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Felértékelődik
a kerület

A helyi fejlesztések 
is húzzák az 
ingatlanárakat

Ady Endre úgy újította meg a költői nyelvet, 
hogy modernsége egyúttal a magyar hagyo-
mány hangján szól. A száz éve eltávozott iro-
dalmár jelentőségéről Eisemann György iro-
dalomtörténésszel beszélgettünk.

Január végén sor került a Hely-
történeti Gyűjtemény új épüle-
tének műszaki átvételére. Így a 
Kőbánya múltját bemutató tár-
lat hamarosan méltó helyére, 
a Füzér utca 32. alatti 135 éves 
épületbe kerül.

Száz éve hunyt el
az újító költő

7. oldal

2. oldal

Finisbe ért a
helytörténeti
tárlat építése

Négy év alatt közel megduplázódott a kerületi ingatlanok 
értéke, a növekedés bizonyos lakástípusok esetén gyor-
sabb, mint a főváros legtöbb részén. A drágulás egyik 
oka, hogy Kőbánya a folyamatos fejlesztéseknek hála 
egyre vonzóbb. 4–5. oldal

Kőbánya idén is a forrásmegosz-
tás nyertese, derült ki a képvi-
selő-testület legutóbbi ülésén. 
A kerület Budapesttől ebben az 
évben 600 millió forinttal szá-
míthat több iparűzésiadó-bevé-
telre, mint 2018-ban.

Csúcsra jár
a fővárosi
adóbevétel

2. oldal

Cserháti Zsuzsa és Máté Pé-
ter örökzöld slágereit ének-
li Szinetár Dóra a Kőrösiben 
március 9-én a két legendás 
előadó emlékestjén. Az éne-
kes-színésznővel a társadal-
mi szerepvállalás fontosságá-
ról is beszélgettünk.

Az eddigi legbővebb és talán legváltozatosabb Kőbá-
nyai Kalendáriumot vehetik kezükbe a kerületi lako-
sok. Az évkönyv receptek, érdekességek, közéleti in-
formációk gyűjteménye, de meséket és különleges in-
terjúkat is rejt.

Még több érdekesség
a kalendáriumban

12–13. oldal

Szinetár
Dóra
a Kőrösi
színpadán

3. oldal

Apró bronz kukoricacsöveket, borospince-le-
járókat, bányászeszközöket fedezhetnek fel a 
járókelők az épülő Újhegyi sétányon. Az alko-
tások Kőbánya történelmére emlékeztetik az 
arra járókat. 10. oldal

Miniszobrok az 
épülő sétányon

Jeges nappal indul 2019-ben a Mozdulj Kőbánya! 16. oldal
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Hírek 

Öt kiló 
kábítószer
Házkutatást tartottak egy 
45 éves férfi kőbányai la-
kásán a rendőrök, miután 
olyan információt kaptak, 
hogy a gyanús lakó rend-
szeresen kábítószert árul 
az otthonában. A nyomo-
zók a férfi elfogása után át-
kutatták a lakást, és több 
mint öt kilogramm kábí-
tószergyanús fehér port, 
734 gramm további port, 

valamint 173 gramm 
kristályos anyagot 
találtak.

Életmentés 
a buszon
Egy éjszakai szolgá-
lat után hazafelé tar-
tó fiatal mentőápo-
ló mentette meg egy 
utas életét az egyik 
kőbányai buszon. Mi-
után a férfi légzése 
leállt, a mentős első-
segélyben részesítet-
te, s mivel tudta, hol 
található a közelben 

félautoma-
ta defibril-
látor, egyik 
segítője el-
szaladt érte. 
A gyors ellá-
tásnak és az 
elektrosokk-
nak köszön-
hetően si-
került végül 
stabil álla-
potban kór-
házba szállí-
tani a férfit.

A POLGÁRMESTER LEVELE

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

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Kedves Kőbányaiak!
A minap a kezembe került a 2015. feb ruári 

Kőbányai Hírek, benne az éppen négy év-
vel ezelőtti levelemmel. Akkor azt írtam 
Önöknek, a városvezetés azért dolgo-
zik, hogy otthonunk különlegességéhez, 
egyedi értékeihez méltó megítélésben 

részesüljön; Kőbánya Budapesten belül 
is betölthesse az őt megillető helyet. Olyan 

kerületté váljon, amely azok számára is vonzó 
célpont, akik lakó- vagy munkahelyet keresnek.

Azt hiszem, méltán mondhatom, hogy ez alatt a négy esztendő 
alatt e téren is nagy utat tettünk meg. A számok nem hazudnak, és 
az ország egyik legnagyobb ingatlanközvetítőjének adatai szerint 
a kőbányai lakásárak növekedése az elsők között van Budapesten. 
A munkahelyek gyarapodásával ugyanis vonzóbb lett a kerület, 
felértékelődött, hiszen az elmúlt évek beruházásainak köszönhe-
tően az életminőség is javult, sokakat arra ösztönözve, hogy la-
kóhelyüknek is Kőbányát válasszák. Az idetelepülő cégeknek kö-
szönhetően egyre több helyi adó folyik be, és Kőbánya a főváros-
tól járó forrásmegosztásnak is nyertese évről évre. Ebben az esz-
tendőben több mint 600 millió forinttal többre számíthat kerüle-
tünk Budapesttől, mint tavaly, vagyis önkormányzatunk anyagi 
helyzete stabil, a fejlesztések háttere biztosított, terveink szerint 
haladhatunk tovább Kőbánya megújításával.

Bár több iparágban tréfásan azt mondják, januárban még a fű 
se nő, kerületünkre ez nem mondható el, Kőbányán a növekedés 
folyamatos. Éppen január utolsó napján történt meg a Helytörté-
neti Gyűjtemény új épületének műszaki átadása a Füzér utcában. 
A Liget téren idén már nem a szolgáltatóház betonszörnye áll, ha-
nem zöld felület fogadja a kerület egyik legforgalmasabb részén 
közlekedőket. Hamarosan a felújított Újhegyi sétányt is átadhat-
juk, és még folytathatnám a sort, többek között az Újhegyi Uszoda 
rekonstrukciójával vagy az Északi Járműjavítóban zajló építke-
zésekkel.

Viszont nemcsak a kerület fejlesztésében elért közös eredmé-
nyeinket kell számontartanunk, hanem azok teljesítményét is, 

akik saját erőfeszítésükből alkottak maradandót. Éppen ezért 
sok szeretettel hívok minden érdeklődőt február 14-én 17 órára a 

Kőrösi Kulturális Központba, a Kőbánya Sportolója díj átadásá-
ra. Örömmel értesítem továbbá a sportbarátokat, hogy az idén is 

folytatjuk Mozdulj Kőbánya eseménysorozatunkat. Elsőként a Je-
ges Napon találkozhatunk március 9-én 10 órától, az Ihász utcai 
jégpályán! Szeretettel várom Önöket! 
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Kőbányai gimnázium is beke-
rült a Heti Világgazdaság című 
lap A 100 legjobb gimnázium 
2019 című kiadványába. A Kő-
bányai Szent László Gimnázi-
um az ország mintegy három-
száz iskolájának versenyében a 
42. helyen végzett.

Ahogy az előző években, úgy 
idén is olyan szempontok sze-
rint állt össze a rangsor, hogy 
a diákok hogyan szerepeltek a 
kompetenciaméréseken, illet-
ve milyen érettségi és felvételi 
eredményeket értek el. Az ösz-
szesítésből kiderült, hog y a 
Szent László a nyelvi érettsé-
gi eredmények tekintetében 
szerepelt kiemelkedően: e ka-
tegóriában a 11. legerősebb 
gimi lett.

– A diákok az első idegen 

nyelvet legalább heti öt órá-
ban tanulják, míg a másodi-
kat legalább három tanéven át 
heti négy órában – mondta el 
Sárkány Péter, az intézmény 
igazgatója. – Így az érettségi-
zők legalább egy, de inkább két 
középfokú nyelvvizsgát sze-
reznek. Viszont mivel két tan-
nyelvű intézmény a miénk, aki 
olaszt tanul, annál a felsőfokú 
bizonyítvány az elvárt szint.

Sárkány Péter szerint a si-
keres nyelvoktatáshoz a haté-
konyságra kellett helyezni leg-
inkább a hangsúlyt. Kitűnő ta-
nárokkal oktatnak, illetve a 
diá kok rengeteg csereprog-
ramban, külföldi ösztöndíjas 
képzésben vesznek részt, hogy 
a nyelvet idegen környezetben 
gyakorolhassák.

Csúcsgimnázium
a Szent László

Megjelent a 2019-es kerületi kiadvány

Kőbányai
Kalendárium
hetedszer is
Kő b á nya  e l m ú l t 
évének legemléke-
zetesebb pillanatait 
eleveníti fel a város 
ingyenes évkönyve.

Késely Ajna 
az év sportolója lett

Alapkőletétel 
a Boschnál

Görög farsang

Gumicsizma-hajítás 
a szenior tornán

Virágot osztott 
az önkormányzat

A munkások 
elbontották 
az állványt is

A szakemberek végeztek a festéssel is

Átadás-átvétel

A január 17-ei testületi ülés 
kezdetén D. Kovács Róbert An-
tal polgármester  szomorú kö-
telességének tett eleget, ami-
kor bejelentette, hogy január 
8-án elhunyt Jóga József, aki a 
város életében aktív szerepet 
vállalt. A néhai külsős bizott-
sági tag emléke előtt a képvi-
selők és a jelenlévők egyperces 
néma gyásszal tisztelegtek.

Az ülésen a képviselők elé 
került az az előterjesztés, 
amely a fővárost és a kerülete-
ket osztottan megillető adóbe-
vételekről szól. Az anyag sze-

rint Budapesten idén 287 mil-
liárd forint iparűzésiadó-be-
vétel várható, s ennek 46 szá-
zalékát a kerületek között kell 
szétosztani. A tervek szerint 
2019-ben ebből az összegből 
Kőbányát 6,23 milliárd forint 
illeti meg. A növekedés lát-
ványos, hiszen tavaly év ele-
jén 2018-ra még nem egészen 
5,6  milliárddal lehetett ter-
vezni – vagyis az emelkedés 
várhatóan 636 millió forint 
egyetlen esztendő alatt. De 
nem ez volt az egyetlen jó hír.

– Legutóbb, amikor decem-

berben tanácskoztunk, ar-
ról kaptunk hírt, hogy a helyi 
adóbevételeink a várthoz ké-
pest jelentősen nőttek – em-
lékeztetett D. Kovács Róbert 
Antal. – Ám az év végén még 
több mint 600 millió forint 
plusz iparűzésiadó-bevétel 
is érkezett, tehát december-
ben az előre tervezett bevéte-
lek több mint 1,2 milliárd fo-
rinttal nőttek. És most megint 
csak jó hír, hogy az idei forrás-
megosztás számai is azt mu-
tatják: a kerületet megillető 
iparűzésiadó-bevétel jelentős 

növekedést hoz ebben az esz-
tendőben – utalt az előterjesz-
tésre a polgármester.

Szintén a testület elé került 
az Óhegy Polgárőr Egyesület 
2018-as beszámolója. A szer-
vezetnek ezt azért kellett el-
készítenie, mert ebben az idő-
szakban a Kőbányai Önkor-
mányzat jelentősen, 4,4 mil-
lió forinttal támogatta. Mint 
a dokumentumból kiderült: az 
egyesület tagjai tavaly össze-
sen 3005 szolgálati órát teljesí-
tettek, a számukra biztosított 
három gépkocsival több mint 

tízezer kilométert járőröztek. 
A beszámoló összességében 
megállapította azt is: az egye-
sület a vállalásait végrehajtot-
ta – és ezzel a képviselők egy-
hangúlag értettek egyet.

Ellenvetés nélkül született 
döntés arról is, hogy a testület 
a Kőbányai Aprók Háza Óvo-
da épületében található, meg-
üresedett gondnoki lakást a 
lakásgazdálkodásból kivon-
ja. Ennek oka, hogy az önkor-
mányzat 4,5 millió forintból 
tornaszobát alakított ki a ki-
használatlan helyiségben.

Több pénz 
a fővárostól
Akárcsak a tavalyi utolsó, úgy az idei első testületi ülésen is jó hírek hangzot-
tak el a város gazdálkodásáról. A kerület Budapesttől idén 600 millió forinttal 
több iparűzésiadó-bevételre számíthat, mint 2018-ban.

Emelkedik a forrásmegosztás után járó adóbevétel
A KŐBÁNYÁT 
OSZTOTTAN 
MEGILLETŐ 
BEVÉTELEK 
ALAKULÁSA 
(TERVEZETT)

Műszaki átadás után
a Helytörténeti épülete

Finiséhez ért a Helytör-
téneti Gy űjtemény új 
épületének felújítása, ja-
nuár végén a műszaki át-
adás is megtörtént. Ez-
zel a gyűjtemény méltó 
helyére, a Füzér utca 32. alatti 135 éves 
épületbe kerülhet.

A műszaki átadással a szakemberek 
végeztek a falak és a csövek festésével, 
helyükre kerültek a lámpatestek, va-
lamint beüzemelték a hűtő-fűtő rend-
szert is. Ezzel párhuzamosan a belső 
udvaron a felújított tűzfal festése is be-
fejeződött, a munkások az állványzatot 
is elbontották.

A Füzér utca 32. alatt tavaly május-
ban kezdődtek a munkák, a beruhá-
zás értéke 320 millió forint. Az összeg 
nagy részét Kőbánya állja – 304 millió 
forintot –, míg a főváros a városreha-

bi l it á ciós keretb ő l 
14 millió forinttal járul 
a költségekhez.

A teljes munka kere-
tében a külső tér zöld 
belső udvarrá, közös-

ségi területté alakul át. A homlokzati 
részen a helyi építészeti védettség mi-
att a nyílászárók cseréje, valamint a 
bejárati kapuk felújítása az eredeti ál-
lapotnak megfelelően történik, ugyan-
ez vonatkozik az épület külső és belső 
burkolatára is. Az akadálymentesítés-
nek köszönhetően a tárlat a mozgásuk-
ban korlátozottak, a babakocsival érke-
ző szülők, nagyszülők számára is köny-
nyen megközelíthető lesz. A kivitelezők 
figyeltek arra is, hogy a kiállítóterek 
válaszfalai könnyen mozgathatók le-
gyenek, így a belső rész az igényeknek 
megfelelően könnyedén átalakítható.

Nagyszabású kutatást indít 
februárban a Kőbányai Ön-
kormányzat, hogy átfogó ké-
pet kapjon a kerületi lakosok, 
kőbányai intézményekben 

tanuló diákok és a szakem-
berek segítségével a drogfo-
gyasztásról.

– A kutatás fő témája a ke-
rü l e t ü n k b e n  e l ő fo r d u l ó 

drogfogyasztás jellemzői-
nek vizsgálata, beleértve a 
dohányzás, alkohol, gyógy-
szerek használata mellett 
az illegális kábítószer-hasz-

nálatot is – mondta el Szécsi 
Judit kutatásvezető. – Mind-
ez azért történik, hogy át-
fogó stratégia jöhessen lét-
re a számos családot érintő 

probléma kezelésére, a meg-
előző-gyógyító intézmények 
megfelelő működésére, a fej-
lesztési lehetőségek megha-
tározására.

Átfogó kutatás indul a kerületi droghelyzetről

Megjelent a 
2019-es Kő-
bányai Ka-
lendárium, 
a m i  a k á r -
csak a kerü-
let, maga is 
évr ő l  évre 

gyarapszik: a legfrissebb év-
könyv ugyanis már több mint 
250 oldalon tájékoztatja és 
szórakoztatja az olvasókat. 
A 2013 óta megjelenő kalen-
dáriumnak sorban ez a he-
tedik kiadása, s tematikájá-
ban a bevett felosztást köve-
ti: havi bontásban számol be a 
fontos eseményekről, a hóna-
pokhoz, évszakokhoz fűződő 
érdekességekről.

A szerkesztők nemcsak 
színesítettek, de némileg 
változtattak is a tartalmon. 
Természetesen Kőbánya 
gazdag múltjából minden 
hónapra jutnak szemelvé-

nyek, így megtudhatjuk, ho-
gyan ragadt a városra a Ve-
rébfalva gúnynév, vagy pon-
tosan hány néven is emle-
gették lakóhelyünket az el-

múlt évszázadokban. Nem 
hiányozhatnak az oldalakról 
a mesék, illetve a különleges 
receptek sem, míg az ünnepi 
menüsorokat azokkal a süte-
ményekkel zárhatjuk, ame-
lyekkel a kőbányai sütiverse-
nyek résztvevői kápráztatták 
el a zsűrit.

Az idei tematikában ze-
nei tabló is helyet kapott, így 
olyan érdekes, régi történe-
tek olvashatóak, mint a vi-
lág legrégebbi orgonájának 
megtalálása, vagy a zenei pá-
lyán jeles eredményeket el-
érő kőbányaiak biográfiája. 
A könyvajánló mellett pedig 
egy tucat, a kerület életéhez 
szorosan kötődő kőbányai 
polgár színes élettörténetét 
is megismerhetjük.

A kötet feleleveníti a kerület 
elmúlt esztendejének legem-
lékezetesebb pillanatait, de 
bepillantást nyújt a jövőbe is: 
egész évre szóló naptárként a 
fontos idei programokból ad 
ízelítőt, valamint a legfonto-
sabb közérdekű információk 
gyűjteményeként is szolgál.

Hamaro-
sa n név-
r e  s z ó l ó 

meghívót 
kapnak azok a kerület-

ben lakó 45–65 év közötti 
hölgyek, akiknek utolsó mam-
mográfiás vizsgálata óta két év 
eltelt – tájékoztatta lapunkat 
Budapest Főváros Kormány-
hivatala. A szűrővizsgálat díj-

mentes, jelentkezni április vé-
géig lehet a HT Medical Cen-
terben (1173 Pesti út 177.)

Az idejében felismert kis da-
ganatok mintegy 90 százaléka 
gyógyítható, és a szűréssel há-
rom halálesetből egy megelőz-
hető lenne. Az emlőrákos bete-
gek 80 százalékánál mammog-
ráfiai vizsgálattal kimutatha-
tó a betegség, viszont a még 

nagyobb biztonság érdekében 
fontos, hogy a nők két szűrő-
vizsgálat között is figyeljenek 
a testükre, és ha bármi vál-
tozást észlelnek, úgy fordul-
janak szakemberhez, házior-
voshoz.

Hazánkban 2015-ben 8300 
mellda ga natot dia g noszti-
záltak, a halálesetek száma 
2200 volt.

Ne adjon esélyt 
a melldaganatnak!
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Az elmúlt hetekben adta ki az 
OTP Jelzálogbank a Lakóingat-
lan Értéktérképet, amely szin-
tén arról árulkodik: Kőbánya 
felértékelődőben van. A tanul-
mány kimondja, hogy a főváros-
ban leginkább az eddig megfi-
zethető árú kerületek lakótelepi 
lakásai drágultak a tavalyi esz-
tendő első három negyedévében 

a három évvel azelőtti, vagyis 
2015-ös adatokhoz képest. A la-
kótelepek esetében – az érték-
térkép itt nemcsak a panelépíté-
sűeket sorolja ebbe a kategóriába 
– a kerületben több mint 90 szá-
zalékos volt a felértékelődés. Ez-
zel a fővárosban Kőbányát csak 
a XVII. kerület tudta orrhosszal 
megelőzni.

A z át la g m a g ya r na k eg yet-
len komoly értéktárg ya a la-
kása, így az ingatlanár-robba-
nás jelentősen növeli a vagyo-
nát. Sokan úgy gondolják, hogy 
ez holt tőke, ha az ember nem 
szándékozik eladni az ingat-
lant. Csakhogy ez utóbbi eset-
ben is járhat előnyökkel a drá-
gulás. A devizahiteles kataszt-
rófa alatt több tízezer család-
nak kellett megélnie azt, hogy 
hitelének tőkeösszege megug-
rott, s az ingatlan értéke már 
nem fedezte a tartozást. Az a 
vész, hog y sokan otthonukat 
vesztve még továbbra is tar-
toznának a banknak, elhárult 
az évekkel ezelőtt kezdődött 
drágulás miatt. Az áremelke-
dés jól jöhet annak is, aki la-
kásfelújítás miatt hitelfelvétel-
re kényszerül. Egy értékesebb 
lakásra a bankok szívesebben 
adnak kölcsönt, s ha a felvett 
összeghez képest a fedezet ér-
téke magas, úgy a hitelkonst-
rukció, s vele a törlesztőrész-
let mértéke is kedvezőbb lehet 
az adós számára.

A városfejlesztés az ingatlanárakban is megmutatkozik, közel dupláját érik a lakásaink, mint néhány éve

Egyre értékesebb a kerület
Élen a panel lakótelepek

Ki nyer
a nagyobb 
árakkal?

Ezüstérmes
lett Kőbánya

Lakótelepi lakások árváltozása fővárosi kerületenként
(2015. I–IX.–2018. I–IX. %)
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A grafikonok az éves átlag
árat mutatják, így az értékek 
kisebbek lehetnek cikkünk
ben említett, év végi állapotot 
tükröző átlagos panelárnál.
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Az Újhegyi 
lakótelep 
átlagos 
négyzet
méterárai
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A Gyakorló 
utcai 
lakótelep 
átlagos 
négyzet
méterárai

2015 2016 2017 2018

A TÉGLAÉPÍTÉSŰ 
LAKÁSOK ÁTLAGOS ÁRA 
(FT/NM)

261
EZER FORINT

291
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2015 2016 2017 2018

PANELLAKÁSOK
ÁTLAGOS ÁRA (FT/NM)

233
EZER FORINT

271
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314
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465
EZER FORINT

Forrás: Duna House

Az Újhegyi sétány 
felújítása az egész 
környéket felértékelte

Serbán Tímea

A panelek különösen 
népszerűek lettek
 az elmúlt években

A Mély-tó is vonzerővel bír

Nagyobb sebességbe kapcsolt 
Kőbánya az elmúlt években im-
már nemcsak a beruházások és 
felújítások terén, de az ingat-
lanárak emelkedését tekint-
ve is. Az egyik legnagyobb ma-
gyar ingatlanközvetítő, az or-
szágos hálózattal bíró Duna 
House számai alapján a lakás-
árak mind a téglaépítésű há-
zak, mind a panelek esetében 
megduplázódtak 2015 és 2018 
között. A Kőbányai Hírek kéré-
sére a cég összesítette a két la-
kástípus átlagos négyzetméter-
árait, és eszerint míg 2015-ben 
még csak 233 ezer forintot kós-
tált egy négyzetméternyi kőbá-
nyai panel, addig ez az érték ta-
valy év végén immár 465 ezer-
re emelkedett (+99,5 százalék). 
Ettől alig lemaradva változott a 
téglalakások ára: a négyzetmé-
terenkénti 261 ezer forintos ár 
88 százalékkal nőtt, 491 ezerre. 
A felértékelődés egyértelműen a 
kerület népszerűségének emel-
kedését jelenti, s számos ok áll 
a háttérben.

– A tendenciákból az látszik, 
hogy a kőbányai ingatlanárak 
elkezdtek felzárkózni a belsőbb 
kerületek szintjéhez – mond-
ta lapunknak Benedikt Károly, 
a Duna House  marketing és 
PR vezetője. – Egyrészt a bel-
ső részeken az ingatlanok na-
gyon megdrágultak, így a vá-
sárlók az eddig olcsóbb, a város-
központtól távolabb eső kerüle-
tek felé fordultak. Kőbánya eb-
ből a szempontból jó választás, 
hiszen eleve jók az adottságai, 
például kitűnő a kötöttpályás 
közlekedés: villamosjáratok és 
vasúti pályák egyaránt átszelik 

a kerületet. De az elmúlt évek-
ben olyan beruházások is meg-
valósultak, amelyek csalogatták 
a betelepülőket.

Benedikt Károly szerint mára 
már a „panel” nem szitokszó, ez 
pedig a kőbányai lakótelepek 
felé fordította a lakásvásárlók 
figyelmét. A lakótelepek mellett 
fejlett infrastruktúra található, 
felújítani és átalakítani pedig 
lényegesen olcsóbb ezeket a la-
kásokat, mint a téglaházakban 
lévőket. A meghirdetett panel-
programok a rezsiköltséget is 
lényegesen leszorították az el-
múlt években.

Kőbányát gazdasági súlyának 
növekedése is impozánsabbá te-
szi a szakember szerint. A ma-
gas szakképzettséget igénylő 
munkahelyek kerületbe költö-
zése újabb fizetőképes vásár-
lói csoportot vonzhat. Ennek 
hatása főleg a Bosch most épü-
lő csarnokának elkészülte után 
lesz érezhető, hiszen az üzem-
ben mintegy kétezer mérnök 
dolgozik majd, és a munkatár-
sak egy részének külön szem-
pont, hogy munkahelyéhez kö-
zel éljen. Szintén jobb színben 
tüntetik fel Kőbányát a helyi, 
önkormányzati beruházások 
mellett a nagy állami építkezé-
sek is, aminek eredményeként 
az Opera háttérbázisa, illetve a 
Közlekedési Múzeum az egyko-
ri Északi Járműjavító területé-
re költözik. Ugyan a lakófunk-
ció a Kőbányai út ezen szaka-
szán kevésbé hangsúlyos, de az 
unikális építkezések nagyobb 
presztízst adnak a kerületnek, 
felhívják Budapest mértani kö-
zepének fejlődésére a figyelmet.

Nemcsak a felújított közterek, parkok, intézmények, 
orvosi rendelők mutatják, hogy Kőbánya Budapest 

egyik leggyorsabban fejlődő része. Az ingatlanárak 
erőteljes növekedése is arról árulkodik, hogy a kerü-
let egyre élhetőbb, értékesebb városrész, ahová szí-
vesen költöznek az emberek. A statisztikák szerint 
az elmúlt években akár 80-100 százalékkal is nőt-

tek az ingatlanok árai, és a most zajló ön-
kormányzati és állami 
beruhások az elkövet-
kező években is felérté-

kelik majd otthona-

Az újépítésű lakások piacán 
szintén erős volt Budapesten 
a tavalyi év, az OTP Ingatlan-
pont őszi felmérése ugyanis 
feltárta: a vásárlók körében 
egyre népszerűbbek az ilyen 
ingatlanok. A kutatás anyaga 
szerint az új otthon nagyobb 
kényelmet nyújt, a moderni-
tás érzetét kelti, környezet-
tudatos – és persze az építke-
zés kezdeti stádiumában in-

gyenesen és szakértői segít-
séggel módosítható az alap-
rajz. Ez a népszerűség pedig 
az árakban is megmutatkozik.

– 2014-ben a Halas utcában 
az újépítésű ingatlanok négy-
zetmétere 420 ezer forint-
ról indult, 2016-ra már mint-
egy 40 százalékkal drágább, 
580 ezer forint volt – ismer-
tette a kerületi adatokat Ba-
logh László, a Molnár Beton 

ingatlanfejlesztési üzletág ér-
tékesítési vezetője. – A gyors 
felértékelődés Kőbánya más 
pontjain is érezhető, így a vá-
rosrész másik oldalán fekvő 
Gergely utcában is. Ott 2017 
elején 410 ezer forintos árak 
mellett kezdődött meg az elő-
értékesítés, míg most több 
mint 50 százalékkal maga-
sabb, 650 ezer forintos érté-
ken történik. A mostani évek 

tendenciáját jól mutatja, hogy 
2004-ben a Rózsaliget Lakó-
parkban még 220 ezer forint/
négyzetméter ár mellett talál-
tak gazdára az új otthonok.

Bár az egész fővárosban 
érezhető az erősödő tenden-
cia, a szakember szerint Kő-
bánya kiemelkedően jól tel-
jesít, amiben az is kiváltó ok, 
hogy az elmúlt évek fejlesz-
téseinek hála, „szebb és jobb” 

kerület lett. Lokálisan a kisebb 
fejlesztések is aranyat érhet-
nek a környéken lakóknak – 
legyen szó akár parkfejlesz-
tésről, útépítésről, városreha-
bilitációról. Bár az ingatlanpi-
acon hosszú távra merészség 
jósolni, de Balogh László sze-
rint nagyon valószínű, hogy 
idén 5-10 százalékkal tovább 
drágulnak a kőbányai újépíté-
sű lakások.

Újépítésű 
lakásokra
is nagy 
a kereslet

A Gergely Garden
négyzetméterárai
két év alatt 410 ezer
forintól 650 ezerre nőttek

Kőbánya két 
lakótelepe is 
komoly nép-
szerűségnek 
örvend a vá-
sárlók köré -
ben, s mind-
kettő e seté -
ben egyértel-
műen látha -
tóak a kiemel-
kedő előnyök. 
A Gya korló utcai lakó-
telepen és az Újhegyi 
lakótelepen is jól érzé-
kelhető drágulás tör-
tént az elmúlt években.

– Tapasztalataim sze-
rint Újhegyet egyre in-
kább megkedvelik az 
első lakásukat vásár-
lók – mondta el Serbán 
Tímea, a Duna House 
értékesítési vezetője. 
– A környék nagy vonz-
ereje, hogy széles körű 
sportolási lehetősé-
get biztosít. A közeli 
Óhegy park felújított 
futóköre népszerű a 
fia talok körében, míg a 
Sportligetben az Újhe-
gyi Uszoda és Strand-
fürdő biztosít további 
lehetőséget a mozgás-
ra (az uszoda felújítá-
sa is zajlik – a szerk.). 
A közeli tó és termé-
szetesen az épülő sé-
tány rendezettebb, ba-
rátságosabb környeze-
tet teremt, illetve érez-
hetően javult a közbiz-
tonság.

Serbán Tímea sze-
rint a parkos környe-
zet nemcsak a fiatalo-
kat vonzza. A Kőbánya 
iránt érdeklődők je-
lentős részének, 10–15 
százalékának figyelme 
már eleve az Újhegyi 
lakótelepre összpon-
tosul, s volt már me-
nedzser is, aki kifeje-
zetten erre a környék-
re áhítozott. Érezhe-
tő, hogy a befektetési 
céllal lakást vásárlók az elmúlt 
időszakban felfedezték Kőbá-
nyát, s egy részük a város ezen 
szegletét nézte ki magának.

Az Örs vezér tere melletti, a 

Kőbánya határában álló Gya-
korló utcai lakótelep szintén 
fontos célpontja a vevőknek. 
A telepen tavaly komoly út-
felújítások történtek, ami fel-

értékelte a környéket. Igaz, a 
terület korábban is népszerű 
volt, hiszen a város egyik leg-
nagyobb közlekedési csomó-
pontjához közel fekszik.
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Adyról a könyvtárban

Ady modernsége a magyar hagyomány hangján szól

Új időknek dalolója
Száz éve, 1919. január 27-én hunyt el a huszadik század egyik legje-
lentősebb magyar költője. A holnap hőséről, a magyar messiásról, 
Dózsa György unokájáról, vagyis Ady Endréről Eisemann György iro-
dalomtörténésszel, az ELTE egyetemi tanárával beszélgettünk.

Két teljes hónap idén a farsangi idő-
szak, hiszen a báli szezon vízkereszt-
től (január 6.) húshagyókeddig, vagyis 
a nagyböjt kezdetéig tart, ez utóbbi pe-
dig 2019-ben március 6-ára esik. A ke-
rületi farsangi programok között fer-
geteges bulinak ígérkezik a Retro Far-
sangi Party február 9-én este a KÖSZI-
ben, ahol a talpalávalót DJ EkeG biz-
tosítja a 70-es, 80-as és 90-es évek slá-
gereivel. Február 16-án szombaton pe-
dig két program is lesz a kisebbeknek. 

A KÖSZI-ben kézműves-foglalkozáson 
gipszfestést gyakorolhatnak a gyere-
kek, illetve álarcot készíthetnek 10-től 
12 óráig. A jól sikerült darabokat rögtön 
élesben is kipróbálhatják a fiatalok 16 és 
18 óra között, hiszen az Újhegyi Közös-
ségi Ház délután jelmezbált szervez.

A farsang eredetileg a tavaszvárás 
pogánykori ünnepeiből nőtt ki, farsan-
gi szokásaink a középkorban honosod-
tak meg. Mátyás korában divatosak vol-
tak az itáliaihoz hasonlatos álarcos mu-

latságok, míg II. Lajos udvarában a har-
ci játékok sem voltak ritkák. Bár az egy-
ház a mulatozást dörgedelmes prédiká-
ciókban ítélte el, hiszen egyes fő bűnök 
– torkosság, bujaság – melegágyának te-
kintette, a rosszallás nem tudta vissza-
szorítani. Farsangi szokásainkra szá-
mos magyarországi nemzetiség volt ha-
tással, a legismertebb mulatság a mohá-
csi busójárás.

A farsang idejére esik egy régen elter-
jedt Balázs-napi (február 3.), ma már 

kevésbé ismert szokás, a balázsjárás. 
Ennek lényege, hogy a falvakban az is-
koláskorú gyerekek végigjárták a háza-
kat, és áldást kívántak a családoknak. 
A gyerekek közül az egyik fiú Szent Ba-
lázs püspöki ruhájába bújt, a többiek 
más jelmezeket öltöttek. Nyársat vittek 
magukkal, és az áldáskérő szövegek el-
mondása után a háziak étellel jutalmaz-
ták őket. A falujárás után az adományt 
elvitték az iskolába vagy a templomba, 
hogy azzal támogassák a közösséget.

Itt a farsang, 
áll a bál

Jelmezbál és farsangi parti Kőbányán is várja a vigadni szándéko-
zó fiatalokat és idősebbeket az év egyik legvidámabb időszakában.

Könnyen 
elkészíthető 
jelmezek
Dominó
Anyagszükséglet:
2 ív fekete karton, öntapadós fehér fólia

Elkészítés:
A gyermek méretétől függően két lapot ki-

vágunk a kartonból, az egyik a mellére, a 

másik a hátára kerül. A lapokat fehér csík 

felragasztásával kettéosztjuk, a szintén fe-

hér papírlapról kivágott körökből megfor-

mázzuk a dominó számait. Két 5 centis 

fekete kartoncsíkot vágunk, és ezekkel a 

pántokkal vállszélességben összeragaszt-

juk a lapokat, hogy bebújós jelmezt kap-

junk. A fejdíszt hasonlóan készítjük, mint a 

jelmez egyik lapját, majd egy 5 centi vas-

tag kartoncsíkot a kisebb dominóhoz ra-

gasztunk, hogy fejpántot kapjunk.

Március 6-ig tart a lakomák, bálok időszaka

HIRDETÉS

Hóember
Anyagszükséglet:
1 bő, fehér póló, 1 sál, piros és narancssár-
ga karton, öntapadós fóliadarabok, kalap-
gumi
Elkészítés:
A pólóra kis köröket ragasztunk az önta-
padós fóliából kabátgomboknak. Egy kb. 
65 cm hosszú, 15 cm széles piros karton-
lapot hengeresen összeragasztunk, ebből 
lesz a lábas. Az egyik oldalon a papírt egy 
centi mélyen, egycentis távolságot tartva 
bevagdaljuk, a kis füleket betörjük, hogy 
legyen mihez ragasztani a lábas alját: a 
henger átmérőjéhez passzoló körlapot. 
A füleket két 3 centi széles piros karton-
csíkból formázzuk meg, és a lábas olda-
lához ragasztjuk őket. Az orrhoz 10 centi 
hosszú kúpot hajtunk a narancssárga kar-
tonlapból, az oldalát kilyukasztjuk, ebbe 
fűzzük a kalapgumit. A répa erezetét fe-
kete filccel rajzolhatjuk meg.

A Kőbányai Önkormányzat és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ ingyenes számítógépes alapismeretek 
tanfolyamot indít kőbányai nyugdíjasok részére. 

A résztvevők a számítógép-használat alapjait ismerhetik meg, az internetes böngészést,         
az elektronikus levelezést, a legnagyobb közösségi oldal működését. A legfőbb cél, hogy       
az oktatás végére minden résztvevő képes legyen önállóan használni a gépet. Az oktatásra 
kőbányai állandó lakcímmel rendelkező nyugdíjasok jelentkezését várjuk. Az oktatáson            
a részvétel a jelentkezési sorrendnek megfelelően történik.

A tanfolyam kezdési időpontja: 2019. február 26., kedd 9.00 óra
Helyszíne: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
Jelentkezési lapok a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a KÖSZI 
információs pultjában kérhetők és kitöltve itt adhatók le 2019. február 20-ig.
Az oktatás 10 fős csoportban történik, heti 2x1,5 órában kedden és csütörtökön, 4 héten 
keresztül. A kurzus végén minden résztvevő a képzés elvégzését igazoló oklevelet kap.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

FELHÍVÁS
INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES

NYUGDÍJASOKNAK
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Bozó Klára

Gazdag választék

Hozzávalók a tésztához: 
8 tojás, 8 evőkanál liszt, 6-8 ek. cukor, ½ csomag sütőpor

Hozzávalók a krémhez:
15 dkg cukor, 1 tojás, 2 ek. kakaópor, ½ dl tej, 15 dkg margarin, 
kókuszreszelék

Elkészítés: A tojásfehérjéhez hozzáadjuk a cukrot, és 
kemény habbá verjük. Lassú keverés mellett 

egyesével hozzáadjuk a tojások sárgá-
it, majd óvatosan, kanalanként hozzáke-
verjük a lisztet és a sütőport. Kivajazott, 
lisztezett tepsiben 180 fokon megsütjük 

a tésztát. Ha kihűlt, 4x8 cm-es darabok-
ra vágjuk. 
A krémhez a cukrot, a kakaóport és a to-

jást lassú tűzön kikeverjük. Belekeverjük a 
margarint, és a kész krémbe beleforgatjuk az 

előre felszeletelt kockákat, végül meghemper-
getjük őket a kókuszreszelékben.
(Varga Mihály receptje, megjelent a Kőbányai 

Kalendárium idei szá mában.)

Farsangi kókuszkocka Nem kell a kölcsönzőbe szalad-
gálni és egy vagyont elkölteni ah-
hoz, hogy a gyerek menő maska-
rája az óvodai vagy az iskolai jel-
mezbálon elnyerje mindenki tet-
szését. Lapunk a 
Kőrösi dekoratő-
rétől, a kézmű-
ves-foglalko-
zásairól jól is-
mer t K ires 
Ica nénitől 
kér t eg y-
szerű ötle-
teket.

– Minek köszönhető, hogy Ady Endrét 
száz évvel halála után is a legnagyobb 
magyar költők között emlegetjük? Mi-
ben rejlik zsenialitása?
– Ady Endre úgy újította meg eredeti 
módon a költői nyelvet, hogy modernsé-
ge egyúttal a magyar hagyomány hang-
ját, történelmünk egész múltját volt ké-
pes megszólaltatni, aktualizálni. Lírájá-
ban ott él a Vörösmarty- és a Vajda-lírá-
val rokonítható látomásos-szimbolizá-
ló képiesség, a kálvinista gyülekezetek 
zsoltáros, archaizáló stílusa, a kuruc-
kor énekmondóinak és a népköltészet-
nek a hangvétele, a szerelem és a halál 
romantikus együttesének és a mámo-
ros életkultusznak a modern egziszten-
cia tapasztalatával ötvözése. E komple-
xitás az Új versek (1906) című kötetében 
jelent meg nagy erővel, megdöbbentve 
vagy rajongásra bírva az irodalmi köz-
véleményt.

– Miért osztotta meg Ady Endre mun-
kássága radikálisan a kortársakat?

– A kortárs költők egy része, Koszto-
lányi Dezső mellett például Babits Mi-
hály is úgy vélte, Ady romantikus én-
kultusza, mágikus erejű szuggesztivitá-
sa felszínes hatásvadászat, mely az iga-
zi mesterek elől veszi el a helyet, a hírne-
vet. Az Ady-lírában a „fejedelmi”, a kor-
szerűtlenül alanyi-vallomásos költészet 
kifejeződését látták. Ugyanakkor a mai 
értelmezések egyre inkább észlelik an-
nak személy fölötti rétegeit, főleg pályá-
jának záró szakaszában. Más – a régeb-
bi ízlést tükröző –, politikai indíttatá-
sú kritikai hangok pedig „dekaden ciája” 
miatt bírálták, együtt az egész moder-
nitással, mivel meggyőződésük szerint 
a művészetnek közérthetőnek és har-
monikusnak kell lennie, s ily módon kell 
szolgálnia az erős és magabízó nemzeti 
közösséget.

– Honnan eredeztethető Ady forra-
dalmisága s a munkásosztállyal szem-
beni szimpátiája?

– A 18–19. században született alko-
tók között számos forradalmár lélek ta-
lálható: ez egy formája volt a külvilággal 
szemben álló örök művészi elégedetlen-
ségnek. A huszadik század elején a for-
radalmiság pedig szociológiailag alig-
ha jelenthetett mást, mint a nagybirto-
kos vagy a gazdagabb polgári osztály és 
mentalitása kritikáját, mely a széles dol-
gozórétegek képviseletére is vállalkoz-
hatott. Ady forradalmisága mindemel-
lett összefüggött történelmi víziójával, 
a magyar nemzet válságosnak érzékelt 
sorsával. A forradalomtól pedig a társa-
dalmi és a nemzeti hanyatlás együttes 
orvoslását remélte.

– Az elmúlt száz évben a politika és 
a politikai ideológiák hogyan próbál-
ták kisajátítani, illetve értékelni Adyt? 
Napjainkban például egyesek a sza-
badkőművesség egyik képviselőjé-
nek tartják.

– Ady összetett, ellentmondásos köl-
tői karakterében számos, egészen kü-

lönböző ideológia ismerhet magára. Lát-
ták őt ősmagyar táltosnak és szocialista 
agitátornak, nagy misztikusnak és népi 
vátesznek, az érzékiség szimbolista hir-
detőjének és éles szemű gondolkodónak 
egyaránt. Bár polgári radikális elköte-
lezettsége tény, nézetei aligha jellemez-
hetők politikai programok mentén. Egy 
példa: indulatos haraggal támadta Tisza 
Istvánt, de szó szerint megsiratta a ha-
lálát. A szabadkőművesség maga is rop-
pant sokarcú jelenség, itt nyilván a koz-
mopolitaként jellemzett, a nemzeti kul-
túrát háttérbe szorítani szándékozó erők 
befolyására gondolnak. Ez a megítélés a 
magyar irodalmi közvéleményben ma-
gára a Nyugat című folyóiratra vonatkoz-
tatva is megjelent, s az összetett szelle-
miség egyik vonásának egyoldalú kieme-
lésén alapul. De ahogy a Nyugat folyóira-
taink egyik legértékesebb örökségeként 
tartható számon, Ady munkásságának 
jelentősége is meghaladja az ideológiai 
csatározások szintjét. Abban egyetértés 
lehet, hogy Ady költői értékei az igazán 
fontosak számunkra, nem pedig közéle-
ti-publicisztikai teljesítménye.

Méltóképpen emlékezett meg 
a Kőrösiben működő Kőbányai 
Könyvtár olvasóköre Ady End-
re halálának centenáriumáról. 
A tagok elsősorban saját Ady-
élményeiket osztották meg 
egymással, így az érmindszen-
ti szülői házban, illetve Nagyvá-
rad neves helyszínein tett láto-
gatásokról készült képeket, be-
számolókat láthattunk, hallhat-
tunk. Egy rövid előadás Adyt 
mint a kortárs alkotók ihlető-
jét mutatta be, illetve szó esett 
Dénes Zsó fiáról, a költő kevés-
sé ismert szerelméről. Kette-
jük levelezéséből egy érdekes-
ség is kiderült: bár Adynak sok 
kapcsolata nem volt Kőbányá-
val, de egy alkalommal az asz-
szonynak innen sürgönyözött.

Az olvasókör tavaly október 
közepén tartotta első 
összejövetelét, létreho-
zását Bozó Klára kezde-
ményezte.

– Orosházán éltem, 
tanári pályám alatt a 
Beszélni nehéz! szak-
kört vezettem, nyugdí-
jasként pedig volt kol-
légáimmal szervez-
tünk olvasókört – me-
sélte Bozó Klára. A fiam 
azonban a fővárosban 
kapott munkát, ezért 2018 tavaszán 
követtem, Kőbányán vettem lakást. 
Életemnek mindig fontos része volt 
az anyanyelvápoló munka, így a köl-
tözés után azonnal szétnéztem, ho-

gyan lehetne itt, helyben 
folytatni.

A lelkes közösségépí-
tőnek a könyvtár részé-
ről Kaposi Ildikó és Föl-
dényi Krisztina, illetve 
Köő Jánosné, a Gárdo-
nyi Géza Nyugdíjas Peda-
gógus Klub vezetője sze-
mélyében segítői is akad-

tak. Így ma már egy egész asztaltár-
saság ül össze minden hónap harma-
dik szerdáján, hogy olvasmányélmé-
nyeit megossza, és a tagok várják to-
vábbi érdeklődők csatlakozását.
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HIRDETÉS

Eisemann György

Ady Endre eredeti 
módon újította meg 
a költői nyelvet
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Furcsa vendégek veszik bir-
tokba február 23-án Kőbánya 
egyedi föld alatti labirintusát, 
a pincerendszert. A BBU idei 
futóversenye különös temati-
kát kap: földönkívüliek lepik el 
a város gyomrát, és a sportolók 
találkozhatnak a marslakókkal.

Az élményfutásra benevezők 
a pár száz méteres ovis és su-
lis távoktól egészen a félmara-
toni 21 kilométerig állhatnak 

rajthoz. Az edzetteb-
bek a hosszabb vág-
ták egy részét a pincé-
ben teszik meg, s a ka-
nyargós, sötét folyosó-
kon találkoznak az űr-
lényekkel. Azt persze 
mindenki maga dönti 
el, hogy a látogatók barátságo-
san közelítenek-e hozzá, vagy a 
félhomályból előlépő alakok és 
a vizuális effektek láttán jobb 

lesz-e szaporább tem-
póba kapcsolni.

A választott távok-
nak a KÖSZI elől (Rot-
tenbiller Park) lehet 
majd nekivágni, s a be-
futók érmet és frissítőt 
kapnak. Mivel a hosz-

szabb futamok útvonalai a ke-
rület parkjait is átszelik, ezért 
a szervezők a kijelölt területe-
ket biztosítani fogják.

Egy kis figyelemmel sok tízezres kár előzhető meg

Bár már kifelé tartunk a tél
ből, az évszak tartogathat még 
meglepetéseket. Így azoknak 
az autósoknak sem árt a kocsit 
felkészíteni a hidegre, akik ed
dig megfeledkeztek róla.

Autógondozás
a téli hidegben

Tanteremből 
élményközpont 

Gumicsere áprilisban
Az idő enyhültével április elején–közepén újra előkerülhetnek a nyári gumik. 
Die nes István szerint az abroncsok rendszeres váltogatása – ha van rá keret – 
jobb megoldás, mint a négy évszakos gumik használata. Ha valaki nem akar nyá-
ri garnitúrára váltani, az megteheti, de számoljon a nagyobb fogyasztással és a 
téli abroncs gyorsabb kopásával. Télen viszont nyári gumikkal furikázni életve-
szélyes – így ezt a cserét senki ne próbálja megspórolni!

KERT ÉS BALKON

Hajtassunk jácintot!
Még javában tart a tél, és egyre job
ban vágyunk a tavaszra. Hiányoznak 
a kerti virágok, a napsütés, a kelle
mes idő. A téli hónapokban lehetősé
günk van arra, hogy a lakásban illatos 
virágokat hajtassunk. Az egyik leg
kedvesebb tavaszi virágzónk a jácint.

Ez a pompás tavaszi hagymás nö
vény rendkívül kedvelt. Nemcsak a 
látványa gyönyörű, hanem az illata is 
felejthetetlen virágzása idején. Két
féleképpen tudunk magunknak virágzó hagymásokat elő
állítani. A kereskedelmi forgalomban kaphatók előhajtatott 
kis „kocka” cserepes növénykék. Három szín jellemző: a fe
hér, a rózsaszín és a kék, de ritkán piros és sárga színt is vá
laszthatunk. A választásnál figyeljünk arra, hogy a hajtás
ban legyen virág. Erről könnyen meggyőződhetünk, egy
szerűen csak tapintsuk meg a hajtáskezdeményt, és ha ke
mény, akkor a hagyma már készen áll a virágzásra. A jácint 
virágzását könnyű befolyásolni, a hőmérséklet a meghatá
rozó: a 20 fokon tartott növények 2-3 hét alatt nyílnak ki. 
A rendszeres öntözésről se feledkezzünk meg! A virág tar
tósságát szintén a hőmérséklet befolyásolja. Minél mele
gebben tartjuk őket, annál hamarabb nyílnak el, és fordít
va, minél hűvösebb helyre tesszük, annál tovább gyönyör
ködhetünk a virágokban.

A másik megoldás, amikor már ősszel eldöntjük, hogy a 
téli hónapokban magunk hajtatunk jácintot. Október vé
gén, november elején a megvásárolt jácinthagymát 10 cm
es cserépbe ültetjük úgy, hogy a hagyma fele/harmada ki
látszódjon a cserépből. Ezután a kert egy védett sarkában 
kb. 20 cm mélyre levermeljük. Itt megkezdődik a gyökere
sedés, ami nagyjából hat hét alatt befejeződik, vagyis be
szövi a cserepet a gyökér. Közben elindul a hajtásnöveke
dés is. Január közepétől kiszedhetjük a cserepeket a föld
ből, és bevihetjük a lakásba. Néhány napig tartsuk teljesen 
sötét helyen a cserepeket! Ezt hívjuk szakszerűen etiolálás
nak. A néhány napos sötét szakasz után mehet a növény a 
helyére, és innen már a fentebb leírtak szerint járjunk el a 
továbbiakban. Ha saját magunk hajtatunk, a teljes folyamat 
a szemünk előtt játszódik le, és igazi sikerélményt okoz.

Van még egy speciális hajtatás, a hidrokultúrás, amikor 
egy vízzel teli, vázaszerű kis edényben hajtatunk. Ilyenkor 
a teljes növényt – gyökérrel együtt – csodálhatjuk az elvi
rágzásig.

Az elvirágzott hagymákat a fagyok elmúltával kiültethet
jük a kertbe, így a további évek kora tavaszi hónapjaiban is 
élvezhetjük az immáron természetes virágzást.

Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium  és Szakközépiskola igazgatója

K ő b á n y a  s a -
ját (rend)őrségé-
re egyre több fel-
adat hárul, hiszen 
a városi kamera-
hálózat bővülésé-
vel mind több he-
lyen kell „ott len-
niük”. A felügye-
lők azok, akiknek 
a mindenkit bosz-
szantó apró és na-
gyobb szabálytalanságok mi-
att el kell járniuk, vagyis in-
tézkedniük kell, ha valaki vét 
a köztisztasági szabályok el-
len, megzavarja a közrendet. 
De nagyobb fajsúlyú ügyekben 
is lépnek: amikor a Gergely ut-
cai „főhadiszálláson” jártunk, 
a térfigyelő rendszert működ-
tető kollégák épp egy köztéri 
rablásról készült felvételt vizs-
gáltak.

A munka dandárját az utcán 
végzik, ezért kora reggel kocsi-
ba szállunk, hogy Beát és Ti-
bort elkísérjük. A városban a 
megfelelő mederben folyik az 
élet, de a Sörgyár utcában kao-
tikus állapotok fogadnak min-
ket. Az úttesten üresen álló 
gépkocsik parkolnak, miköz-
ben az útszakasz melletti sze-
gélyköveken jól láthatóan virít 
a szaggatott sárga vonal, vagyis 
a várakozni tilos jelzés.

– Nagyon sok vitánk van az 
itt leparkoló sofőrökkel. Leg-
többen azt sem tudják, mit ta-

kar a sárga szaggatott vonal, 
vagyis nincsenek tisztában a 
megállást és a várakozást tiltó 
jelekkel – mondja Bea.

Nagyobb baj, hogy sokan azt 
sem értik, hogy a mindkét ol-
dalon parkoló járművek az utat 
jóformán egy sávra szűkítik, s 
ezzel zavarják a közlekedést. 
Márpedig a kórházba rendsze-
resen érkeznek a mentőautók, 
és a beteg élete olykor perceken 
múlik. Úgyhogy hiába panasz-
kodnak a megbüntetett autó-
sok: a szabályok betartatása 
élet-halál kérdése.

A büntetőcédulák mellett 
olykor a kerékbilincs is előke-
rül, hiszen a zöldfelületre ál-
lók is szabályt sértenek – arról 
már nem is beszélve, hogy az 
utcasarkok, szegélyek füvesí-
tését teszik tönkre. De az eljá-
rás annyiban megengedő, hogy 
a bilincselést követő 15 perc-
ben az intézkedést még meg le-
het szakítani, így a bilincs el-
távolításának 11 500 forintos 

költsége a felére 
csökken, és a fel-
ügyelők SMS-ben 
– ha a kocsi tulaj-
donosának tele-
fonszáma ismert 
– értesítik is a so-
főrt, hogy fáradjon 
a helyszínre.

A köztereseknek persze 
nemcsak a szabályokat kell is-
merniük, hanem segíteniük is 
kell a bajbajutottakon, és nem 
mindig elegendő csak a men-
tőknek telefonálni.

– Nemrég az Újhegyi sétá-
nyon lett rosszul egy férfi. A 
térfigyelő kamerán szúrták ki 
a kollégák, és azonnal értesí-
tettek – meséli Bea. – Elsőse-
gélyben részesítettük az urat 
az egyik kolléganőmmel, még 
szívmasszázst is alkalmaz-
tunk.

Egy szabálytalan autósban 
kelthet ellenérzést, ha bünte-
tést kap, de a munkát objektí-
ven megítélő lakosságtól ren-
geteg pozitív visszajelzést kap-
nak a közteresek – tudtuk meg 
Fodor Jánostól, a Kőbányai 
Közterület-felügyelet vezető-
jétől. Sokan küldenek elisme-
rő levelet, amiben azt írják, a 
közterület-felügyelőknek kö-
szönhetően a biztonságérze-
tük is javult.

A kerület zavartalan életét biztosítják 
a közterület-felügyelők

Rend a lelke
mindennek
A közvagyon óvása, az illegális 
hulladéklerakás elleni küzdelem 
és a közbiztonság védelme mel
lett a közterületfelügyelőknek 
ugyanúgy feladata a segítség
nyújtás, mint a tiltott helyen par
kolók elleni fellépés. Utóbbival 
életet is ment
hetnek.

Sötétben bujkáló földönkívüliek

A kőbányai Magyar Gyula Ker-
tészeti Sza kg imná zium és 
Szakközépiskola diákjai is részt 
vettek a szakmák világverse-
nyének számító WorldSkills 
hazai válogatóján január köze-
pén. Az iskolát egy testvérpár, 
Karácsony Krisztián és Kará-
csony Zsolt képviselte, és ne-
gyedik helyezést értek el.

A megmérettetés a szó szoros 
értelmében komoly erőpróba 
volt, és a „magyulások” becsü-
lettel állták a sarat a háromna-
pos versenyen, ahol a kertépí-
tő fiataloknak összesen húsz 
órát kellett kőkeményen dol-
gozniuk. A feladat az volt, hogy 
egy komplett, közel húsz négy-
zetméteres kertet építsenek fel 
a semmiből. Ráadásul ehhez 
nem volt elég térkövet pakolni, 

növényeket ültetni. A kertben 
sok egyéb mellett egy kis tavat 
is ki kellett alakítani.

A pa rképít ő és fen nt a r-
tó technikusnak tanuló fiúk 
rendkívüli tapasztalatokkal 
gazdagodtak, hiszen ez volt az 
első versenyük, és megtudhat-
ták, milyen szigorú pontrend-
szer szerint értékelnek a bí-
rók. A zsűri ugyanis árgus sze-
mekkel figyeli, hogy a verseny-
zők ügyelnek-e a tisztaságra, 
használják-e a védőeszközö-
ket, és folyamatosan millimé-
terre mérik, minden a helyére 
kerül-e. Így a diákok a mosta-
ni gyakorlat birtokában jó esé-
lyekkel vághatnak majd neki a 
kontinensviadalnak, vagyis a 
2020-as EuroSkills tavaszi vá-
logatójának.

Kertépítők 
versenyeztek

A vizsgálathoz 
elegendő egy minimális 
mennyiségű olaj

A mérés csak 
pár percig tart

Kamerákkal
figyelik a várost

Járőrözés 
a kerületben

A fiúknak 
egy komplett 
kertet kellett 
építeniük

2018. ÉVI
EBÖSSZEÍRÁS
HATÁRIDEJÉNEK
MEGHOSSZABBÍTÁSA

eb

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

TISZTELT EBTULAJDONOSOK, EBTARTÓK!
2018. október 1. és 2018. december 14. között zajlott Budapest X. kerület 
közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján végzett kötelező ebösszeírás. 
A törvény értelmében az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzatnak ebrendészeti 
feladatai végrehajtása, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 
három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie.

A beérkezett ebösszeíró lapok alacsony számára tekintettel az Önkormányzat az ebösszeírás 

határidejét 2019. február 28. napjáig meghosszabbítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettségének nem, 
vagy nem az előírtaknak megfelelően tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján 30 000 forint állatvédelmi bírsággal sújtható.

Felhívjuk továbbá az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy a 2018. évet megelőző korábbi 
összeírások során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni. A 2018. évben leadott ebösszeíró 
lapok esetében nem kell újabb lapot kitölteni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a szükséges EBÖSSZEÍRÓ LAP
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában, továbbá letölthető
a http://www.kobanya.hu (főoldal/hirdetmények/ebösszeírás honlapról. Az ebösszeíró lap másolható.

Az ebenként kitöltött és aláírt ebösszeíró lapot a Polgármesteri Hivatal részére legkésőbb 2019. február 
28-ig kell visszajuttatni
• postai úton, 
• személyesen az ügyfélközpontban (1102 Budapest, Állomás utca 26.), illetve a kihelyezett 

ügyfélszolgálaton (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) elhelyezett gyűjtőládába rakva, 
• elektronikus úton az ebosszeiras@kobanya.hu e-mail címre elküldve.

MÉG NEM TETTEK ELEGET.

Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály

HIRDETÉS

Az elmúlt évek enyhe te-
lei elkényelmesítették az 
autósokat, hiszen a többség 
mind kevésbé tart a ziman-
kó okozta meghibásodásoktól. 
Pedig éppen a február az a hónap, 
amelyik a leghidegebb napokat hoz-
hatja –a valaha mért legalacsonyabb 
hőmérsékletet, mínusz 35 fokot is feb-
ruár közepén, 16-án mutatta a hőmérő 
Magyarországon 1940-ben. A megelő-
zés érdekében Dienes Istvánnal, a DNS 

Autó szerviz vezető-
jével tekintettük át, 
milyen veszélyek le-
selkednek a gondat-
lan autósokra.

A hirtelen jött fagy 
elsősorban természe-

tesen az akkukat gyil-
kolja, de a teljes átvizsgálás 

számtalan olyan egyéb hibát is meg-
mutathat, amelyek egyenként több tíz-
ezer forintos kárt okozhatnak.

– Legkevésbé a fékolaj minőségével 
törődnek a sofőrök. Pedig egy egysze-
rű, pár perces vizsgálattal kimutatha-

tó, hogy a fékolaj mennyire vizesedett 
el – magyarázta Dienes István. – Minél 
több benne a víz, a fékfolyadék fagyás-
pontja annál inkább emelkedik, vagyis 
a fék belső rendszere könnyen sérülhet 
a kikristályosodás (fagyás) következté-
ben. Ez nemcsak balesetveszélyes, de 
akár a fékmunkahengerek is sérülhet-
nek, amelyek cseréje 10-40 ezer forint 
egy átlagos kocsi esetében.

Hasonló okok miatt adhatja meg ma-
gát az ablakmosó szivattyúja is. Ha a fo-
lyadék nem megfelelő, s mínusz 30 fok 
helyett akár már mínusz 5 fokon fagy, 
úgy a kellemetlenség borítékolható egy 
hidegebb napon. Szerencsésebb eset-
ben „csak” a kiolvadásig nem műkö-
dik a törlő, de nagyobb hidegben a mo-
tor is szétfagyhat, ami egyértelműen 
indokolja az 5-20 ezer forintos cserét. 
Szintén ügyelni kell a motor hűtőfolya-
dékjára, bár a nem megfelelő minősé-

gű és mennyiségű fagyállóval inkább 
az ideiglenes üzemképtelenséget, mint 
a szétfagyást kockáztatjuk. A szakem-
ber ezért azt tanácsolja, hogy a fagyál-
lót és az olajat is mindig olyan helyről 
szerezzük be, ahol biztosak vagyunk 
abban, hogy azt a minőséget kapjuk, 
amit a csomagoláson látunk, nem pe-
dig utánzatot, átcserélt terméket.

Végezetül nagyon fontos a téli gumi 
használata, de annak beszerzésekor 
is ügyelni kell. A jó állapotú, használt, 
de „kihagyhatatlan” áron kínált dara-
bok esetében ne csak a kopást vizsgál-
juk, hanem a gyártási évjáratot is. A téli 
gumi ugyanis 3-4 év múlva megkemé-
nyedik, így cserére érett lesz, amit pél-
dául Németországban nagyon komo-
lyan vesznek. Így lehet, hogy a „nagy 
vétel” – kis túlzással – csak nyugatról 
hozott hulladék, ami pénzkidobás és 
veszélyforrás.

A legmodernebb eszközökkel tanulhat-
nak a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai: 
az intézmény a közelmúltban okoster-
met épített ki. A létesítmény működésé-
be lapunk munkatársai is bepillanthat-
tak egy gazdasági alapismeretek óra ke-
retében – és a padot egy generációval ko-
rábban koptató szemlélődő inkább érez-
te magát egy űrhajó vezérlőjében, mint 
tanteremben.

A rendszer lelke a digitális tábla, 
amelyhez a diákok számítógépeikkel 
csatlakoznak, ezért a tesztírás nem a 
papíralapú, ikszelős módszerrel zajlott. 
A fiataloknak a tanár (Vizsnyicay Pé-
ter) olvasta fel a kérdéseket, és a megfe-
lelő választ mindenki a saját monitor-
ján, egyetlen kattintással jelölte be. Így 
nemcsak azt látta az oktató, hogy ki vé-
tett, hanem azt is, milyen gyorsan érkez-
tek a válaszok, vagyis valaki kisujjból 
rázta-e ki a megfejtést, vagy megszen-
vedett vele. Minden kérdést egyben rög-
tön meg is lehetett beszélni, vagyis sen-
ki nem maradt le. Az eszköz más órákon 

is jó szolgálatot tesz, mert számos digi-
tális tananyag áll már rendelkezésre.

A termet az iskola a Richter gyógy-
szergyár egymillió forintos támogatásá-
val és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
segítségével építette ki. Edényi Lász-
ló igazgató szerint az élményközpontú 
tanulás a diákokat is motiválja, ugyan-
is a fiatalok gazdasági alapismeretekből 
már jobb eredményt érnek el, mint pár 
hónapja.
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Hordók a hó alatt

A kukorica a 
gabonatermesztés 
jelképe

Demizson 
a borászat 
emlékére

Plank Antal 
szobrász szerelte 
fel saját alkotásait

A kőbányai óvó bácsi a pozitív fegyelmezésben hisz

A szakács-, cukrász- és felszol-
gálószakma elsajátításához indít 
ingyenes képzést a Giorgio Per-
lasca Szakgimnázium és Szak-
középiskola (Maglódi út 8.). Mi-
vel a népszerű mesterségek hi-
ányszakmáknak számítanak – 
a munkaadók több ezer betöl-
tetlen állásra keresnek ország-
szerte képzett dolgozókat –, így 
az OKJ-s tanfolyamok biztos 

megélhetést garantálnak a si-
keres vizsgázóknak. A 122 éves, 
nagy múltú intézmény képzésé-
re olyan felnőttek jelentkezhet-
nek, akik korábban legalább két 
középiskolai évfolyamot sikere-
sen befejeztek.

Az iskola korszerű tanműhe-
lyekkel, tantermekkel és jól kép-
zett oktatókkal várja a leendő 
hallgatókat. Az oktatás a késő 

délutáni-esti órákban folyik, heti 
2 alkalommal. A kétéves képzés 
leteltével írásbeli, szóbeli és gya-
korlati vizsgát kell tenni az OKJ-
s bizonyítvány megszerzéséhez. 
Jelentős könnyítés, hogy az isko-
lát egy év alatt végezhetik el azok 
a vendéglátásban dolgozó tanu-
lók, akiknek munkahelye igazolja 
a szakmai gyakorlatot. A diákok 
jelentős részben külső munka-

helyeken sajátítják el az ismere-
teket, ami a későbbi elhelyezke-
déshez jó ugródeszka. A tapasz-
talatok szerint ugyanis a mun-
kahelyek szívesen foglalkoztat-
ják tovább az egykori diákokat, 
immár főállású dolgozóként.

Érdeklődni bővebben a 262-
5790 telefonszámon, illetve a 
titkarsag@perlasca.hu e-mail 
címen lehet.

Ingyen ad szakmát a Giorgio Perlasca

Gyula bácsi és Sári maci

Éneklés előtt 
gyakorlatok Közös

játék

Malacunk volt 
a távírdával

Mi alapozta meg a 19. század utolsó 
évtizedeiben Kőbánya gyors fejlődé-

sét? Az ipar és a sertéskereskedelem – 
vágjuk rá. Ám a sertéskereskedők alig-
ha lehettek volna ennyire sikeresek az 
akkori modern technika, vagyis a táv-
író nélkül. A távírászat és a kereskedők 
kapcsolatáról Sáfár József ipartörténe-
ti kutató tartott érdekfeszítő előadást 
január 31-én a Kőrösiben.

– Korabeli források, könyvtári, levél-
tári anyagok és más dokumentumok 
bizonyítják, hogy az első kőbányai táv-
írda megnyitása a helyi vállalkozóknak 
is köszönhető a Magyar Királyi Távír-
da mellett – mondta el a hőskorról Sá-
fár József. Egyes dokumentumok a sör-
gyártók közreműködését is sejtetik, de 
a kutató szerint a sertéstartóké az ér-
dem, köztük elsősorban Schreyer And-
rásé. Ezt igazolja az is, hogy az áhított 
távírdához a helyiséget is a kereskedők 
biztosították, s így 1864-ben nyílt meg 
a mai Kőbánya alsó vasútállomás tövé-

ben egy földszin-
tes, négyszobás, 
cseréptetős tég-
laépületben az ál-
lomás, ahol kez-
detben egy táv-
írótiszt teljesített 
szolgálatot.

Ám a technika 
meghonosodá-
sához Kőbányá-
nak szerencséje is 

volt. Az első hazai távíróvo-
nal még Bécs és Pozsony 
között épült ki 1847-ben. 
Kezdetben az osztrákok 
érdeke az volt, hogy az 
országot átszelje egy 
vezeték Törökország 
felé. Ez volt hivatott Ang-
liát a brit koronagyarmat 
Indiával összekötni, s üze-
meltetése busás hasznot 
ígért. Mivel ez a távíróvonal a 
közeli Pest–Cegléd vasúti pálya 
mellett futott, így a rácsatlakozás-
ra nem kellett sokat várni.

A kiegyezést követően a hazai távíró-
hálózat a magyar állam monopóliuma 
lett, s ez alapozta meg a gyors fej-
lődést. De a szükséges eszkö-
zök – távírók, oszlopok, kerá-
miaszigetelők – hazai gyártá-
sa is lendületet kapott, ami 
újabb iparágakat pörge-
tett fel. A befektetés sejt-
hetően a sertéskereske-
dőknek is megtérült, pedig 
a szolgáltatás kezdetben drá-
ga volt. Cserébe viszont az 
idelátogató üzleti partne-
rek percek alatt tudtak 
hazaüzenni, pénzt 
küldetni – és ha-
talmas üzleteket 
kötni, ami a vá-
rost is gazdagí-
totta.

A fővárosi TÉR_KÖZ 2016 pá-
lyázat támogatásával folyama-
tosan megújuló Újhegyi sétány 
most épülő második (Harmat 
utca és Mádi út közötti) szaka-
szán a kivitelezők nemcsak a 
burkolat cseréjére vagy a zöld-
területek megszépítésére for-

dítottak ener giát. A 
gyermekek leg-

nagyobb 
örö-

mére öklömnyi szob-
rocskák állnak a kerí-
téseken, illetve a tám-
falak tetején vagy azok tö vé ben. 
A szemfüles járókelők összesen 
15 alkotást fedezhetnek fel, ame-
lyek között van demizson, sző-
lőlevél, szőlőfürt, gabonászsák, 
kukorica, csille, csákány vagy 
borospinceajtó.

– Ezek az alkotások meglepe-
tésszobrok, amelyek nevükhez 
hűen nem hivalkodnak, csak a 
figyelmes szemlélődő látja meg 

őket – mondta el lapunknak 
Szakács Barnabás, a a sé-

tány megújítását ter-
vező Lépték-Ter v 

Tájépítész Iroda 
vezető ter vező-
je. – A budai Széll 
Kálmán tér fel-
újítása kor ha-

sonló a lkotá-
sokat helyez-

tünk az ágyá-
sok betonpe-
remére, pél-
dául pénz-
tárcát, ma-
darat, csi-
gákat vagy 
gazdátla-
nul heverő 
esernyőt. 

A   s z ob -
rok any-
nyira jól 
olvad-

nak be a környezetük-
be, hogy volt olyan já-
rókelő, aki bár rend-
szeresen keresztülvág 
a téren, csak két évvel 

később figyelt fel rájuk.
Csakhogy a kőbányai szob-

roknak egészen más a rendelte-
tésük, mint budai társaiknak, 
tudtuk meg Szakács Barnabás-
tól. Míg azok a betonperemeken 
végigcsúszó – és így komoly ká-
rokat okozó – gördeszkásokat 
hivatottak távol tartani, az Új-
hegyi sétányt díszítők komo-
lyabb jelentéssel bírnak. Mind-
mind Kőbánya múltjának fon-
tos momentumaira emlékeztet-
nek. Így a gabonászsák és a ku-
korica a gabonatermesztést, a 
demizson és a szőlő a borásza-
tot szimbolizálja. A csillét, csá-
kányt pedig a kedves olvasó fan-
táziájára bízzuk…

Szakács Barnabás szerint a 
tervek között szerepel egy tábla 
felállítása is, amely bővebb in-
formációt adna a szobrokról és 
az azok által szimbolizált múlt-
ról. Így a gyerekek foglalkozások 
keretében kutathatnák fel az al-
kotásokat, és játékosan tanul-
hatnának a város múltjáról.

– Először kézi rajz készült a 
szobrokról, majd agyagból for-
máztam meg őket – árulta el 
az apró alkotások készítésé-
nek titkát Plank Antal szob-
rász. – Viasz  mintát is gyártot-

tam, s ezt követően öntöt-
tem csak ki a bronzalkotá-

sokat, amelyeket cizel-
lálni is kellett, hiszen 
a kukoricacsövek ese-
tében például minden 
szem külön munkát 

igényelt. Végül a 
rögzítési pon-
tok kerültek 

fel, hogy az 
üreges al-
kotásokat 
a kőhöz le-
hessen erő-
síteni.

Bronzba öntött kukoricacsövek, szőlőlevelek, 
bányászeszközök őrzik az Újhegyi sétányon Kő-
bánya történelmét.

Múltbéli
emlékek
a sétányon

Csodálkozhattak tavaly no-
vemberben azok a szülők, 
akik a Mátyás, az igazságos 
rajzpályázatára érkeztek 
a Kőrösibe. A legkisebbek 
nyertes csapatát, a Mászóka 
ovisokat egy férfi kísérte a 
színpadra – de nem egy büsz-
ke apuka, hanem óvó bácsi-
juk, Bobori Gyula, akit most 
Ászok utcai munkahelyén lá-
togattunk meg.

A kék csoportban a fő sza-
bály még az esetlenül moz-
gó vendég számára is hamar 
világos lesz: mindenki azzal 
foglalkozik, amivel szeretne. 
Ha valakinek reggelire fáj a 
foga, 9-ig bármikor asztalhoz 
ülhet. Akit az aznapi egész-
ségtudatos játék érdekel, az 
ételek, élvezeti cikkek apró 
fotóit ragaszthatja Egész-
séges Klári és Egészség-
telen Karcsi papíralak-
jára. Aki pedig játék he-
lyett duzzogni akar… 
nos, annak is szabad 
a vásár.

Mindez persze nem 
jelenti, hogy a gyere-
kek magukra lenné-
nek hagyva – hisz 
Gy u l a  b á c s i  n a -
gyobb figyelmet 
fordít rájuk ilyen-
kor is, mint kotlós 
a csibékre. Elve az, 
hogy nem szabad 
az apróságokra te-
lepedni, de óhatatla-
nul rántani kell olykor 
egyet a gyeplőn. Ez a mind 
divatosabb „pozitív fegyel-
mezés”.

– Nem utasítom a kicsiket, 

de nem is teszek olyat helyet-
tük, amit maguk is meg tud-
nak tenni – magyarázta az óvó 
bácsi. – Sokat kell őket ösztö-
nözni, ám konfliktus esetén 
sem szabad tilta-
ni, hanem rá-
vezetni őket 
arra, hogy 
amit tesz-
nek, az nem 
jó. Például: 
„Te szeret-
néd, ha ve-
led ezt ten-
nék? ”; „Ne -
ked nem fáj-
na, ha…?”; „Te 
nem len -

nél szomorú, ha el-
vennék a játékod?”

A módszert a reg-
gelit követő foglalko-
záson már láthattuk 
is működni. Az egyik 
kisfiú bal lábbal kelt, 
ám ahogy megkap-
ta a keresztkérdése-
ket, kedvetlenül, de 
önként csatlakozott 

a társasághoz. Jó 
is, hogy nem hú-

zódott félre, hi-
szen a nap fon-
tos része követ-
kezett .  Ekkor 
került elő Sári maci. 

A plüss medvét énekkel 
keltették a gyerekek, 

majd Gyula bácsi oda-
adta egy gyerkőcnek, akit 

megdicsért, a kicsi pedig 
hasonló bókok mellett nyúj-
totta tovább, hogy végül min-

denki kapjon pár jó szót. 
Ezt követően jöhe -

tett a beszélgetés, s 
mindig csak az ka-

pott szót, akinek 
a kezében Sári pi-

hent. A macit hétvégenként 
egy gyerek hazaviheti, s mivel 
Sárinak naplója is van, a na-
gyobb testvérek vagy a szü-
lők oda leírhatják a maci ven-
dégségének kalandját. Gyula 
bácsi egyébként módszeré-
vel olyannyira nincs egyedül, 
hogy váltótársával, Edit néni-
vel teljesen hasonló nevelési 
elveket vallanak. De hogy lesz 
egy férfiből óvó bácsi?

– Hirtelen jött az ötlet, és 
be is mentem munkát keres-

ni a kiszemelt intézménybe, 
ahol végül egy évet dolgoz-
tam – mondta Bobori Gyu-
la. – Később két diplomát is 
szereztem, de amikor meg-
született az első fiam, az ak-
kor még alacsony fizetés 
miatt pályát akartam módo-
sítani. De a feleségem halla-
ni sem akart róla, azt mond-
ta, hogy azt csináljam, amit 
igazán szeretek.

S az egésznapos gyerek-
zsivaj után hogyan kapcsol 
ki Kőbánya óvóbácsija? Im-
már saját négy gyermekével 
otthon, ahol szintén zajlik az 
élet. Olykor még a családi ze-
nekar is összeáll: két, a Tutta 
Forzában trombitáló fia mel-
lé harmadikként csatlakozik, 
miközben lánya zongorázik, 
a hároméves Andris pedig 
népdalokat énekel.

(A 15. oldalon Bobori Gyula 
meséjét olvashatják Sári ma-
ciról)

Idén új élmények és 
öt új útvonal várja a 
Vá ndor táborba je-
lentkező iskolá so-

kat. Közel tízezer gye-
rek egy hetet tölthet el az 

ország legszebb tájain ked-
vezményes, 25 ezer forintos 
részvételi díjért teljes ellá-
tással. Jelentkezni már le-
het az idei programokra, bő-
vebb információ: www.van-
dortabor.hu.

A vándortáborok a környe-
zettudatosság jegyében zaj-
lanak, ügyelve a fenntart-
hatóságra, a szelektív hul-
ladékgyűjtésre, az erdésze-
ti erdei iskolák pedig szem-
léletformáló programokat is 
kínálnak. Cél, hogy a gyer-
mekek aktív időtöltés köz-
ben ismerjék meg környe-
zetüket, a természeti és kul-
turális értékeket. A fiatalok 
összesen már 19 helyszínen 

három mozgásforma – erdő-
járás, evezés, kerékpározás – 
közül válogathatnak.

Révész Máriusz, aktív Ma-
gyarországért felelős kor-
mánybiztos 2017-ben hívta 
életre a Vándortábor Prog-
ramot. Az államilag támoga-
tott táborok sikerét bizonyít-
ja, hogy tavaly nyáron már 
több mint 7000 gyermek és 
közel 1100 pedagógus vett 
részt a programokon.

Vándortáborok
idén nyáron is

Határozott, de demokratikus légkört kell teremte-
ni még a hatéveseknek is, vallja Bobori Gyula, akit a 
nagycsoportosoktól hazatérve otthon is négy gyer-
mek fogad.

Gyerekköztársaság
az Ászok utcában
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Kőképemlék címmel jelent 
meg Oszvald György saját fo-
tóival illusztrált életrajzi no-
velláskötete. A könyvbemu-
tatón a hallgatóság ízelítőt is 
kaphatott a gazdag életpálya 
egyik meghatározó eleméből, 
a népzenélésből. Szalay Fati-
ma népdalénekes és a fellépő 
Kóborzengő széki banda hol el-
érzékenyítette, hol csujogatásra 
késztette a szerzőt.

– Osziból ellenállhatatlanul 
tör fel a mesélőkedv, az élő be-
széd természetességével, hu-
morával és csapongó önzéseivel, 
mint Fortuna bőségszarujából 
omlik elénk egy színes és gazdag 

élet – méltatta a Kőképemléket 
Frideczky Katalin író. E színes 
és gazdag élet egyenesen követ-
kezik Oszvald György tettvágyá-
ból, ami egész életében új vizekre 
hajtotta hol sikeres sportolóként, 
parfümkereskedőként, néptán-
cosként, cégvezetőként, lapkiadó-
ként és újságíróként – egy időben 
a Kőbányai Hírek munkatársa is 
volt –, s mint Kőbánya krónikását 
hajtja előre ma is, hogy fényképe-
zőgéppel a kezében a kerület éle-
téről tudósítson saját honlapján.

A szerző különleges érzék-
kel ötvözi a múltat és a jelent – s 
máris két utazásra invitál. Húsz 
éve költözött a kerületbe, ezt meg-

előzően Salgótarjánban élt. „Kő-
képei” azok a gondolatébresz-
tő művészi fotók Kőbányáról, 
amelyek elementáris erővel hoz-
zák felszínre az évtizedekkel ez-
előtti emlékeket. Így lényegül át 
a Mély-tó a gyermekkori kacsa-
úsztatóvá és az első úszóleckék 
helyszínévé, így lesz átvitt érte-
lemben a Merkapt Sportközpont 
saját sportágválasztójának hely-
színe, a Csősztorony pedig gyer-
mekkori emlékeket őrző minaret.

A kötet megjelenését a Kőbá-
nyai Önkormányzat is támogat-
ta, a szerző illusztrációs fotói feb-
ruár 28-ig megtekinthetők a Kő-
bányai Könyvtárban.

Fergeteges évkezdet
a Tutta Forzával

Megjelent Oszvald György saját életét feldolgozó novelláskötete

Képes kőbányai Odüsszeia

Az énekes-színésznő az UNICEF kampányarcaként a gyermekek jogaiért is küzd

slágerekkel
érkezik

PROGRAMAJÁNLÓLÉGY JÓ MINDHALÁLIGmusical
Február 9-én (szombat) 18 órától a Kőrösiben

BLUES KLUB
A Kőbányai Zenei Stúdió növendékeinek koncertje
Február 14-én (csütörtök) 19 órától a Kő Caféban

VUK, A KISRÓKAzenés mesejáték
Február 17-én (vasárnap) 10.30-tólaz Újhegyi Közösségi Házban
VALENTIN-NAPI MUSICAL PLUSZFebruár 17-én (vasárnap) 14 órától a Kőrösiben

LOVAGIAS ÜGY
vígjáték két felvonásbanFebruár 24-én (vasárnap) 15 órától a Kőrösiben

NYUGDÍJASOK AKADÉMIÁJAAz idősödés személyes feldolgozásaFebruár 27-én (szerda) 15 órától a Kőrösiben

TOMPETI10
Jubileumi turné
Március 3-án (vasárnap) 11 órától a Kőrösiben

XII. MAGYAR NÓTA NAPJAMárcius 8-án (péntek) 15 órától a Kőrösiben

VITALITÁS NAPJA A CSALÁD EGÉSZSÉGÉÉRTMárcius 10-én (vasárnap) 10–18 óráig a Kőrösiben

Szinetár Dóra
Fo

tó
: P

ej
kó

 G
er

gő

Az énekesek is 
remekeltek

Megtelt a könyvtár

Az est első 
felében 
Gál Tamás 
vezényelt

A kötetet 
a szerző 
saját fotói is 
gazdagítják

Polgármesteri 
köszöntő

Kánkán a színpadon

Balázs János

Idén is kiemelt partnere lesz 
a Kőbányai Önkormányzat a 
Cziffra György Fesztiválnak. 
A február 17–25. között zajló 
koncertsorozat fő műsora-
inak a MOM Kulturális Köz-
pont, a Zeneakadémia és a 
Művészetek Palotája, vala-
mint új helyszínként az Óbu-
dai Társaskör ad otthont, míg 
a már tavaly is óriási népsze-
rűségre szert tett mesterkur-
zus helyszíne a Kroó György 
Zeneiskola.

Akárcsak a múlt évben, a 
Balázs János zongoramű-
vész által életre hívott feszti-
válhoz kapcsolódó kurzusra 
idén is nagy volt a túljelent-
kezés. Négy országból ösz-
szesen 31 zongorista neve-
zett, hogy olyan ismert mű-
vésztanárok előtt játszhas-
son, mint Dráfi Kálmán, Fal-
vai Sándor és Balázs János 
Liszt-díjas művészek, illetve 
a litván nemzeti díjas zongo-
raművész, Mūza Rubackytė. 
A zsűri végül a beküldött de-

móanyagok alapján döntöt-
te el, ki lesz az a 15 muzsikus, 
akik a február 8–10. közötti 
ingyenes kurzuson részt ve-
hetnek. A várhatóan reggel 
9-től estig tartó foglalkozá-
sok látogatása szintén díj-
talan.

Idén azonban még több le-
hetőséget tartogat a képzés, 
ugyanis cigányprímás-mes-
terkurzus is indul a régi idők 
kávéházi cigányzenéjének 
népszerűsítésére. Az órákon 
10 ígéretes zenész mutathat-
ja meg tudását Sárközi 
Lajos Junior Prima dí-
jas prímásnak. A leg-
jobbaknak a Cziffra 
György Fesztivál a 
Budapest Borfeszti-
vál segítségével fel-
lépéseket szervez 
éttermekben, borva-
csorákon, az ország 
legnevesebb borásza-
inak kóstolótermeiben, 
valamint a szeptemberi 
borfesztiválon.

A Cziffra Fesztivál 2019-
es programsorozatán olyan 
művészek lépnek fel, mint 
José Cura argentin sztárte-
nor, Miklósa Erika Kossuth-
díjas opera-énekesnő, Lajkó 
Félix Liszt-díjas hegedűvir-
tuóz, Bogányi Gergely Kos-
suth-díjas zongoraművész, 
Várdai István Liszt-díjas csel-
lóművész. A fesztivál szer-
vezői az egyetemes kultúra 
ápolásáért 2017 óta életmű-
díjat is átadnak, az ezzel járó 
egymillió forintos elismerést 
a Kőbányai Önkormányzat 

támogatja.

Mesterképzés
zongoristáknak
és prímásoknak

– Ez egy régóta játszott műsor, Szo-
mor György a kezdeményezője – 
mondta Szinetár Dóra az emlék-
estről. – Az ötlet onnan jött, hogy 
sok kollégánk szereti Cserháti Zsu-
zsa és Máté Péter dalait. Jó ezeket 
a szerzeményeket énekelni, nagyon 
színpadi dalok, nemcsak a dallam-
világuk kedves, hanem a szövegek 
is különlegesek.
– Személyes emléket őriz Máté 
Péterről? Igaz, csak nyolcéves 
volt, amikor az ismert énekes el-
hunyt.

– Nincsen személyes emlé-
kem, hiszen még nagyon kicsi 
voltam akkor. Arra emlékszem, 
hogy a családban volt lemezjátszó, 
sokat és szívesen hallgattuk a da-
lait. Aztán egyszer megláttam a 
képét, és nem hittem el, hogy az a 
hang ehhez a fekete szemüvegkere-
tes bácsihoz tartozik.

– És Cserháti Zsuzsáról?
– Ugyan léptünk fel egy helyen, 

de nem ismertük egymást. Vi-
szont vele kapcsolatban nagyon 
megérintett, amikor nem sokkal 
a halála után a TV2 Dalnokok Li-
gája zenei vetélkedőn az Operett 
Angyalai csapatával Miklós Ti-
bor Örömóda című számát éne-
keltük az eredeti klasszikus mű 
egy áthangszerelt változatában. 
„Mi életed volt, ott van a polcon, 
/ már kapható, de mégsem megy. 
/ Botrány kell, és meg kell hal-
nod, / hogy üzlet légy, hogy újból 
sztár lehess” – szólt a róla írt dal 
refrénje. Azóta is sokszor gondol-
tam arra, hogy mennyire megpró-
bálta őt az élet, mennyire nem volt 
a helyén, és milyen tragikus véget 
kellett érnie, hogy holtában rövid 
időre újra sztár legyen. Igazi kö-
zép-európai sors – akkor értéke-
lünk egy igazi tehetséget, amikor 
már nincs.

– A munka mellett a társadal-
mi szerepvállalásra is jut ideje. 
Például az UNICEF kampányá-
ban a gyerekek internetes zakla-

tása miatt is felemelte a hangját. 
Miért tartja ezt ilyen fontosnak?

– Nemcsak az internetes zakla-
tás ellen álltam ki, a gyermekvé-
delmi szervezet több kezdeménye-
zéséhez is csatlakoztam. Szerin-
tem a most felnövekvő generáció-
nak ez az egyik legnagyobb gondja 
gyermekkorában. És ha az ember 
valamennyire népszerű, úgy gon-
dolom, kötelessége hallatni a hang-
ját ilyen, például a gyerekeket érin-
tő problémákkal kapcsolatban.

– Az ön gyermekeit érte hason-
ló támadás?

– Szerencsére nem, és a fiam 
már idősebb annál, hogy ez a ve-
szély fenyegesse. A tizenegy éves 
lányom pedig Waldorf-iskolába 
jár, ahol teljesen más közeg veszi 
körül. Nincs továbbá okostelefon-
ja és az internetet sem használja, 
szerintem ennyi idősen inkább az 
emberi kapcsolatokra van szüksé-
ge. Tudom, hogy ezzel sok olyan do-
log marad ki az életéből, ami más 
tizenegy éves számára természe-
tes, de egyben sok olyan egyéb in-
formáció is, amelyeknek káros kö-
vetkezményei lennének rá nézve.

– És ön? Gyermekként nem volt 
gúnyolódás céltáblája?

– Természetesen akkor is volt 
zaklatás, kegyetlenkedés, de egy 
folyosói lökdösődésnek voltak ta-

núi, nyoma maradt. És ez még min-
dig jobb, mintha valaki egyedül 
marad a problémájával, mert sen-
ki sem tudja, hogy vannak neki. 
Engem is piszkáltak a híres szüle-
im miatt, vagy mert éppen láthat-
tak szerepelni valahol.

– Ezeket a helyzeteket hogyan 
lehet elkerülni?

– Teljesen sehogy, a sérelmeket 
meg kell tanulni feldolgozni. Ter-
mészetesen engem is bánt, ha egy 
rosszindulatú internetes kom-
mentben méltatlanul viselkedik 
velem valaki. Felesleges bárkinek 
azt állítania, hogy rá sem hede-
rít, ha szidják, hiszen ez a bánás-
mód mindenkit sért. Megpróbá-
lom több-kevesebb sikerrel elke-
rülni az olyan helyzeteket, inter-
netes fórumokat, ahol ezzel talál-
kozhatok.

– Nem először jön Kőbányára 
fellépni. Milyen emlékekkel ér-
kezik?

– Évekkel ezelőtt gyakran szere-
peltem a művelődési központban 
musicalesteken. Ami fontos volt, 
hogy az amúgy megszokott, kötött 
színházi formákhoz képest, na-
gyon szabadon létezhettünk eze-
ken az előadásokon, a dalokat is 
magunk választottuk. Éppen ezért 
sok szép emlék köt ide, nagyon sze-
retek a Kőrösiben fellépni.

Neves énekesek előadásában hallhatja Cserháti Zsuzsa és 
Máté Péter legnépszerűbb dalait a Kőrösi közönsége már-
cius 9-én. Az emlékesten fellép Szinetár Dóra, a Budapesti 
Operettszínház művésze is, akivel a két nagy magyar éne-
kesről és a társadalmi szerepvállalás fontosságáról egy-
aránt beszélgettünk.

Különösen jól indult 
az új esztendő a Tut-
ta Forza zenekar szá-
mára. Azt ugyan már 
megszokhattuk, hogy 
az újévi gá laműso-
rok mindig különle-
ges szórakozást nyújtanak 
a Kőrösi közönségének, de 
most már jó előre borítékol-
ható volt a siker. Az érdeklő-
dők ugyanis mindössze egy 
hét alatt elkapkodták a je-
gyeket, s már december kö-
zepén tudni lehetett: a néző-
téren egy tűt sem lehet majd 
leejteni.

A művészeket és a műértő 
hallgatóságot D. Kovács Ró-
bert Antal polgármester új-
évi jókívánságok közepette 
köszöntötte a színházteremben. 
Az est első felében Gál Tamás 
Liszt Ferenc-díjas karmester 
vezényelte a zenekart. Felcsen-
dült az osztrák Franz von Sup-
pé Költő és paraszt című ope-
rájának nyitánya, illetve a ze-
nekar A denevér Pezsgődalával 
egyben meg is alapozott az új-
évi koccintásnak. A szünetben 
ugyanis a közönséget a Torockó 

vendéglő jóvoltából egy pohár 
pezsgő fogadta az előtérben.

A folytatáshoz így immár az 
itóka is remek hangulatot biz-
tosított, pedig a java még hát-
ra volt. A tavaly száz éve szüle-
tett Leonard Bernstein tiszte-
letére a West Side Story ismert 
melódiái nem maradhattak ki a 
műsorból, majd elhangzott a Ti-
co-tico. A nagy sikerű estet kö-

vetően a műsor második 
felét dirigáló Bakó Rol-
land egyszerre lehetett 
nagyon boldog és irigy: a 
vezénylés miatt ő volt az 

egyetlen, aki háttal állt a műsor 
második részében fellépő tánc-
karnak, így a kánkánt járó lá-
nyoknak is.

A sikerre a zenekar egyébként 
már egy nappal korábban felké-
szülhetett. A zenészek próbája 
ugyanis nyilvános és ingyenes 
volt, s azt is mintegy kétszázan 
hallgatták meg – óriási lelkese-
déssel.
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Töltse ki az áb-
rákat 1-től 9-ig 
terjedő egész 
számokkal úgy, 
hogy az összes 
sorban, osz-
lopban minden 
szám csak egy-
szer szerepel-
jen.

SZU
DO
KU

Hónapról hónapra felkérünk egy 
kőbányai óvodát, hogy küldjék el 
azt a népmesét vagy azt a saját 
„költésű” mesét, amit az oda járó 
gyerekek a legjobban szeretnek. 
Most a Kőbányai Mászóka Óvo-
dától kaptuk meg a kék csopor-
tosok kedvenc macijáról szóló 
mesét. A történetet Bobori Gyu-
la óvodapedagógus írta, a rajzot 
Károly Hanna Márta készítette.

Sári maci 
története

Kőbánya új lakói
Várjuk a ko-
banyaihirek.
szerk@gmail.
com címre a ke-
rületi babákról 
készült, jó minő-
ségű fotókat, és 
hozzá néhány 
sort, amely tar-
talmazza az egy-
évesnél fiata-
labb csecsemő 
nevét, születé-
si dátumát, vala-
mint egy, legfel-
jebb kétmonda-
tos jellemzést. 
A tárgyban kér-
jük, jelezze a ro-
vat címét: Kőbá-
nya új lakói.

„Polgár Jázmin Emili vagyok, 2018.12. 20-án születtem 2730 grammal és 
52 centivel. Picike vagyok, de annál nagyobb a hangom, főleg, ha éhes va-
gyok. Édesanya és édesapa örömére nagyon jó étvágyam van. Imádnivaló 
mosolyommal, nagy, kék szemeimmel mindenkit elbűvölök.”

„Sári Bar-
nabás 
vagyok, 
2018. ok-
tóber 
8-án szü-
lettem, 
Anya és 
Apa nagy 
örömére. 
Direkt az 
Olvasók 
kedvéért 
öltöztem 
fel ilyen 
csino-
san!”

A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatja a kerület 
lakosságát, az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó 

szervezeteket, vallási közösségeket, valamint 
környezetvédelmi egyesületeket, hogy egyeztetési 

eljárást indít az alábbi tervekkel kapcsolatosan:

Településkép védelméről 
szóló önkormányzati rendelet 

módosítása

A fenti tervekkel kapcsolatban javaslatokat, 
észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani az 

önkormányzat honlapján (www.kobanya.hu) 
megjelenő felhívásban foglaltak szerint

2019. március 13-ig, valamint

a 2019. március 4-én 17:00 órakor
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 

Központban tartandó lakossági fórumon lehet.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

D K á Rób t A t l

HIRDETÉS

Honnan is kezdjem el a történetemet? 
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperen-
ciás-tengernél..., vagy hol volt, hol nem 
volt, az Üveghegy tetején... Esetleg a Ke-
rek-erdő közepében. Nem, nem. Ennek a 
mesének semmi köze sem az Üveghegy-
hez, sem az Óperenciás-tengerhez, de 
még a Kerek-erdőhöz sem.

Történetünk egy régi biciklitárolóban 
kezdődik. Egy hatalmas panelház egyik 
földszinti helyiségében. Egyébként le-
het, hogy nem is biciklitároló, inkább 
valami olyan tároló, ahová a panelház-
ban lakó emberek ósdi, elavult dolgokat 
rakosgattak az évek során. Volt itt rossz 
kanapé, aminek letört a karfája. Aztán 
egy szekrény polcokkal, elég régimódi, 
nem igazán a mai nappalikba való; egy 
összetekert szőnyeg, aminek rojtosodott 
a széle. Na meg sok papírdoboz. Ki tudja, 
mi lehetett valaha bennük… Talán me-
sekönyvek vagy képeskönyvek, amiket 
már nem lapoz senki sem. A meseköny-
vekben elfeledett sárkányok harcol-
hattak vitézekkel a királylányok meg-
mentéséért, a képeskönyvek meg távo-
li tájakra vihettek képzeletben, ahová az 
ember fia csak a legritkább esetben tud 
eljutni. Az is lehet, hogy szakácsköny-
vek voltak a dobozokban régi receptek-
kel, de lehet, hogy nem is könyvek vol-
tak azok, hanem mindenféle költözés-
ből ottmaradt limlomok.

Igazán békés hely volt ez a tároló né-
hány állat számára. Ezek a kisállatok 
csak késő este jöttek el ide, amikor az 
emberi léptek zaját már nem lehetett 
hallani sem a házban, sem az utcán. Ke-
restek egy nyugodt helyet, ahol senki 
sem háborgatta őket. Napközben mind-
egyik valahol kóborolt, és este, amikor 
összejöttek a biciklitároló félhomályá-
ban, beszámoltak arról, kivel mi történt 
aznap, aztán mindegyikük leheveredett, 
és hajnalban folytatták az útjukat. Itt 
vendégeskedett egy egérikerpár, akik-
nek igen furcsa, amolyan karfiolfodros 
fülecskéjük volt, egy sánta cirmos, egy 
szürke galamb és egy igen öreg, de bölcs 
patkány. Mind barátok voltak. Egyálta-
lán nem érdekelte őket, ki hogy néz ki, 
és milyen állat. Összekötötte őket a kö-
zös hely, a barátság és az egymás irán-
ti szeretet.

Egy este, amikor az egyik karfiolfü-
lű egérke beszámolót tartott az azna-
pi kalandjairól, felállt egy dobozra. Ott 
olyan hevesen magyarázott, hogy le-
esett a doboz tetejéről, ekkor felborult a 
doboz, amin állt, kinyílt, és kiesett belő-
le egy plüssmackó. Az állatok döbbenten 
meredtek a játék mackóra. Még jobban 
meglepődtek, amikor az felállt, leporol-
ta magát, és bemutatkozott.

– Sári vagyok – mondta. – Végre hogy 
kikecmeregtem ebből a sötét dobozból. 

A jó ég tudja csak, mióta voltam oda be-
zárva.

Körülnézett, majd illedelmesen jó es-
tét kívánt, és máris belekezdett a mon-
dandójába. Elmondta, hogy réges-régen 
egy családnál lakott, és a gyerekek leg-
kedvesebb játéka volt. A kicsik felnőt-
tek, elmentek otthonról, a szülők pe-
dig új lakásba költöztek. Így került ebbe 
a dobozba, és már nagyon régen várta, 
hogy valaki kiszabadítsa onnan. Az ál-
latok csak nézték, és nem tudták, mit 
mondjanak neki. A galamb felajánlotta, 
hogy üljön a hátára, és napközben utaz-
gassanak együtt. A patkány olvasni in-
vitálta, az egerek a közeli házakhoz hív-
ták alagútfelfedező túrára, a macska 
meg… Nos, az csak nyávogott. Minden-
esetre mindegyikük azt szerette vol-
na, ha velük marad. Sári megköszönte a 
kedves marasztalást és az izgalmas le-
hetőségeket, de valami másra vágyott. 
„Nem tudtok itt a közelben gyerekeket, 
akik szeretnek plüssmackóval játsza-
ni?” – kérdezte. 

– Hát… – szólalt meg először a cirmos. 
– Én tudok itt egy jó kis óvodát, és van 
is egy csoport, amelyik éppen plüssmac-
kóra vágyik. Ezt onnan tudom, hogy az 
egyik nap az óvoda kerítése mellett 
osonva kihallgattam a beszélgetésüket. 
Ha gondolod, megmutathatom, hol van 
az az ovi.

Sárival madarat lehetett volna fogat-
ni a boldogságtól. A többiek mind fel-
ajánlották, hogy az éj leple alatt elkí-
sérik az óvodához. A többi már gyerek-
játék volt. Este átmásztak a kerítésen, 
és besurrantak. Reggel, mikor az egyik 
óvó néni dolgozni jött az oviba, talált egy 
kismackót a kapuban. Tudta, hogy hova 
kell vinnie, hiszen pont ő beszélgetett a 
gyerekekkel a játék mackókról. Micsoda 
szerencse! Aznap nagy meglepetés érte 
a kék csoportosokat, mert az óvó néni és 
az óvó bácsi bemutatta a gyerekeknek az 
új társukat Sári maci személyében.

Azóta is ott van velük, és esze ágában 
sincs jobb helyet keresni.
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Verseny az év eleji zimankóban Csússz, 
Kőbánya!Ötezren futottak

hóban és latyakban

Frissítő mozgás 
a fagyos időben

A versenyen a nevezők három 
távon tehették próbára erejü
ket és persze a tűrőképességü
ket. A Hungexpo G pavilonjá
ban kialakított rajtegyenesből 
elsőként az öt kilométeres táv
nak vághattak neki a sporto
lók, akik a korábbi gyenge eső 
miatt némi latyakra is készül
hettek. Mire versenyzők utol
só csoportjai is célba értek, a 
21  kilométeres táv mezőnye 

már melegített – kivéve a leg
elszántabbakat. Úgy százötve
nen ugyanis több számban is 
elindultak, így tucatnyi futó az 
öt kilométerrel már alaposan 
átmozgatta magát. A félma
ratonistákat Radványi Gábor 
dudaszóval indította, de az al
polgármesternek ezt többször 
is meg kellett tennie, a 2300 
indulót ugyanis csak szaka
szosan lehetett elrajtoltatni.

Az egész napos program vé
gül a tíz kilométeres szám
mal ért véget, de addigra már 
az idő is megenyhült, és a több 

mint ezer sportember ragyo
góan kék ég alatt tehette meg 
a két kört a Hungexpo terü
letén.

„Ilyen időben a kutyát sem zavarják ki az utcára” 
– mondhatta a téli zimankót látva az ember a fűtött 
otthonában január közepén. Ám a többség vélemé
nyét ötezren nemcsak hogy nem osztották, de a je
ges, latya kos időben önként vágtak neki a 4. Zúz
mara Futófesztiválnak.

Akárcsak tavaly, idén is jeges 
nappal kezdődik a Mozdulj Kő
bánya! A szervezők a Kőbá
nyai Jégpályára (Ihász u. 24.) 
március 9én szombaton 10től 
13 óráig várják a kerület apra
játnagyját, a látogatók ingyen 
használhatják a 800 négyzet
méteres felületet. Korcsolya 
bérlésére a helyszínen 500 fo
rintért lesz lehetőség.

A 9.30as regisztrációt köve
tően az érdeklődők először bal
esetvédelmi oktatáson vehet
nek részt. A 10 órai rövid meg
nyitó után a White Sharks HC 
utánpótláscsapatainak jégko
rongbemutatója veszi kezdetét, 
amit a Bea Ice Dance Team jég
táncbemutatója követ 10.30tól. 
11 órától a vendégek játékos sor
versenyeken és váltóversenye
ken tehetik próbára tudásukat, 
déltől 13 óráig pedig a szabad 
korcsolyázásé a főszerep.

A Mozdulj Kőbánya! kere
tében idén tíz eseményre ne
vezhetnek a sportolni vágyók. 
A teljesített számok után a ver
senyzők a pontgyűjtő füzetekbe 
pecséteket kapnak, s a rendez
vénysorozatot követően sorso
láson vehetnek részt, ahol érté
kes nyeremények találnak gaz
dára több mint egymillió forint 
értékben.

HIRDETÉS

Értékes nyeremények és rengeteg élmény várja 2019-ben is a Kőbányán élő 
családokat, kicsiket, fiatalokat és idősebbeket, a Kőbányai Önkormányzatnál, annak 
intézményeinél és gazdasági társaságainál, valamint a Kelet-Pesti Tankerületi 
Központ kőbányai intézményeinél dolgozó munkatársakat.  

A Kőbányai Önkormányzat a Kocsis Sándor Sportközpont 
közreműködésével az egészség megőrzése, a rendszeres 
testmozgás népszerűsítése jegyében 10 eseményből álló 
programsorozatot hirdet.
A résztvevők szabadon választhatnak az érdeklődésüknek, szabadidejüknek, 
felkészültségüknek, életkoruknak leginkább megfelelő programok közül.
A részvétel igazolása jelen pontgyűjtő füzettel történik. Már egyetlen pecséttel 
részt lehet venni a programsorozatot lezáró sorsoláson, ahol értékes nyeremények 
találnak gazdára. Annál nagyobb a nyerési esély, minél több pecsét gyűlik össze. 

 
A pontgyűjtő füzetek átvételi pontjai 2019. február 11. és március 8. között
a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontja (1102 Budapest, Állomás utca 26.), 
Újhegyi Ügyfélszolgálata (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) és a Kocsis Sándor 
Sportközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.), valamint március 8-a után
az események helyszínei.

Az adatokkal kitöltött, legalább egy pecséttel ellátott pontgyűjtő füzeteket 2019. 
november 29-éig lehet leadni az átvételi pontokon elhelyezett gyűjtőládákba.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

További információ:
www.kobanya.hu
www.kobanyasport.hu

óbert AntalD Kovács Ró

KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

  2019. 03. 09.  Kőbányai Jeges Nap
 Ügyességi versenyek
 Helyszín: Kőbányai Jégpálya (1105 Budapest, Ihász utca 24.)

  2019. 04. 06. Isaszegi Kerékpáros Emléktúra
 Kerékpáros túra amatőröknek
 Indulás: KÖSZI (1105 Budapest, Előd utca 1.)

  2019. 04. 27.  Rekordkísérlet Napja
 OHP 2 órás futás, Óhegy park

  2019. 05. 03. Esélyegyenlőség Napja
 Kerekesszékes kosárlabda és vívás, ülőröplabda, hallássérült labdarúgás
 Helyszín: 1107 Budapest, Bihari utca 23.
 

  2019. 05. 29. Kihívás Napja
 "Mozogj 15 percet” események a kerületben 

  2019. 06. 16.  Magyar Úszás Napja
 100 fő 100 méter, 10 km-es úszás 
 Helyszín: Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.)

  2019. 09. 14 - 22.  Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
 Változatos programokat kínáló, egész héten át tartó rendezvénysorozat
 óvodásoknak, iskolásoknak, felnőtteknek és családoknak

  2019. 10. 02.  Kőbányai Senior Tízkarikás Játékok
 50+ játékos sportverseny, népszerű közösségépítő program
 Helyszín: 1107 Budapest, Bihari utca 23.

  2019. 10. 19.  Kőbányai Úszó Nap
 12 órás úszás
 Helyszín: Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.)

  2019. 11. 09.  Kőbányai Helyismereti Túra
 Gyalogtúra Kőbányán
 Indulás: Szent László tér 29.

    A Mozdulj Kőbánya programsorozat rendezvényei:
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Radványi Gábor 
indította a mezőnyt


