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A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Elrajtolt a Mozdulj Kőbánya! 16. oldal

A legjobb
klubok között
a Kőbánya SC

Kímélje meg
a nyulakat
húsvétkor!

Ütemterv szerint
épül a szakrendelő

Lapunk  megjelenésével egyidőben megkezdődött a 3-as met-
ró Népliget és Kőbánya–Kispest közötti szakaszának felújítá-
sa. A pótlásokkal a Kertváros gyorsjárati kiszolgálása bővül: a 
Rézvirág utcánál megáll a 161E jelzésű új járat, amellyel az Örs 
vezér terét lehet kényelmesen elérni.

Új vígjátékkal érke-
zik a hónap végén 
Kőbányára Gergely 
Róbert. A Kőrösiben 
mutatja be a Nő a 
tét! című zenés da-
rabot, amelyet ha-
zánkban elsőként 
az énekes-színész 
társulata vihet 
színre.

Gyorsjárat a Kertvárosban
a metrófelújítás idején

6. oldal

E hónap 23-án és 24-én fél 7-től 
18 óráig várják a gyermeküket 
beíratni szándékozó szülőket 
a kőbányai óvodák. A harma-
dik életévüket augusztus végé-
ig betöltő kicsiknek – felmentés 
hiányában – kötelező szeptem-
bertől oviba járniuk.

Tizedik lett az elmúlt harminc 
év legtöbb olimpiai pontot szer-
ző klubjainak ranglistáján a 
Kőbánya SC, pedig a KSC csak 
másfél évtizede, a Bp. Sparta-
cus úszó szakosztályának át-
vételét követően lett olimpiai 
pontokat „termelő” klub.

Kisállat-si-
mogató is 
várja a gye-
rekeket hús-
vét előtt a ke-
rületben, hogy 
a családok mi-
nél kevesebb 
nyulat vegye-
nek. Az ünnep 
után ugyanis 
egyre több a 
megunt tapsi-
füles.

A szikvízkészítés tudomá-
nyát leshették el a látoga-
tók a Deák család üzemé-
nek nyílt napján. A kísérle-
tező kedvűek a kilencven-
éves, kézzel tekerős géppel 
maguk készíthették a fris-
sítőt.

Elkészült a Bajcsy Kórház területén épülő szak-
rendelő mélygarázsszintjének szerkezete, az 
építkezés jól halad.

Áprilisban
jön az óvodai
beiratkozás

Lakóépületek energetikai korszerűsítésére írt ki pá-
lyázatot az önkormányzat, a lakóközösségek ener-
giatakarékosságot, illetve megújulóenergia-fel-
használást célzó beruházásaikra akár 50 százalékos 
támogatást is nyerhetnek. De Kőbánya egész évben 
számos akcióval, programmal és szemétszedések-
kel is tesz a környezet védelméért.

Gergely
Róbert
új darabot
mutat be

Nyílt napot
tartott
a Fokos utcai
szódagyár

10. oldal

3. oldal

3. oldal

12–13. oldal

4–5. oldal

Kőbánya
zöld forradalma

11. oldal

7. oldal
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Amikor ezeket a sorokat írom, még készü-

lök a Házhoz megy a polgármester vá-
rosrészi fórumsorozat utolsó állomása-
ira. Nagyon értékes eszmecseréken va-
gyunk túl az idei rendezvénysorozatnak 
köszönhetően is, minden részt vevő kő-

bányainak köszönöm a közös gondolko-
dást, az építő ötleteket és a javaslatokat. 

Az elképzelések, felvetések megfogalmazásán 
túl az elért eredményeinket is áttekintettük, hiszen fontos, hogy az 
itt élők tudják, hogy a fejlesztéseink értük vannak, lássák és érez-
zék: Kőbánya fejlődik, az elvégzett munkánknak megvan az ered-
ménye. Otthonunkért, kerületünkért azonban nemcsak közös gon-
dolkodással, de együttes munkával is tennünk kell. Éppen ezért 
önkormányzatunk évek óta rendszeresen hirdet meg olyan kezde-
ményezéseket, pályázatokat, amelyek a mindennapi életünk jobbá 
tétele mellett a következő generációk életminőségét is javítják. Jó 
példa erre az az energetikai pályázat, amely a megújulóenergia-fel-
használást, illetve az energiahatékonyságot növelő beruházásokra 
akár 50 százalékos támogatást is nyújthat. Sajnos mind többször 
látjuk, hogy bolygónk óriási veszélyben van az oktalan környezet-
pusztítás, a környezetszennyezés és a természeti javak tékozlása 
miatt. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a 24. órában vagyunk a Föl-
dünk megmentéséért folytatott küzdelemben, és felelősségteljes 
gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy ez a harc sikeres legyen. 

De az egészséges, zöld környezetért nem csak ily módon kívá-
nunk tenni. Egész évben szervezünk kerületszépítő programo-
kat, hogy napjaink egyik legégetőbb kérdésére, a környezet meg-
óvásának fontosságára felhívjuk a figyelmet. Önkormányzatunk 
ezúttal is megszervezi hagyományos kerülettakarítási akcióját a 
Föld napja alkalmából, hogy április 26-án és 27-én iskolákkal, vál-
lalkozásokkal, társasházakkal és kőbányai önkéntesekkel meg-
tisztítsuk környezetünket, valamint növények ültetésével tegyük 
még rendezettebbé zöld területeinket. Csatlakozzanak Önök is, te-
gyünk minél többen minél többet Kőbányáért! 

Végezetül ezúton hívok mindenkit május 1-jére, a Halmajálisra. 
A kerületért végzett munka után töltsünk el együtt egy vidám na-
pot egy tányér ízletes halászlé mellett az Óhegy parkban! Szere-
tettel várom Önöket!

A Kőbányai Önkormányzat 
ajándékának köszönhetően ki-
egészült a kerületi rendőrség 
gépkocsiflottája. Az új kocsit, 
egy Ford Fac Transit Customot 
D. Kovács Róbert Antal adta át 
dr. Gyetvai Tibor rendőrkapi-
tánynak.

– A közbi z t on sá g közös 
ügyünk, ezért a képviselő-tes-
tület kötelességének tekinti, 
hogy segítse a rendőrség mun-
káját – mondta a polgármes-
ter. D. Kovács Róbert Antal la-
punknak felidézte, hogy két éve 
a kapitányság három autót ka-
pott Kőbányától, de az önkor-

mányzat albérleti támoga-
tással, jutalmakkal, öltö-
zőszekrények vásárlásá-
val, a bűnüldözéshez nél-
külözhetetlen adatrögzítő 
eszközökkel is időről idő-
re támogatja az egyenru-
hásokat.

Mint dr. Gyetvai Tibor 
elmondta, gépjárműpark-
jukból pont egy ilyen kocsi 
hiányzott, ugyanis a Ford 
Transit tökéletes lesz helyszí-
ni akciók végrehajtására. Az el-
tolható ajtók miatt a rendőrök 
gyorsabban tudnak kiszállni és 
üldözőbe venni a gyanúsítot-

takat. Civil jármű lévén sebes-
ségmérésre is alkalmas lesz a 
kerület azon pontjain, ahol a 
lakosok a gyorshajtó sofőrökre 
panaszkodnak.

Új kocsi a rendőröknek

Jön az óvodai 
beiratkozás

Míg arra nincs előírás, hogy a 
szülők bölcsődébe járassák 
gyermekeiket, az óvodai be-
iratkozás már kötelező. Idén 
a kőbányai intézmények áp-
rilis 23-án és 24-én reggel fél 
7-től 18 óráig várják a szülő-
ket, a részletekről az egyes in-
tézmények saját honlapjaikon 
is beszámolnak.

A törvény azt írja elő, hogy 
az a gyermek, amelyik au-
gusztus 31-ig betölti a harma-
dik életévét, a következő ne-
velési év kezdetétől – ez idén 
szeptember 2. (hétfő) – „napi 
négy órában óvodai foglalko-
záson vesz részt”. Az óvodai 
tartózkodás nagyban hozzá-
járul a gyermek fejlődéséhez, 
mert a kicsi megkapja a szük-
séges nevelést és oktatást ah-
hoz, hogy megfelelő legyen 
a szellemi és lelki fejlődése, 
megtanuljon alkalmazkodni, 
kapcsolatot kialakítani.

Az óvodába járás alól az óvo-
davezető és a védőnő egyetér-
tésével felmentést lehet kér-
ni a jegyzőtől, egyházi és ma-
gánfenntartású intézmények 
esetében pedig a fenntartó-
tól. A felmentés legfeljebb két 
évre szólhat, az indok lehet a 
gyermek sajátos helyzete, csa-
ládi körülményei vagy a ké-
pességek kibontakoztatása. 
Lehetőség van arra is, hogy 
a kicsi még hároméves kora 
előtt oviba járjon. Ez esetben 
viszont kitétel, hogy a gyer-
mek a felvételtől számított hat 
hónapon belül töltse be a har-
madik életévét, valamint az in-
tézményben legyen férőhely.

Jelentkezni a lakóhely sze-
rinti körzetileg illetékes – 
vagy a választott – önkor-
mányzati, illetve nem ön-
kormányzati óvodában le-
het, amelyről lista a kobanya.
hu-n található. A szülő gyer-
meke adottságainak, képes-
ségeinek megfelelően, de 
akár saját vallási, világné-
zeti meggyőződésére, 
nemzeti hovatartozá-
sára tekintettel szaba-
don választhat óvo-
dát. Beiratkozás-
kor be kell mutat-
ni a gyermek és 
a szülő személyi 
azonosítóját és 
lakcímkártyá-
ját. Ha a kis-
korú nem ma-
gyar állam -
polgár, úgy a 
szülőnek iga-
zolnia kell , 
hogy a gyer-
mek milyen 
jogcímen tar-
tózkodik Ma-
gyarorszá-
gon.

A gye rm e -
ke t  e l s ő s o r -
ban abba az ovi-
ba kell felvenni, 
amelynek körze-
tében lakik, ille-
tőleg ahol a szülő 
dolgozik. Az óvo-
da köteles felven-
ni azt a gyerme-
ket, aki életvitel-
szerűen az intéz-
mény körzetében 

lakik. Az életvitelszerűséget 
azonban az intézmények szi-
gorúan ellenőrzik. Az átvéte-
li és felvételi kérelmek elbírá-
lásáról az óvoda vezetője má-
jus 24-ig írásban ad tájé-
koztatást a fellebbe-
zésre vonatkozó 
lehetőségek 
ismerte-
tésé-
vel.

Április 23-án és 24-én reggel fél 7-től 18 óráig várják 
a kőbányai óvodák a szülőket, hogy beírassák gyer-
mekeiket. A harmadik életévüket augusztus végéig 
betöltő kicsiknek – felmentés hiányában – kötelező 
szeptembertől óvodába járniuk.

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

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Jó ütemben épül 
a szakrendelő

Hamarosan látványo-
sabb szakaszba ér a 
Bajcsy-Zsilinszky Kór-
ház területén az új 
szakrendelő építése, a mun-
kálatok az előzetes tervek 
szerint haladnak. A múlt hó-
napban már elkészült a mély-
garázs szintjének szerkezete.

A szakrendelő építése a 
kormány támogatásával, az 
Egészséges Budapest Prog-
ram keretében valósul meg, 
az állam közel 6 milliárd fo-
rinttal finanszírozza a beru-
házást. A mélygarázs ötven 
férőhelyes lesz, az épületben 
pedig 86 rendelőhelyiség kap 
helyet, s a betegbiztonságot 
nagyban növeli, hogy a szak-
rendelő a kórházzal közös te-

lephelyen működik majd. Ösz-
szességében a korszerű mű-
szerparkkal felszerelt egész-
ségház a betegek és az ott dol-
gozók számára méltó körül-
ményeket fog biztosítani.

Természetesen az egészség-
ügyi ellátás koncentrálódásá-
val a jövő évi átadás után a be-
tegforgalom jelentősen nő-
het. Ezért az önkormányzat a 
szakrendelő közelében 83 új 
parkolóhelyet alakít ki, s a ter-
vek között szerepel a Maglódi 
út kórházzal szembeni olda-
lán egy nagyobb parkoló épí-
tése is.

Mérföldkőnek számító rendelet 
elfogadásával kezdte már ciusi 
ülését a képviselő-testület: tár-
sasházak energetikai korsze-
rűsítéséhez szavazott meg tá-
mogatást (a döntéssel a 4–5. ol-
dalon foglalkozunk). Nem ez 
volt azonban az egyetlen napi-
rendi pont, ami a lakóközössé-
gek megsegítését tűzte célul. 
A képviselők szintén egyhan-
gúlag támogatták, hogy az ön-
kormányzat elektronikus meg-
figyelőrendszer létesítéséhez 
nyújtson támogatást a többla-

kásos lakóépületekben élőknek. 
A nagy sikerű kamerapályáza-
tokkal Kőbánya már száz la-
kóközösséget támogatott az el-
múlt hat évben, jelentősen hoz-
zájárulva az épületek biztonsá-
gának növeléséhez. Most újabb 
hárommillió forint áll majd a 
pályázók rendelkezésére.

Az idén 25 éves Kőbányai 
Szent György-plébánia felújítá-
sához négymillió forintot ítélt 
oda a testület. Cseh Zoltán atya 
a tetőtér, foglalkoztatók, szo-
ciális helyiségek, hittanterem, 

padlástér, kocsi-
beálló felújítási 
költségeire kért 
pénzt a várostól. 
A templom bel-
ső festése tavaly 
szi ntén ön kor-
mányzati forrás-
ból valósult meg. 300 ezer fo-
rintos támogatásban részesült 
a Peter Cerny Alapítvány is. 
A koraszülöttek gyógyításával, 
ellátásával foglalkozó alapít-
vány tavaly egyébként 58-szor 
vonult ki kőbányai gyerme-

kekhez; a men-
tés, szállítás és 
sürgősségi ellá-
tás összértéke 
meg ha la dt a a 
nég ymillió fo-
rintot.

A BBU Non-
profit Kft. szer-

vezte Nagy Sportágválasztó 
rendezvények idei megtartá-
sához is kétmillióval járul hoz-
zá a város. Cserébe a cég Kőbá-
nyát kiemelten jeleníti meg a 
több ezer gyermek, szülő és ta-
nár által látogatott eseményen. 

Teljes volt az egyetértés a pol-
gármesteri hivatal munkájával 
kapcsolatban is. A 2018-ban 
végzett tevékenységről szó-
ló előterjesztésre egy ember-
ként bólintottak rá a város-
atyák, vagyis elégedettek vol-
tak a munkával.

Döntés született arról, hogy a 
város a Halom u. 33. szám alat-
ti ingatlant átadja a Budapest-
Kőbányai Református Egyház-
községnek, amely ott óvodát 
fog építeni. A kerület hosszú 
távon profitál az együttmű-
ködésből, hiszen a egyházkö-
zség az óvodai beiratkozáskor 
előnyben részesíti – felekezet-
től függetlenül – a kőbányaia-
kat, így a városnak kevesebb 
gyerek ellátását kell majd fi-
zetnie.

A képviselő-testület egyhan-
gúlag hozott határozatot ar-
ról, hogy a jövőben a Jászberé-
nyi út Kőrösi Csoma Sándor út 
és Maglódi út közötti szakasza 
Dreher Antal nevét viseli. Ezen 
a részen lakóépületek nem ta-
lálhatóak, csak a Dreher Sör-
gyárak Zrt. három ingatlanját 
kell majd átszámozni.

Hírek 

Túlélte 
a zuhanást
Lábtöréssel úszta meg a 
balesetet az a Bányató utcai 
lakos, aki a kilencedik eme-
letről esett ki, miközben a 
verebeket űzte el a légkon-
dijából. A 79 éves nyugdí-
jas lába eséskor beakadt a 
nyolcadik emeleti lakás er-
kélyébe. A férfi negyedórát 
lógott fejjel lefelé, végül a 
rendőrök mentették meg.

Mentőst 
ütött meg
Mentőápolót ért táma-
dás az egyik kőbányai do-
hányboltnál. A mentőket 
azért riasztották, mert a 
42 éves Sz. Zsolt magate-
hetetlenül feküdt az egyik 
trafik előtt. A férfi nemcsak 
hogy elutasította a segítsé-
get, de ütött is, így közfel-
adatot ellátó személy elleni 
erőszak miatt indult bünte-
tőeljárás.

Kitüntetések az ünnepen

Pályázatok és támogatások a testület előtt

Kerületépítő 
döntések
Társasházi kamerák telepítésére, plébániafelújításra szavaztak meg 
forrást a képviselők, de Dreher Antalnak is emléket állítottak.

Kőbánya két díszpolgára is 
magas állami kitüntetésben 
részesült március 15-e alkal-
mából: Dr. György István ko-
rmánymegbízott Batthyá-
ny Lajos-díjat vehetett át Gu-
lyás Gergely Miniszterelnök-
séget vezető minisztertől. 

Ez a kitüntetés – emléklap 
és az első alkotmányos ma-
gyar miniszterelnök mellké-
pét ábrázoló kisplasztika – 
kiemelkedő közigazgatá-
si életmű elismeréseként 
adományozható a Miniszterel-
nökség tevékenységét segítő 

személynek. Könnyűzenei 
előadóművészi munkájáért 
pedig Kásler Miklós, az em-
beri erőforrások mi nisztere 
Póka Egon elő adó művészt, 
a Kőbányai Zenei Stúdió ügy-
vezető igazgatóját részesítet-
te Máté-Péter díjban.

Több százan, köztük szép 
számban fiatalok emlékez-
tek meg az 1848-as forra-
dalom hőseiről az ünnep 
előestéjén. Március 14-én 
a tömeg a Conti-kápolna 
előtt gyülekezett, s miköz-
ben egyre többen érkeztek, 
a zenészek forradalmi nó-
tákat húztak, huszárruhá-
ba öltözött gyermekek pe-
dig a fáklyák meggyújtásá-
ban segédkeztek.

Az ünneplők a város vezetői-
nek üdvözlését követően in-
dultak el, sokan nemzeti színű 
és 48-as zászlókat lobogtat-
va. A menet a Kápolna tértől 
az Ihász és a Halom utcán át 
a Szent László térre, a Magyar 
Oltárhoz tartott, a több mint 
száz méter hosszan kígyózó 
láncot a Tébláb Művészeti Is-
kola néptáncosai kísérték.

Mint D. Kovács Róbert An-
tal polgármester ünnepi be-
szédében elmondta: ugyan 
szabadságunkat ma már nem 
kell kivívni, de nekünk is meg-

van a személyes és kö-
zösségi felelősségünk. 
Így meg kell őrizni a 
szabadságot, és ápol-
nunk kell azok öröksé-
gét, akiknek szabadsá-
gunkat köszönhetjük.

– 1848 nag yja ina k 
megvolt a víziójuk arról, 
milyen Magyarországot 
képzelnek el – mondta a 
polgármester. – Világos 
jövőképnek pedig mi, 
kőbányaiak sem vagyunk hí-
ján: ha körülnézünk a kerü-
letben, büszkén állapíthatjuk 
meg, hogy egy új reformkor 

alakítói vagyunk. Közösségi 
tereink és középületeink egy-
más után újulnak meg, egész-
ségügyi intézményeinket sor-

ra korszerűsítjük, egy-
formán gondoskodunk 
újszülöttekről, idősek-
ről, családokról.

M á s n a p,  m á r c iu s 
15-én a hagyományőr-
zőké volt a főszerep. Az 
önkormányzat a Rot-
tenbiller parkba hívott 
mindenkit: huszártá-
bor, ünnepi programok 
és forradalmi forgatag 

várták a családokat.

Fáklyás tiszteletadás
a márciusi ifjaknak

A belső festés tavaly 
megtörtént

Négy-
millió 
forint 
jut 
felújí-
tásra

Gulyás Gergely kitüntette 
dr. György Istvánt

A polgármester adta át 
a Ford Transitot

Elkészült a mélygarázs 
szintjének szerkezete

Így néz ki majd 
az épület

Megemlékezés 
a Magyar Oltárnál

Indul a fáklyás felvonulás

Huszártábor 
a KÖSZI előtt

Ünnepi táncbemutató
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HalmajálisHalmajális
2019. MÁJUS 1. ÓHEGY PARK10:00

22:00

9
IDÉN IS BEMUTATJA

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat   I   www.korosi.org  

Kié a legjobb i halászlé?

EGÉSZ NAP:

Szegedi halászlé, lacikonyha, retró rétes, lángos, fagyi, kürtöskalács, vattacukor, borterasz, házi sörök, pálinkaház.
Főzőverseny, vidámpark, BringART játszóház

Fővédnök: D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere

PROGRAMOK A SZÍNPADON:

10:00 Ünnepélyes megnyitó
D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere

10:10 Májusfa kitáncolás  - Táncház
Közreműködik a Tébláb AMI Néptáncegyüttes

11:00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl

12:15 Ökrös Tibor és zenekara

14:00 Eredményhirdetés, díjátadás 

14:30 Drockstore koncert 

15:30 - 16:30  Táncbemutatók
15:30  Cassandra SE   I  15:45  Hip-Hop tánccsoport  I  16:15  Fashion Dance

17:00  Legenda Band zenekar

19:45 Radics Gigi koncert
21:15 DJ Dominique

HIRDETÉS

Nemcsak több százezer forin-
tos beruházással és nyertes pá-
lyázattal lehet érezhetően javí-
tani az energiahatékonyságon. 
Alább Gémes Péter segítségével 
néhány olyan tippel szolgálunk, 
amelyek kis befektetést igényel-
nek, de lényegesen csökkenthe-
tik az energiafogyasztást. Mint-
hogy ezen megoldások nem költ-
ségesek, a kiadások 1-2 év alatt 
megtérülhetnek.
 A zárt cirkós radiátorok ha-

tásfoka növelhető radiátorfó liá-
val (más néven hőtükör). A fólia 
a radiátortest mögé, a falra ra-
gasztva a hőt a szoba felé irá-
nyítja. Ezzel a radiátor nem a 

falat fűti, ahonnan – főleg rosz-
szabb szigetelés esetén – az ut-
cára szökik a hő.
 Öt perc kereszthuzat kevés-

bé hűti le télen a falakat a folya-
matos szellőztetésnél. Nyáron 
a felmelegedés elkerülése érde-
kében legfontosabb, hogy árnyé-
koljunk, lehetőleg kívül, vala-
mint napközben csak rövid ide-
jű kereszthuzattal biztosítsuk a 
friss levegőt. Este pedig legyen 
minél több ablak nyitva, hogy 
reggelre lehűljenek a falak.
 A kevésbé modern dupla ab-

lakok közé tegyen boltban is vá-
sárolható, direkt szigetelés cél-
jára árult szivacsos párnát. Ez 

eltömíti a réseket, így csökken 
a huzat.
 A zuhanyzás kevesebb me-

leg vizet igényel, mint a kád-
ban fürdés – vagyis a víz felme-
legítéséhez szükséges gázból, 
áramból is kevesebb fogy, ha 
nem pancsolunk.
  A dupla szárnyú (gerébto-

kos) ablakok közé könnyen fel-
szerelhető az üzletekben is kap-
ható redőny. Ez nyáron védi a 
lakást a felmelegedéstől. Ha 
van a lakásban klíma, úgy az ár-
nyékolás kiválthatja a működé-
sét, vagyis energiát takarítunk 
meg, ha nincs, úgy a komfortot 
növeli.

A képviselő-testület márciusi ülé-
sén határozott arról, hogy a kerü-
let a jövőben akár a beruházási 
összeg 50 százalékáig támogat-
hatja a lakóközösségeket abban, 
hogy lakóépületeik energiahaté-
konyságát és megújulóenergia-
felhasználását növeljék. A támo-
gatás mértéke korábban 10 szá-
zalék volt, amivel az önkormány-
zat gyakorlatilag önrészt adott 
ahhoz, hogy a kőbányaiak más – 
főleg állami – pályázatokon elin-
duljanak. A pályázatok benyújtá-
si határideje június 17.

A mostani, bőkezű hozzájárulás 
mindenki érdekét szolgálja. A se-
gítséggel gyorsabban terjedhet-
nek a korszerű megoldások, míg 
az épületek tulajdonosai jelentős 
rezsiköltséget takaríthatnak meg. 
A beruházásokkal korszerűbbek 
és értékesebbek lesznek a kerüle-
ti ingatlanok – ennek érdekében 
egyébként az önkormányzat már 
korábban is írt ki társasházak fel-
újítására pályázatokat. A kisebb 
energiafelhasználással kevesebb 
energiahordozó fogy, ami kímé-
li a környezetet. Ennek eredmé-
nyét idővel mindenki érezni fog-
ja – főleg a levegő minőségének ja-
vulásával.

A határozat szerint az önkor-
mányzati forrás felhasználha-
tó nyílászárócserére, hőszigete-
lésre, árnyékoló- vagy árnyékve-

tő szerkezetek beépítésére, fűté-
si és/vagy használati meleg-
víz-rendszerek korszerűsíté-
sére, de a napenergiával vi-
zet melegítő napkollekto-
ros rendszer telepítésére is.

– A felsorolt beruházási 
lehetőségek egy átlagos tár-
sasháznál nagyjából lefedik 
a teljes spektrumot – mond-
ta Gémes Péter, a Környezet-
tudatos Építő Kft. munkatársa. – 
A hatékony energiatakarékossá-
got célzó beruházások némelyi-
ke már egy-két év alatt megtérül, 
másokéhoz hosszabb időtartam 
szükséges, de az akár 50 százalé-
kos segítséggel már jó befektetés-
nek számítanak ezek is.

Azt mindenki érzi a saját 
pénztárcáján, hogy a rezsi-
költség milyen magas. De 
hogy korszerű megoldá-
sokkal milyen mértékben 
csökkenthető a kiadás, 
azt kevesen tudják. Gé-
mes Péter ezt a cégük ál-
tal passzívház-technológi-
ával épített társasházak pél-
dáján szemlélteti. Ezek az épüle-
tek a fent említett megoldásokból 
a legjobbakat alkalmazzák, de to-
vábbi technológiákat is használ-
nak – mint például azt, amelyik 
a kiszellőztetett levegő hőtartal-
mát nyeri vissza. Mindennek kö-
szönhetően egy passzív ház fű-

tése négyzetméterenként 15 ki-
lowattóra energiából megoldha-
tó évente. Így egy 60 négyzetmé-
teres otthon esetén havi átlagban 
maximum 3-4000 forint a fűtés 
költsége.

Energiatakarékossági pályázattal, szemétszedéssel, saját akciókkal óvja a környezetet az önkormányzat

Zöld úton Kőbánya
Új korszak kezdődik Kőbánya életében: az önkormányzat pályázatot írt ki lakóközösségek számára lakóépületeik energetikai korszerűsítésé-
re, s a kisebb energiafogyasztást, illetve a megújulóenergia-felhasználást célzó beruházások akár 50 százalékát finanszírozná. Kőbánya ugyan-
is nemcsak adottságai, így rengeteg parkja és zöldfelülete révén akar Budapest legzöldebb kerülete lenni. A város az energiatakarékossággal 
a környezetterhelés csökkentéséért is tenne, miközben az önkormányzat amellett, hogy csatlakozik az országos környezetvédelmi akciókhoz, 
egész évben indít zöld programokat.

Sok energiát spórolhat
egy kis odafigyeléssel

Energiahatékony 
megoldásokra
pályázhatnak a 
lakóközösségek

Így működik a hőszivattyú
A határozat kitér arra, hogy hőszivattyú telepítéséhez is igé-
nyelhető az önkormányzati forrás. Ez a megoldás már kevésbé 
ismert, ugyanis működése bonyolult, és a kiépítése sem olcsó. 
A hőszivattyú gyakorlatilag a környezetétől von el hőt, s az-
zal fűti a házat, lakást – vagyis úgy működik, mint egy hűtőgép, 
csak ellenkező céllal. A hőt a földbe fektetett csővezetéken át 
veszi fel a rendszer, és nyomás alatt adja le – utóbbi miatt ener-
giabefektetésre van szükség. A hőszivattyú a betáplált energia 
2–4-szeresét tudja értékes hőenergiaként leadni, vagyis a fűtési 
költség 25–75 százalékkal csökkenhet.

Az ábra azt mutatja, hogy mekkora az egyes fej-
lesztések költsége, illetve a beruházások éves szin-
ten milyen megtérüléssel kecsegtetnek. A megta-
karításokat egymástól függetlenül, egy átlagos ál-
lapotú társasházra kell vonatkoztatni. Több korsze-
rű megoldás alkalmazásával az értékek változhatnak, 
mert pl. egy modern ablak mellett a redőny már nem 
képes a teljes fűtési költséget kiugróan apasztani.

HŐSZIGETELÉS
Ár: 15–25 ezer Ft/m2

Megtakarítás: A ház szerkezetétől füg-
gően akár 50 százalék fűtési költség

KAZÁN
Megtakarítás: A meglé-
vő berendezés fajtájától 
függően 10–40 
százalék

ABLAKCSERE
Ár: 38 ezer Ft/m2

    Megtakarítás: 
      3800 Ft/m2

ÁRNYÉKOLÁS
Ár: 35 ezer Ft/m2

Megtakarítás:  
–10–15 százalék 
a fűtési költ- 
ségből

NAPKOLLEKTOR
Ár: 150–250 ezer Ft/m2

Megtakarítás: 10–30 ezer Ft/m2 
fűtésfajtától függően

Folytatódik a kerülettakarítás, 
Kőbánya ugyanis idén is meghir-
deti Föld napi akcióját. Az önkor-
mányzat várja a lelkes iskolák, 
vállalkozók, magánszemélyek 
és társasházak jelentkezését is.

A kerületi iskolák tanár- és 
diák közösségei április 26-án 
(péntek) intézményük és annak 
környékének takarításában ve-
hetnek részt. Április 27-én a vál-
lalkozások és a társasházak kap-
csolódhatnak az akcióhoz. Az 
önkénteseket szintén 27-ére, 9 

órára várják a szervezők a kerü-
let több pontján, így a Dömsödi 
utcai erdőnél, a Hangár utcai er-
dőnél, valamint a kutyafuttatók-
nál. A hulladékgyűjtés mellett 
két helyszínen – a Kápolna u. 7–11. 
előtt valamint az Óhegy és Kele-
men utca sarkánál – a zöldterület 
rendezését végezhetik el, növé-
nyek ültetésével együtt.

További részletekért a Város-
üzemeltetési Osztályon lehet ér-
deklődni a + 36 1 4338-270-es te-
lefonszámon.

A képviselő-testület egyhan-
gúlag fogadta el azt az előter-
jesztést, ami az idei évre ter-
vezett kerületszépítő, szem-
léletformáló akciókról adott 
tájékoztatást. Eszerint folyta-
tódik a komposztálási prog-
ram, valamint a zöld hulladék 
szabályos gyűjtésére az ön-
kormányzat idén is biztosít in-
gyenes zsákokat.

A Madarak és fák napja ak-
ció keretében többek között 
újabb tájékoztató táblák ke-
rülnek ki a közterületeinken 
található különlegesebb fák-

ra, a program a téli madárete-
tés népszerűsítésével is kiegé-
szül. Ezen felül a „Madárbarát 
kert”-akció azon lakók igye-
kezetét ismeri el, akik a város-
ból eltűnő énekesmadarak 
számára fészkelőhelyet se-
gítenek biztosítani. Elindul a 
„Fogadj örökbe egy fát” prog-
ram is (erről bővebben a 9. ol-
dalon olvashatnak), valamint 
környezettudatos kézműves-
szakkör szervezése mellett 
Kőbánya az Európai Hulladék-
csökkentési Héthez is csatla-
kozik. Októberben pedig az 

állatok világnapja alkalmából 
előadások és rendezvények 
keretében lehet tájékozódni a 
felelős állattartásról.

Csatlakozzon Ön is
a Föld napi akcióhoz!

Akciók egész évben

Önkéntesek
takarítottak
Kőbánya már a Föld napja (áp-
rilis 22.) előtt megkezdte a ta-
vaszi nagytakarítást: az ön-
kormányzat is csatlakozott a 
TeSzedd! szemétgyűjtési akció-
hoz. A minden évben megtartott 
országos kezdeményezés lénye-
ge, hogy az önkéntesek közösen 
tisztítják meg szűkebb-tágabb 
lakókörnyezetüket. A március 
18–24. között szervezett akció 
alatt az önkormányzat két idő-
pontban, két különböző helyszí-
nen várta a vállalkozó szellemű 
kőbányaiakat.

Az országos akció első napján 
a Korponai és Liget utca sar-
kán gyülekeztek az önkéntesek, 
s a vasút melletti területet vet-
ték kezelésbe. Mintegy két tucat 
zsáknyi hulladékot és egy teher-
autónyi építési törmeléket sike-
rült összegyűjteni, előbbi el-
szállításáról az FKF Zrt., utób-
biéról a KŐKERT gondoskodott. 
A másik kiszemelt helyszín a 
Csajkovszkij park volt, ahon-
nan a Barabás utcába is átment 
a csapat, s a 35 zsák hulladékon 
túl további egy teherautónyi sit-

től siker ült 
megtisztíta-
ni a környé-
ket.

– Itt lakom 
a közelben, 
rendszere-
sen járok ide 
mozogni, és nagyon fontos-
nak tartom, hogy a környeze-
temben rend legyen – mondta 
a Csajkovszij parki önkéntesek 
egyik leglelkesebbje, Árvai Ist-
ván a Kőbányai Híreknek. Ár-
vai úr egyébként a mindenna-

pokban is igyekszik nagy figyel-
met fordítani a környezet védel-
mére: többek között a madárba-
rát egyesület tagja, ami érthe-
tő is, hiszen nagy természetjá-
ró, egy 45 fős csoport egyik tú-
ravezetője is.

Az önkormányzati akciótól 
függetlenül az Orchidea Ma-
gyar–Angol Két Tanítási Nyel-
vű Óvoda és Általános Iskola is 
csatlakozott a TeSzeddhez. A 7. 
és 8. osztályosok az Óhegy park 
megtisztítására vállalkoztak.

A jó redőny nyáron hűt, 
télen szigetel

Szilágyi-Sándor András 
(jobbra) önkormányzati 
képviselő a Csajkovszkij 
parki önkéntesek élére állt
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Áldott húsvéti

ünnepeket K
D. Kovács Róbert Antal

polgármester

A Kőbányai

Önkormányzat nevében:

Idén húsvétvasárnap és -hét-
fő április 21–22-re esik, s a kő-
bányaiak már ezt megelőző-
en ünnepi programok között 
válogathatnak. Április 13-án 
(szombat) a KÖSZI-ben kéz-
műves-foglalkozásra várják a 
szervezők a gyerekeket: 10 és 
12 óra között az érdeklődők 
tojást díszíthetnek és nyuszis 
kosárkát készíthetnek. A be-
lépés fejenként ötszáz forint. 
Aki még aznap folytatni sze-
retné az ünnepi készülődést, 
az 16 és 18 óra között az Újhe-
gyi Közösségi Házban teheti 
meg. A játékos vetélkedőkön a 
családok nyuszis feladatokat 
oldhatnak meg, valamint elrej-
tett húsvéti tojásokra vadász-
hatnak. A belépő fejenként 600 
forint.

Ingyenes húsvétváró csalá-
di délutánt szervez 18-án (csü-
törtök) a Szociális Védegylet 
is 14 és 18 óra között. A Ha-
lom utca 37/B nagytermében 
papírhajtogató és porcelánto-
jás-festő műhely is működik 
majd, tudtuk meg a civil szer-
vezet alelnökétől, Markstein-
né Molnár Juliannától. A kert-
ben eközben húsvéti csokito-
jás-keresés és tojásfuttatás a 
program, valamint egy kisál-
lat-simogató is várja a gyere-
keket nyuszikkal és más házi-
állatokkal. Az állatsimogató-
val a Szociális Védegylet cél-
ja, hogy a szülők inkább a ren-
dezvényre hozzák el csemetéi-
ket, s ne vásároljanak otthon-
ra nyulat. Sajnos ugyanis egy-
re több az ünnep után megunt 
tapsifüles, de a felelősnek in-
duló tartásnak is lehetnek tra-
gikus következményei.

A kis nyulak nem játéksze-

rek, és na-
gyon gyako-
ri, hogy a gye-
rekek szerete-
tének esnek áldo-
zatul. Nem ritka, hogy a nyu-
sziknak akkor sem lesz hosszú 
életük, ha óvatosan bánunk 
velük. A piacokon, de még az 
állatkereskedésekben vett pél-
dányok sokszor eleve betegek, 
és egy-két hónap alatt elpusz-
tulnak. De a tartás sem olcsó 
mulatság. Igaz, egy nyuszi ára 
nem horribilis – 3–5000 fo-
rintért már lehet kapni –, de 
az etetés, az évi egy-három ál-
latorvosi vizsgálat, az oltások 
miatt már 50–80 ezer forint is 
lehet egy esztendő alatt a költ-
ség. A tartást drá-
gítja, hogy 90 szá-
zalékban jó minő-
ség ű szénát kell 
ennie, hogy eleget 
rágjon.

Szintén gond, hogy 
nem tudni, mekkora 
lesz a nyúl, hiszen akár 
6-8 kilósra is meg-
nőhet, s szerencsés 
esetben 10 éven át 
is a családdal ma-
radhat. Márpedig 
a nagyobb állato-
kat a gyerekek gyor-
san megunhatják, míg a nyu-
sziknak megszelídítve sok tö-
rődésre van szükségük. Egyéb 
kellemetlenség lehet, hogy 
vedlési időszakban hullik a 
szőrük, ivarzáskor pedig ag-
resszívak is lehetnek. Éppen 
ezért a g yermekek néhány 
napnyi öröméért nem érdemes 
kockáztatni egy szegény ál-
lat életét, vagy akár több évre 
szóló kötelességvállalást.

Hatalmas felelősség az ünnepre nyuszit vásárolni!

Kézműves-foglalkozások, tojásfestés és kisállat-si-
mogató is várja a kerületben a családokat az ünnep 
előtti napokban.

Hozzávalók
1 db toboz (test), 1 db gubacs 
(fej), 4 db pisztáciahéj, mogyo-
róhéj vagy vaníliarúd-darabka 
(végtagok), 1 db szárított falevél 
(fül), 1 db bors vagy kisebb bo-
gyó (orr), 2 db babszem (szem), 
1 db nagyobb bogyó (farok), rafia, 
szárított virág, ragasztópisztoly
Elkészítés:
1. Ragasszuk a pisztollyal a to-
boz tetejére a gubacsot (fejet), 
illetve a „végtagokat”, vagyis 
tetszés szerint a pisztáciahéjat, 
mogyoróhéjat vagy a vanília-
rúd-darabkákat. Arra ügyeljünk, 
hogy talpaknál a vízszintes felü-
let érintkezzen a talajjal, hogy a 
nyuszi meg tudjon állni. Ragasz-
szuk a nagyobb bogyót a toboz 
hátsó részére faroknak.
2. Vágjunk a szárított és préselt 
levélből füleket, ezeket ragasz-
szuk a fejre, illetve szintén ra-
gasszuk a helyére az orrot (bors, 
kisebb bogyó), szem-
nek pedig a két bab-
szemet. A szemgolyót 
fekete filccel fessük 
meg.
3. Az elkészült nyuszi 
nyakába kössünk rafiá-
ból csokornyakkendőt 
vagy masnit. A kezébe 

adhatunk szárított vi-
rágot.

Berzselt tojás
A berzselés az egyik legkönnyebb tojásfestési techni-

ka. Ehhez főzzük meg a tojásokat, majd tapasszunk 
rájuk apró levélkéket. Nejlonharisnyát vágjunk ak-
kora darabokra, hogy beleférjen egy tojás, de még 

össze tudjuk kötni, hogy erősen rászorítsa a levelet 
a héjra.

Főzzünk fel vízben hagymahéjat – lila hagyma is 
lehet benne –, illetve az erősebb színért tehetünk 
a lébe céklát is. Főzzük benne a tojásokat tíz per-

cig, majd az egészet a tűzről levéve hagyjuk állni egy 
órát.
Távolítsuk el a harisnyát és a leveleket, amelyek he-

lyén kirajzolódik a le-
nyomat, mivel a héj a 
letakart részen vilá-
gosabb marad. Sza-
lonnabőrrel kenjük 
meg a tojásokat, és 
dörzsöljük őket fé-
nyesre.

Készítsünk 
termésnyuszit!

Húsvétváró Kőbányán
1

2

3

Élénk érdeklődést váltott ki idén is a 
D. Kovács Róbert Antal polgármester 
által indított eseménysorozat: a pol-
gármester március vége és április ele-
je között a város hét helyszínén tar-
tott lakossági fórumokat. A vezető be-
számolt az elmúlt évek eredményeiről, 
így többek között a város stabil anyagi 
helyzetéről, a jelentős beruházásokról 
vagy az intézmények megújításáról. A 
találkozók fő célja a közös tervezés és 
a lakosság kérdéseinek megválaszolá-
sa volt, ezért a polgármestert alpolgár-
mesterei, önkormányzati képviselők, a 
városüzemeltetésért felelős szerveze-
tek képviselői, a hivatal munkatársai, 
valamint dr. Gyetvai Tibor rendőrka-
pitány is elkísérték.

A polgármester első útja a Kertvá-
rosba vezetett, ahol hálás feladat vár-
ta: százmilliós ötletbörzét tarthatott. 
A beruházó Continentalnak ugyanis a 

megállapodás szerint ekkora összeget 
kell a városrész fejlesztésére fordíta-
nia, s hogy a pénz mire megy, azt a he-
lyiek dönthetik el. A kertvárosiak a vas-
út mentén több szemetesre, járdák aka-
dálymentesítésére, de még a környé-
ken zajlott 1849-es csata emlékét őrző 
parkra is javaslatot tettek. Mások a re-
nitens autósok miatt a gyakoribb se-
bességmérést, illetve köztéri kamera-
rendszer kiépítését kérték. Bár azon 
nem volt vita, hogy ha a kertvárosi-
ak kamerákra akarják költeni a pénzt, 
úgy arra fordítja az önkormányzat, de 
a rendőrkapitány igyekezett erről lebe-
szélni őket. A rendszer kiépítése drága 
lenne, és a sok helyen belógó fák, illetve 
a ritkán lakott részek miatt az átlagnál 
is biztonságosabb környéken nem len-
ne hatékony.

Óhegyen és Újhegyen sokan a repü-
lőgépzajra panaszkodtak (erről bőveb-

ben alábbi írásunkban olvashat), bár az 
utóbbi városrészben a parkolás volt a fő 
téma. Mivel a lakótelep kialakításakor 
a tervezők nem számoltak a nagy fokú 
motorizációval, ma minden egyes par-
koló kialakításáért meg kell szenved-
ni. De mint elhangzott, már tervben 
van egy 21 férőhelyes parkoló a Har-
mat utcánál is. Több elégedetlen lakos 
a nemzeti dohányboltok előtti alkohol-
fogyasztás miatt kérte a hatóságok se-
gítségét.

Lapzártánk előtti utolsó állomás – 
sorrendben a negyedik – az Üllői utat 
érintette. Ott többen felhívták a fi-
gyelmet a Bihari utcai problémás tömb 
okozta droghelyzetre, s az aggódó lakók 
nem véletlenül értenek egyet az önkor-
mányzat azon törekvésével, miszerint 
az életveszélyessé vált házat fel kell 
számolni, hogy a kőbányai szegregá-
tum végleg eltűnjön.

A Kőbányai Önkormányzat kérésére a BKK 
bővíti a Rézvirág utca elnevezésű megálló 
gyorsjárati kiszolgálását – mondta el Rad-
ványi Gábor alpolgármester a Kőbányai 
Híreknek. A fejlesztés apropója, hogy lap-
zártánk után, április 6-án kezdődtek el a 
3-as metró Népliget és Kőbánya–Kispest 
közötti szakaszának felújítási munkálatai.

A BKK a metrópótlás idejére az M2-es 
metró felé a XVII. kerület felől 161E jel-
zéssel indít új gyorsjáratot. Ez a Kertvá-
ros bővebb kiszolgálása érdekében meg-
áll a Rézvirág utcánál is. A megállóhely-
től a legforgalmasabb időszakban, hét-
köznap reggel óránként 7 helyett 11-szer 
indul busz az Örsre, az utolsó járat 

8:12-kor. A BKK a reggeli csúcsidősza-
kot követően is biztosít gyorsjárati kap-
csolatot: a jelenlegihez képest úgy egy 
órával tovább, 9:15-ig indul a megálló-
ból a 261E a piros metró végállomásá-
hoz. A járat a tapasztalatok tükrében a 
mintegy másfél éves felújítást követően 
is megmarad.

Fórum a zaj ellen

Gyorsjárat Kertvárosnak

Házhoz ment
a polgármester
A „mini-közmeghallgatáso-
kon” a lakosság fejlesztési ja-
vaslatairól tájékozódtak a vá-
ros vezetői.

Városrészi fórumok a kerület hét helyszínén

Fórum a kertvárosi 
iskolában

A kérdezők mindenhol 
aktívak voltak

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a civil szervezetek kulturális, 
közművelődési, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezet- 
és természetvédelmi, egészségvédő, kerület- és közösségfejlesztő,
karitatív és szociális tevékenységének támogatására.

Pályázati támogatásban az alábbi programok részesíthetők:
a) rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel 

együttműködve,
b) nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében programok szervezése, kiadványok 

készítése,
c) gyermekek üdültetése, táboroztatása,
d) egészséges életmód propagálása, terjesztése,
e) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
f) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása,
g) természeti és épített környezeti értékek védelme, megóvása, propagálása,
h) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok.

A PÁLYÁZATOKAT 2019. MÁJUS 3-ÁN (PÉNTEKEN) 12.00 ÓRÁIG LEHET BENYÚJTANI 
elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező szervezeteknek az e-papír 
szolgáltatás igénybevételével a BP10HUMAN hivatali kapu címre vagy
a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail címre és egy példányban papír alapon
a) személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Humánszolgáltatási 

Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon Jógáné Szabados Henrietta civil és 
nemzetiségi referensnél (1102 Budapest X. kerület, Szent László tér 29.) vagy 

b) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 
Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 141-es telefonszámon.
A pályázati adatlap letölthető a www.kobanya.hu honlapról vagy igényelhető
a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail-címen.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

HIRDETÉS

A városrészi fórumok közül Óhegyen és 
Újhegyen is hangsúlyosan került elő a 
repülőgépzaj kérdése. Az önkormány-
zat részéről dr. Szabó Krisztián jegyző 
elmondta, hogy a kerület minden törvé-
nyes eszközzel küzd, hogy a légi irányí-
tást végző HungaroControl Zrt. vál-
toztasson a repülőgépek fel- és leszál-
lási rendjén.

A társaság uniós szabályozásra hivat-
kozva vezetett be új protokollt tavaly 
augusztusban. D. Kovács Róbert Antal 
polgármester. és a szomszédos XVIII. 
kerület polgármestere már a következő 
hónapban petíciót és ezer tiltakozó alá-
írást adott le a HungaroControlnak, 
tárgyalásokat kezde-
ményeztek a főváros-
sal és az innovációs miniszter-
rel. A Kőbányai Önkormányzat a 
Hang utca egyik társasházának 
10. emeleti erkélyén zajmérő 
műszert is kihe-
lyezet t no -
vember 19-

én egy hétre. A műszer ez idő alatt több 
mint 900 repülési művelet zajhatását 
rögzítette, s az indulások átlagos értéke 
83,4 decibel (dB) volt, az érkezéseké 78,1 
dB. Mégis, ezek az adatok határérték 
(nappal 65 dB, éjjel 55 dB) alatt marad-
tak, mert azt meghatározott időinter-
vallumra átlagosan kell számolni. A fó-
rumon a lakossági panaszokra reagálva 
D. Kovács Róbert Antal az éves novem-
beri közmeghallgatás mintájára zajfó-
rumot javasolt. Ezt többen támogatták, 

mondván, csak minél nagyobb la-
kossági nyomással érhető el 

eredmény.
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HIRDETÉS

Életrevalók a legjobbak közt

KERT ÉS BALKON

Itt a palántázás ideje
Amikor a téli borongós időjárás után 
végre kisüt a nap, és élvezzük meleg 
sugarait, türelmetlenül azt szeret-
nénk, ha a kertünk azonnal tele len-
ne növényekkel. Érthető ez a vágy, hi-
szen már hosszú ideje üresek a zöld-
séges-, virágoságyak, balkonjain-
kon az edények. Mégis legyünk türe-
lemmel egy kicsit, hiszen a föld még 
hideg, fel kell melegednie annyira, 
hogy a kiültetett kis növények ne fáz-
zanak meg. Április második felétől elkezdhetjük a kertek-
ben a palántázást.

Annyit azért tudjunk, hogy alapvetően kétféle módon le-
het benépesíteni a kertet: helybe vetéssel és palántázással. 
A helybe vetendő zöldségféléink hidegtűrők, ezeket a ma-
gokat már március hónapban elvethetjük. Ilyen például a 
borsó, a dughagyma, gyökérzöldségek. Most, áprilisban 
főleg palántákat ültethetünk. A legnépszerűbb palántáink 
a paradicsom és paprika különböző változatai, a tojásgyü-
mölcs, más néven padlizsán, uborkák, dinnye- és tökfélék. 
Természetesen ezeket a növényeket is vethetjük a kertünk-
ben helybe, de akkor sokkal később lesz termésünk. A pa-
lántákat a kertészetekben március hónapban vetik az üveg-
házakban, fóliákban. A magok a meleg hatására gyorsan 
csírázni kezdenek és néhány nap alatt kikelnek. A kis ma-
goncokat általában két hétig neveljük a magvetés helyén, 
vagyis szaporítóládában. Ezt követi a magoncok átültetése, 
szintén szaporítóládába, amihez egy kis pálcikát, az ún. tűz-
delőfát használunk, amivel lyukat készítünk a kis növény-
kének, és ezzel tömörítjük is a gyökeréhez a földet. Újabb 
10-14 nap múlva kis cserepekbe ültetjük a növénykéket, és 
kezdjük őket felkészíteni a kiültetésre, azaz kezdődik a pa-
lánták edzése, vagyis a külső hőmérséklethez szoktatása. 
Ezt követően a növény készen áll az ültetésre, a kerttulajdo-
nosok általában ekkor találkoznak először kedvenceikkel.

A sikeres telepítés és később a jó termés alapvető feltéte-
le a gondos talaj-előkészítés. E lap hasábjain már sokszor 
írtam erről, így most csak röviden a legfontosabbak. A ta-
laj legyen laza, kellően nedves, lehetőleg szerves trágyával 
vagy komposzttal dúsított. A gyomokat már előre távolít-
suk el. Ha balkonon szeretnénk palántázni, akkor érdemes 
minden évben kicserélni a földet az edényekben. Ha a ta-
laj-előkészítés kész van, akkor jöhet az ültetés. Megfelelő 
sor- és tőtávolságot tartsunk minden esetben, hogy legyen 
a növényeknek helyük fejlődni. Amennyiben dinnyét, ubor-
kát is telepítünk, akkor figyeljünk arra, hogy ezek a növé-
nyek fokozottan tápanyagigényesek, úgynevezett trágyafé-
szekbe ültessük, majd ültetés után azonnal öntözzük meg a 
palántákat. Készüljünk arra is, hogy egy-két éjszakára még 
nagyon lehűlhet a levegő, ilyenkor fátyolfóliás takarással 
óvhatjuk meg a kis növényeinket a talaj menti fagyoktól. A 
földlabda nélküli, vagyis szálas palántákat a délutáni órák-
ban ültessük el. Azonnal és bőségesen öntözzük is be a friss 
ültetést.

A fentieket szem előtt tartva a tavaszi palántázásunk biz-
tosan sikeres lesz.

Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium  és Szakközépiskola igazgatója

TANKOLJON FEL
VIRÁGBÓL IS!

Kerepesi út 89. | Nyitva: 06-20 h

Önköltséges hobbi-virágköté-
szeti és balkonláda-beültetési 
tanfolyamokat indít a Magyar 
Gyula Kertészeti Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola (Magló-
di út 8.). Az intézmény várja azo-
kat a kreatív érdeklődőket, akik 

tanári irányítás mellett ma-
guk ültetnék be az erkélyt díszí-
tő balkonládáikat egynyári vi-
rágokkal és muskátlival. A bal-
konláda-beültetési foglalkozás 
időpontja április 13. (szombat) 
9–12 óra, az elmélettel kiegészí-

tett tanfolyamok április 26-án 
délután és 27-én délelőtt indul-
nak. Jelentkezni munkaidőben 
személyesen az iskolában, vagy 
a http://www.magyargyula.hu/ 
honlapról letölthető jelentkezési 
lap visszaküldésével lehet.

Tanfolyamok indulnak

HIRDETÉS

A parkok és egyéb zöldfelü-
letek arányát nézve Kőbánya 
Budapest legzöldebb kerüle-
te, s a jó idő beköszöntével a 
város forgalmasabb részei is 
kizöldülnek. A közterületek 
gondozását végző KŐKERT-
től megtudtuk, több mint 
ezer négyzetméter ágyásba 
kerülnek virágok az elkövet-
kező hetekben. A kis egynyá-
ri növényeket a Szent Lász-
ló tér több részén – önkor-
mányzat, templom, Kőrösi 
és a zeneiskola környéke 
– ültetik ki, de bőven jutnak 
virágok a körforgalmakba, 
a Kápolna térre és a Csaj-
kovszkij-park kőedényeibe, 
valamint a Kozma úti teme-
tő előtti közterületekre. Sok 
egyéb további helyszín mel-
lett ezen felül a kerület utób-
bi időben megújult része-
it – Újhegyi sétány, Pongrác 
úti patika – szintén díszíte-
ni fogják a legkülönbözőbb 
színekben tarkálló ágyá-
sok. A kőkertesek virágko-

sarakat helyeznek ki a Har-
mat utcába és a Szent Lász-
ló térre is, továbbá mintegy 
két tucat virágpiramist épí-
tenek a városközpontban, 
az újhegyi iskolánál, illetve a 
Csősztorony mellett és a Kő-
ér-Óhegy körforgalomban.

A főváros 10 000 új fát Bu-
dapestre! programja kereté-
ben folytatódik a faültetés a 
kerületben, s erre az önkor-
mányzat és a Városüzemel-
tetési osztály szakemberei 
is ráerősítenek. A Száva, Fer-
tő, Korponai, Sörgyár, Ger-
gely, Nyitra és Halom utcá-
ban, valamint a Mély-tónál 
tavasszal összesen 193 cse-
mete kerül a földbe – ezek a 
meglévő fasorokban lévő fa-
hiányokat pótolják majd. To-
vábbá lakossági kérelmek 
alapján néhány más helyszí-
nen is ültet a megbízott cég 
– amely az utógondozást is 
végzi majd – fákat. A telepí-
tésnél minden esetben az 
egyes utcákban jellemző, 

várostűrő fafajokat válasz-
tanak a szakemberek, a lég-
vezetékeknél pedig a gömb-
fákat részesítik előnyben.

Kő bánya virá go s ítá s á -
ért azonban várhatóan a la-
kosság is sokat tesz majd. 
A márciusban lezárult Önnek 
is szeretnék adni virágot! 
program keretében ugyan-
is rekordszámú kőbányai 
igényelt virágot, s ezek leg-
nagyobb része is a kerteket, 
balkonokat, társashá-
zak előtti közterü-
leteket díszíti 
majd.

Kétszáz fát is ültettet az önkormányzat

Kizöldül 
a kerület
A tavasz nemcsak a parkokat és egyéb zöld területe-
ket borítja virágba Kőbányán, a virágpályázat jóvol-
tából a lakosok kertjei, erkélyei, udvarai is ezerszám 
szépülhetnek meg.

Fogadj örökbe 
egy fát!
Egyhangúlag fogadta el a 
képviselő-testület az idei 
évre tervezett kerületszé-
pítő szemléletformáló ak-
ciókról szóló határozatot. 
A javaslatok egyike, a Fo-
gadj örökbe egy fát! akció, 
amelynek részleteit a vá-
rosüzemeltetési szakembe-
rek dolgozzák ki. A kezde-
ményezés lényege, hogy a 
csemeték locsolását, a táp-
anyag-utánpótlását, illetve 
a törzs körül a gyommente-
sítést és a zöldhulladék ösz-
szegyűjtését önkéntesek 
vállalnák. Az örökbefoga-
dás tényét a facsemete mel-
letti tábla jelezné, s tartal-
mazná a gondozó nevét is.

Teljesen új és modern faház vár-
ja már idén nyáron a táborozó 
gyerekeket az önkormányzat 
balatonlellei üdülőjében. Az egy-
kor korszerű építményt az idő 
nem kímélte, a teljes felújítása 
elkerülhetetlen lett, de a szak-
emberek szerint a ráncfelvar-

rásnak – a csereérett gépészet-
nek is köszönhetően – már nem 
lett volna értelme. Gazdaságo-
sabb megoldásnak bizonyult a 
régit teljesen elbontani, és egy 
másikat építeni.

A már épülő faház elemeit nem 
az üdülőben készítik: a kivitelező 

előre legyártja a fontosabb ré-
szeket, és a szerkezetet a hely-
színen állítja össze. Az új, kiváló 
szigetelésű technológiának kö-
szönhetően a 64 személyes nya-
raló rezsiköltsége 20 százalék-
kal lesz alacsonyabb, mint előd-
jéé. Az önkormányzat az elmúlt 

években a telken álló tíz darab 
nyolcszemélyes épületet szintén 
megújította, a festésen kívül a vi-
zesblokkok korszerűsítését is el-
végeztette a nyaralóban, amely 
az elmúlt években több ezer kő-
bányai fiatal számára biztosított 
felejthetetlen kikapcsolódást.

Új faház épül a 
lellei üdülőben

Mintegy 200 pályázat érkezett a tavaly 
meghirdetett Richter Anna-díjra, amely 
az egészségügy, az oktatás és a kutatás 
területén dolgozó nők jobbító ötleteinek 
megvalósításához biztosít forrást. A zsű-
ri öt kategóriában hirdetett győztest, s a 
legjobbak 4-4 millió forintot kaptak.

A döntőbe 12 csapat került, köztük a 
kőbányai Életrevaló Karitatív Egye-

sület. Ők kisfilmkészítő alkotótábo-
ruk számára pályáztak, hogy a gyere-
kek mellett a szülőket is be tudják vonni 
a munkába. Ugyan kategóriájuk győzte-
sei nem ők lettek, de a döntőbe jutás ön-
magában hatalmas eredmény, és Preszl 
Éva szakmai vezető úgy nyilatkozott: 
más támogatókat felkutatva biztosan 
megvalósítják a projektet.

Április 10-e már 1993 óta a nemzeti 
rákellenes nap, célja, hogy a saját fele-
lősségre, így a szűrővizsgálatokon való 
részvételre hívja fel a figyelmet. A meg-
előzés különösen fontos a mellrák ese-
tében, hiszen az évi 6-7 ezer megbete-
gedés 95 százalékban gyógyítható len-
ne, ha a daganatokat időben veszik ész-
re a hölgyek. A kőbányaiak mind a pre-
venció, mind a tanácsadás terén kivéte-
lezett helyzetben vannak: a Mellrákfó-
rum Bajcsy Kórházban működő klubjá-
nak önkéntesei között gyógyult orvossal 
is találkozhatnak.

A Mellrákfórum – Nem vagy egyedül 
Alapítványt társaival – Balassa Gabriel-
lával és Brijeska Dórával – dr. Kenessey 
Andrea, a kórház kardiológusa működ-
teti, aki saját példájából tudja: a diagnó-

zis kézhez vétele elképzelhetet-
len trauma annak, aki nem élt 
át hasonlót.

– 2010 karácsonya előtt 
pár héttel már éreztem, 
baj van, de eszembe sem ju-
tott, hogy ekkora – mesélte saját törté-
netét dr. Kenessey Andrea. – Fiatal vol-
tam, egy 3 és egy 5 éves kislány anyuká-
ja. Még a szövettan eredményéért is úgy 
ugrottam be, hogy utána reggelit veszek 
a családnak. Annyira letaglózott a hír, 
hogy nem is tudtam odafigyelni arra, 
mit mond az orvos. Elvánszorogtam a 
pékségbe, ahol kitört belőlem a sírás. 
Haza is zokogva mentem, a férjem vi-
gasztalt.

Andreának két hétbe telt „irányba ál-
lítani a hajót”, majd jött a műtét és a ke-

zelés. A doktornő életmó-
dot váltott: sportolni kez-
dett, hogy csökkentse a ki-

újulás kockázatát, s már a követke-
ző évben interneten adott tanácsot 
sorstársainak, mígnem barátaival 
megalakította a Mellrákfórumot. Úgy 
érezték, hogy szükség lenne egy magyar 
nyelvű netes fórumra, ahol mind szak-
mai, mind lelki oldalról ki lehet beszél-
ni a problémás eseteket.

– A beteg embereknek a bátorítás 
mindennél többet ér, az életet jelenthe-
ti – magyarázta Andrea. – Erre a beteg 
és az orvos viszonyában nincs elég idő, 
ezért alapítottunk klubot a kórházban, 

a z onkológ iáva l 
kitűnő a kapcso-
latunk. Olyan ta-
nácsadó kell a ta-
lajt vesztett em-
bereknek, akiben 
megbíznak, és ha 
eg y orvos még a 
sorstársuk is, az 
sokat segít a talp-
ra állásban.

A z a lapít vá ny 
aktivistái már több ezer embernek ad-
tak tanácsot, felvilágosítást, hiszen a 
Richter Egészségvárosának mellrák-
programját is ők építették fel. Valamint 
Andrea két, immár tinilánya is a csapat 
tagja, rajtuk keresztül az ifjabb korosz-
tályhoz sikerül eljutni. Mivel az onko-
lógián sajnos egyre több a fiatal, ezért 
a jövőben nekik szóló honlapot is indí-
tanának.

Évente 6-7 ezer nőnél diagnosztizálnak melldaganatot

A leghitelesebb segítséget nyújtja a Mellrákfórum a betegség 
utáni életre készülő hölgyeknek. A kezdeményezés mögött 
olyan orvos áll, aki maga is megküzdött a kórral.

Amikor az orvos 
is betegtárs

Világhírű
építészek
tervezik a
Közlekedési 
Múzeumot

Dr. Kenessey Andrea

Tanácsadás 
a Sziget 
Fesztiválon

Tarlós 
István 
gratulált 
a nyerte-
seknek

Készülnek 
az elemek

Az új épület a régi helyén épül fel

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet az egyházak részére 
szociális, karitatív, kulturális, oktatási, hagyományőrző és egyéb 
közösségi programok, illetve kórustalálkozók támogatására.

A pályázaton részt vehet 
a) a Kőbányán székhellyel rendelkező egyház, illetve belső egyházi jogi személy,
b) a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező egyház.

A PÁLYÁZATOKAT 2019. MÁJUS 3-ÁN (PÉNTEKEN) 12:00 ÓRÁIG LEHET BENYÚJTANI

elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező szervezeteknek az e-papír 
szolgáltatás igénybevételével a BP10HUMAN hivatali kapu címre vagy
a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail címre és egy példányban papír alapon
a) személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán Jógáné 
Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referensnél (1102 Budapest X. kerület, 
Szent László tér 29.) vagy 

b) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 
Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 141-es 
telefonszámon. A pályázati adatlap letölthető a www.kobanya.hu honlapról vagy 
igényelhető a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail-címen.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Tizenhárom magyar és külföldi in-
duló közül az amerikai Diller Scofi-
dio + Renfro építésziroda tervezheti 
az új Közlekedési Múzeumot. A terv-
pályázat eredményét az intézmény 
új helyszínén, az egykori Északi Jár-
műjavítóban február végén jelen-
tette be többek között Tarlós István. 
A főpolgármester szerint az ország 
egyik leginkább családbarát, köz-
kedvelt múzeuma születhet újjá Kő-
bányán, s kerületünkben új szabad-
idős, sport- és kulturális alközpont 
jön létre.

A tervezők munkájukban a terü-
let ipari örökségét izgal-
masan ellenpontozó, 

korszerű kiállítótereket és magas 
minőségű szabad tereket álmod-
tak meg. Továbbá a dízelcsarno-
kot új épülettel egészítik ki, amely-
nek legfelső szintje remek kilátást 
nyújt a területre és a környező vá-
rosrészre.

A győztesek az elmúlt négy évti-
zedben sorra nyerték el a legjelen-
tősebb észak-amerikai múzeumi és 
köztérfejlesztési projekteket, de ők 
fejlesztették Moszkva szívében a 
13 hektáros Zarjadje parkot is.
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Szeretettel várjuk Önöket, várunk 
Benneteket a Mozdulj Kőbánya 
rendezvénysorozat és pontgyűjtő  
akció következő eseményére, a

megrendezendő "Esélyegyenlőség 
Napja" programunkra! 
Az eseményen találkozhatnak magyar vívó 
paralimpikonokkal (Hajmási Éva 2012. évi 
Világkupa ezüstérmese, paralimpiai ezüstér-
mes sportoló, Osváth Richárd paralimpiai 
bronzérmes, és kétszeres ezüstérmes 
versenyző, a 2017. év paralimpiai sportolója) 
és edzőjükkel (Beliczay Sándor vívó 
mesteredző, a 2017. és a 2018. év paralimpiai 
edzője), a magyar női ülőröplabda válogatott 
játékosaival és edzőjükkel, valamint a Ferenc-
város női labdarúgó csapatának tagjaival.    

Helyszín: Kocsis Sándor Sportközpont
(1107 Budapest, Bihari u. 23.)

Védnök: Szekeres Pál, fogyatékos emberek
társadalmi integrációjával kapcsolatos
feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos  

Program:
9:00  Megnyitó
9:10 - 9:30  Közös bemelegítés - játékos sorversenyek
9:35 - 9:45  Sportági bemutatók - ülőröplabda, kerekesszékes vívás 
9:45 - 11:45  Ülőröplabda villámtorna 
11:45 - 11:55  Kerekesszékes kosárlabda bemutató 
12:00 - 14:00  Kerekesszékes kosárlabda villámtorna, büntető- és 3 pontos dobó verseny 
9:45 - 14:00  Kerekesszékes vívás szivacskarddal 
9:35 - 14:00  Hallássérült labdarúgás villámtorna, büntetőrúgó verseny - az 1. sz. kis műfüves pályán
9:35 - 11:45  Down-szindrómás sportolók/kísérők/résztvevők vegyes csapataival labdarúgó villámtorna 
12:00 - 14:00  Down-szindrómás sportolók/kísérők/résztvevők vegyes csapataival szivacskézilabda villámtorna
9:45 - 14:00  Ergométeres teljesítménymérés 
9:45 - 14:00  Para asztalitenisz kerekesszékben (1x11 pontig tartó mérkőzések) 

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

NAPJA

A SPORTESEMÉNY

ovD. Ko ács Róbert AntalovDDDDD.D Ko ács Róbert Antal

KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

Bővebb információ:  +36 1 262 3504   I   www.kobanya.hu

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Idén is élénk érdeklődés kísérte 
a Kőbányai Pedagógiai Napokat, 
amelynek keretében a kerületi 
iskolákban tanító pedagógusok 
a Kőrösiben rendezett konferen-
cián és az egyes intézmények be-
mutatóin képezhették magukat. 
Az idei rendezvénysorozat köz-
ponti témája a projekt volt, vagy-
is azt vizsgálták, hogy egy elő-
re megtervezett, újszerű feladat 
hogyan segíti a tanulást.

A program a Szent László Ál-
talános Iskola 2. z osztályának előadá-
sával kezdődött, majd D. Kovács Róbert 
Antal polgármester köszöntötte az egy-
begyűlteket. Az előadásokon kívül a ta-
nárok a nyílt tanítási napokon is számos 
új módszerrel ismerkedhettek meg. Ilyen 
volt Vajda József, a Bem József Általá-
nos Iskola magyartanára és Benus Do-
rottya tanító lapbookprojektje. Az ame-
rikai módszer lényege, hogy a 7–12 éves 
gyerekek egy nagy kartonlapból maguk 
hajtogatnak többoldalas munkafüzetet, 
és saját elképzeléseik, illusztrációik sze-
rint dolgozzák fel a tananyagot.

– Az alkotómunka sokkal inkább leköti 
a gyerekeket, akik így több időt töltenek a 
tanulással – mondta Vajda József. – A ki-
nyitható oldalakon a saját rajzok a meg-
tanított történeteket mesélik el képi for-
mában, vagy a fogalmak definíciói „trük-
kös” megoldásokkal tűnnek elő, például 
kihajtható elemként. Az elmés ötletek a 
száraz információkat is könnyebben fel-
dolgozhatóvá teszik: ilyen lehet, ha egy 
költő életrajzi adatait nem sablonosan, 
a munkafüzetbe vésik be a gyerekek, ha-
nem elkészítik az irodalmár „személyi 
igazolványát”.

Hagyományt teremtett a Fokos utca 
16. alatt működő Deák Szikvízüzem. 
A gyár két éve költözött a Ferencvá-
rosból Kőbányára, és az ott nagy sikert 
aratott nyílt napját március 22-én, a 
víz világnapján már másodszor tartot-
ta meg városrészünkben.

– Az üzemet nagyapám 1922-ben ala-
pította a Márton utcában. Ez nagy szó 
volt, hiszen akkoriban gyakran patiku-
sok készítették a szódavizet. A gyártást 
komoly tudománynak tartották, hiszen 
a szikvíznek gyógyhatást tulajdonítot-
tak, nem is alaptalanul. A savas vízben 
nem élnek meg a kórokozók, így a 19. 
században még fel-felbukkanó pestis 
baktériuma sem – mesélte Deák László 
ügyvezető.

Az üzemecske szépen fejlődött, 1950-
ben már 12 családnak biztosított meg-
élhetést. Ám az államosítást Deákék 
sem kerülhették el. A kollektivizálás 
oly aprólékos volt, hogy az még a mű-
helyben tartott babakocsira és karórá-

ra is kiterjedt, de 
a hatalom a hoz-
záértést már nem 
t udta i ly köny-
nyen megszerezni. 
Az állam képtelen 
volt biztosítani az 
ellátást, így négy 
évre rá engedé-
lyeznie kellett a kisipart, s Deák úr 
édesapja ismét saját lábára állha-
tott. A családi céget 1973-tól vet-
te át a mostani ügyvezető, aki már 
a harmadik generációt képviseli a 
vállalkozás élén. Sőt az utódlás is 
biztosított, mert két fia – László és 
Benedek – szintén az üzemben dol-
gozik, unokája, a 9 éves Dani pedig 
kijelentette: ő „szódás tűzoltó” lesz.

De a vendégeket nemcsak a csa-
ládi legendárium várta az üzem-
ben. A cégvezető felesége, Deák Mari 
először pogácsával kínált mindenkit, 
majd jöhetett a munka. Az érdeklődők 

maguk hajthatták a kilencvenéves, kül-
sőre inkább kerekes kúthoz hasonló 
szódagépet, amiről tanúsítványt kap-
tak. Az ott dolgozó Huszár Károly a 
modern gyártás folyamatát ismertet-
te – ami ég és föld az otthoni patronos 
szódakészítéshez képest. A vezetékes 
víz először szűrő- és ülepítőrendszeren 
megy át, ami felfogja a 20 mikronnál (a 
milliméter ezredrésze) kisebb szeny-
nyeződéseket, megköti a folyadékban 
oldott klórt, metánt. És nem a szén-
dioxidot nyomják a vízbe! A folyadé-
kot préselik a nagynyomású tartályba, 
hogy a gáz és a víz minél nagyobb felü-
leten érintkezzen. Ezt követően jöhet a 
flakonok töltése.

– A szódavíz előnye, hogy nem csu-
pán kristálytiszta és tartósítószer nél-

kül készül, de környezettuda-
tos termék is. A flakon akár öt-
százszor is tölthető, vagyis nincs 
műanyag hulladék, valamint a 
szódavíz az utolsó cseppig meg-
őrzi az erejét a pillepalackos ter-
mékekkel szemben – magyaráz-
ta Deák László, aki ennek elle-
nére nem akar konkurálni az ás-
ványvízgyártókkal. Mint állítja, 

a magyar ásványvizek kifogástalanok, 
s vállalkozása is az egyik ismert már-
ka terjesztője.

Ám a két terméket nézve tagadhatat-
lan, hogy az Országos Szikvízkészítő 
Ipartestület örökös elnökének melyik-
hez húz a szíve. Egyrészt minden beté-
rő vevőt akár egyetlen flakon szódával 
is kiszolgál, hogy elismerje azon vásár-
lókat, akik zsebükbe nyúlva támogat-
ják a hungarikumot készítő üzem fenn-
maradását. Másrészt Deák úr büszkén 
mutatja a falán látható világatlaszt. 
A magyar zászlóval jelölt városokba 
cége szódagyártáshoz szükséges esz-
közöket szállít, s neki köszönhetően 
már Kínában, Kazahsztánban, Auszt-
ráliában és Kanadában is működhet-
nek az övéhez hasonló üzemek.

Projekt a hatékonyabb 
oktatásért

Íme Kőbánya 
legpezsgőbb 
helyszíne!
Érdekes történetekkel, gyorstalpaló szódásmes-
teri tanfolyammal, házi pogácsával és egy pohár 
szódavízzel várta az érdeklődőket a családi manu-
faktúra a víz világnapján.

Nyílt nap a Deák család szikvízüzemében

Az elmúlt három évtized legsikeresebb 
sportegyesületeit díjazta megalakulá-
sa 30. évfordulóján a Sportegyesületek 
Országos Szövetsége (SOSZ). Az olim-
piákon szerzett pontok alapján össze-
állított ranglistán a KSC a tizedik he-
lyen végzett, közvetlenül a 120 éves 
FTC mögött. Az elmúlt évek sikerét bi-
zonyítja, hogy a klub ugyan 1967-ban 
alakult, de alig másfél évtizede szá-
mít versenysport-egyesületnek – em-
lékeztünk a kezdetekre Hajdu Péter al-
elnökkel.

– A klub X. kerületi Természetbarát 
Sportkör néven jött létre, s évek kellet-
tek, hogy további sportágakban szer-
veződjenek csoportok – mondta az al-
elnök. – Mostani nevét 1987-ben vette 
fel, ezt követően már kézilabda, ping-
pong, testépítő és labdarúgó szakosz-
tálya is működött. A rendszerváltás fi-
nanszírozási nehézségeket hozott, de az 

önkormány-
zat felkarolta 
a klubot.

2005 újabb 
fordulópon-
tot jelentett: a 
KSC átvette a 
Bp. Spartacus 
úszó szakosz-
tályát és sza-
badidősport-egyesületből olimpiai pon-
tokat „termelő” egyesületté vált. A spor-
tolókkal és szakemberekkel megerősö-
dött klub a 2008-as pekingi olimpián 
már a legsikeresebb magyar egyesület 
lett. Cseh László polgármesteri hivatal-
ban tartott köszöntőjén azonban nem-
csak az úszó három ezüstjéről esett szó.

– Évekkel korábban én akasztottam 
az egyik diákolimpián Laci nyakába az 
aranyat, s Peking után megint gratulál-
hattam neki – mesélte el Hajdu Péter. – 

Elővettem hát a gyermekkori sikerről 
tanúskodó papírt, ami nem kis derült-
séget okozott – mesélte Hajdu Péter.

A SOSZ által kitüntetettek listáját 
látva duplán büszke Turi György. Egy-
kori klubja negyedik lett; a Bp. Sparta-
cust olimpiai érmes volt növendékei re-
pítették az előkelő helyre. Így elsősor-
ban az ötszörös aranyérmes Egerszegi 
Krisztina, akiben már ’86-ban meglát-
ta a jövő bajnokát, vagy a szintén olim-
piai bajnok Kovács Ági. De a mester-
edző számos további kivételesen ered-
ményes tehetséggel dolgozott a KSC-
ben is, így Cseh Lászlóval, Güttler Ká-
rollyal vagy Risztov Évával, és a siker-
lista éppen most íródik tovább.

– Amikor Cseh Laci átigazolt, össze-
törtem, de elfogadtam, hogy tizenhét év 
után kellett neki a környezetváltozás. 
Ezt követően jött Késely Ajna, aki még 
18 éves sincs, de a magyar úszósport 

egyik legnagyobb reménysége 
– mondta el a mesteredző. – Na-

gyon örülök, hogy Ajnát Güttler 
Károllyal együtt edzhetem. Ká-

rolynak is tizenhét éven át voltam 
az edzője, és a kölcsönös tisztelet, 
a barátság kollégaként is ugyan-
úgy összetart minket, mint régen. 
Máig szakítunk időt a két-három 

napos „összetartás”-horgásztúrá-
inkra, s a helyzet itt is változatlan: még 
mindig én fogom a több halat.

Dr. György István klubelnök szerint a 
KSC sikerei a büszkeség mellett óriási 
felelősséget is jelentenek, hiszen nem-
csak Kőbánya, hanem az egész ország 
számít a sportolók helytállására a nem-
zetközi versenyeken. Az úszósport élvo-
nalához tartozó egyesület más sport-
ágakban is szép eredményeket ér el, de 
a további építkezéshez tudni kell: a klub 
jövőjét a jelenben írjuk.

–  A kiváló szakembergárda munká-
jához igyekszünk hozzátenni az egyre 
fejlettebb infrastruktúrát is – magya-
rázta a KSC elnöke. –  A kisebb fejlesz-
tések mellett hatalmas szintugrást je-
lent majd, ha elkészül a Mázsa téren a 
kormány és Kőbányai Önkormányzat 
támogatásával a régen várt új, modern 
sportkomplexum, amely többek között 
úszóakadémiánk otthona lesz.

Rangos elismerés a kőbányai klubnak

Sikercsapatok 
között a KSC
A sportegyesület a tizedik helyen végzett az el-
múlt harminc év legtöbb olimpiai pontot szerző 
klubjainak ranglistáján.

Kőbánya 
érdekét 
védi a 
parkolási 
rendszer

Számos kritika érte az elmúlt hóna-
pokban a fővárosi parkolási rend-
szert. A témában cikkező újságok 
egyes kerületeknek többek között 
azt rótták fel, hogy a működtetés töb-
be kerül, mint amennyi bevétel kelet-
kezik. Utóbbiak közé tartozik Kőbá-
nya is, de az amúgy kritikus írások el-
ismerték: a kerület speciális helyzet-
ben van, hiszen eleve a város csak 
nagyon kis részén kell fizetni. Mint 
D. Kovács Róbert Antal elmondta, 
Kőbányának soha nem is volt szán-
déka az autósok megsarcolása.

– Az önkormányzat a parkolási dí-
jat a Gyakorló utcai övezetben és az 
Üllői úti részen szükséges rosszként 
vezette be – magyarázta a polgár-
mester. – A cél a lakókörnyezetek vé-
delme volt, ugyanis a kerületet a bel-
város felé igyekvő autósok gyakor-
latilag ingyen parkolónak kezdték 
használni. Mivel az elmúlt években 
Budapest forgalmasabb részein egy-
re több helyen jelöltek ki fizetős zó-
nákat, így az ingázó autósok a kül-
ső városrészekbe, például Kőbányá-
ra szorultak. Ezzel olyan autócunami 
zúdult a kerület egyes részeire, hogy 
a helyiek gyakran hiába kerestek par-
kolóhelyet.

A díj bevezetésekor is egyértelmű 
volt, hogy a rendszer nem termeli 
majd ki a saját költségeit. A legfőbb 
szempont az volt, hogy az övezetek-
ben lakók ne fizessenek. Ezért min-
den háztartás az első kocsira gya-
korlatilag mentességet élvez – csak 

a 2540 forintos éves regisztrációs dí-
jat kell fizetni. A második autó esetén 
is jelentős a kedvezmény: környezet-
védelmi besorolástól függően évi 
0-43 750 forint a tarifa, azaz legfel-
jebb napi alig száz forint.

Bizonyítja a kőbányai autósok érde-
keinek védelmét az is, hogy a parko-
lási díjat az önkormányzat a jogsza-
bályok szerinti legalacsonyabb ösz-
szegben határozta meg, ami órán-
ként 175 forint. (Összehasonlításul: az 
V. kerületben 525 forint/óra!) Ez még 
vállalható összeg, ha egy autósnak a 
fizetős zónában akad dolga. Viszont 
már elég nyomós érv az ellen, hogy 
az ingázók 8-10 órára foglalják le az 
Üllői útiak vagy a Gyakorló lakótele-
pen élők parkolóhelyeit, amíg a bel-
városban dolgoznak. Mindennek 
meg is lett az eredménye: a „potyá-
zó” sofőrök elszoktak Kőbányáról.

Három generációSzódakészítés a 90 éves géppel

Modern flakontöltés

Tiszta (szóda)vizet a pohárba!

Saját kézzel készített munkafüzet

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet kőbányai
lakcímmel rendelkező nyugdíjasok részére,
kedvezményes üdülésre az önkormányzat
Balatonlellén lévő üdülőjébe.

A PÁLYÁZHATÓ TURNUS: 2019. SZEPTEMBER 2-7.
A pályázatokat egy példányban, papír alapon

2019. MÁJUS 10-ÉN 12:00 ÓRÁIG LEHET BENYÚJTANI
a Kőbányai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, Állomás u. 26. 
és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.). Elektronikus azonosítással rendelkező 
személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás 
igénybevételével a BP10HUMAN hivatali kapu címre.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 353-as 
telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető az ügyfélszolgálatokon, vagy 
letölthető a www.kobanya.hu honlapról. 

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

HIRDETÉS HIRDETÉS
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PROGRAMAJÁNLÓ
CSIRIBIRI – HALÁSZ JUDITKONCERTJEÁprilis 14-én (vasárnap) 11 órától a Kőrösiben
LÉGY JÓ MINDHALÁLIGA Mezőcsáti Színtársulat és a Debreceni Színház musicalje
Április 14-én (vasárnap) 17 órától a Kőrösiben

MONSPART SAROLTA: MOZOGNI JÓ. IDŐSEN IS FITTEN!Előadás a Nyugdíjasok Akadémiája programsorozat keretébenÁprilis 17-én (szerda) 15 órától a Kőrösiben
A HAZAI HADITECHNIKAI KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS MÚLTJA ÉS JÖVŐJEElőadás április 17-én (szerda) 17 órától a Kőrösiben
A PONGRÁC-TELEP – HELYTÖRTÉNETI SÉTATalálkozás a telep Pongrác úti bejáratánál a Család-szobor előttÁprilis 25-én (csütörtök) 17 órakor
TUTTA FORZA-KONCERT – FILMSLÁGEREKÁprilis 25-én (csütörtök) 18 órától a Kőrösiben

A KRONAUER DIVÍZIÓ KONCERTJE
Április 25-én (csütörtök) 19 órától a KÖSZI-ben
A SÉTAHAJÓ ZENEKAR KONCERTJE
Április 28-án (vasárnap) 17 órától a Törekvésben
THAI FESZTIVÁLMájus 1-jén (szerda) 11 órától a Törekvésben
ANYÁK NAPI MUSICAL- ÉS OPERETTGÁLA
A Pódium Színház előadásaMájus 5-én (vasárnap) 15 órától az Újhegyi nagytermében

Idén a Kroó Szimfonikus Ze-
nekar két tagja is Cziffra Fesz-
tivál Ifjú Tehetség Díjat kapott 
a rendezvénysorozat záró-
napján. José Cura operaéne-
kes és Balázs János zongora-
művész Zeneakadémián tar-
tott argentin estjét követően 
Báró Lili és Agárdi Balázs ve-
hették át az elismerést. A zsű-
ri többek között olyan művé-
szekből, közéleti személyi-
ségekből állt, mint Medvecz-
ky Ádám Kossuth-díjas kar-
mester, Dráfi Kálmán Liszt-
díjas zongoraművész, a Zene-
akadémia tanszékvezetője, va-
lamint Freund Tamás Széche-
nyi-díjas agykutató, a MTA al-
elnöke. A 2017-ben alapított díj 
célja, hogy pályájuk elején járó 
tehetségeket az erkölcsi elis-
merés mellett 300 ezer forint-
tal anyagilag is jutalmazzák.

– Hét éve kezdtem hegedülni 
a zeneiskolában, de a családban 
nem én vagyok az egyetlen, aki 
zenét tanult: az egyik nagymamám csel-
lózott – mondta a Kőbányai Híreknek 
Báró Lili. A 16 éves hegedűs már több 
alkalommal kiemelt arany és ezüst mi-
nősítést kapott a kerületi népdalének-
lési versenyeken, de művészi hajlamot 
nemcsak nagymamájától örökölhetett. 
Édesapja festőművész, és ő maga is rajz 
tagozatos. Úgy véli, a jövőben hivatás-
szerűen is szívesen foglalkozna zenével.

A csellista Agárdi Balázs is kiskora 
óta imádja a zenét: családjával el nem 
mulasztana egyetlen újévi koncertet 
sem. Ő inkább kommunikációs pályá-
ra készül, de a Kroó-zenekarhoz ha-

sonló együttesben a későbbiekben, im-
már munka mellett is szívesen játsza-
na majd.

A fiatalok azt tervezik, hogy az elis-
merés mellé járó pénzdíjat saját, illet-
ve jobb hangszer vásárlására fordíta-
nák, valamint a külföldi utazások költ-
ségeit finanszíroznák belőle, ugyanis az 
ifjú művészek rendszeresen játszanak 
a környező országokban is. Mindket-
ten részt vettek a Kroó zenekarának Vi-
segrádi Négyek és Erasmus+ program-
jában, amelynek keretében sikeres kon-
certet adtak Krakkóban, Prágában, Bur-
gaszban és Szófiában.

– Az itthon korábban még nem játszott 
darab hivatalos bemutatója a Kőrösi-
ben lesz. Miért éppen Kőbányára esett 
a választás?
– Bátran mondhatom, hogy Kőbányára 
hazajárunk. Úgy öt-hét évvel ezelőtt ko-
pogtattam be a kultúrház ajtaján, és meg-
kérdeztem az igazgatóságot, befogadná-
nak-e minket, egy utazószínházat, hogy 
olykor-olykor itt tanuljunk meg darabo-
kat. Szíves fogadtatásban volt részünk, 
azóta otthonunknak tekinthetjük a he-
lyet. Kőbányán nagyon igényes közön-
ség előtt játszhatunk, ami most különö-
sen fontos számunkra.

– Miért ennyire különleges a mostani 
premier?

– A Nő a tét!-et amolyan előpremier-
ként egy-két he-

lyen bemutattuk már, de a Kőrösibe a da-
rab szerzői is eljönnek, Olaszországból, il-
letve Londonból érkezik Kőbányára Ales-
sandro Capone és társa, Rosario Galli, 
aki több Bud Spencer-film forgatókönyv-
írója. Ez nem kis dolog! Az alkotók kíván-
csiak rá, hogy egy kis utazószínház ho-
gyan nyúl egy olyan sikerdarabhoz, amely 
a térségünk országaiban először látható. 
A Gergely Theater filozófiája egyébként 
is az, hogy nem a „lerágott csontokat” ve-
szi elő: vagy új darabokat játszunk, vagy 
olyanokat, amelyeket már hosszú ideje 
nem vitt színre senki.

– Ha már a kis társulatnál tartunk; tíz 
éve, a válság idején rengeteg művész 
panaszkodott, hogy alig akad fellépés. 
Ekkor döntött a Gergely Theater meg-
alapítása mellett. Sikeres volt az elmúlt 

egy évtized?
– Nem vagyunk kiemelten támoga-

tott színház, de máig is járjuk az or-
szágot, mindenhol szívesen fogadnak 

bennünket. Ám sokkal fontosabb, hogy a 
színész nem azt nézi, vállalkozóként kell-
e boldogulnia vagy egy társulat tagjaként, 
hanem hogy a magyar kultúrát szolgálja. 
Ahol van érdeklődő közönség, oda el kell 
mennünk, legyen az Kőbányán, vidéken 
vagy a határainkon túl. Nekem mindig a 
színház volt a szerelmem, és a szerelme-
met soha nem hagytam el.

– Az ország egyik fele azonban nem 
a Pécsi Nemzeti Színház, a Vidám Szín-
pad vagy az Operettszínház tagjaként 
ismeri, hanem a magyarul énekelt 
filmslágerekről, és főleg az Emanuelle-
ről. Hogyan lett színészből az ország 
egyik legismertebb énekese?

– A zene a lételemem. Mindegy volt, 
hogy egy építőtáborban egy szál gitár-
ral a nyakamban, vagy a Pécsi Nemzeti 
Színházban negyventagú zenekar kísé-
retében, netán hangszeres kíséret nélkül 
énekelhettem. Ezért is mindig azt a szín-
házat szerettem, ahol szólt a zene. Büszke 
vagyok az Emanuelle-re, és kívánom min-
den művésztársamnak, hogy legalább egy 
olyan dala legyen, amit a nevéhez tudnak 
kapcsolni.

– Azt már viszont kevesebben tudják, 
hogy ön az ismert egykori szerkesztő-
riporter, Vajek Jutka fia. Sokat segített 
ez abban, hogy híres lett?

– Nem, és ezért is változtattam ne-
vet. Édesapám, Vajek Róbert szintén is-

mert újságíró volt, negyven évig dolgo-
zott a Magyar Rádióban, heti 5-10 alka-
lommal mondták be a nevét riportok előtt. 
Ezért figyelmeztettek is a pályám kezde-
tén, hogy a Vajek név már a tévében és a 
rádióban is „foglalt”. Félő volt, hogy ha el-
hangzik a nevem, akkor sokan nem egy 
fiatal, pályakezdő színművészre fognak 
gondolni.

– És honnan a Gergely név?
– Amikor új vezetéknevet választottam, 

két dolgot szerettem volna. Hogy az egy-
ben keresztnév legyen, és hogy a színész-
társadalomban ne legyen másnak is ilyen 
neve. Harminc év távlatából úgy látom, 
ilyen tekintetben sikeresen választottam.

– A magánéletéről azt tudni, hogy ta-
valy vált el Némedi-Varga Tímeától, aki 
a társulatnak is tagja. A közös munka 
ettől függetlenül zavartalan?

– Számomra ez az elválás furcsa és új, 
mert nem jelent elszakadást és eltávolo-
dást. A házaséletet leszámítva nemcsak 
a munkában, az élet sok más területén is 
együtt maradtunk. A darab pikanté riája, 
hogy az egyik szereposztásban a női fő-
szerepet Timi játssza, aki egy sztriptíz-
zel is megörvendezteti az őket meghívó 
pasikat. Én éveken át nem osztottam ma-
gamnak szerepet, rendező és producer 
voltam. De most a zenész Nick bőrébe bú-
jok, s a darabból kiderül: Nick hogyan vi-
szonyul majd a ledér hölgyhöz.

Idén is kü-
lönleges elő-
adással szó-
lítja meg a 
fiatalokat a 
magyar köl-
tészet nap-
ja ,  á pr i l i s 
11-e a lka l-
mából a Kő-
rösi Kultu-
r á l i s  Köz-
pont:  t öbb 
s z á z  fe l s ő 
tagozatos kőbányai diákot hív Turek 
Miklós versszínházi előadására, a szín-
házteremben fél 11-kor kezdődő rendez-

vényre. A színész-rendező által alapí-
tott műfaj lényege, hogy a teljes mű-
sor egy-egy költő alkotásaiból áll, a 
dramaturgiában pedig az irodalmár 
élettörténete köszön vissza. Így a né-
zők nemcsak a költeményeket hallhat-
ják, hanem megismerhetik az elhangzó 
művek születésének körülményeit is.

A Szőlőszem című előadás Petőfi 
Sándor életét mutatja be, miközben az 
ifjan elhunyt költő olyan versei hang-
zanak el, mint A négyökrös szekér vagy 
az Egy estém otthon. Ezeket a tanulók 
természetesen már akár betéve tud-
hatják, de a műsorral, a színházi tech-
nikákkal, irányított fényekkel a művek 
teljesen új élményt nyújtanak, komple-
xebb mondanivalót közölnek.

A műsor elején azonban a diákoké lesz 
a színpad. Önként jelentkezett fia talok 
adnak rövid gálaműsort, amelyben sza-
badon választott magyar verseket sza-
valnak társaiknak.

Száz év – Száz kép cím-
mel nyílt meg emlékki-
állítás T. Varga Hanna 

(1919–2010) képeiből a 
Kőrösi Galériában. A kő-
b á nya i h a n g u l ato k é s 
épületek festőjeként is is-
mert művész munkáiban 

naivitással, enyhe iróniá-
val, de mély lírai érzéssel 
mutatja be a városrészt. 
A tárlatot Weeber Tibor, 
Kőbánya alpolgármestere, 

valamint Buzás Kálmán vá-
rostörténész nyitotta meg, 
majd a Kőbányai Képző- és 
Iparművészek Egyesület ne-
vében Küzdi András emléke-

zett meg az egyesület egyko-
ri jelentős alkotójáról.

– A kiállítás egy helytörté-
neti séta, amelyben Varga 
Hanna, halála után közel tíz 
évvel, egy kedves, cinkos mo-

sollyal végigkí-
sér bennünket 

szeretett Kőbányáján – 
mondta ünnepi beszédé-
ben Weeber Tibor. – Ezzel 
üzen a maiaknak: így kell 
élnünk, így kell óvnunk a 
múltunkat, környezetün-
ket; tehetséggel, szorga-
lommal, szelíd hűséggel, 
alázattal, halálon túli szol-
gálattal…

A 2005 -ben Kőbánya 
Kultúrájáért díjjal is ki-
tüntetett művész képei 
nyomán megelevenedik 
Kőbánya múltja, a Malá-
ta utca, a Lefi cukrászda, a 
konzervgyár, a Sörcsárda 
már elpusztított épülete. 
Felszállhatunk a régi „fa-
pados” villamosra, megis-
merhetjük vagy felfedez-
hetjük a korabeli ruhákat, rá-
csodálkozhatunk a zsinagóga 
kovácsoltvas kerítésére.

A kiállítás április 28-ig te-
kinthető meg, hétfő kivételé-
vel naponta 14.00 és 19.00 óra, 
szombaton 10 és 13 óra között.

Petőfiről
a költészet
napján

Tárlat a száz éve született festő műveiből

Helytörténeti séta
Varga Hannával

Elsőként mutatja be itthon a Nő a tét! zenés vígjátékot a színész-énekes társulata

Gergely Róbert 
sikerdarabbal érkezik
Igazi csemegével örvendezteti meg a Gergely Theater a vígjátékok 
kedvelőit: a Kőrösiben április 28-án 15 és 19 órától dupla szereposztás-
ban mutatja be a Nő a tét! című darabot. Gergely Róbert társulata Ma-
gyarországon elsőként vitte színre a vígjátékot, amelyben négy férfi a 
szokványosnak ígérkező pókerpartit azzal dobja fel, hogy egy öröm-
lányt rendelnek az este emlékezetessé tételére. A könnyed darabban 
olyan ismert színészek szórakoztatják majd a közönséget, mint Heller 
Tamás érdemes művész, Forgács Gábor vagy Lippai László.

Ihász utcai romantika (1985)

Élni akarás (1980)

Konzervgyár (1985)

Csősztorony esti fényben (1985) Lefi bácsi cukrászdája (1984)

Boldog új évet! (1985)

Lányok (2000)

Cziffra-díjas
kőbányai diákok

A mostani darabban 
feltűnik Gergely Róbert 
is Némedi-Varga Tímea 
mellett

Medveczky 
Ádám és 
Balázs János 
Báró Lilinek is 
gratulálhatott

Agárdi Balázs szintén 
díjazott lett

SZERETEM KŐBÁNYÁT

a Kőbányai Idősügyi Tanács
és a Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
szervezésében

A vetélkedő célja: a kerület gasztronómiai múltjának, jelenének élményszerű 
feldolgozása, a Kőbányán élő és a városrészhez kötődő időskorúak bevonásával.

A helytörténeti vetélkedő fővédnöke:
D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere.

A résztvevők köre: kőbányai klubok, körök, civil szervezetek, lakóközösségek 
4 fős, nyugdíjasokból álló csapatai.

Jelentkezési lapok a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
információs pultjában (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.,
telefon: +36 1 260 9959) kérhetők és kitöltve itt adhatók le 2019. április 12-ig.

A verseny időpontja: 2019. május 8., szerda 10:00
Helyszín: KÖSZI színházterem (1105 Budapest, Előd utca 1.)

Kérjük, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseikkel Verbai Lajoshoz,           
a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjéhez forduljanak!
(telefon: +36 1 261 5569, +36 30 269 7825, e-mail: verbai.lajos@korosi.org)

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
A Kőbányai Idősügyi Tanács elnöke

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat   I   korosi.org

HIRDETÉS
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Egyre melegebben sütött már a napocs
ka. A virágok is kibújtak a földből, zöl
debb lett a tájék. A fák, bokrok feléled
tek, a madarak is hangosabban csiripel
tek. Megérkezett a tavasz. 

A közeli mezőn, föld alatti odújukból 
egyre gyakrabban merészkedtek ki a 
kis nyuszik. Ismerkedtek a természet
tel, barátkoztak a kinti világgal. 

A kölykök közül Nyuszi Gyuszi kü
lönösen kíváncsi volt. Anyukája hiába 
mondta neki, hogy ne merészkedjen túl 
messzire az odútól, egy nap mégis meg
történt a baj. Annyira belefeledkezett a 
zöld fű rágcsálásába, hogy mind mesz
szebb került szeretteitől. Mire felesz
mélt, már besötétedett. Nagyon meg
ijedt, és elbújt egy fa üregébe. Hol hal
kan, hol hangosabban sírdogált, de hiá
ba, szülei nem találtak rá. Amikor el
szenderedett, azt álmodta, hogy egy 
kiscsibe szólongatja. De képzeljétek, ez 
nem is álom volt, tényleg ott állt előtte 
egy kiscsibe, aki kíváncsian nézegette 
az alvó kis nyuszit. 

– Te mit csinálsz itt a sötétben? – kér
dezte. – Nem félsz attól, hogy rád talál 
egy róka?

– De bizony félek – felelte Gyuszi –, de 
annyira éhes voltam, hogy csak a friss fű 
illatát követtem, nem figyeltem az utat, 
és eltévedtem. Te is így jártál?

– Én bizony nem tévedtem el! – felelte 
a kiscsibe. – A Csodapók Óvodából jöt
tem, a Sárga Csibe csoportból. Soksok 
gyerekkel közösen játszom egész nap, 
és csuda vidám életem van ott! Most 
hazamentek aludni, én pedig kisetten
kedtem addig egy kicsit világot látni. De 
sie tek is, nehogy előbb érjenek az oviba, 
mint én, mert nagyon keresnének ám! 
Vigyázz magadra, kis nyuszi, és ha ki
világosodik, szaladj haza, biztosan na
gyon vár már a családod. – És már ott 
sem volt! 

Gyuszi elszomorodott, hiszen menne 
ő, de sötét van, egyedül van, és nem tud
ja, merre is induljon el. Már éppen el
szenderedett megint, amikor brekegés 
ütötte meg tapsifüleit. Kicsit kikukucs
kált, és egy zöld békát pillantott meg a fa 
tövében.

– Te miért kiabálsz olyan hangosan, 
talán eltévedtél? – kérdezte a kis békát. 
– Hívod a szüleidet, hogy jöjjenek érted?

– Dehogyis – felelte a béka. – Tudod, 
én a Csodapók Óvodából jöttem, a Zöld 
Béka csoportból, de pszt, ez titok! Meg 
ne tudják, hogy kiugrottam az ablakon. 
Tudod, megéreztem a friss eső illatát, 
és gondoltam, amíg alszanak, kicsit kö
rülszaglászok. De megyek is már, mert 
nem szeretném, ha előbb érnének a gye
rekek az oviba, mint én, hiszen nagyon 
hiányoznék nekik. – És már el is ugrán
dozott.

Nyuszi Gyuszi már nagyon fáradt volt, 
mélyebbre kúszott az odúban, és össze
kucorodva álomba merült. Hatalmas 
robajra ébredt. Mi volt ez? Földrengés? 
Tán vihar készülődik? De szerencsé

re egyik sem, csak 
a pocakja korgott 
egy nagyot. Kikec
mergett hát az odú
ból, és örömmel lát
ta, hogy kivilágo
sodott. Nem is volt 
már ijesztő az erdő, 
elindult hát egy kis 
harapnivaló után. 
Miközben rágcsál
ta a friss hajtáso
kat, eg y pillangó 
szállt le elé. De micsoda gyönyörű pil
langó volt ám! Égszínkék színével feltű
nő jelenség volt a réten.

– Szia, kis pillangó, te mit keresel ilyen 
korán itt az erdőben? – kérdezte Gyuszi 
a kis jövevényt.

– Tudsz titkot tartani? – suttogta a pil
le. – Én a Csodapók Óvoda ablakán lib
bentem ki kora hajnalban, hogy még mi
előtt megérkeznek a gyerekek, repdessek 
kicsit az erdei tisztáson. De már tovább 
is szárnyalok, mert nemsokára megér
keznek a pajtásaim az oviba, és kezdő
dik a móka, kacagás. Menj te is, kis nyu
szi, jobb barátokkal, mint egyedül. – És 
már ott sem volt.

Nyuszi Gyuszi ekkorra már nagyon el
keseredett. Menne ő, de merre? Nagy bú
san elindult hát a legközelebbi ösvényen. 
Már a friss fű illata sem csábította le az 
útról, csak ment búsan, lehajtott fejjel, és 
abban reménykedett, hogy mielőbb meg
találja a hazavezető utat. Egyszer csak 
szárnyzümmögésre lett figyelmes. Egy 
hétpettyes, piros katica repült el a feje 
fölött, aki megérezte Gyuszi szomorkás 
kedvét, és visszafordulva így szólt hozzá:

– Kedves nyuszi! Miért vagy ilyen szo
morú? Úgy lekonyulnak azok a csodás 
füleid, hogy mindjárt rátaposnak a gye
rekek. Nézd csak, én ott lakom a Cso
dapók Óvodában. Egyre többen jönnek 
már, vigyázz, olyan sokan szaladnak 
a kapu felé! Ha nem vesznek észre, rád 
léphetnek véletlenül, azt nem akarod, 
ugye?

– Nekem már mindegy – mondta szo
morúan Gyuszi. – Hiába szeretnék ha
zamenni, nem tudom, merre menjek. 
Úgy szeretnék már találkozni a szüleim
mel, testvéreimmel, de mitévő legyek? 

– Tudod mit, nyuszi? Gyere velem, 
majd a gyerekek segítenek! – mondta a 
piros katica.

És elindultak kettesben az óvoda felé. 
Amikor beléptek az ajtón, nagy gyerek
zsivaj fogadta őket. Gyuszi kicsit meg is 
ijedt, de hamar megnyugodott a simo
gató kezek érintésétől. A gyerekek ép
pen húsvétra készültek. Volt, aki tojást 
festett, volt, aki báránykákat ragasztott. 
Sárgarépák is készültek papírból, és vol
tak olyanok is, akik éppen nyuszit for
máztak gyurmából. Itt aztán zajlott az 
élet! Nyuszis verset és meséket mondtak 
neki a gyerekek, még énekeltek is róla. 

Eleinte nagyon élvezte az óvodás éle
tet, hiszen a gyerekek szeretettel bán

tak vele. Friss salátával kínálták, még 
házat is építettek neki. De idővel ismét 
honvágya támadt. Szeretett volna már 
otthon lenni, és szomorkás hangulatát 
a gyerekek is megérezték. Egyszer csak 
beletették egy húsvéti kiskosárba, és el
indultak vele a mező felé. Nyuszi Gyu
szi szemében felcsillant a remény, mikor 
látta, hogy a sárga csibe, a zöld béka, a 
kék pillangó és a piros katica mutatja az 
utat a gyerekeknek. Érezte, hogy köze
lednek az otthona felé, és mikor meglát
ta az ismerős tájat, fülét felcsapva hatal

masat ugrott. Bohókásan meglegyintet
te füleit, majd apró lábaival egyre gyor
sabb tempóban szedte az utolsó métere
ket az ismerős odú felé. Előtte még meg
állt, és huncut mosollyal köszönte meg 
a Csodapók ovisoknak azt, hogy segítet
tek neki hazatalálni. 

Családja már nagyon aggódott érte, 
Gyuszi pedig megfogadta, hogy ezután 
óvatosabb lesz, és nem fog korgó poci
jára hagyatkozni legközelebb, ha ismét 
kedve támad kicsit körülnézni a kinti 
világban.

Húsvét alkalmából tréfás locsolóverset rejtenek a fősorok.
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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 küldje el azt a népmesét vagy azt a saját „köl-
tésű” mesét, amit az oda járó gyerekek a legjobban 
szeretnek. Most a Csodapók Óvoda kedvencét kap-
tuk meg, amelyet Wodzinsky Gabriella óvodaveze-
tő írt, a rajzot a Sárga Csibe csoportba járó Hegocz-
ki Szilvia készítette.

Egy eltévedt kis 
nyuszi története

Kőbánya új lakói
Várjuk a kobanyaihirek.
szerk@gmail.com cím-
re a kerületi babákról ké-
szült, jó minőségű fo-
tókat, és hozzá néhány 
sort, amely tartalmazza 
az egyévesnél fiatalabb 
csecsemő nevét, születé-
si dátumát, valamint egy, 
legfeljebb kétmondatos 
jellemzést. A tárgyban 
kérjük, jelezze a rovat cí-
mét: Kőbánya új lakói.

„Kis Lara Noa vagyok, 
2019. január 10-én 

2930 grammal érkez-
tem a világra. Szüleim-

mel együtt most köl-
töztünk Kőbányára, 

ahol sok móka és játék 
vár minket.”

Hegoczki Szilvia rajza

„Szabó Hanna Lilla vagyok, 2018. december 3-án születtem. Bájos moso-
lyommal, huncut nézésemmel és csodálatos hajkoronámmal születésem 
óta bearanyozom családom és a barátok mindennapjait. Nyugodt, vidám 
és kiegyensúlyozott baba vagyok.”www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok támogatására. 

A nemzetiségek pályázatot nyújthatnak be a történelmi identitásuk erősítéséhez, 
érdekeik védelméhez, nemzetiségi önazonosságuk megőrzésének 
elősegítéséhez, hagyományaik, kulturális autonómiájuk, szellemi értékeik 
ápolásához és megismertetéséhez kapcsolódó programok támogatására.

A PÁLYÁZATOKAT 2019. ÁPRILIS 24-ÉN (SZERDÁN) 16.00 ÓRÁIG LEHET BENYÚJTANI 

a) elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező önkormányzatoknak     
az e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10HUMAN hivatali kapu címre, vagy  
a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail címre, 

b) személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán Jógáné 
Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referensnél (1102 Budapest X. kerület, 
Szent László tér 29., II/215.) vagy

c) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 
Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 141-es 
telefonszámon. A pályázati adatlap letölthető a www.kobanya.hu honlapról vagy 
igényelhető a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail-címen.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

HIRDETÉS
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Március 9-én egy napra újra előve-
hették a korcsolyát a kőbányaiak. Bár 
az adventi időszakban és az év elején 
a sportolni vágyók már alaposan ki-
csúszkálhatták magukat – az önkor-
mányzat két ingyen használható jég-
pályát is biztosított a városban –, a Je-
ges Nap óriási érdeklődést váltott ki. 
Nemcsak azért volt különösen csaloga-
tó a program, mert a hirtelen jött tavaszi 
melegben jólesett még egy kicsit elidőz-
ni a kellemesen hűs jégcsarnokban, ha-
nem mert ez a rendezvény volt a Mozdulj 
Kőbánya! első állomása is.

– A Mozdulj Kőbánya! célja, hogy ne 
csak a gyerekeket, de a felnőtteket, il-
letve az idős korosztályt is megmozgas-
suk, és sportos kerület legyünk – mond-
ta köszöntőjében Radványi Gábor alpol-
gármester. Majd a rendezvénysorozatot 
az önkormányzattal közösen szervező 
Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója, 
Nagy István ismertette a kezdeménye-
zés részleteit. Eszerint az év végéig tíz 
programon vehetnek részt a kőbá nyaiak, 
és pontgyűjtő füzeteikbe minden egyes 
próba teljesítését követően pecsétet 
kapnak. Minél több számban indulnak 
el, annál nagyobb eséllyel nyerhetnek a 

jövő évi sorsoláson értékes sportszere-
ket, de akár wellnesshétvégéket is.

A látogatókat a kőbá nya i W hite 
Sharks HC köszöntötte a legkisebbek 
jégkorong-bemutatójával. Ezt követő-
en a Bea Ice Dance Team táncosai szó-
rakoztatták a közönséget. A műsor után 
szabad volt a (jég)pálya, hiszen kicsik és 
nagyok vegyes csapatokba szerveződve 
sorversenyeken és váltóversenyeken te-
hették próbára tudásukat. A későn érke-
zők sem maradtak hoppon: déltől a 800 
négyzetméteres pályán a szabad korcso-
lyázásé volt a főszerep. A sportolási le-
hetőség egyébként nemcsak kőbányaia-
kat vonzotta.

– Elköltöztünk a XVI. kerületbe, de 
imádjuk Kőbányát, rendszeresen visz-
szajárunk. Ez a rendezvény kitűnő lehe-
tőség a korcsolyázás népszerűsítésére – 
lelkendezett a Kőbányai Híreknek And-
rea, aki két gyermekét biztatta a jégpá-
lya széléről a sorversenyek alatt. Mint 

megtud-
tuk, a fiatal anyuka maga is szinkron-
korcsolyázott egykor, és gyermekei fé-
lig-meddig nyomdokaiba léptek. Kris-
tóf ugyanis a White Sharks U8-ban ho-
kizik, Luca pedig műkorcsolyázni kez-
dett, így nem csoda, hogy a gyerekek az 

ügyességi számokban saját csapataik tá-
maszai voltak.

A nap folyamán végül több mint há-
romszázan vettek részt a programokon, 
s szerezték meg ezzel a Mozdulj Kőbá-
nya! első pecsétjét.

Színes programokkal, verse-
nyekkel és szabad korizással 
várta a kerület nagyszabású 
sportrendezvénye a csúszkálás 
szerelmeseit.

Szép eredményt értek el a Törek-
vés SE vívói az olaszországi Pisá-
ban a világkupán. Hajmási Éva tőr-
ben és kardban is ezüstérmet szer-
zett a március végén rendezett tor-
nán. Szintén dobogóra állhatott a 
női párbajtőr-válogatott, a bronzér-
mes csapat tagja volt Madarászné dr. 
Mező Boglárka is. Hajmási Éva febru-
árban már szintén remekelt: az egye-
sült arab emirátusokbeli Sardzsá-
ban a kerekesszékesek világjátékán 
mindkét versenyszámában bronzér-
met szerzett.

Azonban nemcsak a kerekesszé-
keseknek termett babér az elmúlt 
időszakban. Az olaszországi Foggiá-
ban zajló Európa-bajnokságon Ha-
jas Nóra az egyéni 8. helyezése után 
bronzérmet nyert a junior női tőrcsa-
pattal. Kadet férfi tőrben a magyar 
válogatott (benne Mihályi Andorral 
és Tóth Gergővel) szintén bronzér-
mes lett. Egyéniben pedig fantaszti-
kus vívással Nekifor Erika kadet Eb-
ezüstöt szerzett.

A Törekvés kiemelkedő alakjai 
azonban nemcsak a páston kezdték 
jól az évet. Az M4 Sport – Az Év Spor-
tolója Gálán az év fogyatékos csapa-
ta a női kerekesszékes vívóváloga-
tott lett, amelynek Hajmási Éva és 
Madarászné dr. Mező Boglárka is a 
tagja. Az év fogyatékos sportolókkal 
foglalkozó edzőjének pedig Beliczay 
Sándort választották.

Éremeső a Törekvés 
vívóinak

Háromszázan a Mozdulj Kőbánya! első állomásán

Össznépi télzáró 
korcsolyázás Első lépések

A gyerekek 
sorversenyeken 
bizonyíthattak

White Sharks

Hajmási Éva két 
tornán is remekelt

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet
a kőbányai sportegyesületek 2019. évi
sportcélú támogatására.

2019. ÁPRILIS 23-ÁN 16 ÓRÁIG
lehet benyújtani személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán, 
postai úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály, 
1102 Budapest, Szent László tér 29. címen vagy elektronikus úton, amelyet az 
elektronikus azonosítással rendelkező szervezetek a BP10HUMAN hivatali 
kapun keresztül tehetnek meg.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 266-os 
telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető a Hivatal Ügyfélszolgálatain, 
vagy letölthető a www.kobanya.hu honlapról.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
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