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I. évfolyam 2. szám

Kéri

György
Az első magyar skót dudás
12. oldal

Sodródás - Kőbánya
többre képes
Kőbánya lehetőségei jók,
csak élni kell velük - állítja
Somlyódy Csaba, aki csalódott a vezetés elmúlt három
évi teljesítményében.

4. oldal

Fotó: Vargosz

Interjú a 8. oldalon

Melengető
tanácsok hidegben

Javában tart a fűtési szezon,
sokan ezért rettegnek a magas számláktól. Ám néhány
okos tippel csökkenthetők a
fűtési költségek.

Kedvezményes hirdetési lehetőség
a Kőbányai Magazinban! Telefon: 06 70 304 4628
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Ez történik Kőbányán:
bizonytalan a Jancsi telep sorsa

mozaik
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HÓNAP
-TÁR
LENGYEL TIBOR írása

Öngólt lőtt a nemzeti ABC

Málladozó „mézeskalácsházak” a sínek mentén
(Fotó: lasdbudapestet.blogspot.hu)
„A padlás már tele van az évek
óta hangoztatott ígéretekkel,
de nem történik semmi, a házak meg csak mennek tönkre” – panaszolta egy, a MÁV
telepen, vagy ahogy sokan
ismerik, a Jancsi telepen lakó
olvasónk. Valóban, az itteni
ingatlanok sorsa évek óta rendezetlen, hiszen a tulajdonos
MÁV-val való egyezkedés
vontatottan halad, és ezt az önkormányzat sem igazán tudja
befolyásolni, bár próbál moderátorként fellépni a lakók és
a vasúttársaság között.
Mivel az ingatlanokban élő
családok csak bérlők, a MÁV
pedig a tulajdonos – mellesleg
a bérleti díjak az állagmegóvást sem fedezik -, a helyzet
rendezése nem halad előre.
Hátráltató tényező, hogy nincs
a területre érvényes, elfogadott
szabályozási terv sem. A megoldás a tulajdonviszonyok rendezését követően egy komplex
rehabilitációs program lehetne, hogy a térség a Wekerletelep mintájára régi fényében
ragyoghasson.

Megérdemelné ezt az egykor
szebb napokat látott Jancsi
telep, amelyet 1894-96 között
az Északi Főműhely dolgozói
számára építettek a leégett Kőbányai úti kocsigyár helyén. A
telepet a Hungária körűt vágja ketté: háromnegyede a X.
kerületi részen van, ahol csak
számozták a házakat, míg a
kisebbik, a VIII. kerületbe eső
részen beszédes nevekkel - Vagon tér, Szemafor – és Lokomotív utca – találkozhatunk.

Felhívás!
Ha olyat lát, hall vagy tapasztal Kőbányán, ami felháborítja, ami megoldatlan
vagy egyszerűen csak érdemes az itt élők figyelmére, ossza meg velünk, hogy
aztán mi megoszthassuk
mindenkivel. Írjon e-mailt a
kobanyai.magazin@gmail.
com címre „Ez történik
Kőbányán” mottóval, vagy
ugyanezt feltüntetve a borítékon küldjön levelet a
kiadóba (1191 Bp. Kossuth
Lajos u. 50.)

A manapság a legmagasabb körökben ’oly divatos focihasonlattal szólva hatalmas öngólt lőtt a magyar üzletlánc, a CBA azzal, hogy a vezetői által a franchise-hálózat boltjaiba eljuttatott felhívásban agitált a Békemenet
mellett. Ha a dolgozóiknak az alkímista romantikába
révedt Széles Gábor médiacézár és jobboldali tollforgató sancho panzái nemzeti karneválját október 23-i, szabadnapi programként ajánló Lázár Vilmos és Baldauf
László tényleg komolyan gondolták a lánc elleni bojkottot okozó levelüket, az nagyon szomorú képet fest a
rendszerváltás után bő 20 évvel Magyarországról.
Emlékszünk még azokra az időkre, amikor a gyárak,
üzemek hasonló lelkesedéssel készültek Május 1-re.
Akkor sem parancsnak hívták az elvárást, hogy a munkavállalók menjenek felvonulni, és éljenezni a Felvonulási tér tribünjén integető pártvezetőknek, csak erősen
ajánlott volt. A Lázár-Baldauf levél is meglehetősen
erős ajánlást fogalmazott meg, méghozzá olyan ideológiai gyorstalpalóval körítve, hogy arra Kínától Türkmenisztánig elismerően csettintenének a kedves vezetők.
A nemzeti ABC vezetői – szigorúan magánemberként,
és tényleg csak ajánlva - olyanokat írtak le, mint például: október 23-a forradalom hőseire való emlékezés
mellett "jó alkalmat teremt arra is, hogy nemzeti kormányunk iránt érzett szimpátiánkat is kifejezzük.” Súlyos
tévedés. Október 23-a csak a forradalom hőseire való
emlékezésre jó alkalom. Nem szabadna hagyni, hogy a
pártok még az ünnepeinkre is rátegyék a kezüket, egymásra licitalva, ellenszenvesen.
A 2010 óta állami kitüntetésekkel is kidekorált két levélíró azért még rátett egy lapáttal: "Akik a hazánk fejlődését tartják fontosnak, azoktól kérjük, jöjjenek el, és
hallgassuk meg Miniszterelnökünk ünnepi beszédét”.
De ha még mindig maradtak volna bizonytalankodók,
nekik szólt az utolsó érv: „Fontos, hogy mi mindnyájan,
a nemzeti érzelmű igazi hazafiak támogassuk a legnagyobb formátumú magyar politikusunkat, nemzetünk
miniszterelnökét, Orbán Viktort.”
Még fontosabb lenne azt megoldani, hogy a CBA-ban
zárás előtt egy órával ne csak két száraz zsömlét lehessen találni.
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GYEREKSZÁJ

Játék: nyerjen
színházjegyet!
Kinek ne lenne egy-egy kacagtató története, mondata gyermekéről, unokájáról. A gyermekek
őszinték, ami egy apróság szívén, az a száján. A gyermekek
rendkívül kreatívak, emellett
mókás szóformálás és mondatszerkesztés jellemzi őket. Ezért
sok meghökkentő, mulatságos,
őszinte mondatot jegyezhetünk
fel tőlük. De nem csak ezeket,
hanem például zavarba ejtő kérdéseket is kapunk a lurkóktól.
Mint például az alábbi:
- Anya, amikor te lefekszel aludni, kivel bújsz össze?
- Apával.
- Őt öleled?
- Igen.
- Ő a te állatod?
Ilyen, és ehhez hasonló beszólásokat, aranyköpéseket várunk
Önöktől. Küldjék el, hogy más
is örömét lelje bennük, nevethessen rajtuk, ráismerjen bennük
saját gyermeke hasonló vonásaira. A legjobbakat díjazzuk: tíz
darab színházjegyet sorsolunk
ki a legeredetibb, legszórakoztatóbb történetek beküldői között
– ezekből a decemberi Magazinban válogatást teszünk közzé.
Az aranyköpéseket „Gyerekszáj” mottóval november 30.-ig
várjuk e-mailben a kobanyai.
magazin@gmail.com
címre,
vagy levélben a kiadó címére
(1191 Bp. Kossuth Lajos u. 50.).
A borítékra írják rá: Kőbányai
Magazin, „Gyerekszáj”.

Néhány egyszerű tipp, mellyel csökkenthető a fűtés költsége

Melengető tanácsok
Elindult a fűtési szezon, és
mivel háztartások energiafelhasználásának 75-90 százalékát a fűtés és a melegvíz
előállítása teszi ki, ezen a
területen a legkisebb megtakarítás is érezhető. Érdemes
már előzőleg átvizsgáltatni
otthonunk fűtési rendszerét és az esetleges hibákat
kijavítatni. A karbantartott,
tisztított készülékek hatékonyabban működnek, csökkenthetik a fűtésszámlát, és
a szén-monoxid-mérgezés
veszélyét.
A legnagyobb megtakarítás
az elavult, korszerűtlen fűtési rendszer modernizálásától
várható, amivel a költségek
harmadával is csökkenthetők. Ám egy átfogó külső
szigetelés és nyílászárócsere több százezer forintba
kerül.
Vannak azonban egyszerűbb, olcsóbb megoldások
is. A régi nyílászárók hatékonyságát javíthatják az
öntapadós szigetelőcsíkok,
amelyeket egy-két ezer forintért bármilyen barkácsboltban vagy hipermarketben meg lehet vásárolni.

Október közepén hivatalosan is megkezdődött a fűtési szezon, sokan ezért
már előre rettegnek - joggal a közelgő
számláktól. Íme néhány tipp, amelyekkel
különösebb ráfordítás nélkül érezhetően
csökkenteni lehet a fűtésköltségeket.
Ezek megszüntetik a huzatot.
Ha nincs redőny az ablakon,
vagy öreg, megvetemedett
a bejárati ajtónk, akkor egy
vastagabb sötétítő függöny
is jól hőszigetelhet. Javíthatja a hőérzetet, ha a radiátor,
fűtőtest mögé hő-visszaverő, hőtükrös fóliát teszünk,
ami szintén csak kisebb kiadás és minden barkácsboltban kapható.
Sokat segíthet, ha termosztatikus szelepeket szereltetünk
fel a radiátorainkra, hogy
minden helyiséget egyedileg tudjunk fűteni. Érdemes
beruházni egy elektronikus
termosztátra: ez programozható, így a fűtési időket és

hőmérsékleteket az életmódunkhoz igazíthatjuk.
Sokat lehet spórolni azzal
is, ha kevésbé, de legalábbis okosabban fűtjük be a
lakást: egy fokkal alacsonyabb hőmérséklet akár 6
százalékkal kevesebb fogyasztást eredményezhet.

A lakás egyes
helyiségeire ajánlott
hőmérsékletek
- nappali 20°C
- hálószoba 18°C
- konyha 20°C
- fürdőszoba 24°C
- WC 15°C
- előszoba 15°C
- lépcsőház 10°C
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Ezt írták

Magyarországról..
Lopásból, garázdaságból és ittas vezetésből történik a legtöbb

„Rendőrből sosem elég”
Kőbányán stagnál a bűncselekmények száma, a térfigyelő kamerákkal
felszerelt környékeken pedig érezhetően csökken a bűnelkövetés, ám
Gyetvai Tibor kerületi rendőrkapitány úgy tartja, rendőrből sosem elég.
Hamarosan polgárőrök és újabb térfigyelők állnak szolgálatba.
A vagyon elleni bűncselekmények dominálnak
Kőbányán: a kerületben
lopásból és gépkocsifeltörésből, majd sorrendben garázdaságból
és közlekedési bűncselekményből történik a
legtöbb. Mindez, még
ha elsőre riasztóan is
hangzik, valójában a kerületben – az országos
átlaggal és más városrészekkel ellentétben –
nem nő, hanem stagnál
a bűncselekmények száma.
Hogy ez így is maradjon,
azon mintegy kétszáz
rendőr dolgozik a kerületben – mondta lapunknak Gyetvai Tibor, a
kerületi kapitányság vezetője. Az alezredes ki-

emelte: a lakosság szubjektív biztonságérzetét
pedig fokozza, hogy egy
héten három napon át
napi hat órában hat járőr
lát el kiemelt közterületi
szolgálatot.
Várhatóan december elsejétől pedig az Óhegyen
a jelenlegi egy helyett
már két körzeti megbízott szolgál majd, akik
később a majd ugyanitt
szolgálatba lépő polgárőrökkel járőrpárost alkotva vigyáznak majd
a rendre – tette hozzá
Gyetvai.
Sokatjelent
a kerületben működő
74 térfigyelő kamera
is:ezek az Újhegyi és a
Gyakorló utcai lakótelepeken valamint a városközpontban és az Üllői

út-Bihari út térségében
koncentrálódnak.
A rendszer hamarosan
újabb 12 kamerával bővül, ezeket a Pongrác
lakótelepen szerelik fel
a rendőrkapitány szerint. Érdekes, hogy a
Gyakorló utcai lakótelepre 2011-ben telepített
kamerák hatására mára
érzékelhetően csökkent
a térségben a bűncselekmények száma, ám a
Maglódi úton, ahol viszont nincsenek kamerák a duplájára nőtt. Az
alezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a tömegközlekedési útvonalakon különösen figyelni
kell a nyakláncot, táskát
kitépő rablókra, noha sokat közülük megfognak
a rendőrök.

Gyakorlatilag 2010 óta kiemelten foglalkozik Magyarországgal a világsajtó. Csakhogy nem
pozitív mintaként emlegetik hazánkat, hanem az elrettentésre
és a megbotránkoztatásra példaként. Mindezt jól mutatja az
októberi nemzetközi lapszemle
is: a svájci Neue Zürcher Zeitung például „Politikai mélypont Magyarországon” címmel
közölt beszámolót arról, hogy
a kormánypártok és az ellenzék
csalással vádolják egymást a
bajai választás kapcsán.
„Fél évvel az országgyűlési
választások előtt a légkör mérgezettebb, mint valaha volt”
- írták. A The Economist bővebb elemzést közölt a magyarországi folyamatokról, s
ebben kiemelte: Orbán Viktor
miniszterelnök „küldetéses hevülettel” hajtja végre reformjait
2010-ben aratott kétharmados
győzelme óta, és e reformok
jelentős részének kettős célja
van: egyrészt a kommunista
múlt „kiradírozása”, másrészt
a Fidesz hatalmának gazdasági
és politikai bebetonozása.
A Libération című párizsi lap
tudósítása szerint pedig a francia Nemzeti Front mintájára
a Jobbik is javítani próbál az
imázsán, amire az az oka, hogy
„Orbán Viktor miniszterelnök
ultrakonzervatív és populista
jobboldala átvette a szélsőjobboldali ideológia jelentős
részét”.
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Gazdálkodjon
okosan!

Önkéntesek
tartják életben
a központot
Folklór és társastánc, sakk-kör,
nyugdíjas és bélyeggyűjtő-klub,
kézműves foglalkozások, színházi előadások, mesejátékok, zenei
rendezvények - csak néhány a Törekvés Művelődési Központ programjaiból. A kerületi közösségi
élet egyik fontos színhelye eközben anyagi gondokkal küzd.
Erről elsősorban nem a Törekvést
jogilag birtokló MÁV, vagy az önkormányzat tehet, hanem az állam,
amely 3 év alatt szinte minden
költségvetési támogatást elvont.
„Kevés a pénz, a MÁV úgy segít,
hogy a rendelkezésünkre bocsátja
az ingatlant, a kerülettől idén 19
millió forintot kaptunk, aminek
örülünk, bár 24 milliót kértünk,
hogy télen minden nap tudjunk fűteni” - mondta Nyulász János.
A Központ igazgatóhelyettese fájlalja, hogy az állam idén már csak
3 millió forintot „tett hozzá” az
évi 45 millióból működő Központ
bevételeihez. Így ma elsősorban a
kőbányai közösség tartja életben a
házat, hiszen a pártoló tagdíjakat,
vagy épp egy-egy rendezvény bevételét visszaforgatják.
„Így jut festékre, hogy aztán önkéntesekkel elvégezzék az évi
tisztasági festést, ez az igazi közösségi élet” – mondta Nyulász.
Az MSZP kőbányai szervezete a
jelenlegi kerületvezetéssel szemben a jövőben úgy biztosítaná a
Központ működését, hogy önkormányzati tulajdonba venné az intézményt.

Ezreket takaríthatunk meg néhány háztartási praktikával

A mai nyugdíjasokról úgy tartják, hogy még
gyermekként, az ínséges, háborús időkben
megélt nélkülözések árán tanultak meg takarékoskodni. Néha azonban mindenkinek
jól jöhetnek a spórolási ötletek.
Egyre többen tapasztalják,
hogy nem lehet megélni a
magyar átalagfizetésből,
a nyugdíjak értéke pedig még annál is kisebb.
Ráadásul a nyugdíjasok
pénztárcáját
jelentősen
apasztják a gyógyszerkiadásaik is, így sokszor a
napi betevőjükön igyekeznek spórolni. Ám az olcsó,
rossz minőségű ételek,
vagy a fűtés kikapcsolása
sokszor csak a nagyobb
kiadásoknak nyitnak utat,
hiszen ezek miatt kön�nyebben betegszenek meg.
Épp ezért fontos, hogy egy
magára vigyázó nyugdíjas a lehető legokosabban
gazdálkodjon. A fűtéskorszerűsítésekkel a téli
fűtésszámlák akár 10-20

ezer forinttal is csökkenhetnek, ám akiknek erre
nincs lehetőségük, azok
is spórolhatnak, ha okosan fűtenek, valamint az
ajtók és ablakok szigetelésével javítanak a lakás
hőtartásán.
A villanyfogyasztáson elsősorban az energiatakarékos izzókkal és berendezésekkel lehet csökkenteni,
de akinek ezekre nem telik, kis praktikákkal van
lehetősége áramszámlája
mérséklésére. Segíthet, ha
előre beosztjuk heti, illetve havi költségeinket, limitet állítva fel arra, hogy
mikor, mire, mennyit szánunk. A körültekintés biztosan megtérül.

Ezrek
spórolhatók
meg azzal, ha
– a háztartási gépeket
éjjelre áramtalanítjuk
– energiatakarékos izzókat
használunk, s csak akkor,
ha a helyiségben vagyunk
– a mosógépet nem használjuk félig megtöltve
– városon belül nem használjuk az autót, gyalog,
vagy busszal járunk
– szigeteljük az ajtókat és
az ablakokat
– drága tisztítószerek
helyett környezetbarát házi
praktikákat használunk
– figyeljük az akciókat, kuponokat, kártyás vásárlási
kedvezményeket
– ételt nem dobunk ki:
lefagyasztjuk újrahasznosítjuk a maradékot

KŐBÁNYAI MAGAZIN

Kis Pongrác:
valami van, de nem az igazi
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Kiknek
szórják
a közpénzt?

A telep házainak egy részét felújították, de nem végeztek tökéletes munkát
tést ez ügyben, ha pedig
Hiába fordít a kerület javarészt uniós tánem, miért? Választ persze
mogatási forrásból 1,2 milliárd forintot a
azóta sem kapott.
Kis Pongrác lakótelep megújítására, az ott
élők öröme nem felhőtlen. A jelenleg is zaj- November 19-én
ismét lakossági fóruló munkálatokat sok műszaki kifogás éri,
mot tartanak ebben
ráadásul kivágták, sőt ellopták a fákat.
a fontos ügyben a
Közösségi Házban
A Kis Pongrác lakó- felújításra – ezt nemcsak
telep
szociális
célú az ott élők ismerik el. Ám
17és 19 óra között.
városrehabilitációja
keretében húsz társasházból
tizenöt esetében a munkák lezárása megtörtént
– hangzott el ősszel a diadalittas jelentés az önkormányzat egyik bizottsági ülésén. Ám az ott élők
közül többen arra panaszkodnak, hogy az elvégzett
munka- finoman szólva
messze van a tökéletestől,
sűrgős garanciális javításokra lenne szükség.

A Salgótarjáni út - Pongrác
út - Csilla utca - Gyöngyike utca által határolt terület
– amely sok híres embert
„nevelt fel” – az utóbbi
időben bizony megérett a

nem mindegy a kivitelezés,
és akkor egy sor bosszantó
részletről még nem is esett
szó. A műszaki kifogások is
bizonyára szóba kerülnek a
jövő heti lakossági fórumon a Közösségi Házban,
ahogy vélhetően a telepen
élők körében felháborodást
okozó fakivágás is.

Az már korábban kiderült,
hogy egészséges fákat is
kivágtak, mi több, a kivágott fák egy részét el is
lopták. Egyik lakótársunk
hosszú kérdéssort juttatott
el a beruházás felelőseihez, amelyben más mellett
arra is rákérdezett, tett-e
bárki rendőrségi feljelen-

Híres lakók
Kovács „Kokó” István
olimpia bajnok ökölvívó
Orosz Adél balettművész
Póka "Egon" Benedek
gitáros (Hobo Blues
Band, P.Mobil)
Deák Bill Gyula, a Hobo
Blues Band frontembere
Révész Sándor a Piramis együttes frontembere
Gergely Gábor világbajnok asztaliteniszező
Moldova György író

Az utóbbi években gombamód
elszaporodtak az úgynevezett,
„nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli” közbeszerzési eljárások Kőbányán.
Gyakran előfordul, hogy a
meghívásos tenderekre először
három cég is jelentkezik, de
végül csak egy ad be érvényes
ajánlatot.
Az egyik érdeklődőt hiánypótlásra szólítják fel, amit nem tud
- vagy talán nem is akar - teljesíteni, a másik pedig be végül
sem nyújtja ajánlatát. A meghívott cégeket szintén átláthatatlan módon választják ki, így a
fideszes kerületvezetés napi rutinjává vált, hogy ilyen módon
szórja a közpénzt.
Idén is több százmillió forint
értékben bíztak meg – mint az
a kerületi közbeszerzési tervből
is látszik - tisztázatlan módon
meghívott és kiválasztott cégeket pl. a zöldterületek gondozási feladataival, a kerület
vagyonkezelésében lévő ingatlanok takarításával és üzemeltetésével.
Ugyanilyen átláthatatlan módon nyerték el egyes cégek a
helyi utak felújítására, a kátyúzásokra, vagy a karbantartási
feladatok ellátására szóló megbízásokat, utóbbit például 145
millió forintos értékben.
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Kéri

György
„A skót dudásért
bomlanak a nők...”
A kőbányai Kéri György, az első magyar skót dudás szerint erre születni kell

„Mára egy emberi hangzású dudát hoztam magammal. Ezt még az első sorban ülők is
elviselik, mert ebben a távolságban csak jól szól, de nem öl!” - biztatja hallgatóságát Kéri
György, az első magyar skót dudás, miközben önmagát rá-, hangszerét pedig behangolja
a különleges koncertre a Kispesti Könyvtárban. Majd skót hagyomány szerint dudaszóval
kér áldást arra a helyre és a programra, ahol a dudás hangszerén játszik. A nagy mesélő
hírében álló – nem mellesleg kőbányai lakos - Kéri György autentikus öltözékébe, kiltjébe
bújva illusztrálja a whisky, az irodalom és a dudaszó különleges hangulatát, és hogy megelőzze az elmaradhatatlan kérdést, zeneszóval illusztrált bemutatójában most is elmeséli,
hogy mi az, ami biztosan nincs a skót „szoknya” alatt.
Tényleg, mi van a kilt (szoknya) alatt?
Semmi. Ennek pedig igen egyszerű a magyarázata: a dudásnak talpig felöltözve kell
állnia, vállán a hangszerrel, amelyet irdatlan erővel, méretes strandlabda felfújásához
szükséges levegőmennyiséggel kell megszólaltatnia, amelyen még négy lyuk van. Nem
meglepő, hogy bizony ebbe bele lehet szédülni, a hátamon pedig már egyetlen szám
után elkezd folyni a víz, miközben újabb és
újabb számokat játszom, mosolygok, beszélgetek a hallgatósággal, sétálok a színpadon.

A kilt alatt a fehérnemű egy idő után bizony
összegyűjtené a vizet, a többi meg már a fantázia dolga.... Csak mellesleg jegyzem meg,
a skót dudásért bomlanak a nők. A skót dudásnak két vetélytársa akad: a spanyol torreádor és a magyar huszár.
Hány skót dudája van?
Hét, nyolc, ide is kettőt hoztam magammal.
A duda népi hangszer, fából, bőrből, nádból, „nőből” van. A világ leghisztérikusabb
hangszere, lelke van, hallani kell mit csinál,

mert sokszor nem azt, amit én akarok. Mindent „elkövet” a játékos ellen. Dudán dalt
játszani nem nehéz, hangolni viszont maga
a katasztrófa, pedig az a lényeg. Minél több
hangzó csöve van a hangszernek, annál nehezebb a hangolása. Ezért is játszanak oly
kevesen skót dudán. Meggyőződésem szerint
dudás nem lesz valakiből, hanem arra születik. Bárkivel, bármikor megtörténhet, hogy
kitört rajta a skót duda-mánia, mert aki egyszer alaposan megismerkedett vele, nem tudja a dudát letenni.
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Kéri György
vagyok

Az első és sokáig
egyetlen magyar
skótdudás.

A dudálásról
A duda, mint hangszer már időszámításunk előtt 2000 évvel megjelent az
ókori Mezopotámiában. Innen terjedt a világ minden tája felé. A középkorban
Európában mindenfelé dudáltak. Máig is élő hagyomány a breton, galiciai,
magyar avagy erdélyi dudás. Az igazság az, hogy dudán dalt játszani nem nehéz, hangolni viszont maga a katasztrófa. Míg breton, galiciai, magyar avagy
erdélyi dudán játszani egy-két év, addig a skót dudás pontosan hét évig tanul.
A hangolás a lényeg. Minél több hangzó csöve van az embernek annál nehezebb a hangolás. Én körülbelül húsz helyen hangolom a hangszert.

Maga akkor dudásnak született?
Hatéves koromban vettem a fejembe, hogy márpedig skót dudás leszek, pedig a családnak nem
voltak szigetországi és muzsikus kapcsolatai,
máig nem tudom, honnan származik az ötlet.
Mindenekelőtt itthon keresgéltem, és találtam
is egy skót-magyar társaságot. Az ő kapcsolatuk segített hozzá az első kiutazáshoz. Skóciában találkoztam Jack Duffal, aki dzsessz szaxofonosokat tanított az edinburghi egyetemen.
Míg a breton, a galíciai, a magyar, avagy az
erdélyi dudán játszani egy-két év, addig a skót
dudásnak pontosan hét évig tanul az ember.
Hogyan kell érteni, hogy mai hangszere „csak
jól szól, de nem öl“?
A hagyományos skót dudának iszonyatos, 120
decibel a hangereje, ami egy leszálló Jumbo Jet,
vagy egy rock zenekar hangerejének felel meg.
Ezért ha zárt helyre megyek, akkor egy kisebb,
fülbarát hangszert viszek magammal. Míg a

magyar duda arra való, hogy a talpak alá húzza
a táncra hívó zenét, addig skót társa harci eszköz. Vezeti a harcot, maga a zászló a csatában,
mindig, mindenhonnan hallható, a dudás pedig
látható. Azt mondják a hangos skótnál, csak a
csendes skót a veszélyesebb.
Ki mindenkivel „dudált“ már egy színpadon?
Rettentően büszke vagyok a rockerekre, a jazzzenészekre, az operaénekesekre és mindazokra,
akikkel egy színpadon szerepelhettem több mint
ezer alkalommal: Lerch István, Charlie, Demjén
Ferenc, Koncz Zsuzsa, Old Boys, MÉZ, Móri
Fúvósok, Greenfields, Csongrádi Kata, Illényi
Katica, Gryllus Vilmos, Gregor József, Ötvös Csilla, Oszvald Marika, vagy Ronan Morgan, Iaian Palmer, John Murphy, The Clann,
Dykehead Band és áldott emlékű tanárom, Jack
Duff. De magyarként nekem megadatott az is,
hogy a háromszáz év után újra szabad Skót Parlament elnökének is játszhattam.

Bevallom drogos
vagyok.
A legkeményebb
drogot… fújom.
Skótdudás vagyok.
Éjjel – nappal.
Dudás vagyok
ha eszem,
ha iszom,
ha öltözök,
ha írok,
ha filmet rendezek,
ha rendezvényt szervezek,
ha a közművelődés
frontján küzdök,
és ha nem veszek alsót
a kilt alá, mert a tradíció
így kívánja.
Nem kell kockákat
öltenem magamra,
Scotland-feliratos
gúnyákat felvennem,
úgy érzem meztelenül
is dudás vagyok.
Én így látom a világot,
a dudás szemüvegén
keresztül.
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Amit ma ingyen megtehet magáért

Szűrőprogramokkal sokat tehetünk egészségünk megőrzéséért

Ismeri a mondást: „csak egészség legyen, a többit
majd megvesszük”? Ám az egészségért tenni is kell.
Odafigyeléssel, a szűrőprogramok kihasználásával,
s a háziorvossal való folyamatos kapcsolattartással
érdemes megelőzni a bajt.
A betegségek megelőzése, az
egészségmegőrzés
különösen
fontos, hiszen a magyar lakosság egészségi állapota továbbra
is kedvezőtlen. Lesújtó statisztikai adatok támasztják alá, hogy
Magyarország még mindig vezető helyet foglal el a szív- és
érrendszeri
megbetegedések
okozta halálozások gyakoriságát
tekintve, de a daganatos megbetegedések
„világranglistáján”
is előkelő helyen állunk. Kőbányán a vezető halálozási betegségnek szintén ezek tekinthetők.
Az elkeserítő adatokon nem is
lehet csodálkozni, egy átlagos
kőbányai ugyanis évente mindössze 4-5 alkalommal megy
el háziorvosi rendelésre, ami
nemcsak az országos, de a többi fővárosi kerület átlagától is
elmarad. Pedig éppen a háziorvos adhatna megfelelő tájékoz-

tatást arról, milyen szűrővizsgálatokra érdemes és szükséges
elmennünk ahhoz, hogy tisztába
kerüljük fizikai állapotunkkal, s
csökkentsük a betegségek kockázatát.
Az idejében felismert tünetek
segítségével ugyanis a bajok
megelőzhetők vagy eredményesen kezelhetők. Hazánkban a
térítésmentesen igénybe vehető
szűrővizsgálatok között megkülönböztetnek kötelező, valamint önkéntesen igénybe vehető
teszteket. A kötelezők körébe
kizárólag újszülött-, csecsemőés gyermekkorban végzett vizsgálatok tartoznak, míg a felnőttkorra jellemző, tipikusnak
nevezhető betegségek megelőzésére vagy korai felismerésére
szolgáló vizsgálatokat önkéntesek. A vizsgálatokhoz háziorvosi beutalóra van szükség.

Évente ajánlott szűrések
- Általános vérkép – minden életkorban
- Vércukormérés – 40 éves kor felett
- Mellrákszűrés – nőknek 40 éves kor
fölött
- Méhnyak-kenetvétel – 25 éves kor
felett nőknek
- Prosztatavizsgálat – 40 éven felüli
férfiaknak
- Csontsűrűség-mérés – 50 éves kor
fölött
- Bőrgyógyászati szűrés – 20 éves
kortól
- Szájüreg vizsgálata, fogorvosi
kontroll – 45 éves kortól

Kőbánya lakosságának 16-18
százaléka 65 év feletti
- Általános vérkép – minden életkorban
- Vércukormérés – 40 éves kor felett
- Mellrákszűrés – nőknek 40 éves kor
fölött
- Méhnyak-kenetvétel – 25 éves kor
felett nőknek
- Prosztatavizsgálat – 40 éven felüli
férfiaknak
- Csontsűrűség-mérés – 50 éves kor
fölött
- Bőrgyógyászati szűrés – 20 éves
kortól
- Szájüreg vizsgálata, fogorvosi
kontroll – 45 éves kortól
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Kapkodás, sodródás Kőbánya többre képes

Interjú Somlyódy Csaba önkormányzati képviselővel

A szisztematikus fejlesztés, a források átgondolt és tisztességes felhasználása nélkül Kőbánya csak toporog vagy lecsúszik. Kerületünk adottságai jók, csak okosan kellene ezeket
kihasználni. Ha beindul a helyi gazdaságfejlesztés, az új munkahelyek ezreit, magasabb fizetéseket hoz – magyarázta a
szükséges lépések sorrendjét Somlyódy, aki csalódott az önkormányzat teljesítményében.

Az elszalasztott lehetőségek időszakaként értékelte a kerület elmúlt három évét
Somlyódy Csaba, MSZP-s önkormányzati képviselő. „Felnőtt éveim többségét itt
töltöttem, sok mindent láttam Kőbányán,
van összehasonlítási alapom. Szeretek
itt élni – mondta – de szomorúan megjegyezte, hogy Kőbánya nagyszerű adottságait nem tudta Kőbánya érdekében kiaknázni a jelenlegi vezetés.
A képességekhez, lehetőséghez mérten
gyenge teljesítményt láttunk, annak a kevés fejlesztésnek, ami van, egy részét még
az előző, szocialista vezetés kezdeményezte, készítette elő, másik része pedig,
még ha önmagában hasznos is, hiányzik
belőle a koncepció, nincs végiggondolva,
nem illeszkedik rendszerbe – magyarázta
a politikus. Fidesz-kormány, jobboldali
vezetésű főváros, fideszes többség a kerületben: nincs kire mutogatni – jegyezte
meg.

Ahol van is valami, kapkodást, fejetlenséget tapasztal Somlyódy, mint például
a Kis Pongrác telepen. A foglalkoztatást
és életszínvonalat javító lépésekről sem
sokkal jobb a véleménye. Az egy-két hónapos közmunkát ne nevezzük már valódi foglalkoztatásnak! – fakad ki. Olyan
befektetőket kellett volna idevonzani,
akik stabil megélhetést biztosítanak a kőbányaiak ezreinek. Ehhez minden feltétel
adott, kivéve az átgondolt városfejlesztési programot.

Fájó pont, hogy megtorpant a lakótelepek felújításának 2010 előtti lendülete.

Vannak pedig olyan területek és kerületek
Budapesten, amelyek a gazdasági nehéz-

ségek és a matolcsyzmus ellenére is
szépen fejlődtek – elég Angyalföldre
nézni. Kőbányát Somlyódy egyfajta
logisztikai- és tudásközponttá tenné,
a kerületbe vonzva magasan képzett
szakembereket és vállalkozásokat. A
kerületben van vasút, ipari park, közel a reptér, vagyis minden adott egy
modern, infrastrukturális központi
szerephez. Persze ehhez olyan vezetés
kellene, amelyik nem idegenkedik az
Európai Uniótól, hanem a legtudatosabban kihasználja a brüsszeli fejlesztési lehetőségeket és pénzeket.
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Közmeghallgatás
kérdőjelekkel

Kiderült, nincs érvényes környezetvédelmi engedélye a reptérnek
Még mindig több a megválaszolatlan kérdés a Liszt Ferenc repülőtér
működésének szabályszerűsége, és engedélyei körül. A környezetvédelmi hatóság emberei nemrég egy „eldugott” közmeghallgatáson
mismásoltak.
Tovább gyűrűzik a botrány a Liszt Ferenc repülőtér környezetvédelmi eljárása körül. Beszámoltunk már róla, milyen sok a panasz Kőbányán a reptérre:
nagy a zaj, nem a kijelölt légifolyosót
használják a gépek le- és felszálláskor,
és alacsonyabban repülnek a házak felett, mint az előírás.
Nemrég megismételt lakossági közmeghallgatást tartott Pestlőrincen a
környezetvédelmi hatóság. Erre a bíróság kötelezte őket, mert az előző
szabálytalan volt. Anélkül, hogy egy
meghívót is eljuttattak volna az érintett
kerületek lakóihoz, egy külső kerüle-

ti rendezvényen, jogászok gyűrűjében
„teljesítette” a hivatal a feladatot.
Nem adtak választ arra, hogy miért délelőtt, miért csak egy kerületben volt
közmeghallgatás, ellenben kiderült,
hogy a kiküldött értesítőket mind a reptérre postázták, nem az állampolgároknak. Többen emiatt ki is vonultak, és
bohóckodásnak minősítették a fórumot.
Néhányan tartottak csak ki, akik valahogy mégis megtudták: itt a helyük.
Őket a felvonuló hatósági emberek 40
percben fárasztották egy bevezetővel,
amelyben
paragrafus-felolvasással
igyekeztek mindenkit elrettenteni, a

rendezvényt érdektelenségbe fullasztani.
Végül záporoztak a kérdések. Kiderült,
hogy nincs érvényes környezetvédelmi
működési engedélye a reptérnek, ideiglenes van csak, de az sem szabályszerű.
De meglesz, ígérték. Már meg is büntették az üzemeltetőt, és bemondtak
egy akkora számot, amit akkor szokás
fizetni, ha gyorsan hajtunk az M 7-en.
Próbálkoztak még a jelenlévők több
kérdéssel, de válasz helyett csak ígéreteket kaptak: nem tudjuk, de megvizsgáljuk. A végen egy nyugdíjas hölgy
hozzászólása jellemezte legjobban a
hangulatot: „maguk nem környezetvédelmi hatóság, hanem reptérvédelmi”.
A négy órás semmit mondás után a hivatal emberei elégedett mosollyal távoztak a reptéri képviselők vállon veregetése közepette.

Kiadja a WEXFORD Bt. Főszerkesztő:: Sándor Györgyné Postacím:: 1191 Bp. Kossuth Lajos u. 50.
Tel.: 0670 304 4628 E-mail: info@magazinlapok.hu Nyomás: Ringier Kiadó Kft., Budapest,
Campona utca 1. www.ringier.hu Megjelenik havonta 40.000 példányban.
Következő megjelenés: 2013. december. A magazin tartalmát szerzői jogok védik!
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Korcsolya a lábra, téli
gumi az autóra

Kampányszagú
felújítási káosz
Egész Budapest hatalmas építési és közlekedési káosztól
szenved, mert zajlanak a kampány beruházások. Kőbánya
sem úszta meg: nem kevés
bosszúságot okoz az itt élőknek, hogy november elején
elkezdődött a 3-as villamos
vonalának felújítása. A Bihari
úton a jelenlegi egyvágányú
villamospályát kétvágányúvá
alakítják.
A Kőrösi Csoma Sándor úton
mindkét irányban a belső sávot
leszűkítették, a villamospótló
autóbuszok
végállomásának
kialakítása miatt pedig a Bihari
utat egyirányúsították a Jegenye utca és a Mázsa utca között
a Mázsa utca, illetve a Liget tér
felé, egészen a Kőbányai útig.
A villamosvágányok felújítása
idején számos időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell, szinte mindenhol
félpályán lehet közlekedni. A
beruházás jelentős káoszt hoz
a kőbányaiaknak: tovább tart
míg a gyerekeket elviszik iskolába-óvodába, vagy az is, hogy
beérjenek a munkahelyükre.
este pedig ugyanez vár rájuk
még egyszer.
Noha az amúgy üdvözlendő
rekonstrukció már három éve
elkezdődhetett volna, jó szervezéssel kisebb terhet jelentve
a helyieknek, a főváros és Kőbánya fideszes vezetése úgy intézte, hogy 3-as villamosvonal
felújítása 2014 végéig húzódjon el. A legtöbb szakasz átadása „természetesen” még a jövő
évi önkormányzati választások
előtt megtörténik.

Lehet spórolni használt vagy újrafutózott abronccsal, de a cserén nem szabad
Az enyhe ősz után hirtelen köszöntenek be a fagyok, ami sok autóst
meglephet. A téli gumik tapadása nedves és száraz úton sokkal jobb,
mint a nyárié, így ezeket használva könnyebb az autó irányítása, kisebb a balesetveszély.
„Az igazi rohamra akkor lehet számítani, amikor leesik az első hó” - mondta a Gumi Ambulancia Kft. munkatársa arról, megindult-e
már idén a téli gumicsere dömping. A cégnek
Kőbányán, a Maglódi úton van szervize, de a
város több pontján megtalálhatóak, és éjjelnappal nyitva tartanak.
„Akkor válik indokolttá a téli gumi, ha tartósan 7 Celsius fok alá esik a hőmérséklet, de mi
ajánljuk, hogy minél hamarabb cseréltessék át
a gumikat az autósok, nehogy meglepje őket a
rossz idő” – tette hozzá, megjegyezve: a gumik ára változó, az abroncsok minőségétől és
kategóriájától is függ.
A kisebb autókhoz szükséges, középkategóri-

ás gumikat használtan már 5-6 ezer forinttól is
meg lehet vásárolni, noha újonnan ezek darabja 9-10 ezer forint. Általában azonban 10-20
ezer forint egy-egy gumi, és a négy abroncs
árán túl az átszerelés 5-6 ezer forintos költségére is számítani kell.
Bevált módszer, hogy nem egyszerre cserélik
a négy gumit, mert nem számít, ha eltérő márkájú és típusú gumik kerülnek a két tengelyre,
csak tengelyenként kell egyezniük, és mindnek vagy télinek, vagy nyárinak kell lennie.
Olcsó megoldás a gumiabroncsok újrafutózása
is. Az így felújított abroncsok közel azonos
futásteljesítménnyel bírnak, áruk viszont alig
több mint fele egy új gumiénak.

Nem kötelező, de ajánlott
Ma Magyarországon - a fővárosi taxisok kivételével - nem kötelező, csak ajánlott
a téli gumi használata, ezért ha valaki nem megfelelő gumival okoz balesetet, sem
a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, sem a casco esetében nem kell számítania retorzióra, noha egyes biztosításoknál feltétel lehet az évszaknak megfelelő
gumi használata.

Mérlegeljen!
Féktávolság
Nyári abroncs
Nedves úton 80km/óráról 40 méter
Havas úton 50 km/óráról 63 méter

Téli abroncs
34 méter
32 méter

KŐBÁNYAI MAGAZIN
SZOLGÁLTATÁS
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20-5327823
RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ablakra,
erkélyre. Előtető lakótelepi erkélyre is. Erkélybeépítés, korlát
felújítás festéssel, üvegezéssel is.
Egyéb lakatosmunkák-javítások.
Tel.: 284-2540, 06-70-209-4230
FESTÉS - MÁZOLÁS - TAPÉTÁZÁS
GYORS KEZDÉS, RÖVID HATÁRIDŐ. GIPSZKARTONOZÁS. TEL.:
0630 5686255
Hagyományos színes televíziók
javítása. Kitűnő Panasonic TV eladó. Ugyan itt: történelemoktatás, érettségire felkészítés középiskolai tanár által. Tel.: 292 54 29,
06 30 9000 532
SZABÓ FATELEP! Tűzifa akció!
AKÁC gurigába: 2200 Ft/q, TÖLGY
gurigába: 2100 Ft/q valamint
VEGYES 2050 Ft/q. Igény szerint

hasogatva. Szállítás H-Szombat:
7 órától 17 óráig. Tel.: 06 70 326
15 84
EGÉSZSÉG
AZ ÁRUHÁZ PATIKA AJÁNLATA:
Safeguard antibakteriális szappan (80 g) 99 Ft, AquaClean felnőtt fogkefe 99 Ft, Cynex ajakápolók többféle ízben 99 Ft,
Camea tusfürdők (250 mg) 249
Ft. 1191. Bp., Kossuth tér 4-5.
(Áruház sarkán). Nyitva: H-P-ig
8-19 óráig, Sz.: 8-13 óráig.
INGATLAN
ELADÓ – KIADÓ INGATLANOKAT
KERESEK - KÍNÁLOK A KERÜLETBEN. AJÁNLATOK : www.ilonalak.
hu TEL: 06-20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS!

művezetői Szaktanfolyamok:
(GKI képzés) árufuvarozóknak,
autóbuszvezetőknek.
(20)
248-4700.
Vállalkozáshoz:
Árufuvarozó, Autóbuszos, Taxis vállalkozói tanfolyamok.
Gépjármű ügyintézői tanfolyam, ADR képzés. (20) 9384663,
(1)261-0078,
www.
fuvinfoiroda.hu
Angol és Olasz nyelvoktatás
kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra
felkészítés. Kedvezményes óradíjak. Tel.: 06-30-858-1068.
DOBOKTATÁS Kispest központjának közelében, jól felszerelt
stúdióban, gyors eredménnyel
a Dobos Magazin szaktekintély
munkatársánál. Tel.: 06-30-4957470

OKTATÁS
Állásvállaláshoz: Targoncavezető, Emelőgépkezelő, Földmunkagépkezelő
tanfolyamok, (20) 424-4843. Gépjár-

MATEMATIKA ÉS FIZIKA TANÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE. KERÜLETBEN
HÁZHOZ MEGYEK. TEL.: 06 70
20 14 228

hirdetés

15

ÁLLÁS
Gépkezelőket, csomagolókat
keresünk 3 műszakos munkarendbe Budapest melletti
telephelyre. Kőbánya Kispestről, Határ útról a bejárás céges
busszal megoldott. Érd.:0670-342-1653
Önéletrajz:
toborzas@s-forras.hu
RÉGISÉG
KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET!
XIX. KERÜLET NÁDASDY U.
158. KIEMELTEN MAGAS ÁRON
VÁSÁROLUNK
FESTMÉNYEKET, PORCELÁNOKAT, ÓRÁKAT,
EZÜSTÖKET,
ARANY
ÉKSZEREKET,
CSILLÁROKAT,
SZŐNYEGEKET, PÉNZÉRMÉKET,
KITÜNTETÉSEKET, ZONGORÁKAT, BÚTOROKAT. MINDENFÉLE LAKBERENDEZÉSI TÁRGYAT,
HAGYATÉKOT KIÜRÍTÉSSEL IS.
HÍVJON VAGY JÖJJÖN EL HOZZÁNK, KÉRÉSÉRE DÍJTALANUL
KISZÁLUNK 1 ÓRÁN BELÜL.
H-V-IG, 10-18 ÓRÁIG.
MOBIL: 06 30 324 4986

www.magazinlapok.hu

