
Százezrek
veszte lett
a béke ára

Változik az
építésügyi
szabályozás

Mesterművek
    a kemencéből

Május 9-én és 10-én feltárulnak a nyolcvanéves Pongráctelep 
titkai. A helyiek a Budapest100 elnevezésű program kereté-
ben önkéntes idegenvezetőkként ismertetik meg a városrész 
történetével, hírességeivel kapcsolatos sztorikkal az odaláto-

gató érdeklődőket.

Klímavészhelyzetet hirdetett januári ülésén a képviselő-testület, hogy a kerület 
csökkentse a környezetváltozást okozó, így a globális felmelegedést elősegítő 
szén-dioxid kibocsátását. A jövőben egy munkacsoport vizsgálja, hogy a kerüle-
ti intézmények, önkormányzati cégek milyen változtatásokkal – nyílászáró csere, 

hőszigetelés, szennyező járművek lecserélése – működhetnének klí-
mabarátabb módon.

A 20–60-as évekbe repíti vissza a 
nézőket március 8-i nőnapi koncert-
estjén Kamarás Iván. A színművész 
az Egy fess pesti este című előadá-
sában slágereiken keresztül idézi 
meg a kor legnagyobb magyar elő-
adóművészeit, miközben a legendás 
elődök humoros sztorijait is felele-
veníti.

A második világháború végén 
megkezdődött a német és ma-
gyar lakosság tömeges össze-
gyűjtése és a Szovjetunióba de-
portálása. A „málenkij robot” 
egy egész generációt nyomorí-
tott meg, Kőbányáról is ezreket 
hurcolhattak el.

Március 1-jétől az építési enge-
déllyel és a fennmaradási enge-
déllyel kapcsolatos ügyeket im-
már a kormányhivatalban kell 
intézni.

A kerület ismert tűz-
zománckészítője, 
Illés syné Naszádos 
Ilona harminc éve 
hobbiból készítette 
első munkáit. Mára 
országszerte számos 
kiállításon gyönyör-
ködtek alkotásaiban 
a műértők, a kőbá-
nyaiak is rendszere-
sen találkozhatnak 
munkáival.

Miklósa Erika Kőbányán
tart mesterkurzust
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11. oldal
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12–13. oldal

2. oldal

Klímabarát
Kőbánya

Fél évszázad barátság Puskás Öcsivel 16. oldal

Kőbányai
Hírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

HAVILAP
XXX/2. szám 
2020. február

Időutazás
a filmzene
hőskorába
Kamarás Ivánnal

Idén is Kőbánya ad otthont a Cziffra György Fesztiválhoz kapcso-
lódó mesterkurzusnak. Február 14–16. között világhírű magyar ze-
nészek tartanak képzést ifjú tehetségeknek, idén az oktatókhoz 
Miklósa Erika is csatlakozik.

2. oldal

Fotó: Pejkó Gergő

Pongráctelepi mesék
minden érdeklődőnek
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Kedves Kőbányaiak!
Az idei év eleje is ráerősített arra a véleke-

désre, hogy valami nincs rendben az idő-
járással. Alig egy hónap alatt megtapasz-
talhattuk a deres-darás napokat, az or-
kánerejű szeleket és a szinte kora tava-
szi „hőséget”, amit nemcsak a frontérzé-

kenyek szenvedtek meg, hanem az olva-
dozó szabadtéri korcsolyapályáink is. Ép-

pen ezért fontos lépés, hogy a képviselő-testü-
letünk döntése értelmében Kőbánya a jövőben mindent megtesz 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséért a klíma védelmében. Ne 
feledjük, a fenntarthatóság már jó tíz éve elsődleges szempont Kő-
bánya életében. Kezdtük ezt annak idején a város pénzügyi helyze-
tének stabilizálásával, mert meggyőződésem, hogy nem halmoz-
hatunk fel pénzügyi deficitet gyermekeink, unokáink számára. 
És ugyanígy a természettel, bolygónkkal szemben sem lehet meg-
fizetetlen adósságunk. Ennek a gondolatnak a nyomán indult már 
sok éve a Tiszta Udvar mozgalmunk, melynek keretében a környe-
zetükre igényes társasházak lakóit és közös képviselőit, a családi 
házak tulajdonosait és a cégeket, intézményeket díjazzuk. De em-
líthetem az Önnek is szeretnék adni virágot! akciónkat, aminek 
célja, hogy sok ezer önkéntessel együtt igyekezzünk minél több te-
rületet visszaadni a városi környezetben a természetnek.

A környezettudatosságra nevelést minél korábban meg kell kez-
deni, ezért is indítottunk gyerekeknek játékos szakköröket. Ezek 
keretében a kisiskolások megtanulhatják, nem minden szemét, 
amit a kukába dobunk, a kamaszok pedig az ember és a természet 
kapcsolatáról tanulhatnak érdekes műhelybeszélgetéseken, ki-
rándulásokon. (Ezekről bővebben a 8. oldalon is olvashatnak.)

De a globális környezet mellett nem feledkezhetünk meg a ma-
gunk mikrovilágáról, Kőbányáról sem. Arra is buzdítom Önöket, 
hogy február 20-án 17 órakor jöjjenek el minél többen a Kőbánya 
Sportolója díj átadására a Kőrösi Kulturális Központba, és ünne-
peljük együtt kiemelkedő tehetségeinket! Az egészséges élet tit-
ka nemcsak a tiszta környezet, hanem az aktív életmód is. Ennek 
szellemében idén is elindítjuk Mozdulj Kőbánya! programsoroza-
tunkat, amelynek keretében egy kis télbúcsúztató korcsolyázást 
tartunk a Kőbányai Jégpályán február 29-én délelőtt. Várjuk Önö-
ket és benneteket, gyerekek!

A lakás ára és értéke
„Ide most tényleg bemegyünk?” – kérdezte 

kollégám, mikor meglátta a Hős utcai lép-
csőházat. Nagyjából egy éve történt, hogy 
a Kontúr Közhasznú Egyesület beszélge-
tést szervezett az áldatlan állapotokról 
az ott lakókkal. Körbeültük a hideg szo-

bában az asztalt, és amennyire akkor és 
ott tudtuk, kiveséztük a problémát.

Pontosan tudom, hogy a Hős utcai elhíresült 
lakóházak mekkora tüske a köröm alatt. Pontosan tudom, mekko-
ra gondot jelent a drog, az üveges szemmel csámborgó drogosok je-
lenléte Kőbányán és a Hős utcából kirajzva a környékbeli kerüle-
tekben. Pontosan tudom, hogy a kilátástalanság miként viszi ör-
dögi körbe a Hős utcában lakók egy részét. Ilyenkor nagy a veszé-
lye annak, hogy a fürdővízzel együtt kiöntjük a gyereket is, vagyis 
a drogtanyaként elhíresült Hős utcai házak szanálásával azokat 
is nehéz helyzetbe hozzuk, akik lakókként, tulajdonosokként nem 
részesei a bűnnek, csak elszenvedői annak. Összetett probléma ez, 
így most csak arra koncentrálnék, hogyan oldható meg azoknak a 
lakástulajdonosoknak a helyzete, akik tisztességesen élnek, eleget 
tesznek a kötelezettségeiknek, mégis azzal szembesülnek, hogy a 
lakásukért felajánlott vételárból képtelenek egy hasonlót vásárol-
ni. Merthogy az ingatlan piaci értéke – a környék miatt – nem tük-
rözi a lakás használati értékét.

Egy év elteltével a probléma még mindig megoldatlan, sőt éve-
kig elhúzódó pereskedés is várható, miközben már tegnap is késő 
lett volna. Az önkormányzat kezét kötik a hatályos jogszabályok, 
ragaszkodik az értékbecslés számaihoz, de az így megállapított 
vételár jó, ha fele annak, mint amennyiért hasonló nagyságú és 
komfortfokozatú lakást venni lehetne egy lakótelepi környezet-
ben. Ezért írásbeli kérdést tettem fel a belügyminiszternek, azt tu-
dakolva, lát-e megoldást arra, hogy a tulajdonosok olyan vételárat 
kapjanak, melyből hasonló ingatlanba költözhetnek. Hogy a mos-
tani lakásuk ára ne a Hős utcai környéket, hanem a lakás haszná-
lati értékét tükrözze. Hogy a szanálás során ne semmizzék ki azo-
kat, akik nem okozói, hanem elszenvedői a helyzetnek. A válasz-
ra még várok.

A POLGÁRMESTER LEVELE

KŐBÁNYAI ÜGYEK A PARLAMENTBEN

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

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

Hírek 
Utca az 
igazgatónak
Új nevet adott a Gyógyszer-
tári utca egy részének a Fő-
városi Közgyűlés. A közte-
rület a jövőben Orbán Ist-
ván nevét viseli, aki az EGIS 
gyógyszergyár jogelődje, az 
EGYT Gyógyszervegyészeti 
Gyár vezérigazgatójaként 
Közép-Európa egyik vezető 
kutató- és termelőbázisává 
fejlesztette a gyárat.

Késsel rabolt 
a tízéves fiú
Kést szegezett egy 13 éves 
lánynak egy tízéves fiú a 
villamoson, majd elrabol-
ta áldozata 700 forintját. 
A megtámadott gyerek 
szülei értesítették a rend-
őröket. Az egyenruhások 
rövid úton elfogták a táma-
dót, aki állítása szerint kor-
csolyázni szeretett volna a 
rablott pénzből.

Pom pá s ü dvözlé s b e n 
volt részük a 62-es villa-
mos utasainak január 16-
án este. Amint a járat be-
gördült az Északi Jármű-
javító megállóhoz, harso-
naszó fogadta őket, mint-
ha csak egy katonavonat 
hazatérő hősei lennének.

Az időzítés kétségtele-
nül jó volt, de a Magyar 
Állami Operaház rézfú-
vósai nem őket köszön-
tötték, hanem az előtt tiszte-
legtek, hogy az átkeresztelt 
megálló immár Eiffel Műhely-
ház feliratú tábláját Ókovács 
Szilveszter, az Opera főigaz-
gatója, Nemesdy Ervin, a BKK 
vezérigazgatója, és D. Kovács 
Róbert Antal, Kőbánya pol-
gármestere felavatta. Várha-
tóan már tavasszal véglege-
sen megnyílik ugyanis az át-
épített egykori szerelőcsar-

nokban az állami intézmény 
kiszolgálóbázisa.

Mint a tájékoztatón elhang-
zott: a kőbányaiak nemcsak 
azért járnak jól, mert az ipa-
ri műemlék megújult, hanem 
azzal is nyernek, hogy a késő 
estébe nyúló próbák és elő-
adások miatt megnövekvő 
forgalomhoz igazodva a jára-
tok sűrűbben, esténként pe-
dig tovább közlekednek majd.

Megállóavató 
harsonaszóval

Január 31-ével lezárult az az 
időszak, ameddig a szülők ké-
rel mez het ték , hog y 2020. 
augusz tus 31-ig a hatodik élet-
évüket betöltő gyermekük ne 
kezdje még az iskolát ősszel, 
hanem további egy nevelési 
évig óvodába járhasson. A beis-
kolázásról szóló szabályozás ta-
valy változott, s a rövid határ-
idők ellenére a kőbányai óvo-
dák sikerrel birkóztak meg az 
ehhez kapcsolódó feladatokkal.

– Kőbányán az oktatás min-
dig magas színvonalú volt, a ke-
rület intézményei mindig fele-
lősen gondolkodtak a kérdés-
ben, elsődleges szempontnak 
tekintettük, hogy a gyermekek 
akkor kezdjék meg iskolai ta-

nulmányaikat, amikor 
arra 

ténylegesen alkalmassá válnak 
– mondta lapunknak Kemerlé-
né Suri Ildikó, a Kőbányai Kis-
kakas Óvoda intézményvezető-
je. – A mostani változás miatt a 
kőbányai intézmények napra-
készek voltak, hiszen a jogsza-
bály értelmében csak az a gyer-
mek maradhat óvodában, aki 
érvényes szakértői vélemény-
nyel rendelkezik. Időben tá-
jékoztattuk az érintett szülő-
ket, illetve az ősz folyamán fel-
kértük a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat X. kerületi tag-
intézményét a véleményünk 
szerint még nem „iskolakész” 
gyermekek további egyévi óvo-
da i neveléséhez szükséges 
vizsgálatok elvégezésére.

Eddig az intézmény hatáskö-
rébe tartozott, hogy a gyermek 
képességeinek felmérése alap-
ján – a szülővel vagy a gyám-
mal egyeztetve – döntsön az 

iskola kezdés időpontjá ról. 
Kérdéses esetben a szakszol-
gálat iskolaérettségi vizsgálat 
elvégzésével segítette a helyes 
döntés meghozatalát. Ettől az 
évtől azonban erről az Okta-
tási Hivatal határoz. Alapeset-
ben a gyerekek automatiku-
san iskolába mennek abban a 
tanévben, amelyik előtt betöl-
tik a hatodik életévüket. Er-
ről felmentést csak az a gyer-
mek kaphat, akinek érvényes 
szakértői véleménye van. Ha 
a szülő azonban bármilyen in-
dok alapján úgy véli, hogy gyer-
meke számára az iskola meg-
kezdése még nem indokolt, úgy 
kérvényt nyújthat be a hivatal-
hoz. Ezt követően az Oktatási 
Hivatal az okokról szóló doku-
mentum megismerésének tük-
rében dönt, szükség esetén a te-
rületileg illetékes szakértői bi-
zottsághoz fordul.

A kőbá nya i intézmények 
ezen szakszolgálati vélemé-
nyek időben történő megszer-
zésében adtak meg minden tá-
mogatást a szülőknek.

Az óvodák időben felkészültek a változásra

Új szabályok az
iskolakezdéshez

Az aktuális nevelési év kezdetéig a hatodik életévüket 
betöltő gyermekek további egyévi óvodai nevelésben 
való részvételéről 2020. január 1-jétől az Oktatási Hi-
vatal dönt.

Többé nem hangzik a kínai 
nyelv „kínaiul” több tucat kő-
bányai diáknak. A Kelet-Pes-
ti Tankerületi Központ tavaly 
novemberben nyelvtanfo-
lyamot indított öt fenntartá-
sában lévő kőbányai általá-
nos iskolában, illetve további 
négy XVII. kerületiben. A vá-
lasztható szakköri foglalko-

zások az ELTE Konfuciusz In-
tézet együttműködésével, va-
lamint egy magánszemély tá-
mogatásával indulhattak el.

A program tapasztalatai-
nak bemutatására a szerve-
zők a Szent László Általános 
Iskolában tartottak nyílt dél-
utánt. Ennek keretén belül az 
érdeklődők megismerkedtek 

a citeraszerű hangszer, a ku-
cseng lágy hangjával, vala-
mint külön teremben a taná-
rok kalligráfiára (az írásjelek 
megrajzolására) és az evőpál-
cikák használatára tanították 
a diákokat. A kínai nyelv hasz-
nosságáról az ELTE egyik kí-
nai szakos hallgatója, Torma 
Laura tartott előadást. Mint el-

mondta, a nyelvtudás komoly 
versenyelőnyt jelent a mun-
kaerőpiacon, de kaput is nyit, 
hogy egy a nyugatitól teljesen 
eltérő kultúrát megismerjünk.

Jelenleg a kilenc intézmény-
ben mintegy száz diák tanul 
délutánonként, a csatlakozás 
feltételeiről a tankerületnél le-
het részletesen érdeklődni.

Már az első napirendi pont 
megalapozta a jó hangulatot 
az év első képviselő-testületi 
ülésén. A képviselők elé került 
a Budapestet és a kerületeket 
osztottan megillető idei bevé-
telekről szóló tervezet, amely 
szemrevaló számokat tartal-
mazott. Az anyag szerint Bu-
dapest 2020-ban 316 milliárd 
forint iparűzésiadó-bevételt 
szedhet be, ez az összeg a Fő-
városi Önkormányzat és a ke-
rületek között oszlik meg. Kő-
bányának a bevételből 6,85 
milliárd forint járna, vagyis a 
kerület kasszájába tíz száza-
lékkal, 627,7 millió forinttal 
több pénz folyhat be csak eb-
ből az adónemből.

A képviselők megválasztot-
ták a városi cégek és az önkor-
mányzat által alapított köz-
alapítványok felügyelőbizott-

sági elnökeit és tagjait, vala-
mint elfogadták az Óhegy Pol-
gárőr Egyesület 2019-es tevé-
kenységéről szóló beszámoló-
ját is. A város tavaly több mint 
hatmillió forint támogatást 
nyújtott a polgárőröknek, en-
nek közel harmadából az egye-
sület a közüzemi számlákat 
egyenlítette ki, a többi pénzből 
a szolgálat ellátásához szüksé-
ges ruházatot és egyéb eszkö-
zöket szerzett be. A polgárőrök 
tavaly 565 szolgálati alkalom-
mal összesen 4042 szolgálati 
órát teljesítettek, három gép-
kocsijukkal több mint 14 ezer 
kilométert járőröztek.

A leg fajsúlyosabb döntés 
a zonba n a k límavészhely-
zet kihirdetése volt. A szak-
mai anyag alapját Major Petra 
(MSZP–Párbeszéd) készítet-
te, a határozatot végül Mus-

tó Géza Zoltán (DK) alpolgár-
mester terjesztette be. Lénye-
ge, hogy Kőbánya csökkentse a 
környezetváltozást– így a glo-
bális felmelegedést – kiváltó 
szén-dioxid kibocsátását.

– Alakítunk egy munkacso-
portot, amely a fővárosi útmu-
tatásokkal összhangban, a he-
lyi sajátosságokat figyelembe 
véve vizsgálja, hogyan csök-
kenthető a szén-dioxid-kibo-
csátás – magyarázta Mustó 
Géza Zoltán. – A csoport meg-
vizsgálja, hogy környezetvé-

delmi szempontból mennyi-
re működnek hatékonyan az 
eg yes intézmények, önkor-
mányzati cégek, és javaslato-
kat, határozott kéréseket fo-
galmazhat meg arra nézve, 
hogy az érintettek kisebb-na-
gyobb beruházásokkal hogyan 
csökkentsék a kibocsátást. 
Ez lehet a hőszigetelés korsze-
rűsítése, nyílászárócsere, de 
egy túlságosan szennyező jár-
mű elektromosra cserélése is.

Az alpolgármester szerint 
a klímavédelemhez a lakos-

ság is csatlakozhat, 2021-
től ugyanis lehetőség nyílik 
a lakhatást szolgáló ingat-
lanok uniós pénzből törté-
nő energetikai felújítására. 
A program lényege, hogy az 
ingatlantulajdonos – társas-
ház esetében a közös képvi-
selő – közvetlenül Brüsszel-
be küldheti a pá lyázatát, 
amit ott is bírálnak el. Hogy 
a kőbányaiak minél sikere-
sebben pályázzanak, az ön-
kormányzatnál külön szak-
emberek segítik majd a la-
kosokat a szakmai anyagok 
elkészítésében. Íg y nem-
csak a lakosság rezsikölt-
sége csökken majd, hanem 
a korszerűbb fűtési rend-
szerekkel, modernebb nyí-
lászárókkal és hatékonyabb 
hőszigeteléssel kisebb lesz 
az energiafelhasználás és 
abból adódóan a környezet-
terhelés.

Az idei évben a kormányhivata-
lok hatáskörébe került, illetve 
kerül számos olyan ügy, amelye-
ket korábban a jegyzőnél intéz-
hettek a kerületi polgárok.

– Az elsőfokú építésügyi ha-
tósági hatáskör március 1-jétől 
átkerül a kormányhivatalhoz, 
vagyis az építési engedéllyel és a 
fennmaradási engedéllyel kap-
csolatos ügyeket ezután nem a 
kerületi jegyzők intézik. A már-
cius 1-jén még folyamatban lévő 

ügyek szintén a kormányhiva-
talhoz kerülnek – tájékoztatta 
lapunkat dr. Szabó Krisztián, 
Kőbánya jegyzője.

Hogy pontosan hova kell men-
niük a kőbányaiaknak az építé-
si ügyek intézéséhez, az január 
végi lapzártánkig még nem de-
rült ki. A helyszín legnagyobb 
va lószínűséggel a Fővárosi 
Kormányhivatal Kőrösi Cso-
ma Sándor út 53–55. szám alat-
ti egysége lesz. (A pontos hely-

színről a következő lapszámban 
beszámolunk.)

Mint dr. Szabó Krisztián-
tól megtudtuk: az állatvédelmi 
törvénnyel kapcsolatos hatósá-
gi feladatok ellátását sem végzi 
többé a jegyző és hivatala. A vál-
tozás azonban itt január 1-jével 
már megtörtént, a panaszokat 
és egyéb ügyeket immár csak az 
Érdi Járási Hivatal kirendeltsé-
gén (1072 Budapest, Nagy Diófa 
utca 10–12.) lehet intézni.

Változó építésügyi és állatvédelmi szabályok

627 millió forinttal nőhet idén az iparűzésiadó-bevétel

Városi klímavédelem
A képviselő-testület januári ülésén többek között klí-
mavészhelyzetet hirdetett, így a jövőben olyan intéz-
kedési terv készül, amely jelentősen csökkentené a vá-
ros szén-dioxid-kibocsátását.

Ez már 
nem 
kínai!

Gyakorlás 
evőpálci-
kákkal

Dunai Mónika 
országgyűlési 
képviselő is 
ellátogatott 
a program 
bemutatójára

A nyelvtanulással 
egy egész kultúra 
ismerhető meg
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Továbbra is fókuszban az intézmények felújítása és a közbiztonság javítása

Folytatódik Kőbánya fejlesztése

Részletes program: www.kobanya.hu  I  www.korosi.org

2020. március 15.
vasárnap

10:30-14:00 Huszártábor,

.
ÜNNEPI CSALÁDI PROGRAM

Fáklyás felvonulás

Ünnepi megemlékezés

VÁRUNK!

Egy döbbenetes hírrel talál
kozhattunk az elmúlt napok
ban: a budapesti rendőrök két
harmadát vidékről vezényel
ték a fővárosba, jelentős ré
szük pályakezdő. Természete
sen alapesetben sem a születé
si hellyel, sem a pályakezdés
sel nincs probléma. Ám a rend
őrségi állomány esetén ez ko
moly kockázatokat rejthet. Egy 
üldözés során például az elkö
vetőhöz képest a rendőr hát
rányban van, ha nem rendelke
zik megfelelő helyismerettel. 
A rendvédelmi szakszerveze
tek szerint nagyjából öt év kell 
ahhoz, hogy egy rendőr kellő 
helyismerettel bírjon. Jelenleg 
megfelelő számú szálló sem áll 
rendelkezésre az átvezényelt 
rendőrök elszállásolására.

– Alpolgármesteri portfó
lióm egyik kiemelt eleme a 
közbiztonság, a kerületi rend
védelmi szervekkel való kap
csolattartás. A fenti problé
ma számomra is körvonalazó
dott a kerület rendőrségi ve
zetőivel való egyeztetések so

rán – mondta Mustó 
Géza Zoltán alpolgár
mester, akinek már a 
megoldásra is van ja
vaslata. – Eltökélt cé
lom, hogy kedvezmé
nyes önkormányzati 
bérlakásokat biztosít
sunk azoknak a rend
őröknek, akik vállalják, hogy 
a kőbányai kapitányságon tel
jesítenek szolgálatot huzamo
sabb ideig. Kiemelten támo
gatnánk azokat a rendőrcsa
ládokat, ahol már kisgyermek 
is van, vagy gyermekvállalás 
előtt állnak – tette hozzá az al
polgármester.

Ezzel nemcsak a családala
pításhoz, a fészekrakáshoz se
gítene hozzá a kerület egyegy 
családot, gyarapítva ezzel Kő
bánya lakosságát, hanem hosz
szú távon is biztosítva lenne a 
kőbányai rendőrségi állomány 
megfelelő létszáma.

Mustó Géza Zoltán szerint a 
méltóbb bérezés jelentené a 
leghatásosabb megoldást a 
lassan már tarthatatlan rend

őrhiány orvoslására. 
Erre a kerületnek saj
nos nincs ráhatása, de 
a kedvezményes lak
hatás biztosítása so
kat segíthet hétközna
pi hőseinknek. 

– Az ország, a kerület 
biztonsága a tét. Min

den eszközt meg kell ragadni, 
hogy azokat segítsük, akik az 
életüket kockáztatják bizton
ságunk, mindennapjaink nyu
galma érdekében. Nem hagy
hatjuk, hogy hivatástudatuk 
feladására kényszerüljenek – 
vélekedett az alpolgármester.

Január elején állt szolgálatba 
Kertvárosban az a nyolc tér
figyelőkamera, amelyeket a 
helyi lakók igényeinek meg
felelően szerzett be az önkor
mányzat. A beruházás forrása 
a Continental autóalkatrész
gyár több mint 80 millió fo
rintos fejlesztési hozzájárulá
sa volt, a pénzt külön a város
résznek fizette a cég.

– A napelemes kamerák 
csatlakoznak a városi térfi
gyelő rendszerhez, így a köz
pontban munkatársaink a nap 
24 órájában figyelik a környék 
utcáit – mondta la
punknak Fodor Já
nos, a Kőbányai 
Közterületfel
ügyelet vezetője. – 
Jelenleg a tapasz
talatok kiértéke
lése folyik, és az 
eredmények tük
rében megvizsgál
juk újabb eszkö
zök telepítésének 
lehetőségét is.

A felvételeknek a bűnüldö
zők egyébként már hasznát is 
vették, a rendőrség egy bűn
cselekmény kapcsán kére
tett be felvételeket. Kertváros 
közbiztonsága egyébként az 
egész kerületet tekintve átla
gon felüli, de a kamerák a bűn
megelőzést és a lakosság biz
tonságérzetének javítását is 
szolgálják.

Fodor János elmondta, Kő
bánya közterületeit jelenleg 
immár 138 kamera figyeli, s 
várhatóan idén tovább bővül 
a hálózat.

Szolgálatban az új
térfigyelő-kamerák

Ugyan a 2020as költségvetést várhatóan csak a februári ülésén fogadja el a testület, azt már sejteni, hogy a következő években mik lesznek a 
kerület fejlesztésének fő irányai. Az elmúlt időszak megmutatta, hogy a Kőbánya javát szolgáló legnagyobb városi beruházások terén pártál
lástól függetlenül összhang van a képviselők között, erről árulkodk például a Szervátiusz iskola és az Újhegyi Uszoda felújításáról szóló egy
hangú döntés. Összeállításunkban azokat a jelentősebb fejlesztéseket szedtük össze, amelyek már meg is kezdődtek vagy várhatóan a közel
jövőben elindulnak.

Bérlakásprogram a 
kerületi rendőröknek

Együttműködés 
a rendőrséggel
A Kőbányai Önkormányzat hosszú évek óta biztosít saját forrásból a kerületi kapitányság részére 
olyan eszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek a bűnüldözésben. 2017 májusában három személy-
kocsit vásárolt a kerület a rendőröknek, tavaly egy csapatszállító Ford Fac Transit Customot vehe-
tett át dr. Gyetvai Tibor kerületi rendőrkapitány. De ezen kívül többek között alkoholszondákkal, 
elemlámpákkal, digitális fényképezőgéppel is segített már Kőbánya, valamint a város minden év-
ben megjutalmazza az itt dolgozó rendőröket, akik számára a szolgálatot albérlet-hozzájárulással 
is igyekszik vonzóbbá tenni.

Bár lapzártánkkor még készült 
Kőbánya idei költségvetése, a be-
vételi számokat nézve biztosak 
lehetünk abban, hogy a város to-
vábbra is jelentős beruházásokat 
hajthat végre. Somlyódy Csaba 
(MSZP) alpolgármesterrel a vá-
ros hosszabb távú fejlesztéséről 
beszélgettünk.

– A képviselőtestület decem
berben hárommilliárd forintos 
hitelfelvételről döntött, amiből 
a Mocorgó Óvoda és a Szervá
tiusz Jenő Általános Iskola újul
na meg. Miért van szükség a hi
telre?

– Az iskolák – bár nem mi mű-
ködtetjük – az önkormányzat tu-
lajdonában állnak. A mi gyereke-
ink, unokáink járnak oda! Szá-
munkra, kőbányaiak számára, 
ezért magától értetődik, hogy a 
több évtizedes gyakorlatnak meg-
felelően erőnkhöz mérten min-
dig jelentősebb összegeket köl-
tünk az iskolákra, óvodákra. Most 
a Szervátiusz van a „célkereszt-
ben”, de mondhatom a Keresztury 
Dezső Általános Iskola megúju-
lásának harmadik, befejező üte-
mét is, a Kada „csarnokos” bővü-
lését, és így tovább. A Mocorgó és 
a Szervátius egyazon feladat meg-
oldását jelenti. Ugyanis az egyko-
ri Északi Járműjavító elhagya-
tott telephelyének hasznosításá-
ra többek között úgy nyílt lehető-
ség, hogy ott épül az Operaház lo-
gisztikai központja és az új Köz-
lekedési Múzeum. Az utóbbi be-
ruházás számára a Könyves Kál-
mán körút – Kőbányai út sarká-
nál lévő óvoda területére is szük-
ség lett, ezért az intézményt ösz-
szevontuk a Kőbányai út 38. szám 
alatti óvodával, annak épülete pe-
dig már megérett a felújításra.

– És az iskola felújítása miért 
sürgős?

– Az óvodai beruházás előké-
szítésekor derült ki, hogy a beépí-
tettségi szabályok miatt csak úgy 
tudjuk a bővítést végrehajtani, ha 
az iskola faházát, ahová az alsó-
sok járnak, elbontjuk. Ez utóbbi 
„alapterületét” vissza kell építeni, 
így a meglévő iskolára egy újabb 
szint kerül. A ráépítés oszlopokon 
is nyugszik majd, hogy statikailag 
független legyen, a fűtési rendszer 
korszerű, hőszivattyús megoldás-
sal működik, illetve a nyílászárók 
és a légtechnika is modern lesz.

– Az iskolaépítés 1,6 milliárd 
forintba kerül. Az állam nem 
száll be a költségekbe?

– Míg a tankerülethez a szak-
tevékenység tartozik, az épület 
az önkormányzatoké maradt, így 
a felújításért mi felelünk. Egyéb-

ként a törvény szerint az iskolák 
működtetéséért Kőbánya tavaly 
közel 380 millió forint szolidari-
tási hozzájárulás fizetett az ál-
lamnak, mégis nekünk kell gon-
dozni az épületet. Csak megemlí-
tem, hogy kiderült: az iskola csa-
tornája tönkrement, és a javítás 
a tankerület feladata lenne, de ők 
még nem tettek ígéretet a 20 mil-
liós munka finanszírozására. Mi 
viszont – ha már építkezésbe kez-
dünk – nem fogjuk így hagyni a 
csatornát.

– És ezt hitel nélkül nem lehet
ne megoldani?

– A testület egyhangúlag dön-
tött a hitelfelvételről, mert rend-
kívül kedvező, államilag támoga-
tott hitelt kaptunk. Hogy a legfon-
tosabb paramétereket említsem: 
az első öt évben nem kell törlesz-
teni, a kamat pedig nem változik 
a húszéves futamidő végéig. A hi-
telfelvételben annyira nagy volt a 
képviselők egyetértése, hogy a ha-
táridők miatt az elvi döntést még 
a testület megalakulása előtt meg-
hoztuk.

– És a gyerekekkel mi lesz az 
építkezés alatt?

– Az iskolafelújítás a nyáron kez-
dődik, és 2021 őszéig tart. A legké-
zenfekvőbb az lenne, ha a most 
üresen álló Bánya utcai iskolá-
ba járnának ez idő alatt a tanu-
lók, az ovisok pedig az üresen ma-
radt óvodaépületbe térnének visz-
sza, mert nem úgy tűnik, hogy épül 
az új Közlekedési Múzeum. A gye-
rekek elhelyezéséről egyeztetést 
kezdeményezünk a szülőkkel.

– Most kapóra jön az üres Bá
nya utcai iskola. De mi lesz vele 
a jövőben?

– Kőbányának mindig fontos 
volt, hogy az itt lakó gyerekek mi-
lyen körülmények között tanul-
nak, így nem csak egy intézmény 
felújításában gondolkozunk. Egye-
lőre meg kell tartani, hiszen ilyen 
esetekre kitűnő puffer. Kőbánya 
nagy problémája, hogy más kerü-
letekhez képest nincs olyan köz-
ponti része, ahol az egyedi intéz-
mények koncentrálódnak. Ha a 
hosszabb távú fejlesztéseinknél 
ebbe az irányba indulunk, úgy a 
telek kulcsfontosságú lesz.

– A következő évek legna
gyobb fejlesztése az állami for
rásból épülő Mázsa téri sport
komplexum. Elkészül?

– Itt egy 30 milliárd forintos be-
ruházásról van szó, és az építés „az 
állam kezében van”. Kőbánya a fel-
adatait elvégezte: az engedélyeket 
beszereztük, a tervek megvannak, 
és biztosítjuk az 1,2 milliárd fo-
rint értékű telket. Úgy látom, a kő-

bányaiak többsége az uszodának 
örül, hiszen kitűnő fiatal úszóink 
vannak, akiknek a felkészüléséhez 
ez fontos lesz, továbbá az 50 méte-
res medencét a nagyközönség is 
használhatná. A többség viszont 
még barátkozik a sportkomple-
xummal, amelyben többek között 
birkózó- és ökölvívó-edzőterem, 
valamint 3000 néző befogadásá-
ra képes kosárcsarnok lesz. Hogy 
milyen ütemben, melyik, illetve 
mindkettő megépül-e, az az álla-
mon múlik.

– Hamarosan elkészül az idei 
költségvetés. Mik a fő célkitű
zések?

– Az látszik, hogy a források 
megfelelőek. Elsődleges a kerület 
működésének biztosítása, ugyan-
akkor nekilátunk a teljes életre 
való Kőbánya koordinált fejlesz-
tésének, hogy emberhez méltóan 
és megfelelő minőségben lehessen 
élni, dolgozni, szabadidőt tölteni 
egyben Kőbányán. Komolyabb le-
maradásunk van a bérlakásaink 
felújítása terén. Itt néha azon kell 
elgondolkozni, hogy megéri-e fel-
újítani a nagyon romos lakásokat, 
vagy jobb helyettük újakat építeni 
– bár az építési költségek most ma-
gasak. Pedig szükség lenne az in-
gatlanokra, gondoljunk csak a Hős 
utca esetére.

– Ott várható előrelépés? A 
város már akár határozatlan 
időre is biztosíthat a lakók szá
mára bérlakást a Hős utcai tu
lajdonért, bérleti jogért.

– Biztos vagyok benne, hogy fel 
fog gyorsulni a kivásárlás. De a 
Hős utcaiakat külön kell kezel-
ni. Az illegális lakásfoglalók jobb, 
ha semmit nem várnak az önkor-
mányzattól. Máshogy kell foglal-
kozni azonban azoknak az ügyé-
vel, akik azért ragaszkodnak a tu-
lajdonukhoz, mert a vételárból 
nem tudnák rendezni a lakhatá-
sukat; és megint máshogy azok-
kal, akik spekulatív céllal több in-
gatlant birtokolnak.

– Milyen új fejlesztések in
dulhatnak még?

– A vagyonkezelő megbízást ka-
pott például, hogy a Gyakorló ut-
cai és a Zágrábi út lakótelepnél ho-
gyan lehetne Újhegyi lakótelep kö-
zösségi házához hasonlókat kiala-
kítani. Ezeken a részeken ugyanis 
nincsenek ilyen kulturális célra is 
használható intézmények. A pár-
tok, képviselők több programját 
kell összefésülni, s olyan irányt 
szabni, hogy az emberek ne csak 
lakni, de minél többen dolgozni és 
közösségi életet élni is Kőbányán 
tudjanak. Azaz legyen teljes életre 
való Kőbánya.

Célkeresztben a Szervátiusz 
iskola felújítása

Lapzártánkkor írta ki a köz
beszerzést a Kőbányai Va
gyonkezelő Zrt. az Újhegyi 
Uszoda és Strandfürdő felújí
tásának II. ütemére. Az épí
tőipari cégek e hónap köze
péig adhatják be első ajánla
taikat, a szerződéskötésre 

várhatóan március végén ke
rülhet sor.

Ugyan a képviselőtestület 
Kőbánya idei költségvetését 
még nem fogadta el, de a de
cemberi ülésén 850 millió fo
rintot szavazott meg a közel 
két éve tartó felújítás utolsó 

szakaszának befejezésé
re. Az erről szóló határo
zat kiemelte: azzal, hogy 
a pénzt a költségvetés el
fogadása előtt biztosítja a 
város, esély nyílik a felújí
tás idei befejezésére.

A pályázat majdani nyer

tesének a következő hóna
pokban többek közt a ki
szolgálóhelyiségek belső 
felújítását és átalakítását 
– így a homlokzati és belső 
nyílászárók cseréjét –, az 
uszodagépészet teljes fel
újítását, valamint az öltö

zőkben és egyéb kiszolgá
lóhelyiségekben a világí
tás modernizációját kell el
végeznie. Az uszoda nem
csak akadálymentes lesz, 
hanem a modern berende
zéseknek köszönhetően 
energiatakarékos is.

Újhegyi uszoda: elindult a pályáztatás

Régi adósságát rótta le a ke-
rékpáros-társadalom felé az 
önkormányzat, miután ja-
nuár végén megtartotta a 
Kőbányai Kerékpáros Fó-
rumot. A Kőbányai Bringás 
Egyesület kérésére szerve-
zett eseményhez hasonlóra 
2009-ben volt utoljára pél-
da. A fórumon az önkor-
mányzat és több civil szer-
vezet mellett a rendőrség is 
képviseltette magát.

Az eseményt D. Kovács 
Róbert Antal polgármes-
ter nyitotta meg, aki vázol-
ta a kerületet érintő kerék-
páros fejlesztéseket. Mint 
elmondta, uniós forrásból 
várhatóan 2022-re megva-

lósul a Rákos-patak menti 
kerékpárút kőbányai szaka-
szának kiépítése. Szólt ar-
ról is, hogy a főváros – szin-
tén uniós pénzből – a meg-
lévő kerületi kerékpárutak 
nagy részének hálózatba kö-
tését tervezi, így például az 
Albertirsai úti és a Harmat 
utcai szakasz összekötését. 
Az önkormányzat pedig ki-
emelt célnak tartja, hogy sa-
ját zsebből minden lakóte-
lepre közterületi biciklitá-
rolót építsen.

A több t ucat érdek lő -
dő nagy része a kertváro-
si és a XVII. kerületi brin-
gá sok nehézségeire hív-
ta fel a figyelmet. Ezekről a 

területekről ugyanis nem 
vezet megfelelő út a belvá-
rosba, illetve Kőbánya köz-
pontjába, vagy legalább is 
csak nagy kerülővel. A pol-
gármester felvetette, hogy 
ez esetben az Új közteme-
tő jó minőségű aszfaltút-
jainak megnyitása lenne a 
megoldás. Csakhogy ezt a 
temetkezési cég vezetősé-
ge korábban nem támogat-
ta, mert ehhez az óriási te-
rületű létesítményen újabb 
kaput kellene nyitni, ami-
nek őrzése költséges. D. Ko-
vács Róbert Antal megígér-
te, a jövőben újra tárgyalni 
fognak az ügyben a temet-
kezési céggel.

Közös ötletelés a 
kerékpárosokkal

HIRDETÉS

Somlyódy Csaba: 
A teljes életre 
való Kőbánya 
megteremtése 
a cél

Tavaly dr. Gyetvai Tibor 
rendőrkapitány egy 
csapatszállító kisbuszt 
vehetett át a kerülettől

Mustó 
Géza Zoltán

A központban már 
a nyolc kertvárosi 
kamera képeit is figyelik

D. Kovács 
Róbert Antal
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– Mi lesz a feladata államtitkárként?
– A fővárosi és megyei kormányhivata-
lok, járási hivatalok kapcsolódási pon-
tot jelentenek az állam és az emberek 
között. Egyrészt a hivatalokra fontos 
szerep hárul például az egyre bővülő 
családtámogatások, a csok, a babaváró 
támogatás vagy a gyermekesek jelzálog-
hitelének elengedése kapcsán, de a rá-

szorultak számára biztosított juttatá-
sok vagy az álláskeresők munkahelyhez 
jutását segítő támogatások is ide tartoz-
nak. A kormányhivatalok másik fontos 
funkciója, hogy megvédjék az állampol-
gárokat attól, hogy jogsértések áldoza-
tává váljanak, gondoljunk a fogyasztó-
védelemre vagy az élelmiszer-bizton-
ságra. Talán nem túlzás, hogy egy em-

ber életének minden szakaszában jut 
szerep a kormányhivataloknak, a szü-
letéstől a nyugdíjaskorig, a munkától 
a családon át a szórakozásig. Az én fel-
adatom az, hogy a fővárosi és a 19 me-
gyei kormányhivatal minél jobban és 
hatékonyabban kiszolgálja az ügyfeleit.

– Miben más ez az új szerep, mint 
a korábbi munkája volt, amikor kor-
mánymegbízottként a fővárosi kor-
mányhivatalt vezette?

– Immár rajtam is múlik, hogy a kor-
mány olyan jogszabályokról döntsön, 
amelyek tovább egyszerűsítik az ügy-
intézést, megszabadítják az állampol-
gárokat és vállalkozásokat a felesle-
ges terhektől, miközben hatékonyab-
bá kell tennünk a közigazgatást. A ha-
tékonyság egyrészt azért kulcskérdés, 
mert célunk, hogy a hivatalok a lehe-
tő legszínvonalasabb működés mellett 
minél kevesebb adóforintba kerüljenek, 
így még több jusson például családtá-
mogatásokra. Másrészt nemzetgazda-
sági érdek, hogy az embereket és cége-
ket ne hátráltassák bürokratikus aka-
dályok, emiatt folyamatosan figyelem-
mel kísérjük az ő véleményüket, észre-
vételeiket is.

– Mondana példát?
– Decemberben mintegy hétszáz ügy-

típus feladatellátásának módosításá-
ról döntött az Országgyűlés. Például az 
egyéni vállalkozóknak eddig két helyen 
kellett bejelentést tenniük, ezentúl elég 
lesz a NAV-nál, sőt a vállalkozói igazol-
vánnyal sem kell már bajlódniuk. Vagy 
eltöröltük a súlyosan beteg gyermeke-
ket nevelők esetében az ötévenkénti kö-
telező felülvizsgálatot, ha a beteg álla-
potában nem várható javulás.

– Ebben a törvénycsomagban dön-
töttek arról is, hogy március 1-től az 
állam elveszi az önkormányzatoktól 
az építésügyi feladatokat…

– Bár hangzatos ez a kritika, azonban 
ezek sosem voltak önkormányzati fel-
adatok. Az építésügy mindig is állam-
igazgatási feladat volt, azonban egy ré-
szét a jogszabályok eddig a jegyzőkhöz, 
míg más részét állami hivatalokhoz te-
lepítették. Ez a töredezettség, az átfe-
dések most megszűnnek, hiszen vala-
mennyi építésügyi hatáskör a kormány-
hivatalokhoz kerül, ami hatékonyabb 
joghoz jutást és jogérvényesítést tesz 
lehetővé. A helyi szabályozás megalko-
tása továbbra is az önkormányzatok fel-
adata marad, vagyis arról, hogy a kerü-
letben hol és mi épülhet, illetve mekko-
ra területet foglalhat el, milyen magas 
lehet, ezután is a kőbányaiak döntenek.

– Várható illetményemelés a köz-
igazgatásban?

– 32 milliárd forintból emeli a kor-
mány a területi közigazgatásban dolgo-
zók illetményét 2020-ban. A megemelt 
fizetést áprilistól, január 1-jéig vissza-
menőleg kapják meg az ügyintézők és 
tisztviselők, valamint a cafeteriát is 
bevezetjük áprilistól. Utóbbival együtt 
kb. 15 százalékos bérfejlesztés várha-
tó. Most dolgozunk a részleteken, azt is 
vizsgáljuk, hogy a munkaerőpiac kihí-
vásait is figyelembe tudjuk-e venni az 
emelésnél.

– Tizenkét évig volt Kőbánya pol-
gármestere, négy évig országgyűlé-
si képviselője, de az elmúlt években 
is úgy éreztük, szoros a kapcsolata a 
városrésszel. Mi várható a jövőben?

– Államtitkárként az ország minden 
pontjára figyelek, hiszen a közigazga-
tásnak a kisebb településeken és a fővá-
rosi kerületekben is mindenhol egyfor-
mán magas színvonalon kell szolgálnia 
a polgárokat. Születésem óta itt élek, de 
valóban több számomra ez a városrész, 
mint otthon: tágabb értelemben vett 
családomnak is tekintem, így a kőbá-
nyaiak a jövőben is számíthatnak rám. 
D. Kovács Róbert Antal polgármester 
úrral is folytatjuk az együttműködést 
a kerület fejlesztése érdekében. Az el-
múlt években olyan fejlesztéseket indí-
tottunk el, amelyek nemcsak az itt élők, 
de egész Magyarország szempontjából 
is jelentősek, így az Opera Eiffel Mű-
helyháza, a Közlekedési Múzeum vagy 
a Hung expo-beruházások befejezése 
mellett a kerületben működő, nemzet-
gazdasági szinten is jelentős gyógyszer-
ipari és technológiai vállalatok legújabb 
fejlesztéseit is támogatni fogom. És ha 
a jóisten megtart bennünket, decem-
berben Póka Egon barátommal és ze-
nésztársainkkal tizedik alkalommal is 
megtartjuk az „Adjunk a húroknak… és 
a rászorulóknak is!” című jótékonysági 
koncertünket.

Igazi lutri volt az év első nagy futása 
annak az 5874 sportolónak, akik az 
5. Zúzmara Félmaraton és Futófesz-
tiválra érkeztek a Hungexpóra janu-
ár közepén. Az óriási tömeget meg-
mozgató esemény résztvevői ugyan-
is soha nem tudhatják előre, hogy ke-

gyes lesz-e hozzájuk az időjárás, így 
kellemesen frissítő hidegben, ziman-
kóban, szakadó hóban vagy latyakban 
kell-e nekivágniuk a bevá lla lt táv-
nak. Idén nem lehetett panasz az idő-
járásra, mert az első csapat már ko-
rán reggel szikrázó napsütésben vág-

hatott neki az 5 kilométeres körnek, 
majd hasonló körülmények között raj-
toltak el a félmaratonisták és a 10 ki-
lométeren indulók is.

A mezőny idén is rendkív ül szí-
nes volt: a g yerekektől a legidőseb-
bekig minden korosztá ly képvisel-
tette magát, és nem hiányoztak a hí-
rességek sem. A félmaratonisták kö-
zött Bacsa Ildikó színésznő (Játék-
szín) és a Mount Everestet az észa-
ki oldalról első magyarként megmá-
szó dr. Neszmélyi Emil tűnt fel. Felfe-
dezhettük a vicces jelmezek kedvelő-
it is a tömegben: egy katica és egy rén-
szarvas szintén sikeresen nyargalt át 
a cél vonalon.

Frissítő futás a vásárközpontban 80 év történelme vár megismerésre Lakóház építése a Salgótarjáni utca 
irányából nézve

Fotó: Fortepan/Jankovszky György

Sportos 
évértékelő
A KÖSZI színháztermében értékelték 2019-et 
és köszöntötték az új esztendőt a kőbányai 
Fortuna Senior Szabadidő SE szépkorú spor-
tolói. A több mint száz vendég előtt Potos Ilo-
na, a Kőbányai Sportszövetség elnöke össze-
gezte, milyen sikereket értek el a tagok az el-
múlt egy évben, és hogy a mozogni vágyó 
szépkorúakra ebben az esztendőben milyen 
lehetőségek várnak.

Az idősebb sportolók 2019-ben is kitettek 
magukért, számos helyezést értek el a meg-
mérettetéseken; a fővárosi bowlingverse-
nyen például nemcsak férfi egyéniben sikerült 
győzni, hanem a két nevező csapat a második 
és a hatodik helyet is begyűjtötte. Az egyesü-
let idén folytatja közösségépítő programjait, 
vagyis a gerinctorna-foglalkozásokat, a fürdő- 
és túraprogramokat, valamint megszervezik a 
hatnapos, napi hat intenzív sportfoglalkozás-
sal egybekötött edzőtáboraikat.

Május 9–10-én egy 
fővárosi kezdemé-
nyezés keretében ön-
kéntes idegenveze-
tők mesélnek az ér-
deklődőknek a város-
részről.

Bárki számára feltárul-
hatnak a Pongráctelep 
titkai, ugyanis a Pongrác 
Egyesület is csatlakozik 
az idei Budapest100-hoz. 
A rendezvény lényege, 
hogy a Kortárs Építésze-
ti Központ minden évben 
programot szervez, hogy 
a tulajdonosok, fenntartók 
vagy lakók bemutathassák 
az éppen százéves épületeket. 
Így csalogatott számos láto-
gatót az elmúlt években Kőbá-
nyán a Szent László Gimnázi-
um, a Szent László-plébánia 
és az 1914-ben jelentősen ki-
bővített sörgyár Előd utca 9.-
hez eső szárnya. Mivel ez év-
ben május 9-én és 10-én a kez-
deményezés a tizedik évfor-
dulóját ünnepli, a program ki-
csit módosult: most bármelyik 
budapesti épület, lakóközös-
ség jelentkezhetett, így a „még 
csak” 80 éves Pongráctelep is.

– A telephez rengeteg érde-
kes történet fűződik, legyen 
szó az építéséről, a viharo-
sabb évek történéseiről vagy 
az egykori és jelenlegi lakók-
ról. Ezekből a sztorikból sze-
retnénk minél többet megosz-
tani az érdeklődőkkel – 
mondta lapunknak 

Bánó Soma, a Pongrác Egyesü-
let vezetője. – Fotókkal szem-
léltetjük az építkezés történe-
tét, tervezünk kvízjátékot, és 
nagyon sok személyes törté-
nettel tesszük még élvezete-
sebbé a „városnézést”.

A lokálpatrióta helyiek szí-
vesen ismertetik majd meg 
otthonuk nyolc évtizeddel ez-
előtti arcát, amivel egy telje-
sen más világba kalauzolják 
el a hallgatóságot. Hiszen gon-
doljunk bele, az akkor alig 800 
lakásos telepen 4-5 ezren is él-
tek, lévén akár tízgyermekes 
családok is bezsúfolódtak az 
egyébként 37–45 négyzetmé-
teres lakásokba. Ennek elle-
nére a Pongrácot nem a nincs-
telenek, hanem főleg az alsó 
középosztály lakta, s ez a tu-

datos ingatlanfejlesztésben is 
megmutatkozott. Kialakítot-
ták a megfelelő közintézmé-
nyeket is: bölcsőde, óvoda, is-
kola, rendelő, mozi épült, va-
lamint egy közfürdő is, mert a 
lakásokat eredetileg csak vé-
cével látták el.

Hogy a szervezők minél szí-
nesebb képet mutathassa-
nak, kérik azoknak a segítsé-
gét, akik bármilyen tárgyi em-
léket – főleg fotók – őriznek a 

Pongrácról, vagy sa-
ját történetek-

kel mutatnák be az egykori éle-
tet. Utóbbiaknak már azért is 
nagy szerepük van, mert a vá-
rosrészt a történelem viharai 
– a világháborús ostrom és az 
1956-os szabadságharc – sem 
kerülték el. Ezekről egyébként 
a kezdetektől fogva a telepen 
élő Törpényi Lajos is beszá-
mol majd, aki két éve éppen ka-
rácsonyi számunkban elevení-
tette fel az ostrom borzalmait. 
De persze a telepi hírességek-
kel kapcsolatos visszaemlé-
kezéseket, sztorikat is szíve-

sen veszik a szervezők, hiszen 
egykor a környék adott otthont 
például Pap Vera színművész-
nőnek, Gergely Gábor asztali-
tenisz-világbajnoknak, vala-
mint Kovács István és Török 
Gyula „Béka” olimpiai bajnok 
ökölví vóknak.

Az önzetlen önkéntesek a 
helyi szervező Pongrác Egye-
sülettel a pongracegyesulet@
gmail.com címen, a Pongrác 
Közösségi Házon vagy a Pong-
rác Idősek Klubján keresztül 
vehetik fel a kapcsolatot.

Bemutatkozik
a Pongráctelep

Ezrek vágtak neki 
a kijelölt távoknak

Szinte repültek 
a futók a jó időben

A telep műalkotá-
sokban is gazdag

Jellegzetes házak 
Kőbányán

A parkett ördögei

Óvodásműsor a 
sportbarátoknak

Regisztráció
A tombola sem 
maradhatott el

Kőbánya még mindig nem 
tért magához attól a bestiá-

lis gyilkosságtól, amely 
tavaly december 30-án 

történt a Harmat ut-
cában. A társasház 

egyik lakója, egy 22 
éves férfi bozótvá-

gókéssel végzett 
egyik szomszéd-
asszonyával a nő 
három gyermeke 
szeme láttára. 
Ám nemcsak ez 
az eset borzolta 
a kedélyeket az 
év elején. Mó-
raha lmon eg y 
idősebb testvér 
sz ú r t a h a l á l-

ra az öccsét, míg 
Dunavarsány-

ban három fiatal 
vert agyon egy kö-

zépkorú férfit. Több 
egyéb eset mellett 

még egy szörnyű eset 
jutott Budapestre: ja-

nuár 14-én egy nőt ver-
tek agyon a XIII. kerület-

ben az utcán. Adódik a kér-
dés, kell-e félnie a lakosság-

nak az ilyen esetek elburján-
zása miatt.

– A bűnözési félelem nagyon 
jelentős tényező, ezt Nyugat-

Európában már régóta tudják 
a rendőrök – mondta Németh 
Sándor, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem oktatója, kri-
minológus. – A statisztikák 
azonban azt mutatják, hogy 
az emberölések száma az el-
múlt években soha nem látott 
mélységekbe esett. A 70-es és 
80-as években még évente át-
lagosan négyszáz ölési cselek-
mény történt, ebből kétszáz 
ember lett gyilkosság áldoza-
ta, további kétszázzal szem-
ben sikertelenül kíséreltek 
meg gyilkosságot. 2018-ban 
viszont száznál is kevesebb 
befejezett emberölés történt.

A Harmat utcai eset abból 
a szempontból is egyedülál-
ló, hogy a gyilkos és az áldo-
zat között gyakorlatilag nem 
volt kapcsolat – vélekedett a 
szakember. – Az esetek leg-
nagyobb többségében ugyan-
is a sértett és a támadó jól is-
merik egymást, gyakran csa-
ládon belüli erőszak történik. 
Éppen ezért különösen sajná-
latos, hogy hazánkban nincs 
meg a kultúrája annak, hogy a 
környezetünkben elmérgese-
dő helyzetet észrevegyük, s ha 
például a szomszédban balhé 
van, akkor átmenjünk segíte-
ni – mondta Németh Sándor.

Ritka és egyedi eset a
Harmat utcai támadás

Államtitkárként folytatja a korábbi polgármester

„Kőbánya továbbra is 
számíthat rám”

Egyszerűsödő ügyintézésről és az építésügyeket érintő változásokról 
is beszélgettünk a kerület volt polgármesterével, dr. György István-
nal, akit a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtit-
kárává nevezett ki a köztársasági elnök januárban.

KÖSZÖNTSÜK
EGYÜTT AZ
ÉV SPORTOLÓIT!
A Kőbányai Önkormányzat 2019-ben is 
odaítélte a Kőbánya Sportolója díjat,
amelynek ünnepélyes átadására szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!

Időpont:

2020. február 20. (csütörtök) 17 óra
Helyszín:

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

A gálán kerül sor a 2019-es Mozdulj Kőbánya! programsorozat 
díjainak, értékes nyereményeinek sorsolására is!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

mányzkormmányzat 2rmmányzat 2rmnko 019-ben is202019-ben isA Kőbányai Önk á t 2019 b i20A Kőbá i Ö
nya  Sportoa Sőbány olója díjat,odaítélte a Kő

lyess átades ánnepély adására szeretettel amelynek ün
klőődőőd é d ő !á k i d eklőődőődnden érdek dőt!várunk mind

Időpont:

2020. február 20. (csütörtök) 17 óra
Helyszín:

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

A g rozat bánya!b201 mssoroa! programsbáMozdulj KőKőb019-es MA gáláán kerürül sor a 20
díjainak, ere sára isára isrememk, értékékes is!s!dí olássolásyeinek soryeinek soorsoorsményménykes nyerees nyereainakk értéékes nyeree

ovács Róbert AntntalD. Ko óbert Aá Rób t A t lD K ób t A
ánya polgármestereKőbá meste

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

HIRDETÉS
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Az idei tél egyik legmegdöb-
bentőbb tragédiája egy kihű-
léses haláleset, ami egy Fejér 
megyei kocsma teraszán tör-
tént, miután hárman viccből 
megkötöztek és magára hagy-
tak a fagyban egy részeg férfit. 
A hidegben sajnos nem 
ritka hazánkban a ki-
hűlés, ami az évszak-
hoz képest enyhe idő 
beköszöntével is szed-
heti áldozatait.

– Az egészséges em-
ber testhőmérséklete 
valamivel 37 Celsius-
fok alatt van, de ha a 
hónalj alatt 35 fokot, 
vag y anná l a lacso-
nyabbat mérünk, azt 
kihűlésnek tekintjük 
– mondta el lapunk-
nak dr. Kroó Sándor házior-
vos. – Amennyiben a testhő-
mérséklet tovább esik, és el-
éri a 30 fokot, úgy már drasz-
tikusan csökkenni kezdenek 
az életben maradás esélyei. 
Vagyis nem kellenek mínu-
szok ahhoz, hogy tragédia tör-
ténjen.

A testhőmérséklet csökke-
nése természetesen függ a ru-
házattól és az időjárástól, va-
lamint az alkoholos állapottól 
is. Utóbbi felgyorsítja a hőle-
adást, a mámoros állapot mi-
att pedig az ember hajlamo-
sabb a szabadban elaludni. 

A kihűlés tünete, hogy a pul-
zusszám és a vérnyomás nő, a 
légzés szaporább lesz, mert a 
szervezet kompenzálja a hő-
veszteséget. Később éppen 
ellenkező életfunkciókat ta-
pasztalhatunk, s végül a ke-
ringési rendszer bénulásával 
beáll a halál.

Éppen ezért dr. Kroó Sán-
dor azt tanácsolja, hogy ha 
bárki a hidegben az utcán fek-
vő vagy eszméletlen embert 
lát, hívja a mentőszolgálatot. 
De nemcsak az utcán történ-
het meg a baj, a kihűlés a rosz-
szabb szociális helyzetben 

lévő, de saját in-
gat la nba n élő 
embertársain-
kat is fenyegeti.

A tartósan 15 
fok alatti, fűtet-
len otthon már 
komoly veszélyt 
rejt. Ezért foko-
zot t a n f i g yel-
jü n k a z eg ye -
dül élő idős em-
berekre, szom-
szédokra is! Ér-

demes hozzájuk rendszere-
sen becsöngetni, főleg akkor, 
ha már napok óta nem láttuk 
őket, ha nem füstöl a házuk 
kéménye, vagy ha nappal is 
ég a villany. Szintén aggasz-
tó jel, ha a hirtelen eltűnt is-
merős postaládájában jó ide-
je gyűlnek a levelek. A legtöbb 
idős embernek óriási segítség 
a fagyban – az elcsúszások-
ból adódó törések elkerülé-
se végett –, ha az olyan rutin 
tennivalókat elvégezzük he-
lyettük, mint a csekkek pos-
tára adása, gyógyszer kivál-
tása vagy a bevásárlás.

KERT ÉS BALKON

Kezdhetjük a 
metszést a kertben
A kertészeti munkák közül kevés 
olyan munka van, ami komoly gon-
dot okoz a kerttulajdonosoknak, de 
a metszés ezek közé tartozik. Első 
nagy kérdés, hogy metsszünk-e 
egyáltalán, hiszen a természetben 
ennek az emberi tevékenységnek 
nincs alternatívája. Ha elfogadjuk, 
hogy a kertünkben lévő növényeket 
metszeni kell, akkor a mikor, hogyan, 
mennyire kérdésekre keressük a vá-
laszt. Sokakban megfogalmazódik az a kérdés is, hogy a le-
vágott vesszőkkel, gallyakkal mit tegyünk, mi a helyes és 
mi nem. Ezekben a kérdésekben osztok meg néhány gon-
dolatot a kedves olvasóval.

A metszési idő meghatározásánál a fő szabály, hogy a le-
vegő hőmérséklete +5 oC felett legyen. A kertjeinkbe tele-
pített fák, bokrok, évelők egy része nem igényel „valódi” 
metszést, ezeket csupán csak alakító metszésben részesít-
jük két-három évente. Fontos a növény ismerete, hiszen a 
tavaszi virágzókat, pl. aranyvessző, magnólia, csak az el-
virágzás után metszhetjük, mert a virágbimbó a virágzást 
megelőző évben alakul ki. Vagyis ha a tavaszi metszésnél 
levágjuk azokat, akkor elmarad a várva várt korai virág-
zás. Azokat a növényeket, amelyek egyéves vesszőn virág-
zanak, pl. rózsa, kékszakáll, hibiszkusz, viszont bátran visz-
szavághatjuk már tavasszal. A díszfák és díszcserjék döntő 
többségét csak alakító metszésben részesítjük általában, 
azaz csak ott és annyit vágunk le belőlük, ahol útban van-
nak. Ha az alakító metszések elmaradnak, néhány év alatt a 
kertünk növényei teljesen eluralják a teret, és kertünk „bo-
zóttá” válik. A kúszónövényeket – pl. lilaakác, trombitafo-
lyondár, repkény – feltétlenül tartsuk kordában, mert ha-
mar a harmadik szomszédban járhatnak.

Kertjeinkben általában mindig van néhány gyümölcsfa 
és szőlő is. A szőlőt mindig, minden esetben metsszük, hi-
szen kúszónövény. A metszési alapelvek a művelési módtól 
függenek, jellemzően tőkés vagy kordonos, esetleg luga-
sos művelést alkalmazunk. Gyümölcsfáink közül az ősziba-
rack igényel minden évben szakszerű metszést, az almafé-
lék szintén. A kertjeinkben lévő hatalmas cseresznye-, kör-
te- és diófákhoz általában nem is tudunk hozzányúlni, mert 
olyan hatalmasra fejlődnek az évtizedek során.

A metszések befejeztével általában nagy mennyiségű le-
vágott vessző és gally keletkezik, amelynek sorsa kérdője-
les. A legszerencsésebb az, ha a kertünkben tudjuk hasz-
nosítani. Lényeges, hogy ne dobjuk aprítás nélkül a kom-
posztra, mert úgy nagyon lassan bomlik le. Amennyiben 
van ágaprítónk, daráljuk le, és a növények alá terítsük, vagy 
a komposztra is tehetjük. Ha az önkormányzat elszállítja, 
akkor a helyi szabályok szerint tegyük ki a megfelelő gyűj-
tőhelyre. A levegő védelmének érdekében soha ne égessük 
el a kerti hulladékokat!

 Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium  és Szakközépiskola igazgatója

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
HATÁSAI AZ EMBER
ÉS TERMÉSZET KAPCSOLATÁRA 
SZAKKÖR 10-14 ÉVES GYEREKEKNEK

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Szeretnéd megismerni az ember és a természet különleges kapcsolatát 
annak változásait napjainkban? Jelentkezz a Klímaváltozás szakkörre, ahol 
Dr. Hajdu Zsanett kutató biológus kalauzolásával megtudhatod, hogyan 
beszélgetnek a növények az állatokkal, hogyan gyógyítanak a növények, és 
mit tud erről a tudomány.

Megtudhatod milyen pozitív és negatív hatással vagyunk mi emberek egymásra, a természet 
többi lényére,  hogy a gyermekek mi mindent tehetnek, hogy a vizek szennyezése, a műanyagok 
túlzott használata, az erdők irtása  csökkenjen. Az interaktív foglalkozások során beszélgetünk, 
rajzolunk, gyógynövényeket kóstolunk, játékos feladatokat oldunk meg, növényeket ültetünk, 
kirándulunk. 

környezetünket, otthonunkat!

Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
Időpont: kéthetente szerdán 17.00-18.30 óráig
Kezdési időpont: 2020. február 12. szerda 17.00 óra
Jelentkezés: zoldszakkor@kobanya.hu e-mail címen
A szakkörön való részvétel ingyenes. 

A benyújtott jelentkezések a beérkezés sorrendjében, 20 fő eléréséig kerülnek elfogadásra. 
Jelentkezni elektronikus úton a kitöltött jelentkezési lap zoldszakkor@kobanya.hu e-mail címre 
történő elküldésével lehet, amely letölthető a www.kobanya.hu oldalról! A szakkörrel 
kapcsolatban további információ a +36 1 4338 143-as önkormányzati telefonszámon kérhető.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
D K á Rób t A t l

A szakkör a Zöld Kőbánya – Rajtad múlik!
KEHOP-1.2.1-2018-00025 projekt
keretében valósul meg.

ZÖLD
Rajtad múlik!

Ollók csattogásától, gyerekzsivajtól és 
a lelkesedéstől hangos minden máso-
dik héten délután a Kőrösi egyik terme. 
A 6–10 éves kicsik ötletes játékokat, 
dísz- és használati tárgyakat készíte-
nek, de a nagy igyekezet nemcsak az 
új dolgok előállításának szól, a gyerkő-
cök a „Föld megmentésén” is ügyköd-
nek. A Kőbányai Önkormányzat által a 
„KEHOP-1.2.1.-2018-00025. azonosí-
tószámú Zöld Kőbánya – Rajtad múlik” 
című projekt keretében indított in-
gyenes kézművesszakkörön ugyanis 
a résztvevők játékos formában tanul-
nak arról, hogy egy kis gógyival meny-
nyi minden különlegesség készíthető a 
kidobásra ítélt tárgyakból.

– Minél fiatalabb korban meg kell 
értetni a gyerekekkel, hogy nem min-
den szemét, amit első látásra annak 
hiszünk – mondta lapunknak a Kőrö-
si dekoratőre, a foglalkozást tartó Ki-
res Ica. – Rá kell vezetni a gyerekeket, 
hogy a kiszolgált, elsőre hasznavehe-
tetlennek tűnő tárgyaknak milyen 
könnyű egy második funkciót találni. 
Karácsonyra mécsestartót festettünk, 
amihez tökéletes alapanyag a boltban 
vett gyümölcsvelő tetszetős üvege. És a 
mécsesért sem kellett az üzletbe sza-
ladgálni: a megmaradt gyertyák felol-
vasztott viaszát töltöttük a tégelyekbe.

A nagy buzgalmat nézve talán feles-
leges is a gyerekekhez a kérdés, hogy 

melyik játék az izgalmasabb: a boltban 
vett vagy a közösen fabrikált. A ked-
vencek természetesen az utóbbi cso-
portból kerülnek ki. Legyenek azok a 
látogatásunkkor kisegítő Keller Diá-
nával készülő, felszabdalt tojástartóból 
készülő angyal, vagy a múlt alkalom-
mal eszkábált favorit társasjáték, a…

– …fújós fociiiii – kiáltja szinte kó-

rusban a Bogi, Lilla, Szonja, Barnus és 
Kristóf alkotta csapat. A játék elkészí-
tésébe is lelkesen avatnak be a gyere-
kek. A pálya valójában egy banánosdo-
boz, amit maradék öntapadós fóliával 
ragasztottak le, és két eldobható po-
hárból faragtak rá a kapukat. A játék 
lényege, hogy szívószállal kell a labdát 
(lencsemag, babszem) az ellenfél „há-
lójába” fújni.

A saját játékok készítését nemcsak 
mókásnak, de hasznosnak is tartják a 
gyerekek. Mint mondják, a kevesebb 
vásárlással védjük a környezetet, ami 
azért fontos, hogy „ne haljanak meg az 
állatok és a Föld”. A gyerekcsapatból a 
11 éves Nóri azonban már aktívan is 
tesz a környezetért. Jelentkezett ko-
rábban szemétszedő akcióra, és édes-
anyja, Andrea szerint otthon sem tét-
lenkedik: a szakkörön ellesett ötletek 
alapján készít leleményes dolgokat.

Ismét jó ügyért fogtak össze az Aprók 
Háza Óvodába járó gyermekek szülei. 
Az intézmény egyik óvodapedagógusa, 
Tóth Júlia Katalin, felmérve a hajlandó-
ságot, a Magyar Vöröskereszttel közösen 
szervezett véradást január 24-én. A szak-
ember és a szülők rendszeresen igyeksze-
nek segíteni, tavalyelőtt például karácso-
nyi élelmiszer-adományt gyűjtöttek rá-
szorulóknak.

A mostani kezdeményezés olyannyi-
ra sikeresnek bizonyult, hogy több mint 
két tucat önkéntes jelentkezett. Mint a 

véradásszervezőktől megtudtuk, janu-
árban különösen fontos a vérutánpótlás 
biztosítása, mert a téli szezonban a meg-
betegedések miatt megcsappan a véradók 
száma. A mostani felajánlás így a szó szo-
ros és átvitt értelmében is életmentő volt.

– Rosszabbra számítottam – mond-
ta nevetve lapunknak Diána, aki most 
életében először adott vért. Az anyu-
ka egyébként munkából jövet ugrott be 
az oviba két kislányáért, s úgy gondolja, 
nem utoljára segített véradóként beteg 
embereken.

Vérüket adták a szülők

Nem minden hulladék, ami annak tűnik

Játékok a kukából
Szakkörökön tanulhatnak a kis-
iskolások és a kamaszok a kör-
nyezettudatos viselkedésről és 
a környezetvédelem fontossá-
gáról.

Kamaszoknak 
a természetről
Február 12-én induló különleges szak-
körre várják a szervezők 10–14 éve-
sek jelentkezését (részletek a hirde-
tésben). A foglalkozás különösen ér-
dekesnek ígérkezik, mert az azt veze-
tő dr. Hajdu Zsanett két évet élt Bolí-
viában az indiánok között, hogy az 
esőerdő titkait kutassa.

– A gyerekek az ember és a termé-
szet kapcsolatáról kapnak komplex 
képet, és együtt ötletelünk majd az ak-
tuális környezeti problémák megoldá-
sain – mesélt a szakkörről a kutató bio-
lógus. – A fiatalok eleget hallanak ar-
ról, hogyan kíméljük a környezetet, én 
ezért nem száraz előadásokat tartok, 
hanem a saját amazóniai tapasztala-
taimat felhasználva érdekes történe-
teket mesélek. Beszélgetünk, gyógy-
növényeket kóstolunk, és lesz krea-
tív foglalkozás is. Jó időben az Óhegy 
parkba is kimegyünk, ahol többek kö-
zött arról beszélek, hogyan kommu-
nikálnak a növények és az állatok: így 
például a fák miként csalogatják ma-
gukhoz a madarakat, ha például kárte-
vőktől akarnak megszabadulni.

HIRDETÉS

Házi 
készítésű 
fújós foci

Egy kis segítség

Páva 
tojástartóból Készül az angyal

A szülők legtöbben munkából hazafelé 
menet szakítottak időt a véradásra

Korszerű, modern kutyaürü-
lék-gyűjtő kukákat helyez ki az 
önkormányzat Kőbánya-szer-
te. Egy korábbi képviselő-tes-
tületi döntés nyomán lakossá-
gi és az állatokkal foglalkozó ci-
vil szervezetek kérelmei, javas-
latai alapján, 
hamaro-
sa n meg-
kezdődik 
a kukák 
folya-
matos 
cseréje. 
A gyűj-
t ő k  ú j -
donsága 
abban áll, 
hogy azok-
b a  e g y é b 
szemetet 
nem, csakis 
a kutyaürülé-
ket tartalma-
zó zacskót le-
het a sajátos kialakítás 
miatt „belecsavarni”. Ha-

sonló kukákkal Óbudán már ta-
lálkozhattak a kutyatartók.

Jelenleg folyik az igényfel-
mérés, hogy a kutyatartók sze-
rint a kerület mely pontjain len-
ne érdemes elhelyezni a 21 da-
rab új gyűjtődobozt. Az elsődle-

ges szempont, 
hogy a jelenleg 
kisebb forgal-
mú, így nem 
megfelelő 
kihasznált-
ságú helyen 
lévő gyűj-
tőkukákat 
forgalma-

sabb helyszí-
nekre telepít-

sék át. Ezzel 
komoly lépést tehe-
tünk a felelős kutya-
tartás elősegítésé-
hez, Kőbánya utcái-

nak tisztán tartásá-
hoz, élhetőbbé tételé-

hez, a parkok, utcák rendel-
tetésszerű használatához.

Speciális kukák
a kutyásoknak

Nem csak fagypont alatt történhet tragédia

Több törődést
a hidegben!

A téli hónapokban kü-
lönösen fontos figyelni 
szerencsétlenebb sorsú 
társainkra és az utcán di-
dergő, olykor magatehe-
tetlen emberekre.

Védekezzen a fertőzés ellen!
Február eleji lapzár-
tánkig nem jelent 
m e g  M a g y a r or -
szágon a főleg Kí-
n á ba n pu sz t ít ó 
koronav ír us, de 
nem zárhatjuk ki 
a 2019-nCoV vírus 
meg jelenését. Nem 
szeretnénk az ördögöt a 
falra festeni, ám nem árt tud-
ni, hogyan védekezhetünk ma-
gunk is a fertőzés ellen, főleg 
azért, mert a legtöbb ilyen prak-

tika az évről évre meg-
jelenő sima influen-

za ellen is véd.
A megbetegedés 

eg yik fő „ellen-
szere” az alapos és 

rendszeres kézmo-
sás, amihez szap-

pa nt vag y a lkoho-
los fertőtlenítő kéztisz-

tító zselét használjunk. Kerül-
jük továbbá a zsúfolt helyeket, 
és viseljünk az orrot és a szá-
jat takaró arcmaszkot. Köhö-

géskor, tüsszentéskor tegyünk 
zsebkendőt az arcunk elé, és ne 
utazzunk olyan helyekre – így 
Kínába –, ahol a vírus már ko-
molyabban felütötte a fejét.

A  B e l ü g y m i n i s z t é r i u m 
egyébként január végén már 
nyilvánosságra hozta akcióter-
vét, amelyben rendészeti szer-
veknek, egészségügyi intézmé-
nyeknek és az önkormányza-
toknak is leírta, mit kell tenni-
ük a koronavírusjárvány elleni 
védekezésben.

A fűtetlen házban 
élő szomszédokra 
különösen figyeljünk

Az idősek 
számára nagy 
veszély az 
elcsúszás is
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Mintha csak 
egy kiállító-
terembe tér-
ne be az em-
ber, amikor 
látogatóba 
érkezik Kő-
bá nya elis-
mert tűzzo-
mánckészí-
tőjéhez , Il-
léssyné Na-
szádos Iloná-
hoz. A fa lat 
szentképek 
sora, szakrá-
lis témájú al-
kotá sok tö-
mege díszí-
ti, de a nyol-
cadik emele-
ti panellakás 
nemcsak pri-
vát galéria és 
otthon, hanem „műterem” is. Itt ké-
szülnek azok a tűzzománcok, amelye-
ket az ország több pontján (Győr, Gár-
dony, Székesfehérvár) is láthatott már 
a műkedvelő közönség, s amelyekkel a 
kőbányaiak rendszeresen találkozhat-
nak a Szent László-plébánián, a Kőrö-
siben vagy a KÖSZI-ben.

A tűzzománc már technikáját te-
kintve is izgalmas, képzettséget igény-
lő műfaj, és nézve a lenyűgöző aprólé-
kossággal készült darabokat, szinte el 
sem hisszük, hogy az alkotói munka 
egy művészi hajlamú óvónő hobbija-
ként kezdődött.

– Aktív óvónőként minden évben 
részt vettem a Fővárosi Pedagógiai In-
tézet kéthetes nyári kurzusain, hogy a 
gyerekekkel való foglalkozáshoz újabb 
és újabb ötleteket merítsek – mesél-
te Illéssyné Naszádos Ilona, aki a Kő-
bányai Csupa Csoda Óvodából vonult 
nyugdíjba. – Zebegényben, a művészte-
lepen ismerkedhettünk meg a különbö-
ző művészeti ágakkal, és az egyik mű-
vésztanár egyszer egy tűzzománcke-
mencével állított be. Én ott akkora ol-
tást kaptam, hogy immár harminc éve 
tart a lelkesedés.

Először természetesen a szakmai 
alapokat kellett elsajátítani, s a mű-
vésznő e téren is alapos volt: az első 
munkákkal párhuzamosan a művé-
szettörténetről szóló könyveket is búj-
ta. Volt is mit megismerni, hiszen régi 
művészeti ágról van szó, amely a kö-

zép-ázsiai térségből terjedt el, bár már 
az ókori Egyiptomban is készítettek 
hasonló műveket. A technika lénye-
ge, hogy a művész egy vörösréz lemez-
re dolgozik, amit lecsiszol, zsírtalanít, 
majd vékony rézlemezeket, -drótokat 
ráégetve kialakítja az alakok, tárgyak 
kontúrjait. Az így létrejött kis reke-
szeket – e technika elnevezése is ebből 
jön: rekeszzománc – tölti fel a zománc-
cal, vagyis egyfajta üvegőrleménnyel, 
amit ásványokkal színeznek. Végül az 
alkotást 860 fokos kemencében kell ki-
égetni, vagyis összeolvasztani.

– Az igazi zománcművészet egyhá-
zi témákat dolgoz fel, és az én munkás-
ságom is a szakrális vonallal indult – 
mondta a művésznő. – Főként az Ár-
pád-házi szentek ragadtak meg, ők iga-
zán példát mutattak az életükkel; az 
uralkodócsaládokat nézve nem vélet-
lenül közülük került ki a legtöbb szent. 
Bár most a női ábrázolásokkal kicsit 
„elhajlottam” a szecesszió felé.

Az alkotáshoz a művésznő az első 
pillanattól társat is talált. Férje ugyan-
is kezdetektől fogva nemcsak biztatta, 

de grafikus lévén maga is számos 
tanácsot adott az arányok, a kom-
pozíció vagy a színek ügyében. 

A néhai Illéssy Zoltán egyébként maga 
is gazdagította műalkotással Kőbá-
nyát: ő készítette a Szent László-plébá-

niatemplom altemploma, vagyis az ur-
natemető üvegablakait. A kőbányai zo-
mánckészítő eddigi legnagyobb mun-
kája, a Szécsény melletti Benczúrfalva 
kálváriájának 15 zománcképe is közös 
felajánlásukból született.

– Még tartott a 
második világ-
háború, amikor 
a szovjet vezető, 
Sztálin már ter-
vezgette, hogy 
német kényszer-
munkásokkal 
építteti fel lerom-
bolt hazáját. Ám 
szinte nincs olyan 
magyar család, 
amelyik közelebbi-távolab-
bi rokonok példáján ne ta-
pasztalta volna meg: a jóvá-
tételből a magyar népnek is 
ki kellett vennie a részét. Mi 
pecsételte meg a magyar la-
kosság sorsát?
– Egyrészt a Szovjetunió óriá-
si munkaerőhiánya, másrészt 
a szovjetek magyarellenes szö-
vetségesei, a cseh és a jugosz-
láv vezetők, élükön Edvard Be-
nešsel, aki Sztálint teljesen a 
magyarok ellen hergeli. Sztá-
lin már 1943 márciusában ar-
ról beszélt a brit külügymi-
niszternek, hogy „Magyaror-
szágot meg kell büntetni”, kül-
ügyi népbiztosa, Molotov pe-
dig alig három hónapra rá azt 
írta Londonnak: a németeknek 
nyújtott fegyveres segítségért 
nemcsak a kormánynak, ha-
nem a magyar népnek is visel-
nie kell a felelősséget.

– Mikor estek fogságba az 
első civilek?

– A Vörös Hadsereg 1944. 
augusztus 26-án lépte át a Ke-
leti-Kárpátokat, szeptember-
ben már Csík és Háromszék 
vármeg yében szedték ösz-
sze a 18 évnél idősebb férfia-
kat. A lakosság mit sem sej-
tett. A Kárpátalján kiadott pa-
rancs szerint például a katona-
korú német és magyar férfiak-
nak a településeken november 
14–16-ig összeírásra kell je-
lentkezniük, hogy két nappal 
később igazolást kapjanak. Ám 
visszatérve a papírokért nem a 
„dokument” várta őket, hanem 
gépfegyveres őrség.

– Mi döntött végül arról, 
hogy ki megy kényszermun-
kára?

– Ez részben központi, rész-
ben helyi parancsoktól függött. 
Voltak, akiket német szárma-
zás indokával vittek el a kol-
lektív bűnösség elve alapján. 
Ugyanakkor a trianoni hatá-
ron kívüli magyarok az etni-

k a i t i sz-
togatás-
nak estek 
áldozatá-
ul, mivel 
a szovje-
t ek  é s  a 
korábban 
még a né-
metekkel 
szövetsé-
ges romá-

nok és szlovákok a 
Szovjetunió mun-
kaerő-szükségle-
tét – kímélve sa-
ját nemzetiségü-
ket és megváltoz-
tatva e területek 
etnikai arányát – 
úgy akarták fedez-
ni, hogy magya-
rokat vitettek el. 
Va lamint ren-
getegen hadifo-
goly-kiegészítés 
miatt estek fog-
ságba.

–  Va gyi s  h a 
nem volt elég 
katona, civilekkel töltötték 
fel a sorokat.

– Pontosan. Ez csak Buda-
pesten százezer embert jelent-
hetett. Sztálin a főváros felé 
közeledő Malinovszkijnak ki-
adta a parancsot, hogy Buda-
pestet lendületből kell elfog-
lalni. De az ostrom október 
végétől február 13-áig tartott. 
A katonai vezetőnek meg kel-
lett magyaráznia a késlekedés 
okát, ha nem akar alkalmat-
lannak tűnni. Ezért hazudta, 
hogy 80 ezer helyett mintegy 
188 ezres volt a védősereg; eb-
ből 50 ezer meghalt és 138 ezer 
foglyot ejtett. Utóbbiak száma 
valójában 35-40 ezer lehetett.

– Kőbánya hány embert ve-
szíthetett így?

– Nagyon hiányos az irat-
anyag, a szovjetek igyekeztek 
elvarrni a szálakat. Egyrészt 
személyes beszámolókból kell 
rekonstruálni a történteket, 
másrészt töredékekből. A Kül-
ügyminisztérium Hadifogoly 
Osztályának küldött egyik 
kérvényből például kiderül, 
hogy a Halom utca 42. alatti 
sörgyárból munka közben el-
vitt 86 ember közül ötöt visz-
sza szeretett volna kérni vala-
hogy az üzem. Kőbányán 1945. 
január 5-én már elkezdődött 

az emberek ösz-
szegyűjtése. 
A  Jászberényi 

út – Maglódi út – 
Sibrik Miklós út – 

Vaspálya utca által 
határolt területen nincs 

olyan utca, ahonnan ne vittek 
volna el valakit. Sokakat az 
üzemekből rángattak el vagy a 
gombapincékből. Ezres nagy-
ságrendű lehet a szám. Kőbá-
nya Alsó egyébként az egyik 
szomorú helyszíne a deportá-
lásoknak. A környező agglo-
merációs településeken élő 3-4 
ezer németet innen indították 
útnak a Szovjetunióba.

– És országosan mekkorák 
a veszteségek?

– Az ország akkori terüle-
te közel kétszer nagyobb volt 
a mainál, 14,7 millió lakossal. 
Az elhurcolás kilenc hónap-
ja alatt közel egymillió ember 
eshetett fogságba. A harma-
duk civil volt, sok köztük a nő, 
százezren lehettek, akiket né-
met származásúnak tartottak. 
Azért mondom, hogy tartottak, 
mert sokszor azt is németnek 
vették, akiben „csak egy csepp 
német vér” is volt. Vagyis elég 
volt a németes név, de vittek 
magyar nevűeket is, ha kellett 
a tervszámokhoz. A szovjetek 
gyakran begyűjtötték a leven-
tekiképzést kapott 14–16 éve-
seket is, illetve a jobb fizikumú 
50 felettieket. Azonban még a 
kiszállítás előtt 120-140 ezer 
embert elengedtek. A többiek 
sem mentek ki mind, mert a 

fogság rossz körülményei kö-
zött a hideg, az éhség és a jár-
ványok miatt már a magyaror-
szági fogolytáborokban és út-
közben 80-100 ezren meghal-
tak. 700 ezren kerülhettek ki, 
többnyire a kelet- és dél-ukraj-
nai bányákba, s 250-300 ezren 
soha nem tértek haza.

– Milyenek voltak a körül-
mények a munkatáborok-
ban?

– Gondolhatjuk, ha má r 
csak azt mondom, hogy a nő-
ket előszeretettel alkalmaz-
ták a szénbányákban a kisebb 
termetük miatt. A munka napi 
8 óra volt hivatalosan, de ha 
nem volt meg a terv, akkor ez 
12–14 órára is felszökött. A ra-
bok kétszer kaptak enni, vala-
mi híg löttyöt, kávét vagy kis 
tápértékű levest, például csa-
lánlevest. A bányászoknak 
járt napi 1-1,2 kiló kenyér is. 
De a fűrészporos, vizes, raga-
csos kenyér épp csak az éhen-
halástól mentette meg őket. 
A már 1945 novemberében ha-
zaengedettekről például Ráko-
si Mátyás azt írta a szovjetek-
nek, hogy rendkívül rossz álla-

potban voltak. Persze a kom-
munista politikusból nem a 
humanista beszélt. Azért tet-
te szóvá, mert ezt a kisgazdák 
„demagóg módon kihasznál-
ták”, és pártja „ezért is vesz-
tett” a választáson. És akkor 
képzeljük el, mit éltek át azok, 
akik csak az ötvenes években 
térhettek haza.

– Hogy tudták mindezt fel-
dolgozni?

– Legtöbbjük testi és lelki 
betegségei soha nem gyógyul-
tak meg. A német származású-
ak jó része pedig a Németor-
szágba történt kitelepítés mi-
att vagy nem is találta már itt-
hon a családját, vagy már ele-
ve Németország szovjet zóná-
jába került. Annyira megfé-
lemlítették őket, hogy amikor 
a rendszerváltást követő évek-
ben egykori rabokkal készítet-
tem kutatómunkámhoz inter-
jút, sokan nem voltak hajlan-
dók beszélni, vagy csak fiktív 
monogram alatt. Négy évti-
zed távlatából sem tudták fe-
ledni a fenyegetést, hogy ha 
beszélnek, visszaviszik őket a 
lágerekbe.

Emmy-díjas az Örök tél
A televíziós produkciók Oscar-díjának számító nemzetkö-
zi Emmy-díjat kapta tavaly a szovjet kényszermunkatábo-
rok borzalmait bemutató Örök tél című film női főszereplő-
je, Gera Marina. Első alkalommal fordult elő, hogy Magyaror-
szágról jelöltek alkotást a versenyben, amelyen az Egyesült 
Államokon kívül készült legjobb televíziós produkciókat is-
merik el.

Magyarországról mintegy 700 ezren kerültek munkatáborokba

1944 őszén Magyarországon megkezdődött 
a lakosság tömeges összegyűjtése és a Szov-
jetunióba deportálása. A kényszermunkára 
terelt százezrek többéves megpróbáltatása 
– magyarosan ejtve – „málenkij robot” néven 
vonult be a történelembe. Az elhurcolások-
ról Bognár Zalánnal, a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem docensével beszélgettünk.

Szükségmegoldások 
helyett pályázz!
Akár biciklitároló építésére is megnyerheted 
az 1,2 millió Ft-os fődíjat az OTP Business Társasházi 
Pályázatán.
Akár a lakók maguk is pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek meghatalmazással. 
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Budapesten
százezer civilt

gyűjthettek
össze a 

szovjetek 

Kőbányaiak ezrei 
is megszenvedték 
a „málenkij robotot”

HIRDETÉS

Főként az Árpád-házi szentek ihletik meg a kőbányai művészt

Tüzes művészet
Illéssyné Naszádos Ilona hobbiként 
kezdte a tűzzománckészítést, de azóta 
számos kiállításon is láthatta munkáit 
a nagykö-
zönség.

Mint 1989 óta minden évben, idén is ja-
nuár 22-én ünnepelte az ország a Ma-
gyar Kultúra Napját. A központi ünnep-
ségen, az Uránia Filmszínházban fel-
csendült az Erkel Ferenc által megzené-
sített Himnusz, de a felvételen a Buda-
pesti Filharmóniai Társaság Zenekara 
és a Magyar Állami Operaház Énekka-
ra Erkel eredeti hangszerelésében – szö-
vegében tehát változatlanul – játszotta.

A régi verzió megismerését a zené-
szeket vezénylő Somogyváry Ákosnak, 
a kőbányai Szent László-templom kó-
rus karnagyának köszönhetjük, aki Er-
kel Ferenc szépunokája, az Erkel Ferenc 
Társaság elnöke, s immár negyed száza-
da foglalkozik nemzeti imádságunk ke-
letkezéstörténetével.

– A nemzet jelenleg az 1938-ban Doh-
nányi Ernő által megzenésített hivata-

los változatot ismeri, amely döntő részé-
ben Erkel zenéjén nyugszik, a dallama 
is változatlan – mondta Somogyváry 
Ákos. – De Dohnányi átiratában gya-
korlatilag kiirtotta a zenéből a magya-
ros elemeket, így a mű verbunkosízét, az 
élénkebb tempót, valamint az elején és 
végén felcsendülő harangot, ami a nán-
dorfehérvári diadalra emlékeztet. A ke-
serűbb hangvétel mögött a trianoni or-
szágvesztést sejthetjük, valamint azt, 
hogy Dohnányi a hangzásképben meg 
akart felelni a nagyzenekari elvárá-
soknak.

Hogy pontosan hogyan hangozha-
tott az ősbemutatón, vagyis 1844. júli-
us 2-án Erkel Himnusza, azt a korabeli 
kopista (kottamásoló) partitúráját ala-
pul véve Somogyváry Ákos rekonstru-
álta a szerző és a korszak ízlésvilágának 

meg felelően. Ép-
pen húsz esztendeje 
egyébként már be-
mutatta, s lemezre 
is vette együttesei-
vel az autentikus 
művet.

Néhány hónapja 
egyébként civilek 
egy csoportja kez-
deményezte, hogy a 
jövőben ez a régi-új 
verzió legyen a hi-
vatalos Magyaror-
szágon. A kérelem Kásler Miklós em-
berierőforrás-miniszter asztalán van. 
A kőbányai kötődésű karnagy a közel-
múltban megismertette D. Kovács Ró-
bert Antal polgármesterrel is Erkel ere-
deti Himnuszát, aki elvben támogatta, 

hogy a kerület hivatalos eseményein a 
jövőben az szólaljon meg.

Az autentikus Himnusz meghallgat-
ható a papageno.hu-n a Miként is szól a 
Himnusz az eredeti partitúra szerint? 
cikkbe ágyazva.

Himnusz Erkel módra

A szovjetek 
civileket és néhány 
elfogott katonát 
hajtanak a gödöllői 
hadifogolytábor 
felé Budapest egyik 
kertvárosában

Bognár 
Zalán

Illéssyné Naszádos 
Ilona otthonában készíti 
remekműveit
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PROGRAMAJÁNLÓ
SZERETEM MAGÁT!(Várfi–Nóti–Vadnay–Rejtő)A pesti kabaré megszületése két részben
Február 14-én (péntek) 18 órától a KÖSZI-ben
JÁTSSZUNK EGYÜTT!Halász Judit koncertjeFebruár 15-én (szombat) 11 órától a Kőrösiben

JEGESMACI BARÁTAIAz Ametist Bábszínház zenés bábjátéka
Február 15-én (szombat) 16 órától az Újhegyi Közösségi Házban
VALENTIN MUSICALPLUSZFebruár 16-án (vasárnap) 14 órától a Kőrösiben
VASÁRNAPI TÁNCPARTIZenés-táncos összejövetelZenél: Somogyi KárolyFebruár 16-án 15 órától a Kőrösiben

TÖKÉLETES SZERELEMZenés vígjáték két felvonásbanFebruár 23-án (vasárnap) 15 órától a Kőrösiben
SZENTPÉTERI CSILLA & BAND
Születésnapi koncertMárcius 7-én (szombat) 19 órától a Kőrösiben
XIII. MAGYAR NÓTA NAPJA
Március 8-án (vasárnap) 15 órától a KÖSZI-ben

– Mit láthat-hallhat a kő-
bányai közönség márci-
us 8-án?
– A magyar film arany-
korának örökzöld dalait 
idézzük fel, a dalok ikoni-
kus előadói hoz köthető tör-
ténetekkel. Utóbbiak nem 
életrajzi elbeszélések, ha-
nem kulisszatitkok, a mű-
vészek olyan sztorijai eleve-
nednek meg, amelyek inkább 
szakmai berkekben terjedtek, 
mondhatnám, „ínyencségek”. 

A dalok mindannyiunk szá-
mára ismertek, de aki netán 

egyiket-másikat nem hallot-
ta volna, annak is garantáltan a 
fülébe ragad a dallam. Elhangzik 
például a Villa Negra, a Meseau-
tó, az Odavagyok magáért vagy a 
Kicsit szomorkás a hangulatom.

– Ez utóbbi talán nem is hiá-
nyozhatna, hiszen ezt a dalt 
Darvas Iván is énekelte. Önt 
pedig pályakezdőként az ifjú 
Darvas Ivánhoz hasonlították. 
Mennyire volt erős később ez 
a párhuzam?

– Ez máig elkísér, vagy inkább 
elkísérjük egymást. A főiskolán 
találkoztam először ezzel a vé-
lekedéssel, ami nagyon hízelgő 
volt, de persze akadt olyan idő-
szak is, amikor már kicsit ele-
gem lett belőle. Volt alkalmam 
találkozni és együtt dolgozni 
Ivánnal, ez óriási élmény volt, 
figyeltem őt, mint a nagy elődöt, 
csodás kolléga volt. A koncerten 
is beszélek róla, és fény derül 

arra is, hogy van-e rokoni kap-
csolat köztünk…

– És a dalokat éppúgy hall-
hatjuk, mint ahogy azok sok 
esetben a gramofonokon, le-
mezjátszókon szóltak anno?

– A dalokat a teljesség igé-
nye nélkül, de mindenképpen 
azokhoz a mára már klasszi-
kussá vált zeneszerzőkhöz, szö-
vegírókhoz híven dolgoztuk fel, 
akik, azt gondolom, igencsak ér-
tették a szakmájukat. Az volt a 
feladatunk, hogy ne egyszerű-
sítsük le ezeket a remekműve-
ket, de kicsit imitt-amott egy 
kis latinos ritmust vagy gypsy 
jazzt becsempésztünk, ami na-
gyon passzol a dalokhoz. A stí-
lus kicsit a Budapest Bárt vagy a 
Hot Jazz Bandet idézi, de inkább 
a két együttes között félúton he-
lyezkedik el. Ráadásul az ország 
legkiválóbb muzsikusai kísér-
nek, fantasztikus zenészek.

– Az Egy fess pesti este nagy 
sikerrel fut immár egy éve. 
Másra is jut ideje? Milyen 
egyéb produkciókban láthat-
juk?

– Alapvetően ez egy mellék-
szálnak indult, de most már na-
gyon sok helyre hívnak minket, 
és mi boldogan megyünk. Jelen-
leg két előadásban is játszom a 
Thália Színházban: fut a Férfi-
agy című egyszemélyes vígjáték 
Szirtes Tamás rendezésében, il-
letve Schell Judittal párban va-
gyunk láthatók a Ketten egyedül 
című darabban. Ez utóbbi a le-
gendás Krumplirózsa című film 
színpadi változata, Goda Krisz-
ta rendezésében. Két heti soro-
zatban és egy nagyjátékfilmben 
is láthatnak hamarosan a nézők, 
tehát tényleg van minden: film, 
színház, muzsika.

– Az ön édesanyja Uhrik Teo-
dóra Kossuth- és Liszt Ferenc-

díjas táncművész. Mennyiben 
befolyásolta ez önt abban, hogy 
művészi pályára lépett?

– Már kisg yermekkoromban 
rengeteget voltam a színházban, 
szinte ott nőttem fel, és ez minden-
képpen szerepet játszott a pálya-
választásban. De erről is lesz egy 
blokk a koncerten. Annyit azonban 
elárulok, hogy édesanyám nem 
próbált erőszakosan a tánc felé te-
relni, amit nem is bánok, mert így 
más irányba indulhattam.

– És a fiai számára ragadós a 
szülői, nagyszülői példa?

– A nagyobbik fiam, Igor nem 
feltétlenül lép művészi pályára, de 
Zalánra láthatóan jobban hatott 
édesanyám példája, mint rám, hi-
szen ő ma a Magyar Táncművésze-
ti Főiskolára jár. De neki sem fog-
juk kötelezővé tenni, hogy tánc-
művész legyen, mert nyilván az a 
legfontosabb, hogy a gyermekeim 
boldogok legyenek.

– Korábban lépett már fel Kő-
bányán?

– Még nem, most jövök első al-
kalommal, és nagyon kíváncsi va-
gyok a Kőrösire, hiszen sok jót hal-
lottam már róla. Nőnapi koncert 
lévén pedig virággal is készülök a 
dalok mellett, ráadásul sokak ké-
résre 15 órától játszunk, így az idő-
sebb korosztály is el tud jönni. Ez a 
muzsika pedig tökéletesen alkal-
mas arra, hogy húsztól százéves 
korig mindenkit elvarázsoljon.

Az eddigieknél is több lehe-
tőséget tartogat 2020-ban 
a Cziffra Fesztivál ingyenes 
mesterkurzusa a fiatal ze-
nei tehetségek számára, idén 
ugyanis Miklósa Erika is csat-
lakozott a Kőbányai Önkor-
mányzat támogatásával indu-
ló továbbképzéshez. Ez azért is 
egyedülálló alkalom a tanulni 

vágyó énekesek számára, mert 
a világhírű szoprán jelenleg se-
hol máshol nem tanít.

A mesterkurzust idén immár 
ha rmadik a lka lomma l ta r t-
ják meg a szervezők a feb ruár 

16-a és 23-a közötti 5.  Cziffra 
György Fesztiválhoz kapcsoló-
dóan. A fesztivál kezdeménye-
zője Balázs János Kossuth-díjas 
zongoraművész, aki több szintén 
nemzetközi hírű kollégájával – 
így a kurzushoz idén is csatlako-
zó Liszt Ferenc-díjas Dráfi Kál-
mánnal, a Zeneakadémia tan-
székvezetőjével – 2018-ban tar-
totta meg első kurzusát a Szent 
László téri Kroó György zeneis-
kolában. Ennek keretében fiatal 
zongoristák számára nyílt lehe-
tőség, hogy a többnyire a világot 
járó és rendszeresen koncertező 

művészektől tanulhas-
sanak egyórás képzé-
sen. A sikeres indulást 
követően tavaly a zon-
goristák mellett már a 
hegedűsök is lehe-
t őséget kapt a k 
rá, hogy mester-
kurzuson vegye-
nek részt Sárkö-
zy Lajos Junior 
Príma díjas prí-
más órái kereté-
ben. Idén pedig a 
csapathoz Miklósa 
Erika csatlakozik.

Mint az várható volt, a túl-
jelentkezés jelentős volt, 
ezért a művészek az elkül-
dött demóanyagok és élet-

rajzok alapján döntöt-
tek arról, kiket fognak 

meghallgatni a Kroó 
György zeneiskolá-

ban. A képzés feb-
ruár 14-e és 16-a 
közöt t 10 -től 18 
óráig tart, s a rész-
vétel nemcsak a je-

lentkezők, hanem a 
látogatók számára is 
díjtalan.

Akárcsak két éve, idén is élénk 
érdeklődés kíséri a kőbányai 
általános és középiskolás diá-
kok számára meghirdetett te-
hetségkutatót, a Kiben van az 
X? elnevezésű vetélkedőt. A ja-
nuári jelentkezési határidő le-
jártáig összesen 38 műsor-
számmal neveztek a fiatalok.

A legnagyobb verseny a szó-
lóének/zene, a vers/próza és a 
tánckar kategóriákban várható, 
ezekben ugyanis hét-nyolc pro-
dukció közül kell a zsűrinek ki-
választania a legjobbat. A tes-
tület ismert kőbányai szakem-
berekből áll, a grémium tagjai: 
dr. Széll Rita, a Kroó György 

A l apfok ú Művé -
szeti Iskola in-
tézményveze-
tője, Cserve-
nyák Gabri-
ella, a Mar-
cipán Tánc 
és Fitnesz 
Sportegye-
sület vezető-
edzője, és Kol-
l á t o s z  Fot i s z 
színművész.

A versenyen össze-
sen hét kategóriában mérhe-
tik össze tudásukat a fiatal te-
hetségek, a kategóriagyőztesek 
100-100 ezer forintos pénzju-

talomban részesül-
nek, az egyes ka-

tegóriá k má-
sodik és har-

madik helye-
zettjeit, to-
vábbá a kö-
zönségdí-

ja sokat ér-
tékes tárgy-

nyeremények 
várják.

A verseny már-
cius 28-án 10 órakor 

a Kőrösiben tekinthető meg, 
közönségjegyeket február kö-
zepétől a Kőrösiben lehet vál-
tani 500 forintért.

Egyedülálló kiállítás nyílt ja-
nuár végén a Kőrösi Galériá-
ban: a három éve elhunyt Ma-
kay Sándor karikatúráit te-
kintheti meg a kőbányai kö-
zönség. Az ötven tévéfilmben 
és számtalan színpadi darab-
ban maradandót alkotó mű-
vész rengeteg rajzot készített 
kollégáiról, így többek között 
Garas Dezsőről, Gobbi Hildá-
ról, Haumann Péterről, Koltai 
Róbertről, Nemcsák Károly-
ról, Sztankay Istvánról és Tö-
rőcsik Mariról.

–  Éd e s a p á m te h e t s é g e 
már gyerekkorában meg-
mutatkozott, amikor a hábo-
rú előtt intézetbe került. Ak-
koriban gyakori volt, hogy a 
szegényebb szülők nem tud-
ták eltartani a gyermekeiket 
– mondta lapunknak Makay 
Ilona, a néhai színművész idő-
sebbik lánya. – Volt ott egy fiú, 
aki folyton Miki egereket raj-
zolt, és apukám ezeket kezdte 
leutánozni. Ekkor kezdődött a 
rajzolás iránti szeretete, s ezt 
követően egész életében min-

dig ott volt a zsebében a rajz-
ceruza. Azt vallotta, hogy na-
gyon kell szeretni a megmin-
tázott figurát.

Makay Sándor kézügyessé-
ge azonban nemcsak a rajzok 
terén mutatkozott meg. Mint-
hogy a formálható anyag na-
gyon érdekelte, így kitanul-

ta az ikonfestést is, ahol már 
ügyelnie kellett arra, hogy az 
aranyfüstöt mi módon viszi 
fel a fára. Amikor a családjá-
val Miskolcon élt, egy kis mű-
termet rendezett be magának 
a társasház használaton kívü-
li mosókonyhájában, ahol iga-
zi különlegességek születtek: 
díszleteket, jelmezeket fes-
tett, de egy alkalommal csir-
kecsontból különleges virág-
tartó is készült.

A tárlat másik részében a 
Magyar Karikatúra Szövetség 
válogatása várja a nézelődő-
ket a hazai karikatúra egykori 
nagyságainak színházi görbe 
tükrével. A látogatók jókat de-
rülhetnek a színház visszássá-
gain, vagy mosolyoghatnak 
az arcképeken.

Minden eddiginél külön-
legesebb produkcióval 
készült idén a Tutta For-
za a szokásos újévi kon-
certjére. Az együttesnek 
ez volt a tizedik évkezdő 
gálaműsora, s a művé-
szek nemcsak felejthe-
tetlen estét szereztek a 
közönségnek, de az el-
múlt évtized legsikere-
sebb darabjait is felele-
venítették.

A műsor első részében 
Gál Tamás Liszt Ferenc-
díjas karmester vezé-
nyelte a zenekart, a han-
gulatot Georges Bizet 
francia zeneszerző Car-
men című operájának 
részletei alapozták meg. 
Elhangzott a Habanera 
és a mindenki számára ismerő-
sen csengő torreádordal, végül 
a szünet előtt a Traviata pezs-
gőduettje már sejttette, mi vár 

a kitóduló közönségre. Az újévi 
koccintáshoz szükséges pohár 
pezsgő – hála a Torockó ven-
déglőnek – idén sem maradha-

tott el. A máso-
dik részben ve-
zénylő Bakó Rol-
land, a zenekar és 
a Budapest Tánc-
művészeti Stúdió 
Tánckara a hall-
gatóságot először 
újra az operett vi-
lágába kalauzolta, 

majd a közönséget többek kö-
zött a Kék Duna keringő anda-
lította el, illetve a kánkán pezs-
dítette fel.

Örökzöld slágerekkel 
érkezik Kőbányára a 
népszerű színművész

Világhírű művészek érkeznek a Cziffra Fesztivál keretében

Miklósa Erika Kőbányán tart
mesterkurzust

Karikatúrákba
öntött szeretet

Újévköszöntő tizedszer
is a Tutta Forzával

Több tucat produkció 
a tehetségkutatón

Időutazás
Kamarás 
Ivánnal

Lüktető zene, jól ismert melódiák, a magyar előadó-művé-
szet legnagyobbjainak megidézése és sok humor várja Ka-
marás Iván március 8-ai, nőnapi koncertestjén a kőbányai 
közönséget a Kőrösiben. A Jászai Mari-díjas színművész az 
Egy fess pesti este című előadásában fél évszázad legna-
gyobb slágereivel repíti vissza a hallgatóságot a 20-astól a 
60-as évekig, miközben a legendás előadóművész elődök 

eddig féltve őrzött sztorijait is feleleveníti.

Az Egy fess pesti este már 
egy éve nagy sikerrel fut

Miklósa ErikaBalázs János

Makay Sándor

Fotó: Császár Bálint

Fotók: Appaloosa
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Vica szeretett óvodába járni. 
Reggelente ő keltette Panni ma
mát, hogy korán el tudjanak in
dulni. Bizony, Panni mamát, 
mert amióta az eszét tudta, neki 
csak Panni mama volt, és Mogyo
ró, a kutyájuk. Miután megitták 
a reggeli tejeskávét, Vica „maci
sat”, mama a jó öreg kotyogósat, 
elindultak az óvodába, ahol Gabi 
néni és barátai, Szofi és Beni már 
vártak rá.

Februári nap volt, Gabi néni 
készülődött. Behozta a kivetítőt, 
a számítógépet, ügyködött, míg a 
gyerekek türelmetlenül találgat
tak. Vajon mire készülhet? Kép
zeljétek, egy igazi mozit varázsolt 
székekkel, nagy fehér vászonnal! 
Csodálatos volt! A csoport leült 
a nézőtérre, és Gabi néni elindí
totta a filmet. Ezen ékes ruhaköl
teményeket, maszkokat viseltek, 
és egy olyan különleges városban 
voltak, ahol az utcákon víz folyik, 
és mindenki csónakkal közleke
dik. Gabi néni mesélt a karnevál
ról, melyet Velencében rendez
nek meg évről évre. Mesélt azok
ról a gyönyörű álarcokról és ru
hákról, és igazi báli zenét is hallgattak.

Vicát elvarázsolta a karnevál, azt 
tervezte, ő is ilyen gyönyörű ruhát vi

sel majd a farsangon. Amikor hazafelé 
ballagtak, elmesélte, milyen nagyszerű 
mozit varázsolt nekik Gabi néni.

– Tudod, mire gondoltam, drága Ma
mikám? Hogy én is ilyen gyönyörű kar
neváli ruhát szeretnék felvenni far
sangkor! Hát nem lenne fantasztikus? 

– De bizony, az lenne, ha valóban ezt 
szeretnéd, meglátom, mit tehetek – 
mondta Panni mama egy csalafinta 
mosoly kíséretében, melyet csak Mo
gyoró láthatott. Vica átölelte a mamá
ját, Mogyoró pedig közéjük furakodott, 
nehogy lemaradjon az ölelésről. Vicát 
nem hagyta nyugodni a ruha, egész este 
csak arra tudott gondolni. Miután ma
mája mesélt neki, nem tudott elaludni. 
Halkan kicsusszant az ágyából, és asz
talánál lerajzolta álmai karneváli ruhá
ját. Színei mint megannyi páva, ékkövei 
úgy fénylettek, mint a szentjánosboga
rak. Igazán remekül sikerült, és mikor 
Vicus visszabújt a takaró alá, Mogyo
ró a szeme sarkából látta, hogy huncut 
tündérfények játszadoznak a rajz kö
rül… vagy csak álmodta?

A rajz nagyon szép volt, Panni mama 
kitette a hűtőre, hogy megcsodálhas
sák, és titokban elkészíthesse azt. At
tól kezdve minden este, ha Vica elaludt, 
Panni mama szorgosan varrta a ruhát. 
Az óvodai farsang közeledett, Vica pe
dig egyre izgatottabb lett. Készültek rá, 
díszítették a termet, verseket, éneke
ket tanultak. Sokat beszélgettek, hogy 
ki minek szeretne öltözni.

Három nap volt még a farsangig, de 
reggel nem ébresztette Panni mamát 
Vicus gyöngyöző kacagása, sem Mo
gyoró körmeinek kipikopizása. Panni 
mama szeme az órára tévedt, majd ki
pattant az ágyból, hiszen hat óra is el
múlt már. Mi lehet Vicával és Mogyoró
val? Amikor benyitott Vica szobájába, 
Mogyoró rosszallóan nézett fel rá: „Hát 
nem látod, hogy beteg? Ne ébreszd fel!” 
Panni mama odaosont, Vica homlokára 

tette kezét. Bizony Mogyorónak igaza 
volt, a kislány magas lázzal, egész tes
tében reszketett. Panni mama minden 
praktikáját bevetette, de a láz alig ment 
le egy kicsit, nem volt mese, fel kellett 
hívni az orvost. Nemsokára a doktor 
állt Vicus ágya mellett, aki megvizsgál
ta, és megállapította, hogy Vicusnak tü
dőgyulladása van, nem mehet óvodába. 
Gyógyszert írt fel neki és ágyba paran
csolta. Vicus az első napot át is aludta, 
másnap már jobban volt, és a farsang 
reggelén úgy érezte, már nincs semmi 
baja, mehetne is oviba.

– Mamikám, kelj fel! Ma van a far
sang, és már nem vagyok beteg!

– Ó, dehogyisnem, még mindig for
ró a homlokod. Gyere, vedd be a gyógy
szered, és feküdj a jó meleg takaró alá, 
szerdáig nem mehetsz oviba!

– De én szeretnék karneváli ruhában 
táncolni! – sírta el magát Vicus.

Panni mama teát készített, és bevitte 
az orvossággal. Vicus lenyelte a gyógy
szert, megitta a teáját, lefeküdt, és csen
desen sírdogált Mogyoró oldalába. 

Eljött a szerda, de Vicus nem sietett, 
otthagyta a tejeskávéját, lassan kul
logott be az óvodába, ahol most nem ő 
volt az első.

És képzeljétek, mi történt! Bent az 
óvodában Gabi néni várta, meg Beni, 
Szofi és a többiek, mindenki jelmezben. 
Vicusnak könnybe lábadt a szeme. Hir
telen eszébe jutott a ruha, amit annyira 
szeretett volna, és ekkor… Panni mama 
szorgos kezeit dicsérve, ott lógott egy 
vállfán a gyönyörű ruha. Vicus bele
bújt meseszép ruhájába, és elkezdődött 
a KARNEVÁL!

Minden kisgyermek jól érezte magát, 
együtt táncoltak, vigadtak, de a legbol
dogabb mégis Vicus volt, mert teljesült 
a kívánsága.

A megfejtések olyan elnevezéseket rejtenek, amelyek az elmúlt évszázadokban Kőbányát takarták.
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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 „költésű” mesét, amit az oda járó gyerekek 
a legjobban szeretnek. Most a Kőbányai Gyöngyike Óvoda kedvencét kaptuk meg, amelyet Czieglerné Csermák Rita és Gemeiner Lajosné 
óvodapedagógusok írtak, a rajzot a Sárga nagycsoportosok készítették.

Vica 
farsangja

Juss el a létrák és a lépcsők segítségével az 1-es pontból a 2-esig! A két kép között hét különbség van. Megtalálod őket?

Fotó: Fortepan
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Futball-legendák fotói és a 
klasszisokkal közös képek dí-
szítik a Pongráctelep egyik kis 
lakásában élő Blasek Ernő kre-
dencét. A 84. évében járó Blasek 
úr – aki maga is profi focista és 
edző volt külföldön – azonban 
pár fotót különösen nagy becs-
ben tart: ezeken az aranycsapat 
legendás csatárával, Puskás Fe-
renccel látható.

– Gyermekként Ferencváros-
ban laktam, és mivel édesapám 
a Fradiban teniszezett, gyakori 
vendég voltam a focisták edzé-
sein – mesélte Blasek Ernő. – Itt 
ismertem meg Czibor Zoltánt és 
Kocsis Sándort is. Ők idővel a 
Honvédhoz igazoltak, ezért az-
tán Kispestre is kijártam talál-
kozni velük.

A fiatalember ott látta először 
közelről a Száguldó Őrnagyot, 
akit a tíz év korkülönbség miatt 
eleinte nem mert megszólítani. 
Ám végül összeszedte a bátor-
ságát, és bemutatkozott, de nem 
várt választ kapott. „Na, elmész 
a jó édes fradista …-ba”, dörrent 
rá a csatár, ám a keresetlen sza-
vak sikerről árulkodtak: Puskás 
ilyen hangot csak a neki szim-
patikus emberekkel ütött meg.

A barátkozásnak 1956 való-

színűleg véget vetett volna, 
ha a felkelésben részt vevő 
Blasek úr nem kényszerül 
menekülni. Franciaországba 
ment, ezzel lehetősége nyílt rá, 
hogy a forradalom után nyu-
gaton maradt Puskást felke-
resse. 1957 elején Öcsi Olasz-
országban élt – az Interrel tár-
gyalt, végül sikertelenül –, így 
az ifjú csodálónak csak né-
hány óra autóútjába került, 
hogy meglepje őt. A hazai ha-
verság innentől gyorsan forrt 
barátsággá. Hiába a Párizs és 
Madrid közötti távolság, éven-
te legalább kétszer találkoztak, 
és nem csak Puskás új csapata, 
a Real Madrid mérkőzései ad-
tak erre lehetőséget.

– Papp Laci Öcsi jó barátja 
volt, és a magyar ökölvívó sok 
profi meccsén kint voltunk – 
árulta el Blasek úr. – Így Mad-
ridban is, amikor 1963-ban 
Papp Laci megvédte Európa-
bajnoki címét Luis Folledo el-
len. A spanyolt esélyesebbnek 
tartották, sokan mentek Öcsi-
hez kárörvendve, hogy mennyi-
ben akar fogadni. „Amennyitek 
csak van”, vágott vissza nekik, 
és végül egy vagyont nyert.

A barát azonban bajban is-

merszik meg, és 
Öcsi bácsi ekkor is 
ötösre vizsgázott. 
Egy párizsi meccs 
előtt a két magyar 
újra találkozott. 
Épp egy kolbász-
sütőben falatoz-
tak, amikor Blasek 
úr a hasához kapott. „Ez vakbél 
lesz”, diagnosztizálta barátja 
baját az akkor már Pancho be-
cenévre hallgató klasszis, és 
azonnal kórházba támogatta.

Bár Blasek úr idővel Kanadá-
ba költözött, a kapcsolat nem-
csak megmaradt, de ekkor tör-
tént az egyik „legcsattanósabb” 
találkozó.

– A 80-as években Kanadá-
ba jött, és meglepett Montreal-
ban – emlékezett vissza Blasek 
Ernő. – Egy magyar templom-
ba jártam, ott talált meg. Mel-
lém ült, majd amint ránéztem, 
lekevert egy pofont, és meg-
ölelt. Addig sokan kétkedtek 
benne, hogy barátok vagyunk, 
mert rengetegen hencegtek ha-

sonlóval alaptalanul. Ekkor 
viszont láthatta mindenki: 
nem hétköznapi ismeretség a 
miénk.

Blasek úr 2000-ben haza-
költözött, ám a sors fintora, 
hogy éppen akkor nem tölt-
hetett túl sok időt Puskással, 

amikor újra mindketten a ma-
gyar fővárosban éltek.

– Amikor Öcsi állapota az 
Alzheimer-kór miatt romlott, 
meg akartam látogatni, de a fe-
lesége eltanácsolt ettől. „Emlé-
kezz rá úgy, ahogy régen ismer-
ted”, vigasztalt Erzsi – idézte fel 
szomorúan Blasek Ernő.

Világraszóló barátság 
Puskás Öcsivel

Az egykor külföldön élt pongráctelepi Blasek Ernőt 
és a csodacsatárt országok és földrészek sem vá-
laszthatták el egymástól.

Emlékül Blasek úr 
édesapjának: Öcsi 
a világkupával

Közös mulatozás 
Montreálban

Franciaországi látogatás

Értékes nyeremények és rengeteg élmény várja 2020-ban is a Kőbányán élő 
családokat, kicsiket, fiatalokat és idősebbeket, a Kőbányai Önkormányzatnál, 
annak intézményeinél és gazdasági társaságainál, valamint a Kelet-Pesti 
Tankerületi Központ kőbányai intézményeinél dolgozó munkatársakat.  

A Kőbányai Önkormányzat a Kocsis Sándor Sportközpont 
közreműködésével az egészség megőrzése, a rendszeres 
testmozgás népszerűsítése jegyében immár
4. alkalommal hirdeti meg a programsorozatot.

A résztvevők szabadon választhatnak az érdeklődésüknek, szabadidejüknek, 
felkészültségüknek, életkoruknak leginkább megfelelő programok közül.
A részvétel igazolása pontgyűjtő füzettel történik. Már egyetlen pecséttel részt 
lehet venni a programsorozatot lezáró sorsoláson, ahol értékes nyeremények 
találnak gazdára. Annál nagyobb a nyerési esély, minél több pecsét gyűlik össze. 

 
A pontgyűjtő füzetek átvételi pontjai 2020. február 10. és február 28. között
a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontja (1102 Budapest, Állomás utca 26.), 
Újhegyi Ügyfélszolgálata (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) és a Kocsis Sándor 
Sportközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.), valamint február 28-a után
az események helyszínei.

Az adatokkal kitöltött, legalább egy pecséttel ellátott pontgyűjtő füzeteket 
2020. december 14-éig lehet leadni az átvételi pontokon elhelyezett 
gyűjtőládákba.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

  2020. 02. 29.  Kőbányai Jeges Nap
 Ügyességi versenyek
 Helyszín: Kőbányai Jégpálya (1105 Budapest, Ihász utca 24.)

  2020. 04. 04.  Isaszegi Kerékpáros Emléktúra
 Kerékpáros túra amatőröknek
 Indulás: KÖSZI (1105 Budapest, Előd utca 1.)

  2020. 04. 25.  Rekordkísérlet Napja
 OHP 2 órás futás, Óhegy park

  2020. 05. 06.  Esélyegyenlőség Napja
 Kerekesszékes kosárlabda és vívás, ülőröplabda, hallássérült labdarúgás
 Helyszín: 1107 Budapest, Bihari utca 23.
 

  2020. 05. 27.  Kihívás Napja
 "Mozogj 15 percet” események a kerületben 

  2020. 06. 13.  Magyar Úszás Napja
 100 fő 100 méter, 10 km-es úszás 
 Helyszín: Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.)

  2020. 09. 16-22. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
 Változatos programokat kínáló, egész héten át tartó rendezvénysorozat
 óvodásoknak, iskolásoknak, felnőtteknek és családoknak

  2020. 10. 07.  Kőbányai Senior Tízkarikás Játékok
 50+ játékos sportverseny, népszerű közösségépítő program
 Helyszín: 1107 Budapest, Bihari utca 23.

  2020. 10. 17.  Kőbányai Helyismereti Túra
 Gyalogtúra Kőbányán
 Indulás: Csősztorony

  2020. 12. 05.  Kőbányai Úszó Nap
 12 órás úszás
 Helyszín: Újhegyi Uszoda és Strandfürdő
 (1108 Budapest, Újhegyi út 13.)
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Róbert AntalD. Kovács R
polgármestereKőbánya p
Róbert AntalD Kovács R

ONTSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONKOCSI

200. 0202 9.0. 02. 29 pNap Kőbányai Jeges N
gyeességiÜgy enyekgi verse

4.)z ututca 24.Helysszín: Kő He est, Ihász uyai Jégpálya (1105 Budapepálya (Kőbán

4..2020. 0. 04. 044..4 ktúraktktkpáros Emmlék  Isaszegi Kerékp  Isaszegi Keré
a amKerékpároros túrara amatőröknekKerékpáro
(1105 ÖSZÖSZIZI ( ca 1.)őd utca 5 Budapest, ElődIndulás: KÖS

5.25252020. 04.4. 25   Reko apjjakordkísérlet Nap
s, Óhegy paparkutás, Ó OHP 2 óráás fut

5. 06.2020.. 05 062020 05  Esélyegy aapjpjapjőség NapgyenlőségE
rúgászékes kosárlabda és vívá Kerekekesszé llássérült labdarúabda, halhalláhalplabvás, ülőröpl

: 1107 Budapest, Bihari utca 2Helysyszín: ca 23.

0. 05. 27.202020   Kihívás Napja
zogj 15 percet” események a kerületben  "M"Mozo

020. 06. 13.20  Magyar Úszás Napja
00 fő 100 méter, 10 km-es úszás 10

13.)Újhegyi útút 13Helyszín: Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Új H

2020. 09. 16-22. ntes Napap Európai Mobilitási Hét és Autómentét és A
sorozatVáltozatos programokat kínáló, egész héten át tartó rendezvénysoát tartó re

óvodásoknak, iskolásoknak, felnőtteknek és családoknaktteknek és családoknakóvodásoknak, iskolásoknak, felnőtteknek és cs naks családoknas családoknas családokna

2020. 10. 07.  Kőbányai  Senior Tízkarikás Játékokr Tízkarikás JátKőbányaii
 50+ játékos sport erű közöss ítő ramzösségépítő programtverseny, népssze
 Helyszín: 1107 Bud ca 23..dapest, Biharri utc

2020. 10. 17.  Kőbányai Hel smereti Túraelyismereti TúraKőbánnya
Gyalogtúra Kőbányán

 Indulás: CsősztoronyIndulás: Csősztorony

22020. 12. 05.  szó Nó NapKőőbányai Úszó
 12 óórás úszás
 Helys őyszín: Újhegyi Usszoda és Strandfürdő
 (1108 BuBudapest, Újheegyi út 13.)
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További információk: www.kobanya.hu   I   www.kobanyasport.hu

HIRDETÉS


