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Hiánypótló mű
a hazai görögök
történetéről

Jelentősen megemelte a képviselő-testület a szociális ellátá-
sokról szóló rendelet módosításával az igényelhető támogatá-
sokra vonatkozó jövedelemhatárokat. A nyugdíjemelések és a 
munkabérek növekedése következtében ugyanis nehéz hely-
zetben élő kőbányaiak szorultak ki az ellátásból.

Többhavi egyeztetés után 17 igen egyhangú szavazattal fogadta el a képviselő-
testület az idei év költségvetését. A 2020-as büdzsé beruházásokra és felújítá-
sokra több mint tízmilliárd forintot különített el, így Kőbánya még a legtőkeerő-
sebb budapesti kerületeknél is nagyságrendekkel költ többet fejlesztésekre.

A második világhá-
borút követő pol-
gárháború után Kő-
bányára is görögök 
tömege menekült 
a biztos halál elől. 
Kálváriájuknak és 
történelmüknek 
Vincze Xénia Kőbányai görögök 
című könyve állít emléket.

Testileg is, 
szellemileg is 
frissen tartja 
az ötven év fe-
letti generá-
ciót a szenior 
örömtánc, 
amelyre heti 
két alkalommal van lehetőség a Kőrösi kultu-
rális központban.

Idén is Kőbánya adott otthont a 
Cziffra György Fesztiválhoz kap-
csolódó mesterkurzusnak. A hí-
res oktatókhoz most Miklósa Eri-
ka szoprán operaénekes is csat-
lakozott.

Okostelefonja segítségével a lap jobb alsó sarkában található QR-kódot beolvasva juthat el a 
koronavírussal kapcsolatos legfrissebb hírekhez (www.koronavirus.gov.hu).
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Kedves Kőbányaiak!
Két szempontból is különleges számomra 

az idei költségvetési rendelet, amit kép-
viselő-testületünk a februári ülésen fo-
gadott el. Egyrészt jubileumi, hiszen ez 
a tizedik, amióta polgármesterként ve-
szek részt a megalkotásában, másrészt 

ez az első olyan, amit ebben az egy évti-
zedben teljes konszenzussal fogadott el a 

testület. Köszönöm valamennyi munkatár-
samnak és képviselőtársamnak a konstruktív munkát, a precíz 
és gondos előkészítést.

A költségvetést tekintve elmondhatom, hogy stabil gazdálko-
dásunknak köszönhetően folytathatjuk kerületünk fejlesztését, 
számos modernizálás mellett tovább korszerűsítjük az Óhegy 
parkot és a Sportligetet, befejezzük az Újhegyi Uszoda teljes, 
szükségszerű felújítását, újabb orvosi rendelőket építünk újjá. 
A szociális juttatások elérésének lehetőségét is bővítettük, hogy 
még több rászorulónak segíthessünk.

Sajnos egy kevésbé pozitív hírrel is foglalkoznom kell. Amikor 
ezeket a sorokat írom, már tudni lehet, hogy több koronavírus-
sal fertőzött beteg is van Magyarországon. Nem kell szégyellni, 
ha valaki félti a családját a fertőzéstől, de megengedhetetlen az, 
hogy valaki rosszindulatból, netán tudatlanságból keltsen félel-
met a környezetében. Éppen ezért arra szeretnék kérni minden 
kőbányai polgárt, hogy ebben a helyzetben tartsa be azokat az 

előírásokat, amelyek a vírus terjedésének gátat szabhatnak (er-
ről a Kőbányai Hírek az 5. oldalon is ír), valamint felelősségtel-
jesen, csak hivatalos hírforrásokból tájékozódjon. Legtöbbünk 
akármennyire is tájékozott, mégsem szakember, ezért különö-
sen fontos, hogy a vírus elleni védekezést bízzuk a hatóságokra, 
és mindenben az előírásaiknak megfelelően járjunk el.

Április 4-én – bízva abban, hogy a koronavírus fenyegető árnya 
akkorra már csak rossz emlék lesz – hagyományaink szerint újra 
nyeregbe szállunk, hogy tisztelegjünk az 1848/49-es szabadság-
harc azon hazafiainak emléke előtt, akik az isaszegi csatában ál-
dozták életüket a magyar szabadságért. Szeretettel várom Önö-
ket, várlak benneteket! Mozdulj Kőbánya!

Ahol a jövő elkezdődik
Mélyen hiszek abban, hogy az ember saját 

döntéseivel képes a sorsát alakítani. Van 
szabad akaratunk, nem igaz, hogy min-
den eleve elrendeltetett. Azonban tény, 
hogy a körülmények nagyban meghatá-
rozzák életünket, és emiatt borzasztó ne-

héz kitörni egy kedvezőtlen környezetből. 
Az, hogy gyermekeink, unokáink jövője ho-

gyan alakul, nagyban függ az otthoni környe-
zettől és az iskola, az oktatás minőségétől, légkörétől. Nagyon le-
egyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy rendkívüli mértékben függ 
a családtól, hogy milyen ember lesz a gyerekből, és döntő szere-
pe van az iskolának abban, hogy milyen tudással fog rendelkez-
ni a majdani felnőtt.

Nemrég Kőbányán, a Pedagógus Szakszervezet képviselőivel 
persze elsősorban az iskoláról, az iskolarendszerről, az ott dolgo-
zó pedagógusok helyzetéről beszélgethettem. Az már a találkozó 
előtt ismert volt, hogy a Pedagógus Szakszervezet is élesen bírálta 
az új Nemzeti alaptantervet (Nat), mivel nem javítja, hanem végső 
soron rontja az oktatás minőségét. Ezért a beszélgetés súlypont-
ja nem is ez volt – ebben gyorsan megegyeztünk –, hanem a peda-
gógushiány és a pedagógusok fizetése. Az ugyanis, hogy kik és há-
nyan oktatják a gyerekeket, legalább olyan fontos, mint az, hogy 
mit tanítanak nekik.

A helyzet elkeserítő. A pedagógushiány olyan mértéket kezd öl-
teni, hogy az már veszélyezteti a mindennapi oktatást. Ha pedig 
megnézzük, hogy hányan fognak nyugdíjba vonulni, és ahhoz ké-
pest hányan kezdik meg az ilyen irányú egyetemi tanulmányai-
kat, akkor a pedagógushiány hosszú távon borítékolható. Ez nyil-
ván összefügg a fizetéssel is. Ez a pálya nincs kellőképp megbe-
csülve. Van olyan tanár, aki közel 40 év munkaviszony után sem 
keres 260 ezer forintot. Van olyan tanár, aki közel 30 év munkavi-
szony után 20 ezer forint családi adókedvezménnyel együtt sem 
visz haza 180 ezer forintot. Itt tartunk. Az nem kétséges, hogy a 
jövő elkezdődött, de jó oktatás, jó és megfizetett pedagógusok nél-
kül ez a jövő sivár lesz. Gyermekeink, unokáink versenyképes tu-
dás nélkül nem fognak boldogulni.

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!

Kőbányán 
március 17-e 
é s 2 5 - e kö -
zött szerve-
zi meg lom-
talanítási ak-
cióját az FKF 
Nonprofit Zrt. 
Minthogy a 
város egyes 
részein az el-
szállítás más-
más időpont-
ra esik, így a 
köztisztasági cég a háztartá-
sokat levélben tájékoztatta 
arról, pontosan mikor jön az 
adott körzetben a lomokért.

A küldemény kitér rá, hogy 
a közszolgáltatás csak a ház-
tartásokban képződő nagy 
darabos, nem veszélyes hul-
ladékok elszállítására ter-
jed ki, így a lakosság nem 
helyezhet ki többek között 
kommunális szemetet, épí-

tési tör-
meléket, gumiabroncsot, 
de zöldhulladékot sem. A ki-
készítéskor figyelembe kell 
venni, hogy a lomokat csak 
a jelzett napon szállítja el 
a cég.

A Kőbányai Közterület-fel-
ügyelet vezetőjétől, Fodor 
Jánostól megtudtuk, a köz-
teresek emelt létszámban 
teljesítenek szolgálatot a bő 
egyhetes időszakban, mun-

kájukat a fővárosi kollégák 
mellett rendőrök és mező-
őrök is segítik. A felügye-
let a problémás helyeken – 
Jászberényi út, Keresztúri 
út, Kőér utca – állandó posz-
tos szolgálattal készül, s kér-
nek mindenkit, hogy a lomo-
kat csak az elszállítás előtti 
este 18 óra után készítsék ki, 
a szabály megszegői ugyan-
is akár 150 ezer forintos bír-
ságot is kockáztatnak.

Egyre többen fordulnak a 
Zágrábi utca miatt a város-
rész önkormányzati képvi-
selőjéhez. A helyiek főleg az 
autókra panaszkodnak.

– A tapasztalatok szerint 
sok sofőr úgy próbálja elke-
rülni az Üllői utat, hogy a 
Zágrábin hajt át – mondta 
Ács Andrea (MSZP). – Mivel 
a több száz méter hosszú ut-
cának csak az elején és a vé-
gén van zebra, az utóbbi időben 
megnövekedett forgalom ko-
moly fejtörést okoz a gyalogo-
soknak. Láttam, hogy bizonyos 
napszakokban nemcsak az idő-
seknek és a babakocsit toló kis-
mamáknak, de a fiataloknak is 
nehéz átkelniük az utcán.

A képviselőasszony az ügy-
ben megkereste a polgármes-
teri hivatal városüzemelte-
tési osztályát, majd – lévén a 
Zágrábi a főváros kezelésében 
van – a Budapest Közút Zrt.-t, 
hogy megtudja, van-e lehetőség 
újabb átkelők vagy lámpával el-
látott zebrák telepítésére. A fő-
városi cég újabb fekvőrendőrök 
építését javasolta, valamint a 
jövőben a kőbányai kollégáik-

kal folyamatosan figyelik a for-
galomterhelést a további lehet-
séges megoldásokhoz.

A zsúfoltság a parkolási hely-
zetre is kihat. A Gém és a Fo-
gadó utca találkozásánál épült 
Metrodom lakóparkba sokan 
költöztek be, tovább növelve a 
lakók számát. A környék egy 
része fizetős parkolási zónában 
fekszik, míg az Üllői úttól tá-
volodva az övezet megszűnik. 
A belső kerületekbe igyekvő in-
gázók egy része pedig az ingye-
nes részeken teszi le a kocsiját, 
elfoglalva a parkolókat.

– A lakosok megkerestek az-
zal, hogy tágítsunk a parko-
lási övezeten, de ez nem min-
denki számára lenne megol-

dás – vélekedett Ács Andrea –, 
hiszen csak más közeli utcák-
ba terelnénk a parkolóturistá-
kat. A megnyugtató megoldás-
hoz ezért ki kell kérni a helyiek 
véleményét, amire kitűnő al-
kalom lesz a képviselői konzul-
tációs fórum elindítása, amely 
arra ad lehetőséget, hogy a kép-
viselő akár 15 tagú fórumot 
kérjen fel, hogy megvitassa a 
munkájával összefüggő jövő-
beli intézkedéseket.

A képviselő szerint a fórumot 
a tervezett közösségi házban is 
meg lehet majd tartani, amely 
egy újabb lépést jelentene az 
igényesen eltölthető szabadidő 
felé, ami a körzetben élők jogos 
igénye hosszú évek óta.

Lomtalanítás márciusban

„Új utakon” 
Gyárdűlőn
Tervben a Zágrábi utca 
zsúfoltságának enyhí-
tése, a környék parkolá-
si rendszerének átalakí-
tása és a közösségi ház.

Az utóbbi időben olyan sokré-
tű lett a különféle rendvédelmi 
szervek, fegyveres testületek 
közötti együttműködés, hogy 
immár intézményes formá-
ban is indokolttá vált szoro-
sabbra fűzni köztük a kapcso-
latot. Idén Kőbánya ad otthont 
az Eucharisztikus Világkong-
resszus számos programjá-
nak, de a kerület saját rendez-
vényein – Szent László Napok, 
Rendvédelmi Napok – is egy-
re nagyobb tömeg jelenik meg. 
Az ilyen események biztosítá-
sa olyan fokú folyamatos koo-
perációt igényel, ami szüksé-
gessé teszi a korábban már si-
keresen működő Közbizton-
sági Koordinációs Értekezlet 
(KKÉ) újjáélesztését.

– A kerületi rendvédelmi 
szervek vezetőivel való rend-
szeres eg yez tetések sorá n 
megfogalmazódott bennem az 
az elképzelés, hogy érdemes 
lenne intézményesített élő 

kapcsolatot létrehozni az érin-
tett szervek között – mondta 
Mustó Géza Zoltán (DK) al-
polgármester.

A városvezető az ötletelés-
ben kiváló partnerre lelt Tóth 
Béla, a Kőbánya Közbiztonsá-
gáért Közalapítvány vezetője 
személyében, aki tapasztala-
taival már sokat segített ezen 
a területen. A nyugállományú 
rendőr ezredes most javaslatot 
tett a korábban már sikeresen 
működő testület esetleges „re-
aktiválásra”.

A tervek szerint a jövőben 
kéthetente ülésező testület 
munkájában a teljesség igénye 
nélkül részt vennének a kerü-
leti rendőrkapitányság, a NAV 
Bevetési Igazgatóság, a fővá-
rosi büntetés-végrehajtás, a 
kerületi tűzoltó-parancsnok-
ság, a polgárőrség, az önkor-
mányzat illetékes cégei, illet-
ve a Magyar Honvédség kép-
viselői. A kifejezetten opera-

tív ügyekkel foglalkozó testü-
let üléseit a területért felelős 
alpolgármester, Mustó Géza 
Zoltán vezeti.

– Bízom benne, hogy minden 
érintett részt fog venni a mun-
kában, hiszen a közrend meg-
óvása ezen szervek közös érde-
ke. Annyit örömmel árulhatok 
el, hogy a megkeresett testüle-
tek többsége már pozitív visz-
szajelzést adott – mondta az 
alpolgármester.

A február 20-ai testületi ülést 
sajnos tragikus bejelentéssel 
kezdte D. Kovács Róbert An-
tal polgármester: Február 9-én 
életének 73. évében elhunyt La-
dos Józsefné, aki 1994-től 2002-
ig a Gyakorló utca és környéke 
képviselője volt. Lados Józsefné 
ezen kívül egykor külsős tagja 
volt az Egészségügyi Bizottság-
nak, a Kőbánya Közbiztonsá-
gáért Alapítvány kuratóriumá-
nak, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
felügyelőbizottságának és kép-
viselte az önkormányzatot a Ke-
resztury Dezső Általános Iskola 
Iskolaszékében.

A napirend szerint a testület 
legfontosabb feladata a több hó-

napnyi tervezést követően el-
készült költségvetés megtár-
gyalása volt (erről a 4–5. olda-
lon számolunk be részletesen), 
de számos más nagy hordere-
jű kérdésben is döntés szüle-
tett. Legfontosabb ezek közül a 
szociális ellátásokról szóló ren-
delet módosításának elfogadá-
sa volt. Az elmúlt évek nyug-
díjemelései és a munkabérek 
növekedése következtében – 
gyakran csak a jövedelemha-
tár minimális túllépésével – 
olyan nehéz helyzetben élő kő-
bányaiak estek el a támogatás-
tól, akiknek továbbra is szüksé-
gük lett volna rá. Ezért időszerű 
lett a jövedelemhatárok emelé-
se (az új összegek megtalálha-
tók táblázatunkban), valamint 
a juttatások körébe új elemként 
az erdei iskolához, táborokhoz 
nyújtott települési támogatás 
is bekerült. Hasonló segítség-
re eddig is volt lehetőség, de az 
csak egy gyermek táboroztatási 
költségeit mérsékelte, míg im-
már gyermekenként nyújtható 
legfeljebb 30 ezer forint évente.

A testület döntött a február-
tól júniusig terjedő időszakra 
járó Kőbánya számít Rád szo-
ciális alapú tanulmányi ösztön-
díjakról is. Összesen 18 pályá-
zónak 925 ezer forintot ítéltek 
meg, így ebben a tanítási félév-
ben öt hónapon át kilenc jó ta-
nuló általános iskolás havi öt-
ezer forintot kap, 14 középisko-
lás pedig tízezret. 

Szintén 17 igen egyhangú 
szavazatot kapott Tóth Balázs 
(LMP) előterjesztése is. Eb-
ben a képviselő azt kérte: a tes-
tület határozatban fejezze ki 
egyetértését a Székely Nem-
zeti Tanács kezdeményezésé-
vel, amely kötelezné az uniót, 
hogy kohéziós politikájában ki-
emelten figyeljen azon régiók-
ra, amelyeket nemzeti, etnikai, 

kulturális, vallási, nyelvi sajá-
tosságok különböztetnek meg 
az őket körülvevő régióktól. A 
képviselők megbízták D. Ko-
vács Róbert Antal polgármes-

tert, hogy a kérje a testvérvá-
rosok képviselő-testületeit is a 
határon túli uniós magyar ki-
sebbségeket pozitívan érintő 
kezdeményezés támogatására. 

Az ügyben uniószerte aláírás-
gyűjtés is indult, s május 7-ig 
egymillió szignó kell ahhoz, 
hogy az Európai Bizottság fog-
lalkozzon a kérdéssel.

Lényegesen emelkedett az ellátások összege

Szorosabb szociális háló
Az év egyik legfontosabb ülését tartotta februárban 
a képviselő-testület. Nemcsak a költségvetést fogad-
ták el a képviselők, hanem szociális támogatásokról 
is döntöttek, és a Székely Nemzeti Tanács kezdemé-
nyezését is támogatták.

Játékos bűnmegelőzés
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány újabb középiskolás korú fiataloknak szóló vetélke-
dővel tenne a bűnmegelőzésért.

– A játékban a jelentkezők egy tematikus szabadulószobában helyszínelés és nyomozás révén 
tanulhatják meg, hogyan kerülhetik el, hogy az életben áldozattá vagy elkövetővé váljanak – 
mondta Tóth Béla, az alapítvány vezetője. – Olyan döntési helyzeteket kell kezelniük, amelyeket 
együttműködve tudnak csak megoldani ahhoz, hogy kiszabaduljanak a szobából.

A szabadulószoba április 1. és július 31. között 8–14 óráig üzemel az Újhegyi sétány 12.-ben. 
A játékra a kerületi iskolákon keresztül, illetve a kerületi bűnmegelőzési tanácsadó révén jelent-
kezhetnek 8–10 fős csapatok. A projektet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Kőbányai Ön-
kormányzat támogatja.

Hírek 
Kamion 
gázolt
Úttestre esett gyalogost gá-
zolt halára egy kamion a 
Kőbányai út 30. szám előtt. 
A szerencsétlenül járt 20 
éves férfit először a villamos 
sodorta el, majd az úttestre 
eső fiatalember az arra ha-
ladó jármű alá zuhant.

Dílerek 
rendőrkézen
Egy kínai és egy vietnámi ál-
lampolgárságú férfit fogtak 
el a nyomozók Kőbányán, 
az őrizetbe vett két személy 
a gyanú szerint csomagkül-
dő szolgálatokkal szállítta-
tott drogot Magyarország-
ra, hazánkból pedig külföld-
re. A rendőrök az egyikük 
lakásán közel egy kiló pszi-
choaktív drogot és 7,5 kiló 
kábítószergyanús növényi 
anyagot foglaltak le.

Közösen a közbiztonságért

Támogatás 
megnevezése

Családban élő 
kérelmező esetén 

(Ft/fő)

Egyedül élő 
kérelmező esetén 

(Ft/fő) 
Rendkívüli élethelyzethez nyújtott 

települési támogatás
105 000 Ft (+19 500 Ft) 135 000 Ft (+21 000 Ft)

Erdei iskolához, táborhoz nyújtott 
települési támogatás

105 000 Ft (+19 500 Ft) –

Tűzifa települési támogatás 135 000 Ft (+6500 Ft) 165 000 Ft (+8250 Ft)
Rendszeres települési támogatás – 75 ezer Ft (+18 000 Ft)

Elemi károsult részére nyújtott 
települési támogatás

165 000 Ft (+22 500 Ft) 165 000 Ft (+22 500 Ft)

Térítési díj fizetéséhez nyújtott 
települési támogatás

90 000 Ft (+18 750 Ft) 120 000 Ft(+20 250 Ft) 

Temetési költségekhez nyújtott 
települési támogatás

135 000 Ft (+21 000 Ft) 165 000 Ft (+22 500 Ft)

Lakhatási kiadásokhoz nyújtott 
települési támogatás

105 000 Ft (+19 500 Ft) 135 000 Ft (+21 000 Ft)

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott 
települési támogatás

105 000 Ft (+19 500 Ft) 135 000 Ft (+21 000 Ft)

Hátralékrendezéshez nyújtott 
települési támogatás

105 000 Ft (+19 500 Ft) 120 000 Ft (+20 250 Ft)

Köztemetés-visszafizetés 50%-a 
alóli mentesség

105 000 Ft (+19 500 Ft) 120 000 Ft (+20 250 Ft)

Köztemetés-visszafizetés 100%-a 
alóli mentesség

75 000 Ft (+18 000 Ft) 90 000 Ft (+18 750 Ft)

Ápolási támogatás 105 000 Ft (+19 500 Ft) 120 000 Ft (+20 250 Ft)
Egészségügyi támogatás 135 000 Ft (+21 000 Ft) 195 000 Ft (+24 000 Ft)

A táblázat azt mutatja, hogy az egyes támogatási formák kérelmezésének jövedelmi érték-
határai milyen összegre emelkedtek, és ezek mekkora növekedések.

Segítséget 
is kap 
Kőbánya

Állandó 
jelenlét a 
problémás 
helyeken

Mustó Géza Zoltán (balra) 
és Tóth Béla egyeztetett 
az együttműködésről

Ács 
Andrea 
(MSZP) 
folya-
matosan 
járja a 
körzetét 
és köve-
ti a válto-
zásokat
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Minden képviselő támogatta Kőbánya 2020-as költségvetését

Továbbra is élen a fejlesztésekben
Több hónap előkészítő mun-
ka után, vita nélkül, 17 igen 
egyhangú szavazattal fogad-
ta el február 20-i ülésén a vá-
ros 2020-as költségvetését a 
képviselő-testület. A büdzsé 
az elmúlt években megszo-
kott irányelveket követi, vagy-
is előtérbe helyezi a fejleszté-
seket, miközben a kiadások 
és a bevételek egyensúlyban 
vannak. Az elkészült határo-
zatot dr. Pap Sándor gazdasá-
gi és fejlesztési tanácsnok is-
mertette, aki elmondta, hogy a 
költségvetés valódi főösszege 
– leszámítva többek között az 
olyan tételeket, mint a lekötött 
betétek – 28 milliárd 944 mil-
lió forint idén. Ennek az ösz-
szegnek mintegy 30 százaléka 
„felhalmozásra” – beruházá-
sokra és felújításokra – megy 
el, a maradék részt fordítja Kő-
bánya a mindennapi működési 
költségekre.

– A teljes összegből beruhá-
zásra 6,547 milliárd forintot, 
felújításra 3,632 milliárd fo-
rintot tudunk elkölteni, ez az 

úgynevezett felhalmozási tétel 
meghaladja a 10 milliárd forin-
tot – mondta dr. Pap Sándor. – 
Ha ehhez hozzávesszük a költ-
ségvetésben hasonló célokra 
igénybe vehető tartalékokat 
és támogatásokat, plusz azt az 
500 millió forintot, amit idő-
közben a kormánytól rendelő-
felújításra kaptunk, valamint 
az idei büdzséből megmaradó 
összegeket, akkor ez az érték 
várhatóan 12-12,5 milliárd fo-
rintra is emelkedhet.

Hog y az elmúlt években 
mennyire a város fejleszté-
sére tolódott át a hangsúly, 
azt dr.  Pap Sándor a koráb-
bi számokkal összehasonlítva 
szemléltette. Ez a felhalmozá-
si összeg 2010-ben még csak 
500  millió forint volt, vagy-
is az értéket tíz év alatt sike-
rült meghússzorozni. A siker-
ben a gazdasági növekedésnek 
köszönhető bevételnövekedés 
elsődleges szerepet játszott. 
A kötelező önkormányzati fel-
adatok után járó állami nor-
matív támogatás egy év alatt 

234  millió forinttal nőtt, az 
építmény- és telekadó 434 mil-
lióval lett több – ebben az ide-
települő cégek mellett az adó 
beszedéséért felelős hatósági 
osztály hatékony munkáját is 
kiemelte a tanácsnok –, míg az 
iparűzési adóból származó be-
vétel 781 millió forintra emel-
kedett.

– A kerületek közül beru-
házásokra és felújításokra mi 
költünk a legtöbbet – mond-
ta a számok ismertetése után 
dr. Pap Sándor, miután meg-
nézte a legtőkeerősebb város-
részek hasonló adatait az el-
múlt évekből. Az interneten el-
érhető anyagok szerint ugyan-
is Újbuda, Angyalföld és Zug-
ló esetében ezek az adatok 
4-7 milliárd forint körül ala-
kultak a korábbi esztendők-
ben, vagyis Kőbánya nagyság-
rendekkel nyeri a „fejlesztési 
versenyt”.

Somlyódy Csaba (MSZP–DK, frakcióvezető)
Bár kisebb anyagi mozgásterünk volt, ennek el-
lenére a választásokon meghirdetett progra-
munk kétharmadának így is neki tudunk lát-
ni. Ugyanakkor nem egyoldalú, mert a minimá-
lis kisebbségben levő kormánypárt javaslatai is 
belekerültek. Így mindkét oldalnak jutott lehe-
tőség. Tudunk fejleszteni, felújítani és a főváro-
si átlagnál magasabb összeget költeni szociális 
jellegű juttatásokra.

Radványi Gábor (Fidesz–KDNP, frakcióvezető)
A költségvetést a korábbi évek jó gyakorlata ala-
pozta meg, és a kölcsönös bizalom légkörében 
jött létre. Fontos kiemelni, hogy a munkaválla-
lói juttatások rendszerét úgy tudtuk fejleszteni, 
hogy az képes enyhíteni a kőbányai munkaerő-
hiányt, illetve elősegíti a munkaerő megtartását 
és a kerületbe vonzását. Hiszen fontos, hogy le-
gyen, aki Kőbányán és Kőbányáért a jövőben is 

dolgozzon; és ne csak jó légkörben, de megfelelő anyagi megbe-
csülés mellett tevékenykedhessen.

Kovács Róbert (Momentum–Párbeszéd, 
frakcióvezető)
A fejlesztési, beruházási irányokat tekintve kor-
rekt, kiegyensúlyozott költségvetést fogadtunk 
el, látszik, hogy október óta nincs egyeduralom 
Kőbányán. Hiányolom ugyanakkor az egyéni 
képviselők, választókörzetek nagyobb mozgás-
terét, amin a jövőben változtatni kell. Ez termé-
szetesen nem jelent részköltségvetést, de szim-
bolikus értelemben és összegben némi döntési szabadságot min-
denképpen.

Tóth Balázs (LMP, független képviselő)
Különösen nagy öröm számomra, hogy a zöldte-
rületekhez kötődő tételek is bekerültek a költ-
ségvetésbe. Kiemelném, hogy az önkormányzat 
a komposztálóeszközökhöz hasonlóan terve-
zi házi esővízgyűjtők beszerzésének támogatá-
sát, ágaprító gépek házhoz szállítását, komposz-
tudvar fejlesztését, de madárodúk telepítésére is 
nagyobb figyelmet fog fordítani.

Egy komoly kormányzati, visz-
sza nem fizetendő támogatás-
nak köszönhetően még nagyobb 
lendületet kap a háziorvosi ren-
delők felújítási programja. A feb-
ruár 17-i Magyar Közlöny szerint 
egy kormányhatározat a fővárosi 
kerületi egészségügyi alapellátás 
és járóbeteg-szakellátás fejlesz-
tésére 10,5 milliárd forint költ-
ségvetési támogatást biztosított. 
Az egészségügyi fejlesztés egyik 
nyertese Kőbánya, 500 millió fo-
rinttal. A támogatásból az önkor-
mányzat az Üllői úti Tengerszem 
orvosi rendelő felújítását kezdhe-
ti meg.

A forrást „talált pénznek” ne-
vezhetjük, mert a kerület 2010-
et követően megkezdte a házior-
vosi rendelők felújítását. A prog-
ram első eleme a Salgótarjáni úti 
rendelő felújítása volt, majd a Zsi-
vaj utcai és a Kerepesi úti intéz-
mények születtek újjá. Tavaly év 
elején a Pongrác úti rendelőt ve-

hették birtokba az orvosok és a 
betegek, s az avatón D. Kovács 
Róbert Antal polgármester már 
szót ejtett a Tengerszem közel-
gő modernizációjáról. A most el-
nyert forrás azonban meggyorsít-
ja a munkát, hiszen a pénzt jövő 
nyárig fel kell használni, így a 

csak 2021–2022 körül tervezett 
felújítást már az idén el kell kez-
deni. Ehhez a városnak 500 mil-
lió forint önrészt is elő kell te-
remtenie, amire várhatóan a ta-
valyi költségvetés zárszámadása 
nyújt fedezetet a megmaradt for-
rásokból.

Mint a költségvetés szöve-
ges részéből, illetve a táblázati 
számokból kiderül, 2020-ban 
jelentős járdafelújításra kerül 
sor városszerte. A határozat 
azt írja: bruttó 150 millió forint 
jut járdák és parki járdák meg-
újítására, továbbá az önkor-
mányzat 224 millió forintból 
útfelújítást finanszíroz, amely-
ből 99 millió jut az Újhegyi la-
kótelep belső útjaira.

– Újhegyen a Tavas, Mádi 
és a Harmat utca közötti bel-
ső utak felújítása történik meg, 
ami 4100 négyzetméter útfe-
lület és 950 négyzetméter jár-
da javításával jár – mondta el 
lapunknak Szarvasi Ákos, a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
városüzemeltetési igazgató-
ja. – Ez a 2015-ben kezdődött 
program immár ötödik üte-
me. Szintén komolyabb fel-
újítás indul a Somfa közben 
5700 négyzetméter útfelüle-

ten és 300 négyzetméter járda-
felületen. Az Ihász köznél fek-
vő parkban pedig a balesetve-
szélyes és törött járdákat újít-
juk fel.

A tervek szerint a Harmat 
utca 113–117. számnál egy út-

csatlakozás épül, ami a parko-
lók felé biztosít könnyebb el-
érést az autósoknak. A beru-
házáshoz kapcsolódóan a par-
kolókat is fejlesztené az önkor-
mányzat, s összesen 23 újabb 
autónak lenne hely; míg a Kada 
utcában – ahol sokan eddig a 
zöldsávban parkoltak szabály-
talanul – további 11 jármű kul-
turált parkolását oldaná meg. 
Ezen túl az állam által bizto-
sított keretből a Vaspálya utca 
170 méteres szakaszának (Vas-
gyár és a Noszlopy utca közöt-
ti rész) leaszfaltozására is pá-
lyázna Kőbánya. Nemcsak a 
földút tűnne el, hanem vízel-
vezetéssel, közvilágítással el-
látott új szakasz létesülne.

Tavaly egy beruházásáért 
cserébe az önkormányzatnak 
több mint 80 millió forint fej-
lesztési hozzájárulást fize-
tett a Continental autóalkat-
rész-gyár, s ebből az összegből 
a Kertvárosban nagyrészt jár-
dák épülnek. Ez a 2000 négy-
zetméteres felület úgy 1,5 kilo-
méter hosszú járdaszakasz új-
jáépítésének felel meg.

Kőbánya idén is magasan veri a legtőkeerősebb kerületeket a beruházások és 
fejlesztések terén. Az idei költségvetés több mint 10 milliárd forintot különít el 
ezekre célokra, míg ez az összeg Budapest legnagyobb városrészeiben 5-7 mil-
liárd forint körül alakult az elmúlt esztendőkben. A teljes egyetértéssel elfoga-
dott büdzsé bevételei is szépen híznak az idén, ami lehetőséget ad béremelések-
re, vagyis Kőbánya megbecsüli azokat, akik a városért dolgoznak.

Út- és járdafelújítások
szerte a városban

Kőbánya nemcsak folytatja a ko-
rábbi években megkezdett, fővá-
rosi szinten is jelentős beruhá-
zásait, de a költségvetésből ki-
derül: újakat is indít.

Mint az a büdzsé tárgyalásán 
elhangzott, az egyik legjelentő-
sebb fejlesztés a Mocorgó Óvoda 
és a Szervátiusz Jenő Általános 
Iskola megújítása lesz az elkö-
vetkező években. Az idén induló 
munkára hárommilliárd forin-
tos, nagyon kedvező konstruk-
ciójú hitelt vett fel még tavaly 
az önkormányzat a képviselő-
testület teljes támogatása mel-
lett. A pénzből az óvoda építésé-
re 1,4 milliárd forint jutna, míg 
az iskola bővítése – az alsósok 

épületének elbontása és az isko-
la emeletráépítése  – 1,6 milliárd 
forintba kerülhet. Egyéb intéz-
ményfelújításokra 493 millió fo-
rintot irányoz elő a költségvetés, 
ami magában foglalja a Pongrác 
Idősek Klubja épülete és udva-
ra megújítását, a Gyermekszi-
get Bölcsőde és a Csodafa Óvo-
da energetikai korszerűsítését 
és udvarfelújítását, a Napsugár 
Bölcsőde lapostető-felújítását, 
az Aprók Háza Óvoda és a Szé-
chenyi Általános Iskola konyhá-
jának felújítását is.

Várhatóan az idén befejező-
dik az Újhegyi Uszoda rekonst-
rukciója, amelynek idei és egy-
ben második ütemére bruttó 

közel 1,1 milliárd forinttal szá-
mol a költségvetés. Több mint 
200 millió forint jut az Óhegy 
park rekonstrukciójára – a tava-
lyi után újabb játszóterek újul-

nak meg –, és a Sportligetben 
is folytatódik a munka: a közel 
egymilliárd forintos beruházás 
keretében futókör és gördeszka-
pálya épül, miközben a rendezé-

si terv elkészítése lehetőséget 
teremt majd a Magyar Kerék-
páros Szövetség által a terület-
re tervezett velodrom kialakítá-
sára is.

Újabb és folytatódó nagyberuházások

Félmilliárd forint az államtól

Vélemények a közös 
költségvetésről

Így nézne ki 
a felújított 
iskola

Épül az Újhegyi Uszoda

Tavaly év elején 
a Pongrác úti 
rendelő újult meg

Lapzártánkkor már kilenc ma-
gyarországi fertőzöttje volt a 
távol-keleti koronavírusnak. 
Mivel a megszokott inf luenza 
kórokozójánál ez a vírus fertő-
zőbb és nagyságrendekkel több 
halálos áldozatot szed, nem árt 
naprakésznek lenni az immár 
hazánkban is jelen lévő beteg-
ségről.

A kormány ennek érdekében 
külön információs honlapot in-
dított, amelynek címe: www.
koronavirus.gov.hu. Ezen a vé-
dekezéssel kapcsolatos legfon-
tosabb információk és a meg-
előzéshez szükséges tennivalók 
találhatók. A Kőbányai Hírek a 
portál lehető legkönnyebb eléré-

se érdekében címlapján QR-kó-
dot is közöl az internetes oldal-
hoz, így egy QR-kódos leolvasó-
val ellátott okostelefonnal min-
dössze egy kattintással lehet el-
jutni a legfrissebb hírekhez.

Az első magyarországi meg-
betegedések előtt több mint 
egy hónappal, január végén fel-
állt a koronavírus-fertőzés elle-
ni védekezésért felelős operatív 
törzs, amelynek vezetője Pintér 
Sándor belügyminiszter. Ez a 
szakértői testület a vírus hazai 
megjelenése miatt immár min-
dennap ülésezik, és sajtótájé-
koztatást tart a legfrissebb hí-
rekről, intézkedésekről. Így töb-
bek között bejelentették már az 

országos látogatási tilal-
mat a fekvőbeteg-ellá-
tó és bentlakásos szoci-
ális szolgáltatást nyújtó 
intézményekben, illet-
ve hogy az észak-olasz-
országi repülőterekről 
sem a fővárosi, sem a 
debreceni reptér nem fo-
gad gépeket.

A megbetegedés és a 
terjedés megelőzéséhez 
Budapest Főváros Kor-
mányhivatala számos intéz-
ménybe, így a Kőbányai Önkor-
mányzathoz is tájékoztatót jut-
tatott el. Eszerint aki teheti, ne 
érintkezzen beteg személyek-
kel, aki pedig beteg, az marad-

jon otthon, kivéve, ha éppen or-
voshoz megy. Köhögni és tüsz-
szenteni csak zsebkendőbe sza-
bad, és mindenki ügyeljen arra, 
hogy csak kézmosás után érint-
se meg a szemét és a száját. A 

kézmosás legyen gyakori és na-
gyon alapos: szappannal mint-
egy 20 másodpercig dörzsöljünk 
ujjaink, tenyerünk és kézfejünk 
teljes felületét, majd meleg víz-
zel öblítsük le.

Tudjon meg mindent 
a koronavírusról!
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A sütikülönlegességek mellé zene, 
tánc és tréfás műsor társult, hogy 
a tél legvidámabb eseménye idén 
is a farsangi mulatsággal egybe-
kötött Keressük Kőbánya legfino-
mabb süteményét! verseny legyen. 
A szakavatott zsűri most is tucat-
nyi pályaműbe kóstolhatott bele a 
KÖSZI-ben tartott rendezvényen.

A várva várt eredményhirdetés előtt 
a zsűri és az esemény házigazdája, az 
egykor a Kölyökidő ifjúsági műsorból 
jól ismert színész-műsorvezető Ko-
vács Róbert minden indulónak egy em-
léklappal gratulált, majd jöhetett a dí-
jak átadása. A vásárlási utalványokat 
(az első díjhoz 20 ezer forintos dukált) 
a zsűrielnök Fülöpné Benjamin Gab-
riellától, a Lefi Cukrászda vezetőjétől, 
valamint Mustó Géza Zoltán (DK) és 
Radványi Gábor (Fidesz–KDNP) al-
polgármesterektől vették át a győzte-
sek. Az első helyezett kihirdetésekor 
jó adag kacagás is vegyült az elisme-
rő tapsorkánba. A krémsajtos fahéjas 
csigával győzedelmeskedő Kecse Gé-
zánét ugyanis a kerületi nyugdíjasklu-
bok tagjaiból álló farsangoló tömeg már 
jól ismerte, hiszen Juci néni a korábbi 

négy megmérettetésen is kitűnően sze-
repelt, a mostanival együtt negyedszer 
állhatott a képzeletbeli dobogóra.

A díjátadó után a mintegy kétszáz fős 
közönség is „zsűrizte” a jeles alkalom-
ra készült pályaműveket, miközben a 
hangulatnak a színész-műsorvezető 
Kovács Róbert ágyazott meg. A művész 
a Hernádi Judit előadásában óriá si si-
kert aratott Sohase mondd című dalt 
adta elő, de az alkalomhoz illően: „So-
hase mondd, hogy a sütit nem szereted, 
/ sohase mondd, hogy édesség nem kell 
neked. / Mindig van új és még újabb, 
hát várd a csodát, / de soha ne mondd, 
hogy nem kérsz tortát” – énekelte a 
műsorvezető, aki persze a fánkra, ro-
ládra, krémesre, cukorra és a lekvárra 
is kacagtató rímeket faragott.

– Általában nehéz ilyen helyzetben 
dönteni, hiszen elég merész egy sós 

rudat egy krémes sü-
teménnyel összeha-

sonlítani – mondta lapunknak a zsű-
ri elnöke, Fülöpné Benjamin Gabriel-
la. – A sütiket több szempont szerint 
is értékeltük, így nemcsak az ízt és a 
látványt vettük figyelembe, hanem 
az egyediséget és a befektetett mun-
kát is – magyarázta a 2013-ban Kő-
bánya kiváló cukrászdája címmel ki-
tüntetett Lefi Cukrászda vezetője, aki 
azért is vett részt szívesen az elbírálás-
ban, mert kitűnő házi receptekkel ta-

lálkozhat, s a patinás, 80 éves cukrász-
dája szintén a hagyományos ízekre és 
alapanyagokra helyezi a hangsúlyt kí-
nálatában.

Krémsajtos fahéjas csiga az év kőbányai süteménye

Kecse Gézáné saját receptje 
nyerte el a zsűri tetszését, a 
86 éves kőbányai nyugdíjas 
immár negyedik alkalommal 
lett helyezett.

(Sütő)papírforma
a sütiversenyen

További díjazottak
II. helyezett: 
Pálvölgyi Ferencné (almás pite)
III. helyezett: 
Janó Gyuláné (mézes)

I. különdíj:
Verseczki Ferencné (reformzser-
bó-falatkák újragondolva)
II. különdíj: 
Bolla Lászlóné (hókifli)
III. különdíj:
Strublik Józsefné (füstöske)

– Rendkívüli egyetértésben 
zajlott a februári testületi ülés, 
a képviselők pártállástól füg-
getlenül elismerően szóltak a 
közös munkáról. A színfalak 
mögött is ilyen könnyen ment 
az együttműködés?
– Immár tíz éve terjesztem elő 
polgármesterként évről évre 
Kőbánya költségvetését, és ez 
volt az első esztendő, amikor tel-
jes konszenzussal fogadtuk el a 
büdzsét. Ez, úgy tudom, egész 
Budapesten kuriózum, mert 
nem ismerek olyan kerületet, 
ahol teljes lett volna az egyetér-
tés. Kőbányán most egyensúly-
ban van a két oldal, és a több hó-
napos közös munka alatt azt ta-
pasztaltam, hogy mindenki fel-
ismerte a maga felelősségét 
nemcsak a költségvetés megal-
kotásában, hanem végrehajtá-
sában is. 

– És ön hogyan értékelné az 
immár édesgyermeknek ne-
vezhető költségvetést?

– Ez a büdzsé továbbra is a sta-
bilitás és a kiszámíthatóság, így 
a jövő költségvetése. Egyszerre 
áldoz jelentős forrást az intéz-
mények napi kiadásaira és a bé-
rekre, valamint a „felhalmozás-
ra”, vagyis a fejlesztésekre, be-
ruházásokra, maradandó eszkö-
zök beszerzésére, mondjuk úgy: 
a kerület modernizálására.

– Ez utóbbi mennyire hang-
súlyos a kiadásokon belül?

– 30 százalékos, ami magas-
nak mondható. Csak hogy egy 
példával éljek: a 2000-es évek-
ben, de még 2010-ben sem volt 
ez az arány magasabb 10 szá-
zaléknál. Pedig akkoriban még 
jóval kevesebb pénzből gazdál-
kodhattunk. Erre az eredmény-
re különösen annak tekinte-
tében lehetünk büszkék, hogy 
eközben a bér jellegű kiadások 
is emelkednek. Halljuk, hogy 
cégeknél, hivataloknál egy aránt 
milyen nehéz a jól képzett mun-
kaerő megtartása, de szeren-
csére ebben a küzdelemben Kő-
bánya jól áll. Az elmúlt két év-
ben csak a bér jellegű kiadása-
ink plusz kétmilliárd forintot 
tettek ki, és a kerület a dolgo-
zóknak évek óta számos plusz-
juttatást, kerületi pótlékot biz-
tosít. Sőt a jogosultak körét bő-
vítjük is, a kőbányai tűzoltók 10 
százalékának idén jutalmat osz-
tunk, hogy bizonyítsuk: Kőbá-
nya nem feledkezik meg azokról, 
akik munkájukkal, önfeláldozá-
sukkal az itt élőket szolgálják.

– Bár a stabilitás terén és a 
fejlesztések mértékében nincs 
változás, melyek azok a szem-
pontok, amelyek hangsúlyo-
sabban esnek latba a korábbi 
évekhez képest?

– Ahogy azt a választási prog-
ramban is megfogalmaztuk, 
nagyon hangsúlyosan jelennek 
meg a fenntarthatóságot kör-
nyezetvédelmi szempontból 
biztosító intézkedések. A váro-
si beruházásoknál egyre jobban 
vizsgáljuk az energiahatékony-
ságot vagy a vízkezelés kérdé-
sét. Sokkal többet áldozunk kör-
nyezetvédelmi programokra, il-
letve arra, hogy a lakosság kör-
nyezettudatosabban élhesse a 
mindennapjait. Ehhez lakossá-
gi esővízgyűjtőket biztosítunk 
majd, folytatódik a komposz-
tálási program, az avar szelek-
tív gyűjtése, a madárbarát kert 
mozgalom, ősztől pedig ágdará-
lót rendelhetnek önkormányza-
ti segítséggel házhoz a lakosok. 
Tervezzük a háztartások támo-
gatását is, hogy például takaré-
kos izzókat, jobb energiahaté-
konyságú berendezéseket sze-
rezhessenek be.

– Kőbánya mindig kiemel-
ten költött iskoláira, óvodáira 
is, függetlenül attól, hogy az 
előbbiek működtetését az ál-
lam átvette. Itt sincs változás?

– Az intézmények fejleszté-
se továbbra is elsőbbséget élvez. 
Olyannyira, hogy a ciklus egyik 
legnagyobb beruházása is eh-
hez kapcsolódik. Óriási moder-
nizáció kezdődik a Szervátiusz 
általános iskolában: elbontjuk 
az alsó tagozatosok korszerűt-
len barakképületét, és magát az 
iskolaépületet emeletráépítés-
sel bővítjük. Ez a szomszédos 
Mocorgó óvodának is jó fejlesz-
tési lehetőséget kínál. A mint-
egy hárommilliárdos költséget 
hitelből fedezzük, de a kölcsön 
konstrukciója rendkívül kedve-
ző. Alig fizetünk majd kamatot, 
és ezzel a saját forrásaink meg-
maradnak, ami Kőbánya hosz-
szú távú működését is biztosít-
ja. Továbbá folytatjuk az óvodák 
és bölcsődék 30-40 éves lapos-
tetőinek, illetve udvarainak fel-
újítását és a bölcsődei főzőkony-
hák építését.

– Más intézmények is re-
ménykedhetnek ilyen komoly 
modernizációban?

– Elindul az Újhegyi Uszoda 
rekonstrukciójának végső üte-
me, és ezzel párhuzamosan a 

Kőrösi Kulturális Központ fel-
újítása. Utóbbi milliárdos prog-
ram lesz, és várhatóan az egész 
cikluson átível. Illetve még lesz 
egy komoly feladatunk: elő kell 
teremteni 500 millió forint ön-
részt az Üllői úti háziorvosi ren-
delő felújítására. A kormánytól 
ugyanis ugyanennyit kapunk a 
modernizációhoz, de erről pár 
nappal a kész költségvetés el-
fogadása előtt jött a hír. Ter-
mészetesen a rendelőfelújítás-
sal számoltunk, de csak 2021–
22 körül, a „talált pénz” ára vi-
szont az, hogy a beruházást már 
idén kezdjük el.

– Kőbánya méltán nevezi 
magát az egyik legsportosabb 
kerületnek. Ez is visszaköszön 
a költségvetésben?

– A rendszeres mozgás nép-
szerűsítése érdekében szé-
les körű együttműködésre van 
szükség. Egyrészt támogatjuk a 
sportegyesületeket, de nemcsak 
a kiemelt klubokat, hanem a sza-
badidős és utánpótlás-egyesüle-
teket is, így például a Kőbányai 
Bringást vagy az idősebbek szá-
mára lehetőséget biztosító For-
tuna SE-t. Emellett az infrast-
ruktúrát is tovább bővítjük. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség 
támogatásával épül a Medvesző-
lő utcai sportpálya. A Sportliget 
rekonstrukciója immár a futó-
kör építéséhez kapcsolódó be-
ruházásokkal folytatódik, s ké-
szül a rendezési terve is, amivel 
a Magyar Kerékpáros Szövetség 
segítségével a jövőben épülő ve-
lodrom helyét is biztosítjuk, va-
lamint további futókörök és ke-
rékpárospályák építését célzó 
pályázatokon is elindulnánk.

– Kőbánya fejlesztése a fővá-
ros feladata is, elég csak a ke-
zelésében lévő utakra gondol-
ni. Ezen a téren mire számítha-
tunk?

– A Fővárosi Önkormányzat-
nál tavaly év végére lezárult a 
jelentősebb fővárosi kezelésű 
utak tervezési folyamata – így 
például a Bányató, a Mádi vagy 
a Harmat utcáé is. Budapest a 
saját költségvetésében 7 milli-
árd forintot fogadott el útfelújí-
tásra. De azt még nem határozta 
el, mely utak újulnak meg, ezért 
az még kérdés, hogy Kőbánya 
mennyire lesz nyertese a prog-
ramnak. Saját kezelésű útjaink, 
járdáink megújítására azon-
ban nagy hangsúly fektetünk. 

A Kertvárosban jelentős járda-
felújítás indul, belső utak újul-
nak meg az Újhegyi lakótelepen, 
és tervezzük földutak állami for-
rásból történő leaszfaltozását.

– Várható akár önkormány-
zati bérlakások építése is?

– A kerület tulajdonában fővá-
rosi szinten is kiugró mennyisé-
gű, több mint kétezer lakóingat-
lan van, amelyekben a kőbánya-
iak kedvezményesen lakhatnak. 
De ezek közül sok rossz állapo-
tú, így elsősorban a felújításra 
kell koncentrálni. Erre is jelen-
tős összeget, 500 millió forintot 
szántunk. Másrészt az olyan in-
gatlanokat, amelyeket már nem 
éri meg felújítani, szanálni kell. 
Ilyenek a Hős utcai lakások is. 
Ott a tervünk változatlan: meg 
kell állapodni minden együtt-
működő bérlővel és tulajdonos-
sal, legyen szó akár kivásár-
lásról, akár cseréről. Az önkor-
mányzatnak azonban nemcsak 
a saját ingatlanjai fontosak, ha-
nem az is, hogy a kőbányaiak 
korszerű otthonokban éljenek. 
Ezért idén is 70 millió forint ér-
tékben hirdetünk pályázatot a 
műemlék jellegű épületek állag-
megóvására.

Kőbánya anyagilag is elismeri a kerületért dolgozókat

Megmaradt
a kiszámíthatóság
és a stabilitás

Egész 
Budapesten 

kuriózum 
ez a fajta 

konszenzus

„A jövő költségvetése” – így értékelte a ciklus első költségvetését D. Kovács 
Róbert Antal polgármester. Kőbánya február 20-án elfogadott büdzséje 
ugyanis továbbra is kiemelkedő mértékben biztosít forrást fejlesztésekre és 
beruházásokra úgy, hogy közben fennmarad a stabilitás.

Csökkentsük együtt az ökológiai lábnyomunkat, segítsük Kőbánya levegőjének 
megtisztulását, legyünk klímatudatosak, tegyük szebbé környezetünket, otthonunkat!

ÖNKORMÁNYZATUNK PÁLYÁZATOT HIRDET! CSATLAKOZZON ÖN IS!
A pályázat keretében ingyen biztosítunk növényeket kőbányai lakosok, társasházak és 
intézmények részére.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2020. MÁRCIUS 27.
A benyújtott pályázatok a beérkezés sorrendjében, a készlet erejéig kerülnek elbírálásra. 

A pályázati adatlap elektronikusan a kobanya.hu oldalon, papíralapon ügyfélfogadási 
időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás u. 26.), 
valamint az Újhegyi Ügyfélszolgálaton (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) rendelkezésre 
álló nyomtatványon benyújtható. A hiányosan kitöltött pályázati adatlap érvénytelen.

A növényeket a nyertes pályázóknak 2020 májusában – a kobanya.hu honlapon és az 
ügyfélszolgálatokon közzétett időpontban és helyszínen – adjuk át.
A pályázattal kapcsolatban további információ a +36 1 4338 283-as telefonszámon kérhető.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
D Kovács Róbert Antal

SZERETNÉNK
ÖNNEK IS
ADNI VIRÁGOT!

ZÖLD
Rajtad múlik!

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

HIRDETÉS

Közös állásponton 
dr Mátrai Gábor 
(Fidesz-KDNP), 
illetve Mustó Géza 
Zoltán (DK) és 
Radványi Gábor 
(Fidesz-KDNP)

Farsangi buli 
a verseny  után

Negyedszer 
remekelt a győztes
Az idei győztes, Kecse Gézáné már az első 
kőbányai sütiversenyen első lett a mézes 
krémesével, de az elmúlt években egy 
második és egy harmadik helyet is szer-
zett. Mint megtudtuk, Juci néni ugyan 
nem profi cukrász, de szakmáját tekintve 
közel áll e mesterséghez.

– Egész életemben vendéglátós voltam, 
hidegkonyhát vezettem, illetve sa-

ját büfém is volt – árulta el la-
punknak a győztes. – Bár las-

san hatvan éve vagyok kő-
bányai, de Berettyóújfalun 
születtem, már kislányként 

sokat sütögettem a nagy-
mamámmal. Igaz, nem 

krémes, hanem kelt tész-
tás süteményeket készí-
tettünk akkoriban, és a 
mostani receptem is 
ezeknek egy moder-
nebb változata.

Juci néni egyébként 
mintegy ötvenféle ki-

váló sütemény recept-
jét ismeri fejből, amire 

nemcsak a versenyek mi-
att van nagy szükség. Öt uno-

ka és hét dédunoka várja rend-
szeresen a mama műveit, vala-
mint névnapján és születésnap-
ján is ő maga lepi meg nyugdí-
jastársait az Őszirózsa Idősek 
Klubjában.
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Hónapok óta számol be 
rendszeresen „beszélő 
szeméthalmokról” a kert
városi (12. számú) válasz
tókerület képviselője, Ko
vács Róbert. A Momen
tum politikusa a face
bookozók segítségével is 
igyekszik előkeríteni a 
szemetelőket, méghozzá úgy, 
hogy a kupacok között lelt sze
mélyes adatokat nyilvános
ságra hozza. Landolt már a 
közösségi portálon szállítóle
vélről készül kép és céges ada
tokat tartalmazó dokumen
tum is. Sőt, az országos sajtó 
is felfigyelt arra a bejegyzés
re, amikor a képviselő a kido
bott hulladékot elemezve egy 
egész családról készített „sze
mélyleírást”, vázolva az apuka 
cipőméretét, az anyuka haj
festékének színét, megemlít
ve a tíz év körüli kislány már 
megunt rajzfilmfiguráit, de 
még a pelenkás baba tápszer
fogyasztási szokásait is.

– Felvettük a kesztyűt, az 
utolsó szeméthalmot is át
vizsgálom személyes adato
kért – mondta dühösen la
punknak Kovács Róbert (Mo
mentum). – Elég volt abból, 
hogy egyesek Kőbányát sze
métbányának nézik. A sze
metelők felkerülnek az inter
netre, ennek ugyanis vélemé
nyem szerint van visszatartó 
ereje. A kocsiból szemetet ki
hajigáló, lefényképezett sza
bályszegők sem bújhatnak 
többé amögé, hogy a rendszá
mukat ki kell takarni, ha nyil
vánosságra hozzuk a képet. 
Kész vagyok elmenni a bíró
ságra is – mondta a képviselő, 
akit elkísértünk egyik körút
jára. Az Álmos utcai kiserdő
nél (Kőbánya és a XVIII. ke

rület határa) egyébként pa
pírdobozok, műanyag vödrök, 
építkezésből maradt anyagok 
mellett egy kiszuperált teher
autóponyva volt a legfrissebb 
termés.

A városatya a szomszéd ke
rületek képviselőivel, így a 
XVIII. kerületi Somodi Lász
ló (Momentum) alpolgármes
terrel és a XVII. kerületi Tóth 
Katalinnal (Fidesz) is ösz
szefogott a szemetelők el
len, valamint jelzi a ható
ságnak a szabálysértést.

– Kőbánya évek óta 
küzd az illegális sze
métlerakás ellen, a 
problémás helyeket, 
így a Salgótarjáni 
utat, a Kolozsvári 
utcát vagy a Kor
ponai utat rend
szeresen civil ko
csikból is figyel
jük – mondta la
punknak Fodor 
János, a Kőbá
nyai Közterü
letfelügyelet ve
zetője. – Kérünk 
mindenkit, hogy 
ha illegális sze
métlerakást ész
lel, azonnal érte
sítse a felügyele
tet, ahol a kihelye
ző beazonosítása ér
dekében a hulladék át
vizsgálása is gyakorlat. 
A szemetet elhelyező sza

bályszegőkről bárki készíthet 
fotót, de a kép önmagában 
nem elég bizonyíték, 
Ilyenkor tanú
vallomást is 
kell tenni.

Soktucatnyi kőbányai juthat friss 
zöldséghez gyakorlatilag ingyen, 
egy kis munkáért cserébe. Győrffy 
László, a Kőrösi Csoma Sándor Kő-
bányai Kulturális Központ ügyveze-
tője ugyanis olyan kiskertet álmo-
dott meg, amelyet egy összetartó 
közösség gondozna.

– A KÖSZI melletti, az uszodá-
hoz közel eső füves területre há-

rom magaságyást építünk, ezek 
mérete egyenként 4 x 2 méter 

– magyarázta Győrffy László. 
– A célunk, hogy az emberek 

a jó idő kezdetével a város 
közepén is kijöhessenek 

kertészkedni, kicsit dol-
gozzanak, a szabad-

ban legyenek, és az 

önkéntes földművesekből össze-
tartó közösség formálódjon.

A jó minőségű termőfölddel fe-
dett magaságyások március fo-
lyamán készülnének el, így ápri-
lisban már meg is kezdődhetne 
az ültetés. A kulturális központ a 
területet, de még a locsoláshoz 
szükséges vizet is ingyen bizto-
sítaná, a kertészeknek csak a ve-
tőmagot, palántát és a szerszá-
mokat kellene vinniük. A jelent-
kezőknek a részletekért cserébe 
Győrffy Lászlót kell keresniük a 
Kőrösiben. Mindazok, akikkel a 
szervezők meg tudnak állapod-
ni, kulcsot kapnak, hogy bármi-
kor bemehessenek az elzárt te-
rületre.

Hasonló lehetőséget biztosíta-
na a Harmat utcai általános isko-
la területén az Újhegyi termelői 
piacot is működtető Cseleked-
jünk Alapítvány. Mint Kristóf Gá-
bortól, a civil szervezet alapító-
jától megtudtuk, a Harmat utca 
88. szám alatt (a telek Kada köz-
höz közel eső részén) száz négy-
zetméter veteményest alakíta-
nának ki az önkormányzat segít-
ségével a gondozásba kapott te-
rületen. A tíz tervezett ágyásból 
négyet a fiatalok művelnének, 
hatot pedig a szüleik, s a ker-
tészkedésért rajongó fiatalok és 
idősebbek a tervek szerint ápri-
lis közepén kezdhetik meg a pa-
lántázást.

Nem sok olyan nép van Európában, 
amelyet a XX. század úgy megpróbált 
volna, mint a magyart; ám ezen ke
vés nemzet között biztosan ott talál
juk a görögöt. Akárcsak a magyarság 
egy részének, a világháború után hel
lének tízezreinek is el kellett hagyni
uk szülőföldjüket. Az 1949es szám
űzetés ezreket sodort Magyarország
ra, kálvá riájuknak és az azóta eltelt 
hetven esztendő történelmének Vinc
ze Xénia Kőbányai görögök című köny
ve állít emléket.

A kötet februári bemutatóján zsúfo
lásig telt a polgármesteri hivatal átriu
ma. A vendéglátó Kőbányai Görög Ön
kormányzat elnöke, Kollátosz Jorgosz 
köszönetet mondott a kerület képvi
selőtestületének a könyv elkészítésé
hez nyújtott segítségéért, majd az ese
ményt D. Kovács Róbert Antal nyitotta 
meg. „A görögöknek is megvan a maguk 
Trianonja, az ő sorsukkal is kívülál
lók sakkoztak” – mondta a polgármes
ter, aki emlékeztetett a német, olasz és 
bolgár csapatok második világhábo
rú alatti betörésére, majd a világégést 
követő polgárháborúra. E testvérharc 

olyan nagyhatalmi játszma része volt, 
amely tízezrek életét követelte, végül 
baloldali, kommunista, vagy csak an
nak mondott polgárok, partizánok tö
megét kényszerítette idegenbe.

A könyvbemutatón a görögök bizonyí
tották, máig őrzik kultúrájukat, hiszen 
a közönség kórusénekekből, népdalok
ból és buzukijátékból is ízelítőt kapott. 
De a színes program mellett lélekben 
mindenki átélhette a menekülők tragé
diáját: felolvasott könyvrészletek, film
ről bejátszott régi visszaemlékezések 
elevenítették fel a borzalmakat. A lelki 
szemek előtt lejátszódott, amint gye
reklányok nőttek fel percek alatt, mi

közben gondjukra bízott hatnyolc éves 
társaik tucatjait kellett Albániába, Ju
goszláviába menteniük a robbanások 
közepette, vagy partizánként haltak 
hősi halált egy bombatámadásban.

A könyvet forgatva mintha csak egy 
fájdalmas XX. századi családregényt 
olvasnánk pusztulásról, lemondásról 
és újrakezdésről. Interjúkban egyko
ri gyermek menekültek szólalnak meg, 
elmesélve, hogy a baráti szocialista or
szágba vezető úton vagonok réseiből 
kipiszkált kukoricaszemekből hogyan 
készítettek ebédet, még mielőtt elcsi
gázva, szüleiktől elszakítva, tetvesen 
hozzánk érkeztek. S persze hamar ki
derül: ők még a szerencsésebbek közé 
tartoztak, hiszen sok sebesült katona 

első magyarországi emléke egy élet
mentő műtét, netán egy végtagampu
táció volt.

Megtapasztalhatjuk a mediterrán 
nép jövőbe vetett hitét is, legyen szó a 
Fejér megyei Beloiannisz falu benépe
sítéséről vagy a volt dohánygyárban ki
alakított szükséglakásokban egymást 
biztató ipari munkásokról. „Ke tu hro
nu sztin Ellada!”, vagyis „Jövőre Gö
rögországban” – mondogatták évekig a 
tengerről, hátrahagyott rokonokról és 
a hegyekről ábrándozó hazafiak, de ke
serűen kellett megtapasztalniuk: a kin
ti belpolitikai helyzet miatt húszhar
minc esztendő is eltelt, mire újra görög 
földre léphettek, de immár csak látoga
tóba érkezve új hazájukból.

KERT ÉS BALKON

Neveljünk 
saját palántát!
A tavasz közeledtével már bennünk 
motoszkál: de jó lenne valamit ültetni 
a kertben! A kerti virágaink, zöldség-
féléink többnyire fagyérzékenyek, 
így az első napsütések után még na-
gyon korai lenne kiültetni, illetve ma-
gokat vetni. Azonban minden kertba-
rátnak van lehetősége arra, hogy a 
kerti palántáit saját maga állítsa elő. 
A sikeres palántaneveléshez kívánok 
néhány tanácsot adni.

Az egészen biztos, hogy egészséges, szép kis növényünk 
akkor lesz, ha a szaporítóanyag, vagyis a vetőmag is egész-
séges. Csak fémzárolt, minőségmegőrzési idővel ellátott 
vetőmagot vásároljunk! A magmennyiséget általában da-
rabban vagy ezer mag tömegben határozzuk meg. Mindig 
több magot vegyünk, mint ahány növényt kívánunk előál-
lítani, hiszen a csírázási százalék szinte sosem száz. Álta-
lánosságban elmondhatjuk, hogy kb. 10 százalékkal több 
vetőmagot vegyünk, mint amennyi növényt szeretnénk. 
A magvetés jó minőségű földbe, valamilyen tálcába történ-
jen, amelyen legalább 4-5 cm vastag föld van. A talajt tö-
mörítsük, és a magokat – nagyságtól függően – szórva vagy 
sorba vessük, majd takarjuk finom rostált földdel! A takaró-
föld vastagsága általában a vetőmag átmérőjének három-
szorosa legyen (pl. 5 mm mag, 1,5 cm föld). Ha ez kész, óva-
tosan, de határozottan lapogassuk le a földet! Öntözzük be 
finom lyukú öntözőkannával, takarjuk üveglappal!

A csírázáshoz nem kell fény, így a lakás bármely részére 
tehetjük a magvetéses tálcákat, ahol legalább 20 oC meleg 
van. (A csírázási optimum növényenként más és más, de 
ezen a hőmérsékleten várhatóan minden mag kicsírázik.) 
A kis növények néhány nap alatt kibújnak, ekkor vegyük le 
az üvegtakarást. Ekkortól már fényre is szükség van, illet-
ve vízre is. Először szikleveles állapotban lesznek a kis nö-
vények, majd megjelennek a lomblevelek is. Két-három le-
veles állapotban tűzdeljük kis cserepekbe a növényeket, fi-
gyelve arra, hogy sziklevélig tegyük földbe a kis palántát. 
Öntözés, meleg és minél több fény – ez a palántanevelés 
legfontosabb három összetevője.

A tavasz előrehaladtával a palánták gyorsan fejlődnek. 
Kiültetés előtt edzeni kell őket! Ez az jelenti, hogy az eddig 
dédelgetett palántáinkat először rövidebb, néhány órás 
időtartamra friss levegőre tesszük, illetve erősen szellőz-
tetünk rájuk. Nyolc-tíz nap alatt hozzászoktatjuk a kinti hő-
mérséklethez a kis növényeinket, és most már bátran ültet-
hetjük ki a kertbe a saját nevelésű paradicsomot, paprikát, 
egynyári virágainkat stb. A palántanevelés általában nyolc-
tíz hét, vagyis ennyit kell visszaszámolnunk a tervezett ki-
ültetés időpontjától. Így egy május eleji kiültetéshez a ma-
gokat március 10-e körül kell elvetni. Sok sikert kívánok a 
palánta-előállításhoz!

 Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium  és Szakközépiskola igazgatója

A víz világnapja al-
kalmából idén is nyílt 
nap keretében is-
merkedhetnek meg 
a szikvíz titkaival a 
kőbányaiak. A szó-
davízkészítéssel im-
már 1922 óta foglal-
kozó Deák család Fo-
kos utca 16. alatti te-
lephelyére betérők 
március 23-án 9 és 
17 óra között nem-
csak egy pohár szó-
dára lesznek a házi-
gazdák vendégei, de megismerhe-
tik az üzem működését, és szemügy-
re vehetik a szikvízgyártás eszköze-
it, köztük egy több mint százeszten-
dős, ma is működő gépet. A szóda-
gyártásban ügyeskedő gyerekeket a 
mesterek szódásinassá avatják, míg 
a felnőttek szódakvízben bizonyít-
hatják tudásukat, 16 órától pedig egy 

kiselőadás keretében a fröccs ről tud-
hatnak meg mindent.

A rendezvény látogatása ingye-
nes, de a szervezők kérnek min-
denkit, hogy személyesen, e-mail-
ben (deaksoda@t-online.hu) vagy 
a 215-4540-es telefonszámon jelez-
zék a látogatási szándékot időpont-
egyeztetés okán.

Nyílt nap a 
szódagyárban

Könyv a kőbányai görögök történetéről

„Ke tu hronu
sztin Ellada!”

Honvédő harc, öldöklő testvér-
háború, menekülés és a család-
tagoktól évekig tartó elszakí-
tottság után az egykori görög 
partizánok és gyermekeik Kő-
bányán új hazára leltek.

  Közös konyhakertek
a város közepén

Nem tilos fotózni 
a tilosban járókat

Hadüzenet 
a szemetelőknek

A Kőbányai Közterület-felügyelet
0–24 óráig hívható száma: 06 30 606 4712

A vetélkedő célja: Kőbánya aranykorának és az 1838-ban alapított Miesbach-Drasche 
tégla- és porcelángyár történetének élményszerű feldolgozása a Kőbányán élő, és     
a városrészhez kötődő időskorúak bevonásával.

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

A résztvevők köre: kőbányai klubok, körök, civil szervezetek, lakóközösségek csapatai. 
A csapat maximális létszáma 4 fő nyugdíjas lehet.

Jelentkezési lap letölthető a Kőrösi Kulturális Központ honlapjáról, vagy elvihető az 
információs pultról (1105 Budapest, Szent László tér 7–14., telefon: +36 1 260 9959).           
A kitöltött jelentkezési lapokat a helytorteneti@korosi.org e-mail címre várjuk, vagy 
leadhatók a Kőrösi Kulturális Központ információs pultjánál!

Jelentkezési határidő: 2020. április 17.

A verseny időpontja: 2020. május 6., szerda 10 óra
Helyszín: Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény  (Füzér utca 32.)

Kérjük, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos, esetlegesen felmerülő kérdéseikkel a Kőbányai 
Helytörténeti Gyűjtemény munkatársaihoz forduljanak! (telefon: +36 70 331 9909, 
e-mail: helytorteneti@korosi.org)

Budapest, 2020. február 14.

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

SZERETEM KŐBÁNYÁT

a Kőbányai Idősügyi Tanács és
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai

Kulturális Központ szervezésében

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

D K á Rób t A t l

HIRDETÉS

Dedikálás a bemutatón

Idős férfiak csoportja 
Beloianniszban az 
1950-es évek elején

Görög 
család a 
dohánygyári 
kolóniában

Kollátosz Jorgosz 
önkormányzati elnök

Oktatás leendő 
szódásinasoknak

Kovács Róbert (Momentum) 
a szeméthalmokról készült 
képeket a Facebookra is 
feltölti, hogy a szemetelők 
nyomára akadjon

Hiába a tiltás

Közösségi 
kert állna a 
KÖSZI elzárt 
területén

Újabb front nyílt az il-
legális hulladéklera-
kás ellen vívott hábo-
rúban, a kertvárosi 
képviselő a nyilvános-
ság erejével is elret-
tentené a szabálysze-
gőket.
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Kevesebb mint egy évtized alatt az or-
szág legjobb bokszklubjai közé emel-
kedett a Kőbánya SC ökölvívó-szak-
osztálya. A KSC öklözőinek 2019-ben 
minden korosztály – serdülő, junior, 
ifjúsági és felnőtt – valamely súlycso-
portjában sikerült országos magyar 
bajnoki címet szerezniük, miközben a 
felnőttek mezőnyében a hölgyek ara-
nyat nyertek, míg a férficsapat össze-
tettben ezüstöt. Ezzel a 110 Magyaror-
szágon működő klub között a KSC az 
előkelő negyedik helyen végzett.

– A siker receptje abban rejlik, hogy 
nagyon összetartó csapatot építet-
tünk – vélekedett Kovács Mária edző, 

aki két világbajnoki, négy Európa-
bajnoki és 13 magyar bajnoki címével 
a legsikeresebb magyar női öklöző. – 

A srácok összebarátkoztak, önzetle-
nül tudnak örülni egymás eredménye-
inek, és egy-egy versenyen nagyon so-
kat jelent, ha a szorítóba lépő bokszo-
ló mögött tizenöt-húsz társa fennhan-
gon buzdít. Ezek azok a pozitív energi-
ák, amelyek előrevisznek.

A szakosztály versenyzőinek nagy 
része még bőven a tízes éveinek kö-
zepén járó fiatal, ami a csemetéjüket 
féltő anyukákat vagy az unokákért élő 
nagymamákat első hallásra aligha-
nem elborzasztja. Pedig a Bánya utca 
20. alatti bokszteremről legkevés-
bé az agresszió ugrik be bárkinek is. 
A fiúk és lányok nem azt tanulják, ho-
gyan kell egymást „megverni”, hanem 
elsősorban az ökölvívás technikai ré-
szét ismerik meg. Kovács Mária sze-
rint a fiatalok a boksznak köszönhe-
tően fegyelmezettebbek lesznek, tisz-
telettudóbbak, hiszen az edzők az er-
kölcsi normák betartására is nevelik 
őket. Persze tény, hogy a sport tartást 
és önbizalmat ad, úgyhogy a tiniknél 
gyakori cikizés, megfélemlítés esetén 
nem kell félteni a fiatalokat, hogy a fe-
jüket lehorgasztva oldalognának el – 
de a balhét nem keresik.

A szakosztály a 2011-es megalaku-
lása óta nagy utat tett meg, főleg, ha 
az első lépéseket nézzük. Mint azt 
Turbucz Gábor szakosztályvezetőtől 
megtudtuk, az oktatás a Janikovsz-

ky iskolában kezdődött azzal a cél-
lal, hogy a gyerekek a feszültséget le-
vezessék. A kezdeményezésnek nagy 
sikere lett, egyre többen csatlakoz-
tak, majd jöttek az eredmények – és 
a szakemberek is, így Gazdag Ferenc, 
aki 1973-ban magyar bajnok volt, va-
lamint sikerült leszerződtetni Svasz-
nek Jenő mesteredzőt, egy éve pedig 
Kovács Mária már szintén a gárdát 
erősíti.

Az öklözők csapata nemcsak össze-
tartó, de színes társaság is. Az edzé-
sekre hobbiszinten rendszeresen jár 
le teo lógus, míg az egyik sikeres ver-
senyző, a Budapest Bajnokság tavalyi 
ezüstérmese, Rozgonyi Áron nemcsak 
a ringben, de az ELTE-n is küzd: ha-
marosan kvantumfizikából diplomá-
zik. A fiatalember egyébként végzett-
ségét és sporttapasztalatát egyszer-
re kamatoztatná, a jövőben az ökölví-
vás tudományos kutatását végezné. És 
persze nem hiányozhatnak a gárdából 
a lányok sem. 

– Két éve kezdtem bokszolni, hogy 
önvédelmet tanuljak, de nem volt még 
rá szükségem. Igaz, a társaim eddig is 
tartottak tőlem, mert nagy a szám – 
mondta nevetve a 15 éves, gimnazista 
Claudia, aki a nagy terveknek sincs hí-
ján. Az egyik következő olimpián sze-
retne az aranyéremért ringbe szállni 
– és persze nyerni.

Karácsony előtt adta át az Emberba-
rát Alapítvány a Román utcai Alkohol-
drogrehabilitációs Intézet felújított női 
részlegét. A szociális és egészségügyi in-
tézmény lakói az alapítvány szomszédos 
központi épületéből költöztek át az újjá-
varázsolt épületbe.

Az új helyszínen kitűnő körülmények 
között élhetnek a bentlakók – tíz fel-
nőtt nő és tíz lány számára van férőhely 
–, akiket akár már tízéves kortól fogad 
az intézet. A részlegben külön konyha 
és tágas közösségi tér is helyet kapott, a 
gondozottak kényelmes négyágyas szo-
bákban laknak, s a nap 24 órájában szá-
míthatnak a szakképzett személyzet se-

gítségére. Mint látogatásunkkor megta-
pasztaltuk, a gyógyuló szenvedélybete-
gek a legkülönbözőbb körülmények kö-
zül érkeztek. Volt köztük 16 éves, drog-
függőségét éppen elhagyó állami gondo-
zott, 14 éves, alkoholproblémával küsz-
ködő lány, illetve ötvenes évein túl járó, 
szintén az ital rabjává vált családos asz-
szony is.

Mint Bereczkiné Lóránt Ágnes, az 
alapítvány titkára elmondta, a segítség-
re szorulók másfél évet töltenek a bent-
lakásos intézetben. Ez idő alatt szemé-
lyes beszélgetéseken és csoportfoglal-
kozásokon – például fotószakkör – is 
részt vesznek, cukrásztanfolyamot vé-

geznek, de magántanulóként az általá-
nos és középiskolai tanulmányaikat is 
folytathatják.

A Kőbányai Önkormányzat hosszú 

évek óta támogatja az alapítvány mun-
káját, amelynek eredményeként az Em-
berbarát soron kívül fogadja és gyógyít-
ja a kőbányai rászorulókat.

Mozgás, zene, agytorna, 
társaság és kikapcsolódás 
– mindezeket egyben bizto-
sítja a minimum ezüstévei-
ket taposók számára a sze-
nior örömtánc. A mozgás-
forma egyre népszerűbb az 
idősebb generáció körében, 
s a kőbányaiak immár heti 
kétszer (hétfőnként reggel 
és szerdánként délután) élvezhetik a 
testet-lelket megfiatalító foglalkozá-
sokat a Kőrösiben.

– A szenior örömtánc Németország-
ból indult 45 éve, mára 15 országban 
terjedt el, hazánkba négy éve került 
Czirmaz Szilvia jóvoltából – mondta el 
lapunknak Szilágyi Katalin, a Szenior 
Örömtánc Katával foglalkozások szer-
vezője, aki szakképzett oktató. – A si-
ker titka többek között az, hogy nem 
hagyományos tánciskolai tanítást kell 
elképzelni ezeken az órákon.

A 4-5 perces koreográfiák igazodnak 
az ötven fölötti korosztály erőnlétéhez, 
mozgásképességéhez, izomzati válto-
zásaihoz. Ám mindez nem csak a moz-
gáskultúra fejlesztéséről vagy a tár-
saságról szól. Szilágyi Katalin szerint 
a zene eleve eufórikus állapotot okoz, 
oldja a stresszt, mosolygóssá teszi az 
embert. A rövid koreográfiák betanu-
lása közben folyamatosan gondolkozni 
is kell, a lépések begyakorlása ugyan-
is koncentrációt igényel, vagyis felér 
egy agytornával, aminek köszönhető-
en az időskori szellemi leépülés veszé-
lye csökkenthető. Amerikai tudósok a 
70 év fölötti korosztályt vizsgálva pél-
dául arra jutottak, hogy 76 százalék-
kal csökkent a demencia kialakulásá-
nak veszélye azoknál, akik rendszere-
sen táncoltak.

A nyugdíjas éveiket, valamint a Kő-
rösi 1-es termének padlóját taposó tán-
cosokat nézve az embernek óhatatla-
nul kedve támad közéjük állni. Elő-
zetes tánctudásra nincs szükség, és 
nem kell attól tartani, hogy bárki szé-
gyenben maradna. Kata ütemre tagolt, 
dallamos instrukcióinak – „kör-be-
já-runk” – és világos magyarázatai-
nak hála, a szeniorok pár perc alatt a 
szemünk láttára tanulnak be egy-egy 
hosszabb mozdulatsort, és táncolnak 
bluesra, keringőre, vagy éppen rock 
and rollra. A különleges koreográfiák-
ra szőtt körtáncok miatt az sincs hát-
rányban, aki állandó partner nélkül 
érkezik, így annak sincs jelentősége, 
hogy a parketten „nőuralom” van, lé-
vén a hölgyek többen járnak a foglal-
kozásokra.

– Egy éve táncolunk a párommal, a 
tévében értesültünk a lehetőségről. 
Nem bántam meg a jelentkezést, az-
óta fizikálisan és szellemileg is jobb 
karban vagyok – mondta lapunknak 
a 72 éves Gyula, akinek véleményét a 
párja is osztja. Zsuzsa állítása szerint 
korábban megrökönyödve tapasztal-
ta magán, hogy beszélgetéskor oly-
kor alapvető kifejezések nem jutottak 
az eszébe, de amióta táncórákra jár – 
mint fogalmazott –, „lényegesen jobb 
a helyzet”.

Az egyre divatosabb 
mozgásforma testileg 
és szellemileg is fris-
sen tartja az ötven fe-
letti generációt.

Megújult menedék

Szenior örömtánc heti kétszer a Kőrösiben

Agytorna 
tánclépésekben

Fennállása legsikeresebb évét 
zárta tavaly a KSC ökölvívó-
szakosztálya.

Kvantum-
fizikus és
teológus is 
kesztyűt
húz a 
Bánya
utcában

Íme Kőbánya
legütősebb helye

KI MIT TUD?

Művészeti ágak: 
1. kategória: vers, próza, színjátszás, mesemondás
2. kategória: szólóhangszer, szólóének, hangszeres együttes
3. kategória: szólótánc, páros vagy tánccsoport (társastánc, néptánc)
4. kategória: népdalkör, énekkar

A műsorszámok időtartama szóló esetében maximum 3 perc,
csoport esetében maximum 5 perc.

Egy csoport, illetve egy versenyző egy kategóriában legfeljebb két produkcióval 
indulhat. Az elődöntőn bemutatott produkciók legjobbjait juttatja a zsűri a 2020. április 
23-án megrendezésre kerülő gálaműsorba.

A jelentkezési lapokat a kovacs.edit@korosi.org e-mail címen várjuk, vagy a Kőrösi 
információjában kérjük leadni.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

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

HIRDETÉS

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet
kőbányai nyugdíjasok 2020. évi üdültetésére.

A PÁLYÁZHATÓ ÜDÜLÉSI TURNUSOK:

Balatonalmádi (6 nap 5 éjszaka):   Balatonlelle (6 nap 5 éjszaka):
2020. május 11 − 16.      2020. augusztus 31 − szeptember 5.
2020. május 18 − 23.
2020. június 2 − 7.
2020. augusztus 31 − szeptember 5.
2020. szeptember 7 − 12.
2020. szeptember 14 − 19.
2020. szeptember 21 − 26.

A pályázatokat egy példányban, papír alapon

a Kőbányai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, Állomás u. 26. és 1108 
Budapest, Újhegyi sétány 16.). Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot 
elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10ONKORM 
hivatali kapu címre.

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

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

HIRDETÉS

Kovács Mária, a legered-
ményesebb magyar női 
öklöző is edzi a fiatalokat

Összeszokott csapat

Nem csak 
bokszból 
áll az 
edzés

Rendezett környezet várja 
a gyógyulni vágyókat

Tucatnyi dobogós hely

Magyar Kupa
Kocsmáros Benjamin 
75 kg, 2. hely (junior)
Katona Krisztofer
41,5 kg, 2. hely (serdülő)

Magyar 
Bajnokság
Kovács Flóra
44 kg, 3. hely (serdülő)
Turbucz Klaudia
70 kg, 2. hely (serdülő)

Katona Krisztofer
44,5 kg, 1. hely (serdülő)
Balogh János
105 kg, 3. hely (serdülő)
Gurubi Dóra
60 kg, 1. hely (junior)
Makai Dominik
50 kg, 2. hely (junior)
Molnár Roland
44 kg, 2. hely (junior)
Horváth Kevin
70 kg, 2. hely (junior)

Lebenguth Balázs
70 kg, 3. hely (junior)
Makula Vanda
48 kg, 2. helyezés 
(ifjúsági)
Sípos Hajnalka
57 kg, 1. helyezés
(ifjúsági)
Takács Dániel
69 kg, 3. helyezés
(ifjúsági)

A KSC öklözői a Magyar Kupán és a Magyar Bajnokságban is remekül sze-
repeltek. Eredményeik:
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Idén is kiadta szokásos éves antoló
giáját a Kőbányai Írók, Költők Egyesü
lete (KÍKE), a Ragyogás című válogatás 
több mint egy tucat irodalmár művei
nek legjavát tartalmazza. Minthogy a 
kötet megjelenését a Kőbányai Önkor
mányzat is támogatta, ezért az alkotók 
külön felolvasóestet rendeztek, hogy a 
kőbányai közönség megismerje a leg
jobb műveket.

Az előadásra az Újhegyi Közösségi 
Házban került sor, ahol az ifjúság mu
tatkozott be először. A Fekete István 
Általános Iskola alkotói közül Nyúzó 
Natasa Véda Az erdő dala című mesé
jét adta elő, míg társa, Hunyadi Szonja 
a Ha én… című versét mondta el. A vá
logatásból többek között nem hiányoz

hatott Homola Irén verse, amely abból 
a szempontból különleges, hogy a rajon
gók azt a költőnő idén kiadott kötetében 
sem találhatják meg, csak a mostani 
gyűjteményben. A könyv posztumusz 
állít emléket a tavaly elhunyt Márkus 
Áginak a szerző egy novellájával, vala
mint olyan szerzők munkái is olvasha
tók, mint Oszvald György, Kanizsa Jó
zsef, illetve az egyesület működésében 
vendégszerző Farkas József Kincza, 
aki a Kozma utcai büntetésvégrehaj
tási intézmény kultúráért felelős neve
lőtisztje.

A kőbányai irodalmi termés legja
vát összegyűjtő mű korlátozott szám
ban még megvásárolható, érdeklődni a 
KÍKEnél lehet.

Egyedülálló és felejthetetlen előadást 
tartott a Helytörténeti Gyűjteményben 
az intézmény vezetője, Verbai Lajos, Ka-
rády Katalinról. A 40-es évek ünnepelt 
színésznője és szexszimbóluma az egy-
kor Kőbányához tartó Százados úton szü-
letett.

Mint Verbai Lajos elmondta: már a kő-
bányai díva születési éve is vitatott, hi-
szen dátumként az 1912-es és 1914-es év is 
felbukkan. Ám mint több év kutatás után 
kiderült, Karády Katalin 1910. december 
8-án látta meg a napvilágot egy hétgyer-
mekes proletárcsaládban. Cipészsegéd 
apja nemcsak az alkohol, de a lóverseny 
rabja is volt, a gyerekeknek így a sze-
génység és a verés is kijutott. Hogy Kará-
dynak sikerült kitörnie ebből a környezet-
ből, abban nagy szerepe volt a világhábo-
rú utáni szegénységnek. A nyugati álla-
mok polgárai ekkor nyomorgó gyerekek 
ezreit vették ideiglenesen gondozásba, s 
a későbbi színésznő hollandiai és svájci 
polgári családoknál nevelkedett.

Hogy a művésznő életkorát miért is 
fedte sokáig homály, arra szintén csak 

találgatások léteznek. Első, balul sike-
rült házasságát követően kávéházak-
ban énekelt, illetve a pletykák szerint 
évekig Tisza István unokájának szere-
tője volt. Karády talán ezt az időszakot 
próbálta elkendőzni saját maga fiatalítá-
sával. Bárhogy is volt, a budai mulatók 
alapozták meg országos hírnevét, ami-
kor Egyed Zoltán újságíró-laptulajdonos 
felfedezte, s mindössze pár év alatt úgy 
befuttatta, hogy 1942-ben már kilenc fil-
met forgatott. A modern nőt megteste-
sítő Karády cigarettázott, nagystílű éle-
tet élt, saját autója volt, botrányos ma-
gánélete kapcsán nemcsak férfiakról, 
de női szeretőről is suttogtak. Igazi kap-
csolatát természetesen szintén homály 
fedte: gyengéd szálak fűzték Ujszászy 
István tábornokhoz, a kormányzó Hor-
thy Miklós kémfőnökéhez.

Ám a német hatalomátvétel után a 
Gestapo fogságában eltelt hónapok el-
lenére sem lett a háború után formáló-
dó rendszer kegyeltje. Az új világnak 
ilyen sztárokra nem volt szüksége, ezért 
1951-ben – sejthetően a kommunista ha-

talom hallgatólagos támogatásával – el-
hagyta az országot. Először Brazíliában, 
1968-tól pedig New Yorkban élt vissza-
vonultan; egy kalapszalon tulajdonosa-
ként hunyt el 1990-ben, alig néhány hó-
nappal az előtt, hogy tervei szerint haza-
látogatott volna.

Rendhagyó koncertet adott a Kőbányai 
Zenei Stúdió a Kőrösi Kulturális Központ 
színpadán január végén. Az ingyenes ren
dezvényen azok az osztályok, azaz zeneka
rok léptek fel, amelyeket a félévi vizsgán a 
tanári kar a legjobbnak talált vizsgaelőadá
suk és féléves munkájuk, szorgalmuk alap
ján. Hallgatva a dalokat, nem lehetett köny
nyű dolguk az ítészeknek, mert minden pro
dukció erőteljes és különleges volt. A mű

sorra a hallgatóságnak a változatosságot te
kintve sem lehetett panasza, hiszen minden 
könnyűzenei stílusból kijutott a közel kétórás 
koncerten.

A zenesuli a vizsgákat követően is gőzerő
vel működik, márciusban a felvételizőket vár
ja. Eközben rendszeres klubkoncertsorozatot 
is tart a KÖSZIben – a következő előadások 
időpontja április 16a és május 14e –, amely
re ismét várja a kerület lakosait.

Kőbányai irodalmárok 
seregszemléje

Kiismerhetetlen
kőbányai díva

 Zenei stúdiósok
félévi gálakoncertje

Bár a Kroó György zeneiskolában semmi 
szokatlan nincs abban, hogy egymásnak 
adják a kilincset a fiatal zenei tehetségek, 
a február 14–15ei hétvége most ebből a 
szempontból kicsit más volt. Az intéz
ményben ekkor tartották meg a Cziffra 
György Fesztiválhoz kapcsolódó mester
kurzust, aminek immár harmadszor ad
hatott otthont a kőbányai iskola. A Balázs 
János Kossuthdíjas zongoraművész ál
tal megálmodott fesztivál kiegészítő ese
ményén nemzetközi hírű zenészek adtak 
ingyenesen órákat fiatal művészeknek. 
A zongoristákat Balázs János, Dráfi Kál
mán és Mocsári Károly várta, de a szer
vezők most is gondoskodtak újdonságról. 
Míg tavaly a Junior Prímadíjas Sárkö
zy Lajos egyedülálló prímáskurzust tar
tott, idén a világhírű szoprán operaéne
kes, Miklósa Erika várta a növendékeket.

– Mindenkivel tegeződni fogok – ágya
zott meg rögtön a hangvételnek Mikló
sa Erika, miután köszöntötte a kurzus 
résztvevőit, akik közül az első jelentkező 
személyében régi ismerőst üdvözölhetett. 
Drahos Evelinnel a művésznő már foglal
kozott, amikor az ifjú énekes zeneakadé
miai kisdiplomájához szükséges anyagát 
hallgatta meg külön kérésre.

Bár a világhírű koloratúrszoprán nem 
tanít rendszeresen, már az 

első perc
ben k ide 
r ü lt  r ól a , 
hogy külö
n ö s e n  j ó l 
megérteti 
magát a nö
vendékek
kel. Vicces 
megjegyzé
sekkel, élet
szerű szto
rikkal, közö
sen végzett légzőgyakorlatokkal nemcsak 
a növendékek hangulatát dobta fel, de az 
egész hallgatóságot is szórakoztatta.

– Erika nagyon közvetlen és energikus, 
valamint ami fontos, minden látszik az 
arcán, amit gondol, vagyis őszinte visz
szajelzést kapunk tőle – mondta az egy
órás képzés után Drahos Evelin, aki nem
csak az ének közbeni testtartáshoz ka
pott létfontosságú tanácsokat, de mint 
mondta: a művésznő páratlan nyelvtudá
sának hála, jól érzékelhette, hogy az ola
szul vagy németül énekelt darabokban 
milyen lehetőségekkel élhet.

A mentor azonban egy személyben nem 
csak tanár és barát volt a tanulni vágyók 
számára. Valóságos színielőadást is ren
dezett, ha kellett. Különösen akkor lett 
izgatott, amikor Jordanov Enikő adta 
meg a választ arra a kérdésre: „És mit 
hoztál nekünk?”

– Mozart Varázsfuvolájából az Éjki
rálynő bosszúáriáját – jött a bátor felelet, 
amire a teremben elismerő moraj hallat
szott. Az ária ugyanis nemcsak egyike a 
legnehezebbeknek, de a magyar híresség 

a világ azon művészei közé tartozik, akik 
a legfelejthetetlenebb alakítást nyújtot
ták vele. Így hát nem volt elég a hang, a 
kiejtés és a tartás. Az ördögi harag és go
noszság megjelenítéséhez a szerepet is át 
kellett élni, vagyis azt a pillanatot tökéle
tesíteni, amikor az Éjkirálynő tőrt ad sa
ját lányának, és durván utasítja gyerme
ke apjának legyilkolására.

– Nem volt bennem drukk. Ezzel az 
áriával diplomáztam, sokszor is énekel
tem, de úgy gondoltam, ha már adódott 
ilyen lehetőség, akkor a legnagyobbnak 
kell megmutatnom, hogyan tudom elő
adni – mondta a kurzus végén Enikő. – 
Úgy érzem, most már teljesen más érzés 
fog el, ha éneklem, hitelesebben tudom 
hozni a haragosabb, keményebb szemé
lyiséget.

Világhírű zenészek a Kroó György zeneiskolában

Éjkirálynő és 
éjkirálylányok
Újra Kőbánya adott otthont a Cziffra György Fesztiválhoz kapcsolódó mes-
terkurzusnak, amelynek keretében ifjú zenészek nemzetközi hírű kollégá-
iktól tanulhattak. A képzéshez idén Miklósa Erika szoprán operaénekes is 
csatlakozott.

PROGRAMAJÁNLÓ
BLUESKLUB
Március 12-én (csütörtök) 19 órától a Kő Caféban
APACUKA-KONCERTMárcius 21-én (szombat) 16 órától a KÖSZI-ben
VITÉZ LÁSZLÓ UNOKÁIBábos családi délelőttMárcius 21-én (szombat) 11 órától a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményben

CLAUDE MAGNIER: OSCARVígjáték két részben a Hadart Színház előadásábanMárcius 22-én (vasárnap) 15 órától a Kőrösiben
A CSODAHEGEDŰA Tihanyi Vándorszínpad előadásaMárcius 25-én (szerda) 10 órától és 14.30-tól a Kőrösiben
CLASSIC BEAT BANDKönnyűzenei koncertMárcius 27-én (szombat) 18 órától a Törekvés Művelődési Központban

TAVASZI HANGVERSENYA Pataky Nőikar fellépéseMárcius 28-án (szombat) 18 órától a Kőrösiben
PIROSKA ÉS A FARKASA Pódium Színház zenés mesejátéka
Április 5-én (vasárnap) 9.30-tól a KÖSZI-ben

Bár Miklósa Erika felejthetetlen kurzust 
tartott a zeneiskolában, állítása szerint 
önmagát inkább mentornak, mint mes-
ternek tartja.

– Első alkalommal vett részt a fesztivál 
mesterkurzusán. Milyen érzésekkel vál-
lalta a feladatot?

– Először nagyon izgultam, mert azon 
gondolkoztam, alkalmas vagyok-e a sze-
repre, és biztosan tudok-e adni valamit 
még akkor is, ha sok tapasztalat van 
mögöttem. De aztán megláttam a fia-
tal arcokat, és inkább arra gondoltam, 
hogy ez a feladat nekem milyen inspi-
rációkat ad.

– Említette, hogy tud-e adni valamit. Mi-
ért, az éneklés nem elég?

– Egy óra alatt nem lehet megtanulni 
énekelni, de nem is ez a fel-
adat, mert akik idejönnek, 
azoknak már komoly kép-
zettségük van. Inkább 
azt kell átadni a fiatalok-
nak, hogy hogyan tudnak 
mentálisan ráhangolódni 
a pályára. Mert hiába ta-
nultak meg énekelni, még 
tele vannak bizonytalan-
sággal. Magamat 
nem mesternek 
tartom, inkább 
olyan konzul-
tánsnak, aki 
megosztja 

a több évtizedes tapasztalatait. Ennek a 
kapcsolatnak pedig a bizalom az alapja, 
és én azt gyakorolhatom, hogyan nyito-
gathatom ezeket a fiatal szíveket.

– És ön milyennek tartja a jó mestert?
– Szerintem az a jó mester – és remé-

lem, ezt egyszer kitanulom –, aki kü-
lön lényként tud kezelni minden kis 
művészt. Fontos átérezni, hogy an-
nak a hölgynek, fiúnak éppen mire 
van szüksége. Akárcsak a sportolók-
nál, az énekeseknél is adódhat olyan 
pillanat, hogy összezuhannak, és 

akár egy pillanat alatt elmegy a 
hangjuk. Én a válsághelyze-

tekben a kollégáknak min-
dig tudtam segíteni egy-
egy jól irányzott mondat-

tal. Akkor leszek nagy 
mester, ha az ilyen 
jól irányzott monda-

tokat minden egyes 
e m b e r n e k  t u d o m 

mondani.

Megnyitni
a fiatal
szíveket

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A BÁRKA Pongrác Közösségi Ház, a Kőbányai Önkormányzat
és a Kőrösi Kulturális Központ fotópályázatot
hirdet "Kőbánya az én szememmel..." címmel.

A pályázat célja, hogy az itt élő fiatalok megmutathassák, milyen is 
Kőbánya az Ő szemükkel nézve.
A versenyre nevezhetnek azon középiskolás diákok, akik valamely kerületi 
intézmény tanulói, vagy kőbányai lakcímmel rendelkeznek.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2020. MÁJUS 15. PÉNTEK
Az első három helyezett értékes díjazásban részesül. A 16 legjobbnak ítélt 
fotó kiállításra kerül a Kőrösi Csoma sétány utcatárlatán.

DÍJÁTADÁS: 2020. JÚNIUS 27., SZENT LÁSZLÓ NAPOK

Bővebb információ: www.kobanya.hu és www.bkhk.hu/fotopalyazat

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

SZEMEMMEL...
FOTÓPÁLYÁZAT

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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Balázs 
János

Dráfi 
Kálmán

Mocsári Károly

Miklósa Erika 
közvetlensége 
fel is dobta a 
hangulatot

Gratuláció 
a mestertől

Sikeres vizsga, 
nagyszerű előadás

Karády Katalin a modern 
nő eszményképe volt

Hunyadi Szonja 
(balra) és Nyúzó 
Natasa Véda saját 
szerzeménnyel a 
színpadon
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Volt egyszer egy szegény ember, annak 
volt három fia. A legnagyobbikat Nya-
kiglábnak, a másodikat Csupahájnak, a 
legkisebbiket Málészájnak hívták. Ezek 
annyit tudtak enni, hogy az apjuk még 
kenyérből sem tudott nekik eleget adni. 
Egyszer azt mondja nekik, hogy menje-
nek már szolgálni, keressék meg a maguk 
kenyerét. Kiették már őt mindenéből!

Elindult a legnagyobbik, Nyakigláb. 
Ment, ment soká. Találkozott egy öreg-
emberrel, az felfogadta szolgának egy 
esztendőre. Ahogy elmúlt az esztendő, 
az öreg azt mondja neki:

– Adok neked egy asztalt, amiért jól 
szolgáltál. Ennek csak azt kell monda-
nod: „Teríts, teríts, asztalkám!”, és lesz 
rajta mindenféle! Elfogadod?

– Azt? Aki a hegyet megette volna ke-
nyérrel? El, el!

Nyakigláb alig várta, hogy kiérjen a fa-
luból. Egy bokor mellett előveszi az asz-
talt, s mondja tüstént neki:

– Teríts, teríts, asztalkám! 
Hát lett azon annyi minden, enniva-

ló, innivaló, hogy Nyakigláb szeme-szá-
ja is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott 
mindjárt, de úgy, hogy majd kirepedt. 
Azzal indult hazafelé. Talált útjában egy 
kocsmát, oda is betért. Bement mindjárt 
egy szobába. Teríttetett az asztallal. Jól-
lakott, aztán kért egy pohár bort.

De amíg benn volt, a kocsmáros meg-
leste, hogy mit csinál. Látta, hogy mi-
lyen asztala van ennek a legénynek. Hű, 
ha az ő kocsmájában olyan volna! Ahogy 
este lett, lefeküdtek. Nyakigláb is jó mé-
lyen elaludt. A kocsmáros meg csak be-
lopózott, és a csodaasztalt kicserélte egy 
másikkal, amelyik pontosan olyan volt, 
mint Nyakiglábé.

Másnap reggel Nyakigláb újra elin-
dult. Addig ment, míg haza nem ért. Ott-
hon eldicsekedett, hogy milyen asztala 
van őneki.

– Na, lássuk! – azt mondják. – Épp jó 
éhesek vagyunk, mint mindig!

Mondta szegény Nyakigláb az asztal-
nak, hogy „Teríts, teríts, asztalkám!”, de 
biz az nem terített. Az egész család meg 
már várta, hogy jóllakjanak. Hogy Nya-
kigláb így becsapta őket, még üresebb-
nek érezték a hasukat. Kapták magukat, 
jól elverték Nyakiglábot.

Elindult most már a második gyerek, 
Csupaháj. Az is ahhoz az öreghez ér-
kezett, akinél Nyakigláb szolgált. Őt is 
megfogadták egy esztendőre. Mikor ki-
telt az idő, az öreg őt is magához hívta.

– Fiam, a szolgálatodért neked is 
adok valamit. Itt van egy szamár! En-
nek csak azt kell mondani: „Tüsszents, 
tüsszents, csacsikám!”, s annyi aranyat 
tüsszent neked, amennyit csak akarsz! 
Elfogadod?

– Egy ilyen jószágot?
Csupaháj nagyon megörült a szamár-

nak. El is indult vele hazafelé. Útköz-
ben ő is betért a kocsmába. Evett-ivott, 
amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, 
hogy majd csak reggel fizet. De a sza-
marat magával vitte a szobájába. Ahogy 

este lett, odaállította maga elé, és azt 
mondta neki:

– Tüsszents, tüsszents, csacsikám!
A csacsi hegyezte a fülét, aztán elkez-

dett tüsszenteni. Tüsszentett is egy vég-
ből olyan sokat, hogy Csupaháj már alig 
fért a sok aranytól. Felszedte az aranyat, 
és lefeküdt.

De a kocsmáros a kulcslyukon ezt is 
megleste. Mikor észrevette, hogy Csu-
paháj már alszik, bement a szobába hoz-
zá, és a szamarat is elcserélte egy má-
sikkal.

Csupaháj vitte haza a csacsit, ő is 
nagyra volt vele, hogy mit szolgált. De 
amikor rászólt a szamárra, hogy tüsz-
szentsen, az bizony egyetlen aranyat 
sem tüsszentett a padlóra, hiába várták. 
Csupaháj se vitte el szárazon, őt is jól el-
verték.

Szegény apjuk már kétségbe volt esve, 
hogy egyik gyereke sem tud rajta segí-
teni. Elindította a legkisebb fiát is, Má-
lészájt. Ez is elvetődött az öregember-
hez. Őt is felfogadták egy esztendőre 
szolgának. Mikor letelt a szolgálata, azt 
mondja neki az öreg:

– Fiam, jutalom nélkül téged sem 
eresztelek el. Itt van egy zsák, ebben van 
egy furkó. Ennek csak azt kell monda-
ni: „Ki a zsákból, furkócskám!”, s akkor 
a furkó kiugrik, s azt verhetsz meg vele, 
akit akarsz.

Málészáj a hóna alá vette a furkót, és 
indult vele hazafelé. Neki is útjába esett 
a kocsma. Már nagyon éhes és szomjas 
volt. Bement. Evett-ivott, amennyi jól-
esett. A kocsmáros kérte tőle a fizet-
séget, de Málészáj nem tudott fizetni, 
mert egy fillérje sem volt. A kocsmáros 
elkezdett lármázni, hogy ő bizony elve-
szi Málészáj gúnyáját, ha nem fizet, vagy 
pedig becsukatja. Erre Málészájat is el-
futotta a méreg, elővette a zsákot, és azt 
mondta:

– Ki a zsákból, furkócskám! Verd meg 
a kocsmárost!

A furkó csak kiugrott a zsákból, neki 
a kocsmárosnak, és csihi-puhi, elkezd-
te porolni. A kocsmárosnak hamar elege 
lett a verésből, elkezdett jajgatni:

– Jaj, jaj! Hagyd abba a verést, bará-
tom, visszaadok mindent, amit a bátyá-
idtól elloptam!

Málészáj csak nagyot nézett.
– Mit lopott el kend az én bátyáimtól?
– Hát a teríts-asztalt meg az arany-

tüsszentő szamarat!

De a furkó még folyvást ütötte a kocs-
márost ezalatt is.

Azt mondja Málészáj:
– Ja, ha visszaadod az asztalt 

meg a szamarat, akkor nem bánta-
lak! Vissza, vissza, furkócskám, a 
zsákba!

A furkó visszament, a kocsmáros 
meg behozta az asztalt meg a sza-
marat, és odaadta Málészájnak.

Málészáj hazament. Otthon 
elmondta a testvéreinek, hogyan 
szerezte vissza az asztalt is, meg 
a szamarat is. Volt már mit enni 
meg inni, volt pénz is, amennyit 
akartak. A szegény ember család-
ja így aztán nagyon boldog lett.A fősorok Széchenyi István szavait rejtik.
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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 Gyermekek Háza Óvoda kedvencét kaptuk meg, a népmeséhez a bábokat Németh Marcella Brunsz-
vik Teréz-díjas óvodapedagógus készítette.

Nyakigláb, 
Csupaháj, 
Málészáj

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

szervezeteket, vallási közösségeket, valamint környezet- 
védelmi egyesületeket, hogy egyeztetési eljárást indít az 

alábbi tervekkel kapcsolatosan:

1. Budapest X. kerület, Fertő utca, Ceglédi út, 
Balkán utca és Bihari utca által határolt terület 
kerületi építési szabályzata (előzetes tájékoztatás)

2. Budapest X. kerület, Újhegyi út, Harmat utca, 
Hangár utca és Bányató utca által határolt 
terület kerületi építési szabályzatának 
módosítása

3. Budapest X. kerület, Ceglédi út, Hízlaló tér,    
Gém utca, Zágrábi utca és Somfa köz által 
határolt terület kerületi építési szabályzata

A fenti tervekkel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket 
tenni, véleményt nyilvánítani az önkormányzat honlapján 
(www.kobanya.hu) megjelenő felhívásban foglaltak szerint

2020. április 1-ig, valamint a

2020. március 23-án 17:00 órakor 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban 

tartandó lakossági fórumon lehet.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
D Kovács Róbert Antal

HIRDETÉS

A Kőbányai Önkormányzat ingyenesen biztosítja kutyák, macskák, 
igény esetén nyulak ivartalanítását.

Feltétel: az állat gazdájának lakcímkártyával - amely kutyák esetén a mikrochip 
adataival megegyező - kell igazolni, hogy állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye 
Kőbányán van.

Jelentkezni az akcióban közreműködő állatorvosi rendelőkben lehet, ahol az 
állatorvos ellenőrzi a jogosultságot. A beavatkozás elvégzéséről a tulajdonos 
nyilatkozik, egyidejűleg vállalja az állat műtéti beavatkozást követő utógondozását. 

A Kőbányai Önkormányzat az ivartalanításhoz szükséges műtéti beavatkozás, altatás 
és esetlegesen szükséges antibiotikum költségeinek finanszírozását vállalja. A gallér 
és az egyéb kezelések költsége a gazdát terhelik.

További információ kérhető a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési 
Osztályán (1102 Budapest, Szent László tér 29., Telefon: +36 1 4338 192).

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLATORVOSOK:

Dr. Rétfalvi Tamás, Dr. Szalai Tamás  I  Óhegyi Állatorvosi Rendelő  I  1103 Budapest, Tarló u. 22. 
Telefon: +36 1 261 2022  I  +36 20 428 0836  I  +36 30 899 2318

Dr. Sipos Attila  I  Állatorvosi Rendelő  I  1104 Budapest, Mádi u. 132.
Telefon: +36 1 260 6843  I  +36 20 967 3896

Dr. Helmle Péter  I  Bell Állatorvosi Rendelő  I  1148 Budapest, Bolgárkertész u. 7.
Telefon: +36 1 383 8504  I  +36 30 960 8557

Dr. Kovács Attila  I  Sashalmi Állatorvosi Rendelő  I  1163 Budapest, Guzsaly u. 36.
Telefon: +36 1 403 5025  I  +36 30 481 0106

D. Kovács Róbert Antal

IVARTALANÍTÁSI

D Kovács Róbert Antal

eb

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

HIRDETÉS
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16 versenyző és csapat közül választott a képviselő-testület

Zsúfolásig 
telt a Kő-
rösi mint-
egy félezer fős színházterme a kőbá-
nyai versenysportolók legnagyobb „se-
regszemléje”, a Kőbánya Sportolója cím 
átadása alkalmából. Az ünneplő sporto-
lókat, barátokat, rokonokat és tisztelő-
ket D. Kovács Róbert Antal polgármes-

ter köszöntötte, és el-
mondta: legjobbjaink számunkra is pél-
dát mutatnak.

– Álmuk, céljuk és győzelmük által 
mi is elhisszük, hogy le tudjuk győzni a 
korlátainkat, a lustaságunkat, a hitet-
lenségünket, és elkezdünk bízni ma-
gunkban. Elhisszük, hogy amit szeret-
nénk, az megvalósítható, elérhető. Ez a 
hit az, amit a győzteseink erősítenek, és 
amelyért tisztelettel mondok köszöne-
tet egész közösségünk nevében – mél-
tatta a bajnokokat a polgármester.

A gálaműsoron számos kerületi 
sportegyesület látványos bemutatók-
kal szórakoztatta a közönséget, s nem 
csak az év sportolóinak megválasztása 
hozott izgalmat. A tavalyi Mozdulj Kő-
bánya! keretében 393 pontgyűjtő füze-
tet küldtek vissza a kőbányaiak, közü-
lük a legszerencsésebbekre 18 értékes 
nyeremény várt. A sorsoláshoz a pol-
gármester illusztris segítőket kapott 
az FTC magyar bajnok, BL-győztes ví-
zilabdacsapat két oszlopos tagja, Né-
met Toni és Kállay Márk személyében. 
A labdák, kerékpárok, vásárlási utalvá-
nyok, minipingpongasztal, pingpong-
szett, teniszütő mellett egy 100 ezer és 
egy 150 ezer forint értékű wellnesshét-
vége is gazdára talált.

A kimagasló eredményt elért kőbá-

nyai sportklubok vezetőinek kitünte-
tését követően a közönség végül meg-
ismerhette a Kőbánya Sportolója 2019 
cím várományosait: a 14 egyéni ver-
senyzőt és a két csapatot. Az elismerés-
re érdemes sportolók nagy száma mu-
tatta, hogy a képviselő-testületnek nem 
volt könnyű dolga a megtisztelő cím 
odaítélésekor. Így akárcsak tavaly, idén 
is négy kitüntetést osztott ki, amelynek 
tucatnyian örülhettek: Bruder Gréta 
(fitnesz) Dobronyi Dorina (öttusa) és 
Kovács-Leiter Anett (karate) mellett 
ugyanis a KSC teljes birkózószakosz-
tálya szintén elismerésben részesült.

A kőbányai sportolók tavalyi ki-
emelkedő eredményeinek kö-
szönhetően idén is többen ve-
hették át a Kőbánya Sportolója 
címet. Bruder Gréta, Dobronyi 
Dorina, Kovács-Leiter Anett és 
a KSC birkózószakosztálya is ki-
érdemelte a megtisztelő kitün-
tetést.

Bruder Gréta
A Biofit SE tízéves versenyzője korosztályos fitnesz-Európa-baj-
nok és az Év utánpótlás versenyzője 2019-ben.

„Négy éve sportolok, heti 5-6 edzésem van, amit nem könnyű 
összeegyeztetni a tanulással. Nagyon szeretnék felnőttként vi-

lágbajnok vagy Európa-bajnok lenni. A Kőbányától kapott elismerés arra 
fog ösztönözni, hogy még jobban eddzek a jövőben.

Dobronyi Dorina
A KSC öttusázó reménysége a 2019. év nemzetközi versenyein 
mind egyéniben, mind csapatban több arany- és ezüstérem bir-
tokosa.

„Nagyon sokat jelent nekem ez a díj, mert fiatal vagyok, és szá-
mos olyan sportoló kapta már meg előttem, akikre felnézek. Az elismerés 
arra motivál, hogy még jobb teljesítményt nyújtsak majd, és ha nehéz pilla-
natok jönnek, akkor erőt fog adni a tudat, hogy megkaptam a díjat.”

Kovács-Leiter Anett
Az Ippon Kyokushin Karate SE versenyzője tavaly a dán nyílt baj-
nokságon 2. helyezést ért el. 2012 óta versenybíróként is tevé-
kenykedik.

„Nagyon meglepődtem, amikor nekem ítélték a díjat, nem is 
tudtam, hogy kaphatok ilyet. De nagyon örülök neki. Szeretnék még a jö-
vőben is nemzetközi szinten versenyeket nyerni, és biztos vagyok benne, 
hogy a kitűzött célok elérésében ez a kitüntetés is segíteni fog.”

Kőbánya SC Birkózószakosztály
A szakosztály 2005-ben alakult, az utánpótláskorú fiatal gyer-
mekek részére kínált sportolási lehetőséget. Kiemelkedő ver-
senyzőket nevel évek óta mind a birkózó, mind a szumó sport-
ágakban.

„Bár a birkózás inkább egyéni sportág, de az egyéni győzelmek, eredmé-
nyek is igazi csapattá kovácsolják a szakosztályt, hiszen mindenki egyfor-
mán drukkol a társaiért. Ez a díj viszont azért különösen fontos számunk-
ra, mert egyszerre jár mindenkinek, közös sikert tükröz” – mondta a kitün-
tetettek nevében Péteri András szakosztályvezető.

Az idei Mozdulj Kőbánya! fődíját, a 
150 ezer forint értékű wellnesshét-
végét Richter Anikó nyerte, aki nem-
csak a programsorozat, de más ama-
tőr versenyek lelkes látogatója is volt 
tavaly.

– Melyik versenyen szerepelt a leg-
jobban a tavalyi Mozdulj Kőbányán?

– Nagyon szeretem a Kőbányai Sze-
nior Tízkarikás Játékokat, ezért tavaly 
is több versenyszámában indultam el. 
Korábban a kosárra dobásban voltam 
korosztályos első, de idén egy pont hí-
ján lecsúsztam a dobogóról, viszont a 
gyorsasági gyaloglásban második let-
tem, továbbá a nyári úszónapon meg-
fogadtuk a barátnőmmel, hogy ezer 
métert úszunk le, és ezt sikerült telje-
síteni.

– Versenyszerűen is sportolt?
– A rendszeres mozgást inkább az el-

múlt évek hozták meg, bár óvónőként 
most is visszajárok dolgozni, ami fel-
ér az edzésekkel. Régen kosaraztam 
és röplabdáztam, de nem versenysze-
rűen. Inkább az ösztönzött, hogy a tár-
saim leszóltak, mert alacsony vagyok. 
De az elmúlt évben részt vettem a var-
sói grundgolf-Európa-bajnokságon, 
valamint a Fortuna Senior Szabadidő 
Sportegyesület versenyein is.

– A sorsolás előtt már tervezgette, 
hogy hova utazna?

– Meg sem fordult a fejemben, hogy 
nyerhetek. A párom egyszer kérdez-
te meg tőlem viccesen, hogy hova 
utazzunk majd a nyereményből. Ak-
kor azonnal rávágtam, hogy Hévízre, 
mert nagyon szeretjük azt a helyet. 
Azóta sem jutott eszembe más lehe-
tőség, így nagyon úgy néz ki, hogy ez 
is ma rad a cél.

Szenior 
sportoló 
a fődíj 
nyertese

99 97 82

 25 16 5

 14 11 8

 12 6 5

 8 15 18

KSC 

Nóva SE

A Biofit SE

Marcipán
Tánc és
Fitnesz SE

Törekvés SE

Éremtáblázat

Bajnoki négyes 
befutó

Látványos 
műsor 
a gálán

Félezren várták 
izgatottan, kik lesznek 
a kitüntetettek

Gyülekező 8 órától a Rottenbiller parkban, a KÖSZI előtt.
Rajt 9 órakor! A túra távja: 60km. Útvonal: Kőbánya–Isaszeg–Kőbánya
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A túrát elindítja: 
Jelentkezés és részletek: www.kobanya.hu  I  www.kobanyabringa.hu

ISASZEGI
KERÉKPÁROS EMLÉKTÚRA

www.kobanya.hu  I  facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

HIRDETÉS




