobanya.hu honlapon, ahonnan a pályázati adatlap is letölthető. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető
a CsesznokErzsebet@kobanya.hu e-mailcímen, valamint
a +36 1 4338 144-es telefonszámon.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
SZOCIÁLIS ALAPÚ
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

HIRDETÉS

Kőbánya kiemelt figyelmet fordít arra, 
hogy a kerület megőrizze jellegzetes épí-
tészeti karakterét, történelmi épületeit 
megóvja a jövő nemzedékek számára. 
Ezért a képviselő-testület a Sorg Antal 
Városrehabilitációs Program részeként 
az elmúlt években is pályázatot írt ki a 
védett építészeti értékek megőrzésének 
támogatására. Ezen a helyi védettség alá 
tartozó lakóépületek vagy vegyes funk-
ciójú, de nagyobbrészt lakórendeltetésű 
ingatlanok tulajdonosai pályázhattak.

A vissza nem térítendő támogatás 
bőkezű: az önkormányzat akár a költ-
ség 60 százalékát is fedezi, legfeljebb 
2,5 millió forint értékben. A pénzt a vé-
dett épület közterületről látható hom-
lokzatának teljes vagy részleges felújí-
tására, átépítésére, átalakítására, res-
taurálására vagy az ezekkel szorosan 
összefüggő járulékos munkákra lehe-
tett kérni.

A 2017-es évben az Alkér u. 35. lakó-
közössége sikerrel pályázott, és a közös 
együttműködés eredményeként a külső 
homlokzat az idei évben teljesen meg-
újult. A lakóközösséget két család, a Ke-
cseti és a Cságoly család alkotja. A Ke-
cseti család talált rá a pályázatra, és ja-
vasolta, hogy közösen vágjanak bele. 
Szerencsére Cságoly úr pedig építész, 

így az előkészítés a lehető legjobb 
kezekbe került.

– Először felmértem, milyen 
munkákra lehet szükség – mond-
ta el Cságoly Zoltán. – A külső hom-
lokzat megújítására vehettük igény-
be az önkormányzati forrást, s hogy az 
1897-ben épült házat minél inkább az 
eredeti állapotába állítsuk vissza, a le-
véltárban megtalálható terveket, fotó-
dokumentációt is kikértem. Az önkor-
mányzat hozzáállása is nagyon pozitív 
volt. A kérdéseinkre gyorsan kaptunk 
választ, és a munkák elkészülte után az 
utófinanszírozású pályázat támogatását 
is bőven a határidőn belül fizették.

De nem-
csa k a ki-
sebb közös-
ségek, a na-
g yobb tár-

sasházak is nyertek, akár kevésbé fajsú-
lyos munkák elvégzésére is, köztük pél-
dául a Korponai utca 9. alatti húszlaká-
sos ingatlan.

– A közel egymillió forintos beruhá-
zásra 561 ezer forint támogatást ítélt 

meg a kerület – összegezte az eredményt 
a lakóház közös képviselője, Csercsik 
Réka. – Rendszeresen nézem a pályáza-
tokat, és régóta vártunk hasonló lehető-
ségre, már csak azért is, mert a háznak 
éppen nem volt túl sok pénze a korábbi 
felújítások miatt. A rendelkezésre álló 
forrásaink tükrében döntöttünk a 30-as 
években épült ingatlan kapujának cseré-
je mellett, de a jövőben is szeretnénk in-
dulni hasonló fejlesztési forrásokért.

Milliós önkormányzati segítség épületfelújításra 

Értékvédelem 
közös erővel
A lakóközösségek sikeresen indultak az önkormányzat 
védett építészeti értékek megőrzésének támogatására 
kiírt pályázatán.

Hiába fogadta a sajtó egy része ci-
nikusan, hogy november óta űrku-
tatásért felelős miniszteri biztosa is 
van Magyarországnak, a tudomány-
ágban rejlő gazdasági lehetőségek 
szinte határtalanok – ezt állítja Both 
Előd csillagász, a Magyar Űrkutatási 
Iroda egykori vezetője, aki nem mel-
lesleg Kőbánya lakója, és a kerület 
első Szent László-díjasa.

– Már a magyar űrkutatás történe-
te is világraszóló sikerrel kezdődött 
1946-ban – mesélte a múltról Both 
Előd. – Bay Zoltán egy a háború alatt 
fejlesztett radarral sikeresen fogta a 
Holdra küldött és onnan visszaverő-
dő jeleket. Ezzel új tudományágat is 
megalapozott: a radarcsillagászatot.

A magyar tudósok ezt követően is 
értékes kutatásokat folytattak akár 
a műholdak megfigyelésében, akár 
a kozmikus geodéziai mérések vég-
zésében. Az újabb világsiker azon-
ban Farkas Bertalan űrutazásával 
együtt érkezett. Ő vitte fel a Pille név-
re hallgató magyar fejlesztésű su-
gárzásmérőt, amelynek modernebb 
változata a Nemzetközi Űrállomáson 
ma is megtalálható.

De mit tartogat az űrkutatás ha-
zánk számára a jövőben? Both Előd 
szerint számtalan gazdasági előny 
származhat abból, hogy Magyaror-
szág lassan négy éve az Európai Űr-
ügynökség (ESA) tagja. Ezzel az évi 
ötmilliárd eurós (1600 milliárd fo-
rint) költségvetésű nemzetközi szer-
vezet számos programjában vehe-
tünk részt, ami nemcsak a kutatási 
eredmények ismeretét jelenti.

– A küldetésekhez rengeteg esz-
közre van szükség, ami a részt vevő 
országok cégeinek óriási megrende-
lést jelenthet – magyarázta a szak-

ember. – Az európai távérzékelő mű-
holdakhoz ma is szállít magyar cég 
fém alkatrészeket, és el lehet képzel-
ni, micsoda minőségi előírásoknak 
kell megfelelni. Gyakorlatilag a leg-
jobb ajánlólevél, jelentős verseny-
előny a civil életben is, ha egy cég 
az ESA-nak dolgozik. Ezért kell mi-
nél több hazai vállalkozást bevonni 
a projektekbe.

Abban pedig biztosak lehetünk, 
hogy modern korunkban egyre több 
ilyen eszközre lesz szükség példá-
ul a helymeghatározás, a műholdas 
navigáció vagy a klímakutatás ré-
vén. A rendkívüli minőségű termé-
kek, ötletes megoldások pedig a ma-
gángazdaságból is vonzzák a meg-
rendeléseket, ilyen akár az az alumí-
niumhab is, amit Both Előd büszkén 
mutat. Az anyag erős, súlya mégis 
csak százada az öntvénynek. A ma-
gyar cég által gyártott hab az autó-
ipar számára is fontos anyag – s a kü-
lönleges termék biztos és jól fizető 
megrendelést biztosít a gyártójának.

A határ a 
csillagos ég!

A Korponai utca 9.
új kaput kapott

Cságoly Zoltán 
szervezte a közös 
ingatlan felújítását

Az Alkér u. 35. felújítás előtt

Az Alkér u. 35. teljes 
homlokzata megszépült

Both Előd 
szerint a 
kutatások-
ból profi-
tálhat az 
ország

– 2019 nevezetes év lesz, újra 
önkormányzati választások 
jönnek. Két sikeres ciklus 
után vállalna újat?
– Igen, szeretném folytatni 
a munkát, mert van még kö-
zös dolg unk a kőbányaia k-
kal. 2010-ben célul tűztük ki, 
hogy Kőbánya Budapest legfej-
lődőbb kerülete legyen, ame-
lyet az emberek a magukénak 
tekintenek, és ahol szeretnek 
élni. Nagy utat tettünk meg, so-
kat fejlődött a város, és jó úton 
is járunk, de még nem értünk a 
munka végére.

– Statisztikák, meredeken 
emelkedő ingatlanárak és 
óriás beruházások is árulkod-
nak a kerület fejlődéséről. Mi 
volt ennek az alapja?

– Először rendbe kellett ten-
nünk a város pénzügyeit, mert 
2010-re teljesen kiürült a kasz-
sza, elfogyott az a vagyon, amit 
Kőbánya a belterületi földek 
ellenértékeként részvények, 
ingatlanok formájában meg-
kapott. A változást megelőző 
évek ugyanis a vagyonfelélés-
ről szóltak, és a mai áron szá-
molva 40–50 milliárd forintnyi 
elköltött pénznek nem sok nyo-
ma látszott. Sőt 2006-ban még 
arról folyt a vita, hogy a kétmil-
liárd forintos hitelkeretünket 
növeljük-e hárommilliárd fo-
rintra…

– Miben kellett változtatni?
– Az új vezetés megállítot-

ta a túlzott költekezést. A spó-
rolást a képviselő-testület ma-
gán kezdte: megszüntette a bi-
zottsági helyek jelentős részét; 
ez rögtön évi 180 millió forint 
megtakarítást jelentett. Szakí-

tottunk azzal a téves politiká-
val, hogy a város csak a műkö-
dési költségeit fedezi az önkor-
mányzati adóbevételből, ma 
már ennek 70-80 százalékát 
felhalmozásra, fejlesztésekre 
költjük. De legelőször meg kel-
lett ismernünk a várost.

– Ezen mit ért pontosan?
– Leltárt kellett készíteni, hi-

szen arról sem volt összesítés, 
hány lakás, üzlethelyiség van a 
város birtokában. Csak azt lát-
tuk, hogy a bérlőktől mindösz-
sze a bevétel harmada folyt be – 
sokan egyszerűen nem fizettek 
lakbért, bérleti díjat. El kellett 
készíteni a sokrétű fejleszté-
si koncepciót. Kőbánya nagyon 
összetett kerület, régi és új há-
zakkal teli övezetek, panel la-
kótelepek váltogatják egymást, 
miközben a kerületben van te-
mető, börtön, itt a Népliget, s 
nagy utak, villamosvágányok és 
vasútvonalak egyaránt szabdal-
ják. A részletes koncepciónak 
hála, ma már ötezer cég műkö-
dik és fizet adót Kőbányán, és a 
Bosch, a Continental, a Richter 
vagy az Egis mellett a családi 
vállalkozások is fejlődnek.

– Mi az, amire igazán büszke 
az elmúlt kilenc év távlatából?

– Mára elérkeztünk oda, hogy 
a kerület csak a saját bevételei-
ből évi 4-5 milliárd forintot tud 
fejlesztésre fordítani, és a tör-
vény által meghatározott alap-
feladatokat is egyre magasabb 
színvonalon látja el. A járdák 
és az önkormányzati kezelésű 
utak rendbehozatalán át a köz-
művelődési és a sportlehetősé-
gek biztosításáig nincs olyan 
terület, amelyik ne fejlődött 

volna látványosan. Összessé-
gé ben arra vagyok büszke, hogy 
ez a munka a kerület felértéke-
lődéséhez vezetett.

– Ez a felértékelődés miben 
látszik meg?

– Mi, kőbányaiak mindig tud-
tuk, hogy a kerület egy jó fekvé-
sű városrész a munkahelyek-
nek, parkoknak, jelentős zöld-
felületeknek, fejlődő intézmé-
nyeknek és a közlekedésnek 
köszönhetően. De ezt ma már 
a külső szemlélők is látják, hi-
szen a lakásárak a fővárosi ke-
rületek között itt növeked-
tek a legdinamikusabban. De a 
presztízsnövekedés a kőbánya-
iak részéről is érezhető, hiszen 
egyre többen akarnak egy ki-
csit hozzáadni a közöshöz. Em-
líthetném példaként az erre ki-
talált Tiszta udvar, rendes ház 
mozgalmat vagy a kerületszépí-
tési akciókat.

– Ha már a „közöst” említet-
te: több százmillió forinttal se-
gíti a magántársasházak fel-
újítását is a kerület. Erre mi-
ért költenek?

– Egy jól működő közösség 
alapja a közös értékteremtés. 
Az önkormányzatnak is van 
még mit a háza táján sepernie, 
de jó úton és jó ütemben halad, 
ami lehetővé teszi, hogy forrást 
biztosítson a kezdeményező-
készséget tanúsító tulajdono-
sok számára. Mindenki fele-
lősséggel tartozik magáért és 
a közösségért, s ezért adtunk 
300 millió forint támogatást, és 
mozdítottunk meg ugyanennyi 
tulajdonosi önerőt, hogy Kőbá-
nya arculatát együtt tudjuk for-

málni. A város rendbehozata-
la is közös munka eredménye, 
mint ahogyan az is, hogy meg-
maradjon tisztának, békésnek, 
zöldnek, rendezettnek. Ezért 
idén külön környezetvédelmi 
programot is indítunk.

– Utóbbira mi szükség? Hi-
szen Kőbánya így is a legna-
gyobb zöldterülettel bíró ke-
rület.

– Az egészség megóvásához a 
rendezett környezet éppen any-
nyira fontos, mint a védőoltás-
program vagy az orvosi ellátás 
fejlesztése, amelyekre Kőbá-
nya szintén nagyon sokat költ. 
Az önkormányzat fellép az il-
legális hulladéklerakás ellen, 
rendben tartja a városhoz tarto-
zó köztereket, de együtt is ten-
nünk kell azért, hogy a város jó 
környezeti állapotát meg tudjuk 
tartani. Legyen szó a növények 
gondozásáról, a házak előtti 
szakaszok tisztán tartásáról, 
de a hulladék megfelelő kezelé-
séről is. Kőbányának nem egy 
ökoóvodája van, komoly környe-
zettudatos nevelés folyik, még-
is szembeötlő például a szelek-
tív hulladékgyűjtés elégtelen-
sége. Én is gyakran bosszanko-
dom, hogy a társasházunkban 
nem préselik össze a műanyag 
flakonokat, egyben kerülnek a 
kartondobozok a kukákba, ami-
vel így a levegőt gyűjtjük.

– A kerület nemcsak a fej-
lesztései révén kerül be az or-
szágos médiába. A Hős utca 
miatt is, ahol mintha a válto-
zás nem lenne látható.

– Ez nem teljesen igaz. A Hős 
utca 15/A–B szanálásában to-

vábbra is elszánt az önkor-
mányzat, és folyamatosan ál-
lapodunk meg az ott lakókkal 
a kivásárlásokról. Év végén is 
több ingatlant vett meg a kerü-
let, ma már alig száz nem ön-
kormányzati lakás található 
a tömbökben. A Bem telepen 
és a Pongrác úton lakók is ar-
ról számoltak be, hogy a kör-
nyéken javulnak a körülmé-
nyek, a drogárusok mozgáste-
re szűkül. Bár a Hős utca a ke-
rület szégyenfoltja, én nem egy-
szerűsíteném le rá a problémát. 
Minden szegregátum felszámo-
lásán dolgozunk, azért is, hogy 
az ott élő, jobb sorsra érdemes 
embereknek is segítsünk. A fel-
számolásra jó példa a Noszlo-
py–Gergely-sarok, a Gyömrői 
úti és az Alkér utcai ingatlanok 
esete.

– Összességében milyen év 
vár Kőbányára 2019-ben?

– Folytatódnak a fejleszté-
sek, hiszen hamarosan átadjuk 
a Helytörténeti Gyűjtemény új 
épületét, megújítjuk a Sportli-
getet, az Óhegy parkot, az Új-
hegyi Uszodát, és elindulhat az 
Újhegyi sétány rekonstrukció-
jának harmadik üteme is, nem 
is beszélve az intézmény-, út- 
és járdafelújításokról. És per-
sze az állami beruházások is 
csúcsra járnak, így az Északi 
Járműjavítóban a nagycsarnok 
felújításával elkészül az Ope-
ra Műhelyház, és a Közlekedési 
Múzeum építése is folytatódik. 
A Bajcsy Kórházban pedig meg-
kezdődött a szakrendelő építé-
se, a kivitelezőknek év végéig át 
kell adniuk az épületet.

A városrész rohamos fejlődése 2019-ben is folytatódik

Közösen
tehetjük
Kőbányát
élhetőbb
kerületté

Folytatódhat az 
Újhegyi sétány 
felújítása is

Egyre töb-
beket sike-
rül bevon-
ni a kerület-
szépítő ak-
ciókba

Impozáns statisztikák, rekordokat döntögető he-
lyi adóbevételek, robbanásszerűen emelkedő ingat-
lanárak és országos szinten is jelentős beruházások 
árulkodnak arról, hogy Kőbánya rég látott fejlődésen 
megy keresztül. A kerület évek óta tartó modernizáció-
ja 2019-ben is folytatódik, de a nagy beruházások mel-
lett közösen kell tenni azért, hogy Kőbánya Budapest 
egyik legélhetőbb kerülete legyen. Éppen ezért a kör-
nyezet megóvásához vagy a lakóépületek rekonstruk-
ciójához D. Kovács Róbert Antal polgármester szerint 
az önkormányzat egyre nagyobb segítséget nyújt.
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Idén is testet-lelket melenget a 
Szent László téren álló, rönk-
fákból készült karácsonyfa. 
A tűzifahasábokból épített jel-
kép ugyanis eddig az ünnep fé-
nyét emelte, ám lapunk megje-
lenésével egy időben megkez-
dődik az összesen 400 mázsa 
fából álló építmény lebontá-
sa. A rönköket rászoruló kőbá-
nyaiak kapják meg az önkor-
mányzattól, vagyis a fa a hulla-
dékégető helyett kerületi ház-
tartások kályháiban végzi.

A fából települési támoga-
tás keretében azok a kőbá-
nyai háztartások igényel-
hetnek, amelyekben 
az egy főre jutó 
havi jövede-

lem nem haladja meg a 128 250 
forintot, egyedülálló lakosok 
esetében pedig a 156  750 fo-
rintot. A segítség kérelmezésé-
hez a www.kobanya.hu oldalról 
tölthető le adatlap, vagy szemé-
lyesen kérhető az Állomás utcai 
ügyfélszolgálaton. Az igénylé-
sekhez csatolni kell a dolgozó 
családtagok munkáltatói jöve-
delemigazolását, nyugdíjasok 
pedig a nyugdíjszelvénnyel iga-
zolhatják a jogosultságot. Egy-
szerre négy köbméter fa kér-

hető, amelyet felhasogatva a 
KŐKERT Kft. díjmente-

sen szál lít ki.

Mihamarabb érdemes átgondolni az 
influenza elleni védőoltás beadatását. 
A megbetegedés ugyanis általában ja-
nuárban jelentkezik tömegesen, ám az 
immunitás kialakulásához a beoltást 
követően két hét szükséges. A kórházi 
statisztikák szerint a védőoltás jelentős 
védelmet nyújt: az idős emberek köré-
ben például a kórházba kerülés esélyét 
25–40 százalékkal, a halálozás gyako-
riságát akár felével csökkentheti.

Megéri számos más, nem kötelező vé-
dőoltás beadatását is fontolóra venni, s 
több ilyen vakcinát a Kőbányai Önkor-
mányzat kedvezményesen vagy akár 
ingyen ad a gyermekeknek. A kerület a 
HPV elleni oltást 60 ezer forint helyett 
5 ezer forintért biztosítja a 13 éves fiúk-
nak (a lányok oltását az állam állja), de 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülők szüleinek a jelké-
pes összeget sem kell megfizetniük.

Kőbánya más betegségek esetében is 
szélesíti a segítségre jogosultak körét. 
Az állam ingyen oltja a kisgyermekeket a 
fertőző agyhártyagyulladást és szepszist 
okozó meningococcus C típusa ellen, ám 
a vakcinát az önkormányzat a 10 éve-
seknek is ingyen biztosítja szülői kérés-
re. 2018 őszével az ingyenes oltások köre 
tovább bővült: a (gyomor- és bélhurutot 
okozó) rotavírus elleni védelem a 15 hét-
nél nem idősebb gyerekek is jár.

Érthető, ha valaki a zimankóból a 
déli tengerpartokra vágyik, hiszen 
nemcsak a télikabátot, de a megfá-
zást is megspórolhatja. Ha Kőbánya az 
ottani napsütést nem is, de a jó levegőt 
biztosítani tudja, hiszen ma már min-
den önkormányzati fenntartású böl-
csődében üzemel sószoba. A sós levegő 
gyógyító hatása évszázadok óta ismert, 
s az orvosok szerint a sószobában eltöl-
tött egy alkalom egészségügyi hatása-
it tekintve felér egy egész napos tenger-
parti tartózkodással.

– A bölcsődébe járó gyermekeket ok-
tóber közepétől március végéig heti egy-
két alkalommal engedjük a sószobába – 
magyarázta lapunknak Bálint Klára, a 
Zsivaj utcai Apró Csodák Bölcsőde in-
tézményvezetője. – Hogy az ottani leve-
gő mennyire egészséges, azt jól mutat-
ja, hogy a sószoba kiépítését követően a 
gyerekek kevesebbet betegeskedtek, és 
a hiányzások időtartama is csökkent.

A bölcsi sószobájában valamivel hide-
gebb van, mint a fűtött termekben, hi-

szen a gyógyításhoz speciális mikroklí-
ma kell. Mivel a gyerekeknek az alkal-
manként húsz percet nyugodtan kell el-
tölteniük, így a szűkös kis helyiségek-
ben olyan játékok sorakoznak, amelyek 
a kicsiket hosszabban lekötik.

Göncziné Sárvári Gabriella, a Kőbá-

nyai Egyesített Bölcsődék Intézmény-
vezetője elmondta, a sószoba működé-
sének lényege, hogy a helyiségekben a 
sótéglák mellett nagy felületű edények-
ben speciális oldat (Somadrin) talál-
ható, és ennek párolgása következté-
ben alakul ki a speciális mikroklíma. 
A helyiség relatív páratartalma növek-
szik, az élettanilag kedvező hatású ás-
ványi anyagok finom eloszlású aeroszol 
formájában vannak jelen. Az oldott só-
kristályok a légzőszervek felületén fej-
tik ki kedvező hatásukat: fokozódik a 
tüdő öntisztulása, ami enyhíti, illetve 
megszüntetheti a gyulladást, a nyál-
kahártyák váladékának mennyisége is 
csökken. Összességében így nemcsak 

a téli megfázós időszakban jelentke-
ző légzőszervi betegségekkel szemben 
használható a sószoba, hanem allergia 
és asztma ellen is megfelelő gyógymód.

– A kőbányai intézményekbe járó 
bölcsis gyerekeknek a sószoba látoga-
tása ingyenes – mondta Göncziné Sár-
vári Gabriella. – A Zsivaj utcai intéz-
mény, valamint az Újhegyi sétányon 
működő Apraja Falva Bölcsőde viszont 
a bölcsődéinkbe nem járó gyerekeket, 
nagyobb testvéreket és felnőtteket is 
fogad előzetes bejelentkezést követő-
en. A sószoba használata alkalman-
ként 400 forint, de kőbányai nagycsa-
ládos kártyával a külsős látogatóknak 
is ingyenes.

Légzőszervi betegségeket gyógyít a sószoba

Tengeri levegő 
a bölcsődékben
A téli időszakban az apró gye-
rekeknek kiemelten ajánlott 
a sószobák látogatása. A ke-
rületi bölcsődék létesítmé-
nyeit az adott intézmény-
be járók ingyen, más kő-
bányaiak kedvezménye-
sen használhatják.

Egyéb bölcsődei szolgáltatások
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a sószobán túl más, az alapellátáshoz nem tar-
tozó lehetőségeket is biztosít. Az Apraja Falva és az Apró Csodák bölcsődékben 
lehetőség van arra, hogy a szülők a gyermekeikkel együtt töltsék az időt, ennek 
ára óránként 400 forint, illetve a két intézmény időszakos gyermekfelügyeletet 
is biztosít hasonló díj mellett. A Fecskefészek Bölcsődében (Gépmadár utca 15.), 
illetve a Gyermeksziget Bölcsődében (Újhegyi sétány 15–17.) pedig korai fejlesz-
tés működik.

Ingyenes oltások
a kerület lakóinak

KERT ÉS BALKON

A karácsonyi rózsa
A boltokban mostanában többször 
találkozhatunk egy decembertől a tél 
végéig virágzó kedves kis növénnyel, 
a hunyorral (Helleborus ssp). Sokan 
félve nézegetik, pedig a törékeny 
megjelenés egy rendkívül edzett 
évelőt takar. A növényke a boglárka-
félék családjába tartozik, ezek tizen-
hét ismert fajából hazánkban három 
őshonos és védett. Az Északi-közép-
hegységben él a pirosló hunyor (Hel-
leborus purpurascens), a kisvirágú hunyor (Helleborus du-
metorum) viszont a Kárpát-medence teljes területén meg-
található. Az illatos hunyor (Helleborus odorus) a mecseki 
erdőkben fordul elő jelentősebb számban. Ezek a növények 
minden részükben mérgezőek.

A kereskedelmi forgalomban az örökzöld fekete hunyor-
ral (Helleborus niger) találkozhatunk leginkább. Neve meg-
tévesztő, mert a virága fehér, nevét a fekete gyöktörzséről 
kapta. Karácsonyi rózsának is hívják. A legenda szerint egy 
fiatal lány könnycseppéből nőtt ki, amely a hóra hullt. Jé-
zus születésére ez volt az ő ajándéka. A fekete hunyor az Al-
pokban őshonos, közel kétezer méter magasságig lelhető 
fel. Hegyi erdőkben, cserjésekben, bükkösökben egyaránt 
megtalálható. Az aljnövényzethez tartozik, így magassága 
maximum 30-40 centiméter. Húsos, zöld levelei közül ku-
kucskál ki az először fehér, majd később enyhe rózsaszín 
virága. Szaporítása egyszerű: magvetéssel vagy tőosztás-
sal történik. A fekete hunyor is minden részében mérgező. 
A gyógyászatban hánytató, illetve hashajtó hatása miatt 
használatos, de soha ne próbáljuk meg otthon saját növé-
nyünket erre a célra használni!

Elvirágzás után a növény lassan nyugalmi állapotba ke-
rül. Ezért viszonylag jól viseli a száraz nyarakat, majd ősz-
szel ismét intenzív élettevékenységet folytat, és az enyhe 
teleken már december elején elkezd virágozni. A kora ta-
vaszi hagymás évelőkkel (jácint, nárcisz stb.) is jól társít-
ható a kertben, nagyon szép látványt nyújt. Az ültetőföld 
laza, jó vízáteresztésű legyen. Kedveli a meszes talajokat, 
hazánkban gyakorlatilag bárhol ültethető. Ültethetjük na-
gyobb ládába vagy edénybe a balkonon is. Varázslatos lát-
ványt nyújt gyönyörű virágaival, amikor a karácsonyfa mel-
lől kitekintünk a kertbe vagy a balkonra. A hazai kertekben 
elterjedése mostanában kezdődik, a nyugati és balkáni or-
szágokban kimondottan kedvelt, sőt az elmúlt 10-15 évben 
a távol-keleti (japán) kertekben is megjelent.

Remélem, a fentiek alapján innentől bátrabban vesszük 
kézbe ezt a téli virágzó évelőt, amelyet ha elültetünk, hosz-
szú-hosszú évekig csodálhatunk a zimankós téli napokon a 
saját kertünkben vagy balkonunkon.

Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium  és Szakközépiskola igazgatója

Továbbra is minden lehetőséget 
megragad a Kőbányai Önkor-
mányzat, hogy tiltakozzon a ke-
rület lakosságát érő repülőgép-
zaj-terhelés ellen. A kőbányaiak 
nyugalmát a légi irányítást vég-
ző HungaroControl Zrt. azon 
döntése forgatta fel, miszerint a 
cég 2018. augusztus 16-án egy-
oldalúan – uniós előírásokra hi-
vatkozva – megváltoztatta a gé-
pek felszállási rendjét. A kerü-
let vezetése tiltakozik a tárgya-
lások nélkül meghozott döntés 
ellen, de a cég mindeddig nem 
változtatott a panaszáradatot 
kiváltó eljárásán. Lapunk dr. 
Szabó Krisztián jegyzőtől kér-
dezte, milyen további lépéseket 
tervez Kőbánya.

– A HungaroControl ugyan 
röviddel az új indulási eljárás 
bevezetése előtt levélben tá-
jékoztatta a városvezetést, de 
egyeztetésre nem volt lehető-
ség, noha a kerület már kez-
dettől fogva jelezte, nem ért 
egyet a döntéssel – magyarázta 
dr. Szabó Krisztián. – A képvi-
selő-testület szeptemberi ülé-
sén úgy döntött, követeli a cég-
től, hogy olyan új eljárást ala-
kítson ki, amely szerint kedve-
ző széljárás esetén a gépek ne a 
lakott terület felett közlekedje-
nek, míg a teherszállítókból ele-
ve kevesebb repüljön át ezen ré-
szek felett.

Kőbánya más, a légtérzaj ál-
tal szintén sújtott kerületekkel 

is összefogott, mondta el a jegy-
ző. D. Kovács Róbert Antal pol-
gármester több városvezető-
vel együtt tárgyalt a Hungaro-
Control képviselőivel, de sze-
mélyes egyeztetést kért Palko-
vics László innovációs és tech-
nológiai minisztertől is. No-
vemberben a Hang utca egyik 
társasházára zajmérő műszert 
telepített a kerület – az adatok 
kiértékelése folyik, s a város to-
vábbi lépéseket tervez a méré-
sek ismeretének tükrében.

Többfrontos harc 
a légtérzaj ellen

A december közepén lehullott hóval Kőbánya köny-
nyen megbirkózott. A kerület tereinek, útjainak tisz-
tán tartása azonban nemcsak a KŐKERT feladata, ha-
nem a lakosságé és a fővárosé is.

Kályhákba kerül
a rönk karácsonyfa
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A Kőbányai Önkormányzat a 2019. évben is ingyenesen 
biztosítja a meningococcus baktérium által okozott fertőző 
agyhártyagyulladás és szepszis elleni négykomponensű 
védőoltást.  

Az ingyenes védőoltásra 2019. évben az a kőbányai lakóhellyel rendelkező 
gyermek jogosult, aki a kérelem benyújtását megelőző évben, 2018-ban töltötte 
be a 10. életévét.

A védőoltás igénylése iránti kérelmet 2019. január 1-jétől - február 15-éig lehet 
benyújtani postai úton a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály 
Szociális és Egészségügyi Osztályának címezve, vagy személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatain. 

A védőoltással kapcsolatban felmerülő kérdések esetén bővebb információ kérhető 
a +36 1 433 8332-es telefonszámon. 

A jelentkezési lap a www.kobanya.hu honlapon
az Ügyintézés/Nyomtatványok/Védőoltások menüpont alatt megtalálható. 

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Közös feladat
a hóeltakarítás

Az ingatlan előtt a csúszásmentesítés 
a tulajdonos dolga

HIRDETÉS

A gyerekeket sok játék 
köti le a húszperces 
tartózkodás után, 
mutatja Bálint Klára 
intézményvezető

Felkészült a télre a kerület 
közterületeinek rendben 
tartásáért felelős KŐKERT 
Kft., hiszen a december kö-
zepén lehullott hó nem oko-
zott fennakadást a város 
életében. Mint Garamszegi 
Lászlótól, a KŐKERT Kft. mű-
szaki vezetőjétől megtud-
tuk, a cég már nyáron meg-
kezdte a szükséges szóró-
anyag beszerzését, decem-
ber előtt pedig a hóeltakarí-
táshoz szükséges eszközök 
felkészítése zajlott le.

A KŐKERT szerte a kerület-
ben több tízezer négyzetmé-
ter közterület tisztán tartásá-
ért felelős, s mint Garamsze-
gi László elmondta, a hava-
zást követően reggel 7 órától 
dolgoznak a közterek meg-
tisztításán. Feladatuk töb-
bek között a parkok, orvosi 
rendelők környékének rend-
ben tartása: elsőként a hó el-
lapátolása, majd a síkosság-
mentesítés. Ez utóbbit útká-
li sóval végzik, ami környe-
zetbarát anyag, s nemhogy 
nem károsítja a környezetet, 
hanem kálium- és magnézi-
umtartalma révén táplálja is 
a növényzetet.

A hólapátolásért és szórá-
sért nemcsak a cég felelős a 
kerületben. A buszmegállók 
és a főbb utak – azok, ame-
lyeken tömegközlekedés zaj-
lik – melletti járdák már a fő-
város illetékességébe tartoz-
nak. Ennek ellenére előfor-
dul, hogy a kőbányai cég hir-
telen jött havazás esetén el-
végzi például egyes megál-
lók takarítását. Az ok, hogy a 
megnövekedett igények mi-
att a főváros csak később jut-
na el ezekre a helyekre, a sí-
kos aszfalt viszont addig is 
veszélyeztetné a gyalogosok 
biztonságát.

A közcégek mellett azon-
ban a lakosság is felelős a hó 
eltakarításáért, és erről saj-
nos sokan elfeledkeznek. Pe-
dig a fővárosi és kerületi sza-
bályok egyértelműek. Ezek 
szerint az ingatlan kezelője, 
birtokosa köteles gondos-
kodni az ingatlana előtti jár-
da, az ingatlanához csatla-
kozó járda, valamint a járda 
és az úttest közötti kiépített 
vagy kiépítetlen terület, míg 
járda hiányában az ingatla-
na telekhatárától számított 
egy méter széles területsáv 

gondozásáról, tisztán tartá-
sáról, síkosságmentesítésé-
ről, továbbá a hó eltakarítá-
sáról. Aki pedig ezt az elő-
írást megsérti, az vét a kö-
zösségi együttélés alapve-
tő szabályai ellen – 32/2015. 
(XII. 18.) önkormányzati ren-
delet –, és természetes sze-
mély esetében 5–150 ezer 
forintig terjedő pénzbünte-
téssel sújtható, míg jogi sze-
mély és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet 
akár 500 ezer forintra is bír-
ságolható.

Ám a mulasztók nemcsak 
a büntetést kockáztatják. Ha 
az ingatlan előtt a munkák 
elmaradása miatt valaki el-
csúszik és megsérül, úgy az 
ingatlantulajdonos, illetve a 
társasházi közösség kártérí-
tésre  kötelezhető. Továbbá 
arra is oda kell figyelni, hogy 
a síkosságmentesítés kizáró-
lag környezetkímélő anyag 
használatával végezhető.
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Közösségi ház lett a Hungária körúti 
MÁV-telep egykori szociális boltjából. 
A 30-as épület alatti helyiség évekkel 
ezelőtt bezárt, de a képviselő-testület 
a nyáron úgy döntött: olyan intézményt 
alakít ki benne, amely minden korosz-
tály számára vonzó és érdekes progra-
moknak ad helyet a jövőben. Az ünne-
pélyes megnyitón a látogatóknak igazi 
komolyzenei csemegében volt részük: a 
meghívott vonóstrió Csajkovszkij Diótö-
rőjéből is előadott részleteket.

– A közösségi ház hétfőn, szerdán és 

pénteken 9-től 13 óráig, míg kedden és 
csütörtökön 13-tól 17 óráig várja a láto-
gatókat – mondta el Árkovics Hen rietta 
szakmai egységvezető. – A foglalkozá-
saink között szerepel a gerinctorna, de 
négy számítógépen internetoktatás is 
zajlik. Tervezzük, hogy vetített képes 
előadásokon mutatunk be távoli tájakat, 
és kirándulásokat szervezünk Budapes-
ten, hogy jobban megismerjük a főváros 
nevezetességeit. Valamint táncházat is 
működtetnénk, de a programajánlatot 
majd az igények alapján állítjuk össze.

Új közösségi ház a MÁV-telepen

Mint az elmúlt években, az önkormány-
zat 2018-ban is pénzjutalommal kö-
szönte meg a legkiválóbb rendőröknek 
az egész éves szolgálatot. D. Kovács Ró-
bert Antal polgármester kérésére a ke-
rületi rendőrkapitány, dr. Gyetvai Tibor 
rendőr ezredes határozta meg, hogy kik 
azok az egyenruhások, akik átvehetik az 
önkormányzat elismerését. A borítéko-
kat végül harminc személynek nyújthat-
ta át a polgármester.

Az önkormányzat egész évben igyek-
szik segíteni a testület munkáját, illetve 
motiválni az állomány tagjait. A kerület 
rendszeresen biztosít külön eszközöket 
a bűnüldözés hatékonyabbá tételéhez, 
így az elmúlt években a rendőrök kaptak 
már gépkocsit, digitális képrögzítő esz-
közöket, lámpákat. De Kőbánya a kapi-
tányság felújításához is hozzájárult, pél-
dául új öltözőszekrények beszerzésével 
vagy hűtőszekrény vásárlásával.

Önkormányzati
jutalom rendőröknek

VERSENYFELHÍVÁS!

SÜTEMÉNYÉT!
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A Kőbányai Önkormányzat 
farsangi mulatsággal egybekötött 
süteménykészítő pályázatot 
hirdet nyugdíjasok részére.

A versenyen minden kőbányai lakcímmel rendelkező 
nyugdíjas személy indulhat, aki nem foglalkozik 
hivatásszerűen a sütéssel, és kedvet érez kreativitása, 
cukrásztudása megmérettetéséhez.

A verseny időpontja: 2019. február 7., csütörtök
 14:00 és 18:00 óra között
A verseny helyszíne: KÖSZI színházterme

A Farsangi Bál és Sütiverseny fővédnöke: D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere

A pályázóknak a versenyre történő jelentkezéskor mellékelniük kell jeligével ellátott versenysüteményük 
receptjét és fantázianevét. Egy pályázó maximum 1 fajta szilárd halmazállapotú, szeletelhető süteménnyel 
pályázhat. A versenyen való részvétel ingyenes.

Jelentkezési határidő: 2019. január 27. Helyszíni jelentkezésre nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtása: papíralapon a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ információs pultjánál 
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.), illetve elektronikusan a kobanyaisutiverseny@gmail.com e-mail címen.
A pályázóknak a frissen elkészített süteményeket fogyasztásra kész állapotban a verseny napján
2 db, körülbelül 20 cm átmérőjű hasznos felülettel rendelkező, egyszer használatos tálaló eszközön kell
a verseny helyszínére szállítani. A helyszínen nincs lehetőség további befejező műveletre.

A sütemények szállítási határideje: 2019. február 7., 12:30
A pályázatokat a zsűri az illat, látvány, különlegesség és ízhatás szempontjai szerint bírálja el. 

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
D K á Rób A l
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Eg y egész teherautónyi 
ajándék jött össze abból a 
kezdeményezésből, ame-
lyet a Kőbányai Vagyon-
kezelő Zrt. dolgozói indí-
tottak a Böjte Csaba ala-
pítványa által működtetett 
gyermekotthon lakóinak 
megsegítésére. A munka-

társak a baptisták akciójá-
nak mintájára jó minősé-
gű, alig használt játékok-
kal, ruhaneműkkel töltöt-
tek meg egy cipősdobozt – 
vagy akár nagyobb papír-
dobozt –, és azt még az ün-
nepek előtt elszállították 
az otthon lakóinak. A kol-

légák és a Vagyonkezelő 
pénzt is felajánlottak, eb-
ből pedig tartós élelmiszert 
vásároltak a szűkölködő fi-
ataloknak. A tusnádfür-
dői gyermekek nagy öröm-
mel fogadták az ajándékot, 
s énekekkel készültek a kő-
bányaiak látogatására.

Gy űjtés i ndu lt ka rá-
csony előtt a rászoruló kő-
bányai gyerekek számá-
ra is. Az adventi vasárna-
pokon szervezett progra-
mokon az önkormányzat 
által biztosított bögrék-
be a szervezők meleg ita-
lokat – tea, krampampu-

li – mértek, valamint sült 
almát és sütőtököt oszto-
gattak. A téli csemegék-
nek nem volt áruk, min-
denki annyi pénzt aján-
lott fel értük, amennyit tu-
dott. Összesen 150 ezer fo-
rint jött össze a három va-
sárnapon.

Sikeres gyűjtés a gyerekeknek

Jótékony céllal szerveztek gálát a Zrínyi 
Miklós gimi diákjai a téli szünet előtt: a 
tanulók a Komplex iskola értelmileg aka-
dályozott tanulóival adtak műsort, hogy 
a speciális intézmény játszóudvarának 
fejlesztéséhez gyűjtsenek pénzt.

A két iskola diákjai az Adj egy ötöst 
program keretében barátkoztak össze, 
amelynek célja, hogy a felnövekvő gene-

ráció személyes élményeken keresztül is-
merkedjen meg fogyatékossággal élő em-
berekkel. A fiatalok hat közös programon 
vettek részt, s ezt követően a gimnazis-
ták nemcsak műsort szerveztek társa-
ik megsegítésére, de a közös képekből az 
együtt töltött alkalmak emlékére fényké-
pes tablót is készítettek. Erre olyan meg-
ható gondolatokat írtak, mint „ezt az ér-

zést mindenkinek át kell élnie”, vagy „ez a 
program teljesen megváltoztatott”.

Az Újhegyi Közösségi Házban megtar-
tott előadáson végül énekeltek, verseket 
adtak elő a komplexesek, valamint a két 
iskola tagjaiból verbuválódott zeneka-
rok is gondoskodtak a hangulatról. Az est 
végére közel félmillió forint jött össze a 
jegybevételekből és a felajánlásokból.

Közös műsor a játszóudvarért

HIRDETÉS

Kerepesi út 89. | Nyitva H-V: 06-20 h

Barátságos me-
leg és a kalapá-
csok játékos csi-
lingelése fogadja 
Hencz Vilmos mű-
helyében a vendé-
get. Kőbánya kivá-
ló kovácsáról mél-
tán mondhatjuk, 
hogy nemcsak a 
kerület, de az or-
szág egyik leg -
nagyobb tudású 
mesterembere, hi-
szen Vili bácsi ke-
zében immár het-
ven éve táncol a 
kalapács. A mester 1942-ben 
született Kolozsváron, s az 
akkoriban 110 ezer fős nagy-
városban a szakma kis túlzás-
sal a fénykorát élte.

– Akkoriban három-négy 
kovács dolgozott egy-egy 
faluban, de a városokban is 
szép számban akadtak mű-
helyek – magyarázta Hencz 
Vilmos. – A kovácsok ugyan-
is nemcsak patkoltak, bár 
erre is óriási kereslet mutat-
kozott, hiszen a szállítás leg-
nagyobb részét még lovas 
kocsikkal végezték, hanem 
kereket, kerítéselemet, épü-
letekre fémdíszeket is készí-
tettek.

Vili bácsi az édesapjától les-
te el a szakma csínját-bínját. 
Már hatévesen a tűzre vigyá-
zott, és a fújtatót kezelte. Ak-
kori első „ügyfelei” igencsak 
elégedettek lehettek a még 
iskolába sem járó növendék 

munkájával: a kovácspa-
lánta a szomszéd kislá-
nyoknak kalapált kez-
detben alumíniumdrót-
ból gyűrűt. Aztán az 
ifjú mester – akárcsak 
édesapja – lovak pat-
kolására és gyógyítá-
sára szakosodott.

– A lovak patája ké-
nyes, nemcsak a rosz-
sz patkolástól, de már 
a nem megfelelő étel-

től is begyul-
ladhat – avat be a szak-
ma rejtelmeibe Vili bácsi. 
– Viszont a gyulladt, sérült 
pata olyannyira megnehezíti 
a ló életét, hogy nem ritkán a 
jószágot el kell altatni. Ezért 
a sebet szakszerűen kell ki-
metszeni, tisztítani és kezelni 

a gyógynövényes fertőt-
lenítővel. A lovak egyéb-
ként megérzik, hogy se-
gíteni megyek, látható-
an megnyugszanak, ha 
meglátnak.

Mivel Hencz Vilmost 
országszerte most is 
heti akár két-három al-

kalommal hív-
j á k ,  n e m 

csoda, 

hogy a műhelyben tucatjával 
sorakoznak a régi és új pat-
kók, de persze a kalapácsok, 
reszelők erdejében számos 
más érdekes tárgyra bukka-
nunk. A mester harminc éve 
költözött át Magyarország-
ra, és mindent megtett a ha-
zai kovácsmesterség hírne-
vének öregbítéséért, verse-
nyeken is részt vett. Büszkén 
mutat egy gyertyatartót.

– Németországban kaptuk 
feladatul, hogy egy reszelő-
ből készítsünk kovácsoltvas 
díszművet. Csak 15 percünk 
volt dolgozni, s én ezt talál-
tam ki – mutatja a hosszá-
ban megvágott és nagyon el-
mésen megtekert vasdara-
bot, ami recés felületével, kí-
gyózó vonalaival szép pénzt 
érne egy belvárosi szuvenír-
boltban.

Vili bácsi keze munkáját 
szerte a Kárpát-medencében 
számos alkotás dicséri, legyen 
szó kőbányai kapukról, rá-
csokról, de ő újította fel a ko-
lozsvári Magyar Színház hom-
lokzatán strázsaló ónoroszlá-
nokat is, amelyeket még Fad-
rusz János készített. Ám a 76 
éves mester a jövőre is gon-
dol. Nagy álma, hogy Kőbá-
nyán létrehozzon egy kiha-
ló szakmákat bemutató tár-
latot. De neki köszönhetően 
utánpótlásból nem lesz hiány. 
Segédje, Mecseki Balázs szin-
tén a munka és a szakma sze-
relmese: az ötéves gimnázium 
befejeztével a fiatalember is 

a tűzkovácsok táborát 
gyarapítja majd.

Hencz Vilmos 76 évesen is az országot járja

Hét évtizede 
kalapál 
Kőbánya 
kovácsmestere
Az ország legtávolabbi településeire is hívják beteg lovakhoz 
Hencz Vilmost, akit rendkívüli életművéért „Kőbánya Kiváló Ková-
csa” címmel tüntetett ki a kerület a nyáron.

Vili bácsi máig 
fáradhatatlanul dolgozik

Hencz Vilmostól 
segédje, Mecseki 
Balázs lesheti el 
a szakma titkait

Az év vége felé egy órá-
ra lazíthattak a kőbányai 
tűzoltók: a folyamatos ké-
szenlét után az ünneplés 
ideje jött el rövid időre. A 
Martinovics téri laktanyá-
ban ugyanis a legjobbjai-
kat köszönthették, miután 
Marksteinné Molnár Juli-
anna önkormányzati kép-
viselő, a Kőbánya Tűzvé-
delméért Közalapítvány elnöke, és 
D. Kovács Róbert Antal polgármester 
az állomány két tagjának a kiváló tűz-
oltó címet, míg egy munkatársnak az 
év tűzoltója címet, illetve az ezekkel 
járó anyagi elismerést adta át.

A kitüntetéseket tavaly kapták 
meg először a kerületi tűzoltók, s a 
kiválasztás most is ugyanolyan mó-
don történt. A három szolgálati cso-
port egy-egy kollégát jelölt, akik kö-
zül a parancsnokok döntötték el, ki 
melyik elismerést kapja. Idén a Ta-
kács Ákos és Koblencz László fő-
törzsőrmesterekből, valamint Kecs-
kés Sándor törzszászlósból álló tri-
umvirátusból az év tűzoltója címet a 
legutóbbi kolléga vehette át.

A mosolygós, barátságos Kecskés 
Sándorról lerí, hogy végtelenül nyu-
godt férfiú. Ám az a magyarázat már 
tőle is megdöbbentő, hogy miért vá-
lasztotta az életveszélyes, adrenalin-
szint-emelő pályát.

– Mert nyugis, kiszámítható – 
mondja arról a szakmáról, amely-
ben alap az öles lángokkal folyta-
tott küzdelem vagy az égő házba ro-
hangálás. – 1998-ban szereltem fel, 
egy barátom csábított át a tűzoltó-
sághoz. Előtte öt éven át rendőr vol-
tam, és nagyon gyakran rendeltek be 

pluszszolgá-
latra, nem tud-

tam tervezni. Itt vi-
szont ilyen nincs, a mű-
szakom leteltével szabad vagyok.

Pedig már az első alkalmakkor 
„mély vízbe” dobta a sors az akko-
ri újoncot. Kecskés Sándor alig ren-
dezkedett be a laktanyában, máris 
a jászberényi hűtőgépgyár oltásá-
ban segédkezhetett, ahová több me-
gyéből vonultak fel a tűzoltók. Az-
tán persze hol gyár-, hol paneltüzek-
kel kellett viaskodni, nem is beszél-
ve a pár éve elszabadult vonatról. En-
nél azért is volt rengeteg dolguk a fő-
városi lánglovagoknak, mert a bera-
gadt, felizzott fék szikrákat hányt, fo-
lyamatosan avartüzet kockáztatva.

A törzszászlós alkalomadtán szá-
mítógépes játékokkal múlatja az 
időt, s talán nem meglepő, hogy a 
gondolkodtató, stratégiai fajtát ré-
szesíti előnyben. Hiszen vallja: mun-
ka közben a tűzoltónak a fejét leg-
alább annyira használnia kell, mint 
a kezét.

– Nincs két egyforma káreset, ezért 
pontosan nem is lehet kiszámítani, 
mi történik egy-egy veszélyesebb 
helyzetben – magyarázza Kecskés 
Sándor. – Fontos, hogy az ember tud-
jon improvizálni.

Kecskés Sándor húsz éve szolgálja Kőbányát

Volt rendőrből
az év tűzoltója
Idén másodszor adta át a 
Kőbánya Tűzvédelméért 
Közalapítvány és a Kőbá-
nyai Önkormányzat az 
év tűzoltója, valamint a 
kiváló tűzoltó címeket.

Kecskés Sándor a kiszámíthatóság miatt 
választotta a tűzoltóságot
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– „Évi százötven fellépés”, áll 
új regénye, a Levágott fül be-
mutatkozószövegében. Nem 
mondanám pihentető élet-
formának, főleg hogy hét éve 
stroke-ja volt.
– Szeretek írni, kismillió szto-
ri jön szembe velem. Szeretem 
eleven hangon eljuttatni a lelkes 
közönséghez, amit a műhelyben 
alkottam. Igyekszem vigyáz-
ni is magamra, sporttal, az ad-

minisztrációt „kiszervezve”. 
Olyan vagyok, mint a moto-
ros, aki felcsap pizzafutárnak, 
így egész nap száguld, melles-
leg még az ételt is kiviszi.

– Számtalan más munka 
mellett már a 47. kötetnél 
jár. Ezt a hat gyermek mel-
lett hogyan lehetett megol-
dani?

– Egy körinterjúban meg-
kérdeztek tíz kortárs írót-köl-
tőt az alkotási körülményeik-
ről. Legtöbben azt nyilatkoz-
ták, ha már a légy megzizzen, 
képtelenek írni. Te jó ég, ha én 
ilyen lennék, egy sort sem ír-
tam volna. Bár négyen már 
kirepültek, régen megszokott 
volt, hogy jó adag gyerek ug-
rált körülöttem. Viszont ins-
pirált az élénk tekintetük.

– Az említett könyv fősze-
replőjét, a 17 éves fiút Simon 
fia ihlette?

– Magam és mások kamasz-
történeteit is beleraktam a 
főhősbe, aki talál egy levá-
gott emberi fület házuk ab-
lakpárkányán. Kinek mutas-
sa? Rendőrnek? Tanárnak? 
Szülőnek? Barátnak? Tesó-
nak? Vagy inkább nyomoz-
zon utána? Nagy dilemmák 
egy lázadó diáknak. Rendőr-
ségi ügy kerekedik az egész-
ből, ámokfutás. Megismeri a 
bűnt, amely közelről nem túl 
mókás dolog. 

– És a másik szereplő? 
– Jogos a kérdés, va n a 

könyv ben egy vak lány is, aki 

kikéri magának, hogy kímél-
jék, pátyolgassák, esélyegyen-
lősködjenek vele. Nagyon ke-
mény családi története van, 
édesanyját elveszti, maga is 
egy durva betegségen megy 
át, és véres közelharcban vív 
meg élete értelméért. Így az-
tán nem tűri, hogy a segítő-
készség nevében odacibálják 
egy vak férfihoz, akit nem is 
ismer. Vagy hogy átkísérjék a 
zebrán, amikor nem is akar át-
menni. Hogy milyen kapcsolat 
van a két fiatal közt, az a könyv 
egyik titka.

– A könyv egyik hőse egy 
dzsúdótanár. Édesapja, Oláh 
János József Attila-díjas köl-
tő is az volt egy időben. 

– Én is tartottam cselgáncs-
edzéseket. Otthonos ez a vi-
lág, éppen ezért dobtam bele 
főszereplőmet is. Ráadásul a 
kamasz mindig az egyensúlyt 
keresi a megboruló rendszer-
ben. Saját arcát akarja kiküz-
deni. A dzsúdó is az egyen-
súlyról szól. A regény végére a 
bűnügyre is fény derül, krimi 
a könyv, de talán több is annál.

– A Kőbányai Könyvtár fel-
újítására korábban ön írt 
verset, amely az intézmény 
falát díszíti. Milyen érzés volt 
újra idelátogatni?

–Dorottya lányom a Kőbá-
nyai Zenei Stúdió növendéke, 
míg Sinha Robi az Újhegyi la-
kótelepen nőtt fel. Vagyis Kő-
bánya nemcsak nekem, mind-
hármunknak hazai pálya.

A költő és lánya együtt lépett fel Kőbányán

Emberszabás magyar 
módra címmel tartott 
Lackfi János közös estet 
lányával, Dorottyával, és 
Sinha Róbert gitárművész-
szel a Kőbányai Könyvtár-
ban. Az irodalmár hol ton-
zúrájáról szóló verssel, 
hol humoros történetek-
kel szórakoztatta a nagy-
érdeműt. Az est az önkor-
mányzat támogatásával 
díjtalan volt, a József At-
tila-díjas költőt Weeber 
Tibor alpolgármester kö-
szöntötte. A látogatás al-
kalmából Lackfi Jánossal 
beszélgettünk.

PROGRAMAJÁNLÓSZOMORÚ VASÁRNAPSeress Rezső-emlékműsorJanuár 12-én (szombat) 15 órakor a KőrösibenVASÁRNAPI TÁNCPARTIZenés-táncos összejövetelJanuár 13-án és 27-én 15 órától a Kőrösiben
SKÓT MÁMOR
Kétrészes vígjáték Ivancsics Ilona és Színtársai előadásábanJanuár 20-án (vasárnap) 15 órakor a Kőrösiben

ÚRINŐ KIADÓ
Zenés kabaré a Pódium Színház előadásában
Január 26-án (szombat) 18 órakor a KÖSZI-ben

HELYTÖRTÉNETI ELŐADÁSa kőbányai sertéskereskedők világáról a távírászat tükrébenJanuár 31-én (csütörtök) 17 órakor a Kőrösiben

HAMUPIPŐKE
Zenés mesejáték a Pódium Színház előadásában
Február 6-án (szerda) 10 órakor, Újhegy Nagyterem

LÉGY JÓ MINDHALÁLIGMusical a Mezőcsáti Színtársulat előadásában
Február 9-én (szombat) 18 órakor a Kőrösiben

GŐGÖS GÚNÁR GEDEON – LIBABÁL
A Veronaki nagyzenekar családi koncertje
Február 10-én (vasárnap) 11 órakor a Kőrösiben

Versfaragás 
Lackfi módra

Nemcsak a KÖSZI nagyterme, ha-
nem az adományoknak kihelyezett 
üveggömb is megtelt az idei Adjunk 
a húroknak… és a Rászorulóknak is! 
elnevezésű jótékonysági koncerten, 
aminek köszönhetően közel 3,8 mil-
lió forinttal tudják támogatni kőbá-
nyai és kispesti gyerekek nyaralását 
dr. György Istvánék. Budapest kor-
mánymegbízottja és profi zenész-
társai immár nyolcadik alkalommal 
csaptak a húrok közé jó ügy érdeké-
ben. A 2011 óta minden évben meg-
rendezett, mindig remek hangula-
tú koncertre érkező felajánlások-
nak köszönhetően így már mintegy 
24 millió forintot fordíthattak jó-
tékony célra. Korábban segítették 
többek között a nehéz sorsú gyere-
keket és családokat, vagy az otthon-
ban élő időseket is, az utóbbi négy 

alkalommal pedig gyermekek nyá-
ri táborozását támogatták.

– Így tudunk a legtöbb családnak 
segíteni, támogatást nyújtani – árul-
ta el dr. György István, aki hozzá-
tette: az elmúlt három évben több 
mint hatszáz kőbányai és kispesti 
gyerek számára adtak át fejenként 
10-15 ezer forintos táborozási támo-
gatást.

A kormánymegbízott a hagyomá-
nyoknak megfelelően Póka Egon 
basszusgitárossal, Szakadáti Má-
tyás dobossal, ifj. Tornóczky Fe-
renc szólógitárossal és Sipeki Zol-
tánnal, Zorán gitárosával adtak elő 
olyan slágereket, mint a Gedeon bá-
csi, Újra itt van a nagy csapat, vagy 
a Kell ott fenn egy ország, a vokál-
ban pedig a Kőbányai Zenei Stúdió 
fiataljai voltak segítségükre.

Több száz pá lyá-
zati munka közül 
egy kőbányai iro-
dalmár, Varga Júlia 
(képünkön) novellá-
ja nyerte idén a 100 
szóban Budapest tör-
ténetíró pályázatot.

– Soha nem nyer-
tem hasonló pályá-

zatot, így eleinte nem 
is érdekelt a lehető-
ség, de végül egy nappal a határidő lejárta 
előtt megírtam a novellát – mondta Var-
ga Júlia, aki „lelkes mindenesként” írja le 
magát, amikor a szakmája felől érdeklő-
dünk. A fiatal hölgy költő, művelődésszer-
vező, újságíró, de elvállal lakásfelújításo-
kat is, miközben a rendezvények és színi-
előadások helyszínéül szolgáló Attention! 
nevű klub ügyeit intézi.

Formanyomtatvány című írásával görbe 
tükröt állít a lakóközösségek elé. Egyrészt 

bemutatja, melyek azok a szokások, ame-

lyek az együttélést megnehezítik, illetve ki-
figurázza, hogy személyes találkozás helyett 
gyakran csak kiragasztott plakátokkal kö-
zölnek egymással fontos tényeket a lakók.

A legjobb műveket a zsűri oklevéllel és 
pénzjutalommal díjazta, és az első három 
helyezett szerzeményét meg is zenésítették.

Kerületi novella 
fővárosi 
sikere

Formanyomtatvány
T. Lakók!
Ezúton szeretnénk értesíteni Önöket, 
hogy tizedikén beköltöztünk a 2/B lakás-
ba, és a konfliktusok elkerülése végett je-
leznénk, hogy három gyerekünk van, két 
kutyánk, másfél macskánk, pár tucat 
madárpókunk és egerünk, rendelkezünk 
egy szenilis anyóssal, aki általában nem 
talál haza, iszunk és dohányzunk, han-
gosan szeretjük hallgatni a technót, ked-
venc ételeinket (curry, hal, fokhagyma) 
rendszeresen nyitott ablaknál készítjük, 
a lakásból hostelt fogunk csinálni fiatal 
külföldieknek, mert szeretjük, ha van 
élet a gangon, és üvöltve veszekszünk.

Ebből ugyan semmi nem igaz – de a 
következő fél évben felújítunk, elnézést a 
kellemetlenségekért. Csak gondoljanak 
arra, hogy lehetne rosszabb.

Köszönettel:
az új lakók

Közel négymilliót
zenéltek össze

A kormánymegbízott immár nyolcadik alkalommal 
csapott a húrok közé jó ügy érdekében

Apa és lánya

A költő a 
könyvtárban 
dedikált is

Az előadás mindenki arcára 
mosolyt fakasztott

Dr. György Istvánék kerületi gyerekeknek gyűjtöttek

– Mit hallhat a közönség a Kő-
rösiben?
– Igazi férfikoszorú körében 
lépek fel, az István a királyból 
Pesák Ádám István, én pedig 
Réka szerepét éneklem, továb-
bá a legkarakteresebb dalok a 
Jézus Krisztus szupersztárból 
vagy a Mamma Mia!-ból is mű-
soron lesznek. De a Madáchban 
játszott Rocksuli egyik balla-
dája is elhangzik, ezt még nem 
adtam elő a színházon kívül.

– Szülei zenészek, Ausztrá-
liában, Kanadában és Japán-
ban is élt. Ez segítette a zenei 
pályán?

– Édesa nyá m énekesnő, 
édesapám dzsesszzenész, en-
nek köszönhetem, hogy sokféle 
zenei stílusban otthon vagyok. 
De amikor a középiskola után 
hazajöttem Magyarországra, 
hoztam magammal egy jókora 
akcentust, ami a Színművésze-
ti Egyetemen nagyban nehezí-
tette a prózai szakra való beju-

tásomat. De a musical 

szakon nem volt kérdés: át-
száguldottam a háromkörös 
felvételin.

– A prózai szerepek sem 
kerülték el, úgy egy tucat 
játék-, illetve tévéfilmben 
tűnt fel.

– Igen, de aki igazán meg 
szeretné ismerni a munkás-
ságomat és a személyisége-
met, az inkább a Madách-
ban nézzen meg nagyobb vo-
lumenű drámai szerepekben 
és vígjátékokban, ilyenek je-
lenleg például a Rocksu-
li vagy a Mamma Mia! Szá-
momra már a minőségi, el-
mélyült munka fontosabb, 
mint a felkérések mennyi-
sége. Nem lehet a sikert ész 
nélkül hajszolni. Nekem en-
nél fontosabbak a barátok, az 
otthonom, vagy hogy legyen 
időm a feltöltődésre. Bár ha 
egy filmben egy szerethető, ér-
zelmes karaktert tudnék alakí-
tani, az elől a felkérés elől nem 
ugranék el.

– Más bőrébe nem sze-
ret bújni?

–  A  s z í -
nész olykor a 
szerepekben 

a saját trau-
máit oldja fel. 
Amióta az ön-

ismeret útjá-
ra léptem, az-
óta nem élve-

zem annyira a szélsőséges sze-
repeket. Nemrég mentálhigié-
nés segítői képesítést szerez-
tem a Károli Gáspár Egyete-
men, és azóta jobban átlátom a 
saját élethelyzeteimet, konflik-
tusaimat, problémáimat.

– Ezt a tudást máshol is ka-
matoztatja?

– Gyakorlatilag Kőbányán is, 
hiszen a rendőrség minden év-
ben megrendezi a középiskolá-
soknak szóló Krimit tud? bűn-
megelőzési vetélkedőt a Mag-
lódi úti Fővárosi Büntetés-vég-

rehajtási Intézetben, és a szak-
mai és művészeti zsűriben idén 
másodszor is helyet kaptam. 
Valamint válságba jutott embe-
reknek tartok úgynevezett ülé-
seket, ahol a segítő beszélgetés 
módszerét használva ismerhe-
tik fel, hogyan őrizhetik meg 
lelki egészségüket. Jelenleg az 
Óbudai Anyapontban dolgo-
zom heti egy napot, de saj-
nos csak ennyit, mert az 
újjáalakult Club 54 ze-
nekarom és a színház töl-
ti ki most elsősorban az időmet.

Immár 67. előadását tartja a Musical Plusz január 13-án 14 órakor a Kőrösiben, az előadók között – egyedüli hölgyként – Gallusz Ni-
kolett is Kőbányára látogat. A Madách Színház társulatával a színművésznő az ősszel mutatta be Andrew Lloyd Webber nagy si-
kerű musicaljét, a Rocksulit. A vidám darabban Rosalie-t, a szigorú magániskola igazgatónőjét alakítja, és kalandos körülmények 
között felvesz tanárnak egy leégett gitárost, aki a háta mögött a klasszikus zene helyett rockra tanítja a nebulókat – azok legna-
gyobb örömére.

A Club 54 
zenekar 
tavaly 
újjáalakult

A Madách Színház művészének a lelki egyensúly fontosabb a siker hajszolásánál

Gallusz Nikolett 
önmagát adja
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Kedves olvasóinknak Arany János szavaival kívánunk minden jót 2019-re.
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Töltse ki az ábrákat 1-től 9-ig ter-
jedő egész számokkal úgy, hogy 
az összes sorban, oszlopban 
minden szám csak egyszer sze-
repeljen.

SZU
DO
KU

Hónapról hónapra felkérünk egy 
kőbányai óvodát, hogy írja meg 
azt a népmesét vagy azt a saját 
„költésű” mesét, amit az oda járó 
gyerekek a legjobban szeretnek. 
A kicsik kedvenc történetét most 
a Kőbányai Gézengúz Óvoda 
küldte el. Vidáné Neuspiller Judit 
óvodapedagógus meséjét Timku 
Norina kiscsoportos óvodás fény-
képével és „Karcsikával”, a ked-
venc kutyájával illusztráltuk.

Melyik árnyék tartozik a hóemberhez?

Egyszer volt, hol nem volt,
egér farka hosszú volt.
Cirmos cica dorombolt,
mit mesélek, igaz volt.

Kőbányai óvodában,
GÉZENGÚZOK csapatában,
volt egy kislány, Norcika.
Zöld csoportos kislányka.

Ment egy reggel óvodába,
overallban, hócsizmában,
kesztyűjében, sáljában,
rózsaszínű sapkájában.

Mert bizony e reggelen,
fehér hó hullt rengeteg.
Hó lepte a Gém utcát,
végig, merre a szem ellát.

Plüsskutyájával hóna alatt
Ment oviba, szinte szaladt.
Pillanatot nem figyelt, 
s jaj, kedvenc játéka odalett.

Eltűnt a hóban, el bizony,
hová lett, sajnos nem tudom.
Norcika ült csoportjában csendesen,
s nem volt biz most egy szava sem.

Kérdezték az óvó nénik,
mert az okot ők sem értik:
– Mi a baj, Norcika? 
Szomorú vagy, s hallgatag.

Eltört a mécses, sírt Norcika:
– Elveszett a Karcsika! 
Útközben elejtettem,
s nem találom azóta sem.

– Ki az a Karcsika?
– Az egy kis plüsskutya. 
A nagymamámtól kaptam,
mikor még icipici voltam.

Az óvó néniknek ekkor 
jó ötlete támadt.
Előhozták a gyerekeknek 
a vastag téli ruhákat.

Közösen az óvó nénikkel elindultak,
kutatóexpedíciót indítottak.
Óvodában s az utcában,
Kerestek, kutattak, mindahányan.

Eközben a plüsskutya, Karcsika,
az út mellett a nagy hóban
felébredt, s így ugatott:
– Vau, vau, hol vagyok?

Meglátta a cirmos cica, 
nagy bátran így hívogatta:
– Miau, miau, jó lenne veled játszani,
hóból ki sem látszani!

– Jól van, megyek, kiscica,
fussál, én meg elkaplak.
Elöl futott a cica,
nyomában a plüsskutya.

Úgy szaladtak, hogy
észre sem vették,
véletlenül még egy
hóember kalapját is leverték.

– Halljátok-e, gyerekek,
óvatosabban menjetek!
Kalapomat levertétek,
és még elnézést sem kértek?

– Bocsánatot kérünk – mondták,
s visszatették rá a piros kalapját.
A hóember szíve átmelegedett,
ahogy elnézte az ijedt állatgyermekeket.

– Nézzétek, a fa tövében egy szánkó,
üljetek rá, mert jó nagy a hó,
s repüljetek inkább le a dombról,
akkor nem kell elbúcsúznom 
a kalapomtól.

Repült is a szánkó a dombról le,
egyenesen bele egy gödörbe.
Sírt a kutya meg a cica,
Átázott a plüss s a bunda.

A gödörben ott aludt 
hóvárában Janó, a hómanó,
felébredt, mikor rázúdult, 
mint egy hólavina, a kis szánkó.

Menekült a hó alól, hó, ha, hó!
Ijedten szólt Janó, a hómanó:
– Ejnye, ti meg merre jártok,
más utat nem találtok?
 
– Segíts rajtunk, hómanó,
ázunk, fázunk, a bundánk is csupa hó,
elment a kedvünk a játéktól,
a gödörből kijutni volna jó.

Így szólt ekkor Janó, a hómanó:
– Minden kincsem elvitte a hó.
Nem maradt már másom, 
csak egy hómaró.

Hogy segíthetnék rajtatok? 
Eszembe jutott valami, hátha…
Gyertek, üljetek csak fel rája,
s biztosan hazaértek vacsorára.

Elindult nagy robogással,
hókotrással, a hómaró.
Rajta ült a kutya, cica 
és Janó, a hómanó.

Meghallotta a robogást,
ugatást, nyávogást,
Petike, ki szintén 
kiscsoportos óvodás.

– Hiszen én ezt a kutyát ismerem,
Karcsika az, ez nem lehet véletlen.
Téged keres az egész óvoda,
Apraja-nagyja, mindenki, aki jár oda.

Itt várjatok, el ne mozduljatok!
semmi rosszban ne sántikáljatok.
Mindjárt ide is hívom Norcikát,
Ki egész nap kereste kutyáját.

Közben sok idő eltelt, beesteledett,
Az óvodában a híre is elterjedt,
Meglett az elveszett kiskutya,
Minden gyermek izgatottan szaladt oda.

Norcika is gyorsan szedte a lábát,
végre újra láthatja kedvenc kis kutyáját.

Nagyot nevetve csapta össze tenyerét,
mikor meglátta az elázott kedvencét.

– Karcsika, drága kiskutyám,
nagyon-nagyon hiányoztál!
Hová lettél, merre mentél,
Milyen ázott, sáros lettél!

S átölelte plüsskutyáját,
meglátta ekkor annak új barátját.
– Nicsak, egy árva kiscica.
Ki legyen a gazdája?

Minden gyermek jelentkezett:
– Én szeretnék, én lehetek?
A cica odabújt a kutya mellé,
nem találta másnál helyét.

Norcika őt is felemelte!
Soha többé el nem engedte.
– Vigyázok rátok ezután,
Kiskutyám és kiscicám!

Egyszer volt, hol nem volt,
egér farka hosszú volt.
Cirmos cica dorombolt,
mit meséltem, igaz volt.

Norcika 
és Karcsika

Kőbánya új lakói
Várjuk a ko-
banyaihi-
rek.szerk@
gmail.com 
címre a ke-
rületi babák-
ról készült, jó 
minőségű fo-
tókat, és hoz-
zá néhány 
sort, amely 
tartalmazza 
az egyéves-
nél fiatalabb 
csecsemő 
nevét, szüle-
tési dátumát, 
valamint egy, 
legfeljebb 
kétmondatos 
jellemzést. 
A tárgyban 
kérjük, jelez-
ze a rovat cí-
mét: Kőbá-
nya új lakói.

„Bajkai Bianka Dóra vagyok, 2018. július 19-én születtem. A csodálatos sze-
mem és bájos mosolyom, azt hiszem, elég arra, hogy Anya, Apa és az én 
drága nővérkém mindent megtegyenek nekem, amit csak szeretnék.”
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Lebilincselő 
köny v jelent 
meg a futás-
ról egy kőbá-
nyai kétgyer-
mekes anyu-
k a ,  K o n d o r 
Boglárka tol-
lából. A saját 
történeteken 
alapuló Min-
dig csak előre! 
című könyvet 

a Magyar Labdarúgó Szövetség jogásza 
kőbányai ihletésű gondolatokkal is meg-
spékelte, pozitívan értékelve az elmúlt 
évek sportfejlesztéseit. A szerző ugyan-
is nemcsak kerületünk lakója, de építője 
is, hiszen az MLSZ pályázatain keresz-
tül több kerületi műfüves pálya megépí-
tésénél bábáskodott.

– Azért kezdtem futni, hogy legyen ál-
lóképességem a labdarúgáshoz – mond-
ta Kondor Boglárka. – Hamar kiderült, 
hogy a futás az igazi szabadság, a csa-
lád mellett ez lett számomra az „én-idő”, 
vagyis amikor magam lehettem a gon-
dolataimmal. Már az első verseny be-
szippantott, új élet kezdődött.

A szerző leírja, öt év alatt hogyan ala-
kította át mindennapjait új hobbija. 
Mint állítja, a futáshoz nem kell tehet-
ség és sportmúlt, csak kitartás és szor-
galom. Megemlékezik a kezdeti nehé-
zségekről, elbizonytalanodásokról és a 
sikerekről. Kiderül, hogy az igazi ered-
mény nem az edzettség, a néhány kiló 
leadása vagy a maratoni részvétel lett. 
Hanem hogy elvált anyukaként kiutat 
lel a legmélyebb gödörből is; egyensúlyt 
alakít ki a család, a munka és a sport kö-
zött – és a futással nemcsak új párt ta-
lál, de barátságokat köt, összetartó kö-
zösség tagjává válik.

Rokonok, barátok és a sportszere-
tő közönség teljesen megtöltötték 
a Kőrösi színháztermét a KTC-Vuel-
ta Sportegyesület ritmikus gimnasz-
tika szakosztályának év végi gálá-
ján. A kétórás programon az egye-
sület legkisebb tanfolyamos növen-
dékeitől (a legfiatalabb négyéves se 
volt) a felnőtt versenyzőkig össze-
sen 170-en léptek fel.

A közönséget Ladányi Beatrix szak-
osztályvezető és Eisenkrammer Ká-
roly, az egyesület elnöke mellett 
dr. Pap Sándor alpolgármester kö-
szöntötte.

– A Kőbányai Önkormányzat büsz-
ke arra, hogy egy ilyen célt támo-
gathat, és hogy a mozgás ajándékát 
egy picit mi is odaadhatjuk az ilyen 
kicsik gyermekeknek – mondta dr. 
Pap Sándor.

A huszonöt hosszabb-rövidebb elő-
adás témaköre az „álomvilág” volt, 
így koreográfiáikban a fiatalok szá-
moltak bárányokat, felelevenítették 

Alice kalandjait Csodaországba, vagy 
éppen a Csipkerózsika egyes jelene-
teit. A humort sem nélkülöző előadá-
sokat rövid időre díjátadó szakította 
félbe: a klub vezetői az év legeredmé-
nyesebb sportolóit hívták a színpad-
ra. Mivel a KTC-Vuelta az országos 
versenyeken szép számmal hozza a 
dobogós helyezéseket, így összesen 
tizenegyszer gratulálhattak a kitűnő 
eredményekhez a legjobbaknak.

A rendezvény háziasszonyának, 
Ladányi Beatrixnek azonban az est 
végén rövid időre kicsúszott az irá-
nyítás a kezéből – a gyerekek önál-
lósították magukat. Mint kiderült, 
a szakosztályvezetőnek a versenyt 
megelőző nap volt a születésnapja, 
így a KTC-s sportolók egy-egy szál 
virággal köszöntötték, valamint egy 
rövidfilmmel is kedveskedtek, ami a 
közönséget is egészen lázba hozta, 
hiszen a néhány perces bejátszás a 
szakosztály elmúlt egy évének neve-
zetes pillanatait elevenítette fel.

Közel négyezren vettek részt 
a tavalyi Mozdulj Kőbánya! 
programjain, derült ki a szer-
vező Kocsis Sándor Sport-
központ összesített adatai-
ból. A februártól november 
közepéig tartó versenysoro-
zatnak összesen kilenc állomá-
sa volt, s a lapunk számításai szerint 
mintegy nyolcezer órán keresztül kor-
csolyáztak, futottak, gyalogoltak, ke-
rékpároztak, sétáltak, kikapcsolódtak, 
vagy éppen ismerkedtek a mozgáskor-
látozottak sportolási lehetőségeivel a 
kőbányaiak. A leginkább embert pró-
báló esemény talán az isaszegi kerék-
pártúra volt, ezen majdnem ötszázan 
vágtak neki a 60 kilométeres távnak – 

s így több mint húszezer kilomé-
tert tekertek. A kihívás nap-

ján, valamint a rekordkísér-
let napján viszont a futók re-
mekeltek, ők majdnem hat-

ezer kilométert tettek meg az 
Óhegy park rekortánján.

A programokon résztvevők pon-
tokat gyűjthettek egy külön füzetbe, s 
az aktivitásuktól függően február 14-én 
17 órakor, az év kőbányai sportolóinak 
megválasztásán sorsolásokon vehetnek 
részt. A gálán sportszerek, felszerelé-
sek mellett wellnesshétvégék is gazdá-
ra találnak. A nyereményeket a sorso-
láskor kell átvenni, így az értékes díja-
kat csak azok vihetik haza, akik a gálá-
ra ellátogatnak.

Rohanás 
az új életbe

Ezrek mozdultak meg

Telt házas gálán a KTC ritmikus gimnasztikásai

Sikeres esztendőt tudhat maga mögött a KTC-Vuelta rit-
mikus gimnasztika szakosztálya, amelynek 170 sportolója lépett 
fel a Kőrösi színháztermében.

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:

Évzárás 
ritmusra

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

KÖSZÖNTSÜK
EGYÜTT AZ
ÉV SPORTOLÓJÁT!
A Kőbányai Önkormányzat 2018-ban is 
odaítélte a Kőbánya Sportolója díjat,
amelynek ünnepélyes átadására szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!

Időpont:

2019. február 14. (csütörtök) 17 óra
Helyszín:

Kőrösi Kulturális Központ
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)

A gálán kerül sor a 2018-as Mozdulj Kőbánya! programsorozat 
díjainak, értékes nyereményeinek sorsolására is!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

A BELÉPÉS DÍJTALAN!




