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Tisztelt Kőbányai Polgárok! Kedves Olvasók!

Kőbánya, az élő város

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

arról, hogy egységes kerületi arculatot 
vezetünk be. Otthonunk új szimbólu-
mának alapja az X, kerületünk jele. Az X 
maga Kőbánya, azaz Budapest mértani 
közepe! Színes és szerethető. Kőbánya, 
az élő város. Új jelképünket elsőként a 
Szent László Napok keretében mutatjuk 
be, rendezvényünk kellékein már új ar-
culatunk elemei lesznek felfedezhetőek.

Ünnepünk Szent László téri helyszíne 
az elmúlt napokban valósággal újjászü-
letett. Az elöregedett bokrok helyett új 
gyepet telepítettünk és színes virágokkal 
ültettük be az újonnan kialakított ágyá-
sokat. A buszmegállóba esőtől védett, 
fedett utasvárót építettünk és új térbur-
kolattal rendeztük a környezetét. Új pa-
dokat telepítettünk és fákat is ültettünk. 
Így szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy 
a kőbányai utasok közösségi közlekedése 
komfortosabb legyen.

Városközponti terünk centrumában 
szobrot állítottunk annak az építésznek 
a tiszteletére, akinek kerületünk büsz-
keségét, a Szent László templomot kö-
szönhetjük. Lechner Ödön halálának 
100. évfordulóján avattuk fel új köztéri 
szobrát gyönyörű alkotása előtt. A szo-
bor  Kőbánya összefogásának igazi jel-
képe, hiszen a tervezéstől a kivitelezé-
sig a szobor készítésének minden fázisa 
kerületünkben valósult meg. Az alkotó 
Zsemlye Ildikó, Munkácsy-díjas kőbá-

A POLGÁRMESTER LEVELE 

Június Kőbányán. Azt is mondhat-
nám, hogy június Kőbánya hónap-
ja. Az év legnagyobb rendezvényére, 

kerületünk ünnepére, a Szent László 
Napok-ra készülünk. Pontosítanom kell, 
nagyon készülünk! Az idei rendezvény-
sorozat hagyományainkat ápoló és még-
is új lesz. A közelmúltban döntöttünk 

nyai szobrászművésznő, a szobor a kőbá-
nyai Szabó Öntészeti Kft. műhelyében 
készült, az emlékmű környezetét pedig 
egy Ybl-díjas tájépítész, Andor Anikó 
tervei alapján alakítottuk ki. Hatalmas 
érdeklődés mellett, a Lechner család 
tagjainak és neves vendégeknek a rész-
vételével avattuk fel a szobrot. Legyünk 
büszkék rá! Tartsuk szem előtt Lechner 
életútját és mutassuk meg másoknak is, 
hogy a megálmodott cél kellő felkészült-
séggel, hivatástudattal, tenni akarással, 
összefogással elérhető. Csak ez adhat 
Kőbányának is jövőt! 

Szép és örömteli 
júniusi napokat kívánok!

„Kőbánya a legszebb! Nekünk, kőbánya-
iaknak különösen igaz ez a mondás, de 
tehetünk azért, hogy még szebb legyen. 
A Kőbányai Önkormányzat mindent 
megtesz annak érdekében, hogy szebbek 

legyenek a közterületek és maximálisan 
támogatja azokat a lakossági kezdemé-
nyezéseket, amelyektől még szebb, barát-
ságosabb, virágosabb arcát tudja mutatni 
Kőbánya minden embernek.”

Háromszáz kőbányai lakó, illetve lakóközösség mintegy négymillió forint érték-

ben kapott virágpalántákat és fi atal díszcserjéket a Kőbányai Önkormányzattól.

MÉG SZEBB LESZ KŐBÁNYA
Virágot mindenkinek!

Ezt mondta Kovács Róbert, Kőbánya 
polgármestere azon a dísznövényosztá-
son, amelynek keretében a környezetük-
re igényes lakók és lakóközösségek az 
önkormányzati képviselők, a Kőkert és 
a polgármesteri hivatal munkatársainak 
segítségével kaptak virágokat, sövény- és 
díszcserjéket. A lakók az önkormány-
zat, pontosabban a Környezetvédelmi 
Bizottság által meghirdetett pályázat 
keretében korábban igényeltek dísznö-
vényeket egy-egy konkrét terület (kert, 
utcarész, közös terület) szebbé tételéhez, 
s a bizottság döntése szerint szinte min-
denki meg is kapta a növényeket. 

Havasi Istvánné és férje egy Harmat utcai társasház előkertjéhez válogat fi atal 
fagyalokat. Mellettük világos széldzsekiben Radványi Gábor alpolgármester segít

Kovács Róbert polgármester is részt vett 
a sok ezer virág kiosztásában

Sok száz gyermek és család remekül 

szórakozott a Bárka hagyományos 

családi napján. A Kőbányai Önkor-

mányzat ezzel a rendezvénnyel is a 

családok fontosságát és támogatását 

hangsúlyozta.

A Bárka munkatársai és a Kőbányai 
Önkormányzat ismét kitettek ma-

gukért. Az önkormányzat ismét jelentős 
támogatást adott, hogy a rosszabb szo-
ciális helyzetben lévő gyermekek töb-

CSALÁDI NAP MEGLEPETÉSEKKEL
Vidám utazás a Bárkában

bet kapjanak az élet napos oldalából és 
vélhetően az „időjárásfelelőssel” ugyan 
nem egyeztettek a szervezők, de az égi-
ek – látva a sok vidám embert – a ren-
dezvény idejére elhalasztották a beígért 
májusi esőzuhanyt. 
A Némethné Lehoczki Klára vezette 
Bárka munkatársainak és a Szent Lász-
ló Gimnáziumból érkezett 70 önkéntes 
segítő diáknak köszönhetően jól szer-
vezett vetélkedőkön, kézműves foglal-
kozásokon, és az ugyancsak ingyenes 
játékparkban hatalmas, közös játékon 
vehettek részt a gyerekek és kísérőik. 

A lovaglási lehetőségtől az óriás labdás 
„utazásig” rengeteg meglepetés várta 
a vendégeket, akik a mindenki számára 
ingyenes rendezvényen zsíros kenyeret, 
üdítőt, sőt, néhány – a nyugdíjasklub 
tagjai által sütött – fi nomságot is kaptak.    

...és Réthelyi Miklóssal,  

a magyar UNESCO bizottság elnökével

A Lechner szobor alkotójával, 

Zsemlye Ildikó Munkácsy díjas kőbányai 

szobrászművésznővel...

ÚJRA BIZALMAT KAPOTT 
KOVÁCS RÓBERT
Eddigi munkája elismeréseként egy-
hangúlag szavazott bizalmat Kovács 
Róbert polgármesternek a Fidesz kő-
bányai szervezete június 12-i ülésén. 
A kormánypárt X. kerületi szervezete 
Kovács Róbert személyében lát ga-
ranciát arra, hogy Kőbánya fejlődése, 
megújulása, szépülése folytatódjon.
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Kőbánya új arculattal, új, korszerű 
sportcentrummal és új előkertek-
kel gazdagodik, valamint több 

rendőr vigyáz a rendre – többek közt ez 
is kiderült a legutóbbi testületi ülésen.  

Városunk sokkal biztonságosabb, 
mint néhány évvel ezelőtt – ez derült ki 
dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitány érté-
keléséből. A elmúlt évben a regisztrált, 
azaz bejelentett bűncselekmények száma 
nem érte el a 4800-at, egy évvel koráb-
ban még öt és fél ezer közelében volt ez a 
szám – ha azt vesz-
szük alapul, hogy 
jelentősen nem nö-
vekedett a be nem 
jelentett esetek szá-
ma, akkor ez több 
mint 10 százalékos 
csökkenést jelent 
(Ahogy egyik kép-
viselő megjegyezte 
tréfásan: már csak 
tartani kellene ezt 
a tendenciát és ak-
kor Kőbánya 9 év 
múlva bűntelen 
lenne…). A rend-
őrségi statisztikák  
persze csak akkor érnek valamit, ha az 
emberek ténylegesen éreznek változá-
sokat.  Óhegyen állítólag volt hatása a 
lakossági fórumokon és a testületi ülé-
seken is elmondott panaszoknak: sokkal 
gyakrabban fordul elő járőr és a bizton-
ságérzet is jobb lett a területen. A kép-
viselők egy része változatlanul a közte-
rületi kamerákban bízik, ám a meglévők 
áthelyezését, illetve mozgó kamerák fel-
szerelését is megemlítették. A rendőrka-

pitányi beszámolóban szereplő adatokról 
még annyit, hogy ezek szerint a lopások 
száma nem változott észrevehető mér-
tékben, a rablások és rongálások szá-
ma jelentősen csökkent, ám 2013-ban 
a leglátványosabb és érezhető javulás a 
gépkocsifeltörések esetében mutatkozott 
(561-ről 354-re mérséklődött).  

Ahogy azt már lapunk előző oldalain is 
látták, olvasták, Kőbánya új arccal jelenik 
meg a jövőben. Kovács Róbert polgármes-
ter előterjesztésében az alapelem látható, 

a többi, az önkor-
mányzatot és intéz-
ményeit megjelenítő 
„logót”, jelképet, 
jelzést ennek meg-
szavazását követően 
dolgozzák ki a szak-
emberek. Somlyódy 
Csaba szerint ugyan 
teljes arculati terv-
vel kellett volna a 
testület elé hozni az 
anyagot, ám Kovács 
Róbert polgármes-
ter elmondta, hogy 
a modern alapelem 
elfogadtatására ép-

pen azért van szükség, hogy a többihez is 
megkapják az engedélyt. 

A képviselők egyhangúan megszavaz-
ták az iskolafenntartó KLIK jövő évi tá-
mogatását is: a Kőbányai Önkormány-
zat az elmúlt évben és idén is 25 millió 
forinttal támogatja a kőbányai gyere-
kek sportolását, oktatási színvonalának 
fenntartását és iskolaszerek vásárlását. 
A képviselők az előző évi elszámolást is 
kritika nélkül elfogadták, noha a beszá-

TESTÜLETI ÜLÉS – RENDET VÁRTAK…
Támogatások – mindenki számít

TÁJÉKOZTATÓ 

Igazgatási szünet a hivatalban 
A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a Képviselő-testület 10/2014. (III. 24.) ön-
kormányzati rendeletében 2014. július 14-étől 2014. augusztus 8-áig igazgatási 
szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás az 
alábbiak szerint alakul:
2014. július 21. és 2014. augusztus 1. között az ügyfélfogadás a Hivatalban 
szünetel.
Az anyakönyvi ügyekért felelős szervezeti egység hétfőn 14.30 órától 17.30 órá-
ig, szerdán 8.00 órától 16.00 óráig, valamint pénteken 8.00 órától 11.30 óráig 
ügyeletet tart.
2014. július 14. és 18 közötti, valamint a 2014. augusztus 4. és 8. közötti időszak-
ban a Hivatal anyakönyvi ügyekért felelős szervezeti egysége és az Ügyfélszol-
gálat hétfőn 14.30 órától 17.30 óráig, szerdán 8.00 órától 16.00 óráig, valamint 
pénteken 8.00 órától 11.30 óráig
ügyeletet tart.
A Hivatal többi szervezeti egysége szerdán 8.00 órától 16.00 óráig tart ügyfél-
fogadást!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kőbányai Közterület-felügyelet a feladatait az 
igazgatási szünet alatt folyamatosan ellátja!

KARBANTARTÁS MIATT…

…AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2014. 
június 30-ai és 2014. július 1-jei zárva tartásáról.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2014. június 
30-án szerver karbantartási munkálatok, 2014. július 1-jén Köztisztviselők Napja 
(munkaszüneti nap) miatt zárva tart, nevezett napokon a Hivatalban ügyfélfo-
gadás nincs!
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

moló sok, a KLIK részéről elkövetett ad-
minisztrációs hibát tárt fel. 

A képviselők döntése értelmében több 
mint 17 millió forinttal támogatja a Kő-
bányai Önkormányzat azokat a panel-
programban résztvevő lakástulajdonoso-
kat is, akik a korszerűsítéshez korábban 
kaptak helyi támogatást, ám a szerződé-
sek módosulása miatt különösen nagy 
teher lenne számukra a visszafi zetés. A 
döntés értelmében az önkormányzati se-
gítség a tőketörlesztésre vonatkozik. 

Ötven millió forintos hozzájárulást 
szavazott meg a testület az önkormány-
zati, Törekvés pályán megvalósuló fej-
lesztéshez. A Ferencvárosi Torna Club 
összességében fél milliárd forint értékű 
felújításra és pályaépítésre vállalkozott 
(a női focicsapatuknak ez lenne a törzs-
helye), ehhez kérték a beruházás értéké-
nek tíz százalékát. Ellenzéki aggályokra 
Révész Máriusz, a Kulturális, Oktatási 

és Sport Bizottság elnöke azt mondta, hogy 
ez egy nagyon szerény önrész ahhoz képest, 
hogy egy több milliárdot érő, modern, min-
den kőbányainak sportolást ígérő létesít-
ményt nyernek az üzleten – összesen négy 
pálya és a kiszolgáló létesítmények építése 
szerepel a tervekben. 

A kerület további szépítését, rendezettebb, 
élhetőbb környezet kialakítását támogatja 
a testület azzal az öt millió forinttal, ame-
lyet – vissza nem térítendő – támogatásként 
adnak az egységes, rendezett előkertet építő 
lakóközösségeknek (a témáról bővebben ol-
vashatnak a 12. oldalon). 

A képviselők döntöttek a kerületi sportéle-
tet, az oktatást, valamint a civil szférát és a 
lelki életet segítő szerveződések támogatásá-
ról is (a nyertes pályázók listáját lapunk 14. 
oldalán találják).

Július 1-től várhatóan újabb 17 rendőr teljesít 

majd szolgálatot Kőbányán – ezt dr. Gyetvai Tibor 

rendőrkapitány jelentette be, hozzátéve, hogy 

az új csapat tagjai főleg közterületi, gyalogos 

szolgálatot látnak el, közűlük többen Újhegyen 

járőröznek majd. 

A képviselő-testület több oktatási intéz-

mény vezetőjére is javaslatot tett. Változás 

sehol sem történt, a pedagógusok és a gye-

rekek támogatását is élvezik a régi-új veze-

tők: a Kőbányai Pedagógiai Szolgálatot to-

vábbra is Herczeg Katalin irányítja majd, a 

Szervátiusz Jenő Általános Iskola igazgatója 

ezután is Demeter Antal lehet, a Szent Lász-

ló Általános Iskolát változatlanul Menyhárt 

Sándor irányíthatja, míg a Széchenyi Álta-

lános Iskola vezetését újra Sándor Zoltán-

ra bízná a testület. (Utóbbi kinevezéséről a 

KLIK a testületi ülés után dönt, s emiatt az 

egyik ellenzéki képviselő nem is tudott az 

igazgató támogatása mellett dönteni…

A testületi ülés két 
témájával kapcso-

latban is kevesellte a 
biztonságot Tóth Ba-
lázs. A képviselő sze-
rint a rendőrkapitány 
beszámolójában sok 
szép adat szerepel, 
ám a valóságban so-
kan elégedetlenek a 
rendőrség munkájá-
val. „A Kőbányai Ön-
kormányzat rengeteg 

pénzt költ a közbiztonság javítására és én 
nem gondolom, hogy ez megtérülne a va-
lós állapotok alapján. Nem mondom, hogy 
erről csak a kerületi rendőrök tehetnek, 
de az tény, ilyen felderítési aránytól nem 
várhatják el, hogy megnyugodjunk… Na-
gyon bízom benne, hogy a kerületi közte-
rület felügyelet megerősítése is láthatóan 
javít a közállapotokon.”
Tóth Balázs az immár Törekvés pályára ter-
vezett Fradi beruházásokkal kapcsolatban 
is több javaslatot terjesztett be, főleg azt 
szerette volna, ha az önkormányzat és az 
FTC megállapodásában konkrétan kikö-
tötték volna, hogy mikor, melyik pályát 
használhatják a kőbányaiak, mert a jelen 
formájában nem érzi elég erősnek a kő-
bányai érdekek védelmét. Mint mondta, 
Kovács Róbert polgármester ugyan nyug-
tatta a képviselőket e tekintetben, de Tóth 
Balázs úgy látja, sok részletben csak a be-
csületszó hitele marad garanciaként.  

VÉLEMÉNY
A BIZTONSÁG KEDVÉÉRT

Tóth Balázs 
(LMP)

Polgármesteri öröm: 
Nagyné Horváth Emília tanárnőt az 

önkormányzat felterjesztésére Pro Natura 
Emlékplakettel  tüntették ki 

A közbiztonság sok pénzt megér. A Kőbányai Önkormányzat idén is 19, a kerületben 
szolgálatot teljesítő rendőr albérletét támogatja fejenként havi 30 ezer forinttal

Orvosi rendelő felújítás
Változások a Zsivaj utcában 

Kedves Kőbányaiak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kőbányai  Önkormányzat beruházásában a Zsivaj 
u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújításra kerül, ezért 2014. június 7. és 2014. 

október 5. között ZÁRVA lesz.

2014. június 10. és 2014. október 3. között a rendelés a 1105 Bp., Bánya u. 35. I. 

emeleten (volt Adócsoport) kialakított ideiglenes rendelőben lesz.

A rendelő költözése miatt az alábbi orvosok rendelési ideje változik meg a követ-

kezők szerint:

Dr. Torbics Ferenc:   Dr. Kovács Béla:

Hétfő: 08-12 Kedd: 16-20 Hétfő: 16-20 Kedd: 08-12

Szerda: 16-20 Csütörtök: 08-12 Szerda: 08-12 Csütörtök: 16-20

Péntek: változatlan   Péntek:  változatlan

Dr. Szabó Endre:  Dr. Fejér Tibor

Hétfő: 16-20 Kedd: 16-20 Hétfő: 08-12 Kedd: 08-12

Szerda: 08-12 Csütörtök: 08-12 Szerda: 16-20 Csütörtök: 16-20

Péntek: 12-16   Péntek: 08-12

A többi háziorvos és a gyermekorvos kollégák rendelési ideje változatlan!
A rendelő telefonszámai változatlanok - 

Felnőtt Háziorvosi Rendelő: 261-8598; 262-7131; 260-4962

Házi Gyermekorvosi Rendelő: 262-2657

BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ



2014. JÚNIUS KŐBÁNYAI HÍREK6 7ÚJ ARCULAT ÚJ ARCULAT

Kőbánya nem csak Budapest 
geometriai központja, hanem 
talán legélhetőbb kerülete is, 

a természeti adottságoktól a kulturális 
sokszínűségen át a gazdasági életig. Fel-
sorolni is nehéz: a blues- és a rockzene 
otthona, országos hírű zeneiskolával, 
történelmileg is jelentős gyárakkal, itt 
van a főváros legnagyobb zöld parkja, de 
teljes zöldterülete is ennek a kerületnek a 
legnagyobb. Ó-hegye épp olyan magas, 
mint a Gellért, vagy a budai Vár-hegy. A 

KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK!

Bemutatkozik Kőbánya új védjegye
Sokszínű, dinamikus 

és lüktető – nem téve-

dés: ez Kőbánya. Aki 

nem itt él, el sem hi-

szi, akinek itt az ott-

hona, talán észre sem 

veszi: Kőbánya a vá-

ros egyik legélhetőbb 

kerülete. Megszoktuk, 

hisz benne élünk, pe-

dig sokszínűsége, lát-

ványa és egyes részei-

nek adottságai vetek-

szenek a legnépsze-

rűbb kerületek 

értékeivel. Ezek voltak 

Kovács Róbert polgár-

mester első gondola-

tai, amikor úgy dön-

tött: „újraöltözteti” a 

kerületet, leszámol az 

évtizedek óra rárakó-

dott negatív sztereo-

típiákkal. A Szent 

László napon debütál 

a kerület új logója.  

„Ahol az ember lakik, megszokja, a 
különleges érték is természetessé 
válik, nem feltétlenül veszi észre. 
Máshol csak a szép dolgok tűnnek 
fel, így az megragad, míg a lakhe-
lyünkön minden kavicsot, kevésbé jó 
és kevésbé szép dolgot is ismerünk, 
ami gyengíti az összképet” – mondja 
Bujtás Attila, reklámszakember, vá-
rosmarketing szakértő. Szerinte az 
első, hogy újra felfedezzük a környe-
zetünket, aztán már értékelni fogjuk, 
és büszkeséggel tölti el az embert, 
hogy ide tartozik. „A jól ismert he-
lyek, szimbólumok új értelmet és 
értéket kaphatnak, ezek pedig befo-
lyásolják az értékrendünk alakulását, 
akár annyira, hogy soha nem gon-
dolkozunk az elköltözésről. Ha pedig 
megértjük és érezzük a város vezeté-
sének fejlesztési irányát, jövőképét; 
ha észrevesszük, hogy minden, ami 
változik, az értünk is történik, ak-

kor még erősebben, még hosszabb 
távra tudunk kötődni, azaz a gyer-
mekeink jövőjét is el tudjuk itt kép-
zelni. Egy előnytelen ruha és smink, 
a legszebb nő szépségét is elhomá-
lyosítja, ugyanez egy városra is igaz: 
meg kell találni azt a megjelenést, 
ami mindenki számára érthetően 
és elegánsan közvetíti a város vagy 
kerület stílusát, üzenetét, céljait, és 
a helyet ennek tükrében láttatja” – 
magyarázza a szakember. „A helyek, 
és azok szimbólumai részt vesznek 
személyes identitásunk alakításában 
is. Fontos vonatkoztatási pontjaink 
majd minden élethelyzetünkben. 
A helyidentitás segít tájékozódni és 
értékrendet ad. Az ismerős pontok, 
az azokhoz kötődő szimbólumok 
ismerete biztonságérzést keltenek 
bennünk, ezért pozitívan értékeljük 
ezeket. Úgy érezzük, hozzánk tar-
toznak, birtokoljuk azokat, részeivé 

válnak a személyes identitásunknak. 
Ha pedig egységesen egy helyi 
szimbólummal fejezzük ki és jelöljük 
mindazt, ami a kerületért és az ott 
élőkért történik, azok egyszerre tö-
megesen válnak felismerhetővé, és 
a fejekben össze is adódnak az ered-
mények” - mondja Bujtás Attila. „Ha 
egy lakóhely jelképei nem alkotnak 
egységet, legyen az rendezvény, in-
tézmény, szolgáltatás, vagy egy fej-
lesztés, akkor a túl sokféle impulzus 
elvész. Ha pedig ezek elvesznek, lát-
hatatlanná válnak az eredmények és 
a sikerek. Azaz szürkül a lakosokban 
a kerület imázsa, szürkül a helyiden-
titás, gyengül a kötődés. Ezért van 
szükség egy egységesen használt 
szimbólumra, egy logóra, egy arcu-
latra, ami tisztán közvetíti a kerületi 
identitását, üzeneteit és fejlődésé-
nek irányát”- teszi még hozzá a szak-
ember.

MIÉRT KELL ÉS FONTOS EGY EGYSÉGES ARCULAT?

Szent László templom, Zsolnay majolika 
kupolájával az ország harmadik legim-
pozánsabb egyházi épülete. Az a kerület, 
ahol a legtöbb metrómegálló van. Egy 
ezerszínű, tóval, patakkal és jórészt zöld 
tájakkal övezett kis ékszerdoboz, még 
sincs egy ezt tükröző megítélése. De 
mégis miért szerepel úgy a köztudatban, 
hogy a X. kerület leginkább egy gyárte-
lep? Az átutazók által látott forgalmas 
közlekedési csomópontokon túl ott van 
a kerület igazi arca, amit láttatni kell. A 
fejlődést, a pozitív változásokat, irányo-
kat érezni, érteni, hogy aztán az ember 
ne akarjon innen többé elmenni. Ezeket 
ismerte fel Kovács Róbert polgármester, 
mikor azt mondta: Kőbányát „újraértel-
mezi” annak érdekében, hogy az itt élők 
megértsék: ha ők értékelik lakóhelyüket, 
mások is meglátják azokat a kincseket, 
amiket Kőbánya rejt.

– Egy városrész képe nem magáért beszél?
– A feleségem szerint kétféle ember 
van: az egyik, aki már kötődik Kőbá-
nyához, a másik, aki majd fog. Maga a 
csoda, a szívünk közepe, de ránézésre 
tele van ellentmondásokkal. Kőbányá-
ra mindössze néhány főút vezet be és 
ki, pedig a kerület nagyon is nyitott, 
sokszínű világ, tele felfedeznivalókkal, 
meglepetésekkel. Elég csak letérni a for-
galmas főútvonalakról, a kerület máris 
„beszippant”. Amíg viszont mi, itt élők 
nem ismerjük fel, látjuk meg ezeket a 
fantasztikus adottságokat, másokat 
sem fog érdekelni, így nem is akarják 
megismerni. Amíg természetes, hogy 
az otthonunkat a mi ízlésünkre formál-
juk, csinosítjuk, hogy ott jól érezzük 
magunkat, ugyanilyen fontos, hogy a 
lakóhelyünket, a környezetünket is a 
sajátunkénak érezzük. Tudjuk: ami itt 

változik, épül, az értünk, kerületben 
élőkért is történik. 

– Az új városarculatban egy sokszínű, 
térbe hajlított X jelképezi mostantól Kőbá-
nyát. Ez a változtatás első szele?
– Elsőként az alapokat kell lefektetni, 
hogy abból alakítsuk ki kerületünk új 
arcát. A színes, vidám, szerethető Kő-
bányáét. Az új forma dinamikusan vál-
tozó, meglepő, és több dimenziója van, 
mint ahogy elsőre látszik. Akárcsak a vá-
rosrésznek és az itt lakóknak. Az X nem 
csak a kerület száma. Jelöli a „helyet”, 
Budapest mértani közepét és számunkra 
a „világ közepét”. Nagyon tetszett, ami-
kor valaki így írt erről a Facebookon: 
Indiana Jones is azt mondta, hogy min-
dig az X jelöli a helyet és a kincset.

– Egy új logó önbizalmat ad?

– Mindenképpen egy egységet, állandó és 
mindenütt felbukkanó képet, ami hozzánk 
köthető. Felhívja a fi gyelmet, megállunk 
talán egy percre és észrevesszük a változá-
sokat, vagy csak rácsodálkozunk egy-egy 
addig soha fel nem fedezett kincsünkre. 
Fontos, hogy a városban zajló események 
felújítások, beruházások, rendezvények, 
szolgáltatások ne elszigetelt jelenségeknek 
tűnjenek, hanem lássuk, hogy mindez a 
kerület munkájához köthető. Kőbánya 
értékét, megítélését szolgálják. Mert a 
napi rutinban elmegyünk a dolgok mel-
lett, természetesnek vesszük őket, legyen 
az útfelújítás, új közterületi illemhely, fü-
vesített villamospálya, vagy egy megszün-
tetett illegális szemétlerakó. Egyik zuglói 
barátom csodálkozott rá, hogy itt micsoda 
lendülettel változik minden, miközben itt 
élve sokkal nehezebben vesszük észre  eze-
ket. Nem értékeljük, mert nem is igazán 

érezzük, hogy a miénk, nekünk készült. 
Pedig az út első lépése a felfedezés, hogy 
aztán büszkék lehessünk rá. 
Sok minden történik, csak ezt kívülről 
néha könnyebb észrevenni, mint amikor 
folyamatában történnek az események. 
Talán ezért sem értékeljük eléggé, mi-
közben minden okunk megvan büszké-
nek lenni. Egy új védjegy rávezeti a kül-
ső szemlélőt is arra, milyen is Kőbánya 
és mit képvisel. És nem is feltétlenül az 
épületekre gondolok, hanem a megúju-
ló munkahelyekre, ahol az ipartelepek 
helyét a kutatás–fejlesztés központjai 
veszik át, vagy arra a sok-sok közösség-
re, szerveződésre, ami a városrészünket 
eggyé kovácsolja. Az emberek fi gyelnek 
egymásra, ők teszik Kőbányát igazán 
élhető, izgalmas, pezsgő közeggé. És át 
sem kell lépnünk a kerület határát, hogy 
mindent, ami kell, megkapjunk.

Kovács Róbert polgármester
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A „Kőbánya a kísérletező 
természettudományos 

oktatásért” nevű programot a 
Kőbányai Önkormányzat is 78 
millió forinttal támogatta, így 
összesen 281 millió forintot 
fordítottak Kőbánya, illetve az 
ország egyik legkorszerűbb 
tudományos-ismeretterjesz-
tő központjára.
„A múlt is kötelez bennünket, 
hogy támogassuk az inno-
vációt, a fejlődést, a szellemi 
sikereket, hiszen a kőbányai 
cégek világhírű fejlesztői és a 
gimnázium történelme is ala-
pot adott arra, hogy építsük 
a jelent és jövőt, a kőbányai 
fi atalok jövőjét. A várhatóan 
ezer mérnököt foglalkoz-
tató Bosch, az 53 vegyipa-
ri üzem és a többi modern 
ipari cég is lehetőséget ad 
a fejlődésre, ezért is jó tere-
pe a természettudományi 
oktatás korszerűsítésének a 
Szent László Gimnázium, il-
letve annak laboratóriuma. 
A Kőbányai Önkormányzat 
örömmel támogatta a labo-
ratóriumi fejlesztést, mert az 
ilyen típusú beruházásokban 
rejlik a jövőnk. – mondta Ko-
vács Róbert polgármester az 
új laboratórium átadásakor. 

Sárkány Péter, a gimnázium 
igazgatója – aki maga is fi zi-
ka-matematika tanár – úgy 
véli, a természettudományos 
tárgyak oktatásából kiveszett 
a gyakorlatiasság, a közvetlen 
élmények, a kísérletek hiá-
nyoznak. Az új laboratórium-
mal javítani lehet e tárgyak 
népszerűségét, hiszen a gye-
rekek az önállóan kísérletek 
révén szorosabb kapcsolatba 
kerülnek a tudománnyal. Az 
igazgató példaértékű együtt-
működésnek nevezte a KLIK, 
az önkormányzat és a gim-
názium összefogását, amely 
lehetővé tette a 280 millió 
forintos korszerűsítést. Az 
összeg feléből az infrastruk-
túrát fejlesztették, a többit a 
tanárok felkészítésére, okta-
tóprogramokra fordítják. 
A beruházásnak, illetve a 
programnak köszönhetően 
12 általános iskola diákjai öt 
éven keresztül rendszeresen 
használhatják a gimnázium 
új laboratóriumát, ezzel egy 
új, ugyancsak példaértékű 
tudományos, oktatási együtt-
működés  is elindul, amelynek 
a célja az alap- és középfokú 
oktatás összehangolása, a tu-
dásszint emelése. 

A kőbányai gyerekek és 
felnőttek mostantól 
egy olyan lehetőséggel 

gazdagodnak, amely a más 
kerületekben és települése-
ken nem ritka pályafelszá-
molások és egyesület-meg-
szűnések idején nagyon nagy 
érték. Az államtól a Kerületi 
Önkormányzat által átvett 

A KŐBÁNYAI FIATALOK  JÖVŐJE A TÉT

Új labor összefogással
Sikerrel zárul a TÁMOP‐3.1.3‐11/1‐2012‐0015 program. 
Ha ez nem sokat mondana önöknek, akkor eláruljuk a 
lényeget: a Szent László Gimnáziumban az önkormány-
zat, az iskolafenntartó és a gimnázium összefogásával 
létrehozták az ország egyik legkorszerűbb laborató-
ri umát. 

SPORTFESZTIVÁL  A KERÜLET PÁLYÁJÁN

Törekvések 
a Törekvésen

A legsportosabb város, 
vagy kerület címét – 
ha lenne ilyen – most 

már bizonyosan Kőbánya 
kapná. 

Ehhez nagyban hoz-
zájárult a Kőbányai Ön-
kormányzat és a Merkapt 
együttműködése is. Az or-
szágos szintű programmá 
vált Budapesti Nagy Sport-
ágválasztó rendezői, vagyis a 
Merkapt vezetői ezúttal egy 

Egyedülálló 
a Bajnokok Háza

olyan beruházással rukkol-
tak elő, amelyet a sportolók-
nak, az őket segítőknek és a 
sportújságíróknak találtak 

DR. GYÖRGY ISTVÁN FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES ROVATA

Egyenes úton az Éles sarkon

Kor-torna: a 
KESZE szépkorú 
sportolói kötél-

húzásban reme-
keltek – legyőz-
ték a mindenkit 

legyőző Kada 
sulicsapatát. 

Végre kísérletezhetünk… A laboravatáson résztvevő kerületi 
vezetők –  köztük Kovács Róbert polgármester és 
Burány Sándor országgyűlési képviselő – a  Keresztury diákjainak  
kémia és fi zika órájába pillanthattak bele Törekvés Sportcentrum ez-

után helyet adhat az iskolai 
versenyeknek, a diákolimpiai 
rangadóknak, a szabadidő-
sportnak és a Kovács Róbert 
polgármester által, a verseny 
köszöntőjében említett fél-
milliárdos fejlesztés révén a 
főváros egyik legnívósabb 
komplexuma jön létre. 

a 
ú 
-
-
-
t 
a 
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A hivatalos átadás után néhány héttel egy óriási iskolai 
sportverseny keretében vették birtokba a korábban MÁV-
tulajdonban lévő Törekvés Sportcentrumot a kőbányaiak. 
A kerület összes általános iskolája küldött csapatot a 
sportfesztiválra. 

Kőbánya ismét beírta magát a sport nagykönyvébe: az or-
szágban egyedülálló, de európai szinten is ritkaságszámba 
menő épületet avattak a kerületben, a Bajnokok Házát. 

sportújságíróknak találtak 

ki. A Sörgyár utcában egy a 
korábbi utcaképet ugyancsak 
rontó, félbehagyott építke-
zést vásároltak meg, illetve 
fejeztek be – az eredmény 
remekül sikerült. A sporthoz 
és az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó ötleteket támo-
gató Kőbányai Önkormány-
zat az építkezés hátterének 
adminisztratív akadályait 
hárította el, a cég pedig egy 
nagyon mutatós, Bauhaus 

A ”pályaavató” iskolai ver-
seny csak megmutatta, meny-
nyire hangulatos rendezvények 
sorozata indulhat el a régi-új 

törekvés pályán – az önkor-
mányzati törekvésnek megfe-
lelően az egészségtudatosság 
szellemében. A több sportági 

bemutatót – köztük az 
ország legjobb után-
pótlás nevelő egyesüle-
tének vívóbemutatóját 
– tartalmazó progra-
mot a Kihívás Napja 
(Challenge Day) alkal-
mából is rendezte az 
önkormányzat a kőbá-
nyai sportszervezetek 
segítségével.

Új fejezet nyílik a kerületi sportéletben. 
Kovács Róbert polgármester és csapata maximálisan 
támogat minden sportos Törekvést… 

A nyolcfordulós versenyen 1. a Kada Mihály Általános Iskola 
csapata, 2. Keresztury Dezső Általános Iskola, 3. Bem József 

Általános Iskola. Az első három helyett iskola sportszervásár-
lási utalványokat kapott ajándékba az önkormányzattól.

stílusú épülettel „viszonozta” 
az együttműködést. 

Az önkormányzat minden 
lehetőségét kihasználva segíti 
a tömegsportot, az utánpótlás 
nevelést és azokat az élsporto-
lókat, akikkel már akár meg 
is lehetne tölteni a Bajnokok 
Házát – fogalmazott az épület 
avató ünnepségén Kovács Ró-
bert, Kőbánya polgármestere, 
méltatva az önkormányzat és 
a Merkapt együttműködé-
sét. A Bajnokok Házába azo-
kat a sportolókat, edzőket, 
sportszakmai vezetőket és 
sportriportereket várják, akik 
külföldről, vagy vidékről ér-
keznek a fővárosi versenyekre, 
eseményekre és elengedhetet-
len számukra a nyugalom a 
pihenéshez, vagy a megfelelő 
háttér a felkészüléshez.

Dr. György István és 
Révész Máriusz a megnyitón

Kovács Róbert polgármester 
és a Bajnokok háza vezetői

„ELÉRTÜK AZT, AMIT „ELŐDEINK” 

EGY ÉVTIZED ALATT SEM TUDTAK! 

ÖNKORMÁNYZATUNK A NAPOKBAN 

VETTE ÁT A BIHARI ÚTI SPORTTELEPET... 

AZ INGATLAN ÁTVÉTELÉVEL 

KŐBÁNYA VAGYONA MILLIÁRDOS 

ÉRTÉKKEL GAZDAGODOTT”

FORRÁS: KOVÁCS RÓBERT FACEBOOK OLDALA

Jó hírt oszthatok meg 
önökkel: elkészült Kő-

bánya egyik legfontosabb 
csomópontja, az Éles sarok 
felújításának első üteme, 
amelynek köszönhetően a 
Jászberényi út csatlakozó 
szakaszán a Maglódi útig 
haladhatunk teljesen meg-
újult, sima aszfalton. Így a 
két éve felújított szakasszal 
együtt már a Rákosmentén 
található 526. utcáig újult 
meg az útburkolat, idén ta-
vasz óta pedig a Rákoske-
resztúri buszkorridor is se-
gíti a közösségi közlekedést 
választókat. Nyáron folytat-
juk a munkát, ekkor a 3-as 
villamos rekonstrukciójához 

kapcsolódóan a csomópont 
felhajtó rámpáját újítja föl 
a Fővárosi Önkormányzat, 
ősszel pedig sorra kerül a le-
hajtó rámpa, a fölső, sörgyár 
melletti útpálya, illetve az 
addigra füvesített villamos-
vágányokkal gazdagodó 
Kőrösi Csoma Sándor út asz-
faltburkolata is. 
Kőbánya egyik legforgal-
masabb útját, csomópont-
ját tehát teljesen felújítjuk, 
bízom benne, hogy az elké-
szül rész kárpótolni fogja az 
erre közlekedőket a munká-
latok során tapasztalt kelle-
metlenségekért. Mint arról 
már többször beszámoltam 

önöknek, számos halaszt-
hatatlan feladat várta a vá-
rosvezetést, ezért most sok 
felújításon dolgoznak a ke-
rületben; a 3-as villamos és 
az Éles sarok mellett a Sibrik 
Miklós úti felüljáró felújítá-

sát is megkezdtük tavasszal. 
Időközben megkezdtük a 
3-as villamos Bihari utcai sza-
kaszának felújítását is, ahol 
jelentősen növekszik majd 
a vonal kapacitása, hiszen 
kétvágányúra bővítjük Bu-
dapest utolsó egyvágányú 
villamos szakaszát, amely a 
vonal szűk keresztmetszet-
ének számított eddig. Itt 
július első feléig dolgoznak, 
a Kőrösi Csoma Sándor úton 
pedig várhatóan szeptem-
ber elejétől utazhatunk újra 
villamossal a felújított, füve-
sített vágányokon. A füves 
szakasz átadása szeptember 
elejére várható.

Almássy Kornéllal, a BKK Közút Zrt.
 vezérigazgatójával a helyszíni bejáráson
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A Kőbányai Önkormányzat kiemelt fi -
gyelmet fordít a kerület lakosságszá-

mának alakulására, ezért születési támo-
gatás elnevezéssel anyagi hozzájárulást 
nyújt a gyermekek születéséhez, ezáltal 
is ösztönözve a gyermekvállalást.
Születési támogatásra az a 2013. de-
cember 31. után született gyermek 
jogosult, aki Budapest Főváros X. ke-
rület közigazgatási területén lakóhely-
lyel rendelkezik, és akinek a családi 
pótlékra jogosult szülője, törvényes 
képviselője a gyermek születésekor 
és a kérelem benyújtásakor is a X. 

kerület közigazgatási területén ren-
delkezik lakóhellyel, továbbá életvi-
telszerűen itt tartózkodik, valamint 

akinek részére Start-számlát nyitot-
tak. A születési támogatás összege 
10.000 forint, amelyet az Önkormány-
zat a gyermek részére megnyitott 
Start-számlára utal át. 
A kérelemhez mellékelni kell a gyermek 
születési anyakönyvi kivonatának a má-
solatát; a szülő, törvényes képviselő és 
a gyermek személyi azonosítóját és lak-
címét igazoló hatósági igazolványok 
másolatát; a Start-számla megnyitását 
igazoló dokumentumot. 
A kérelmet a gyermek születését követő-
en egy évig lehet benyújtani.

TÁJÉKOZTATÓ SZÜLETÉSI TÁMOGATÁSRÓL

ÖRÖMÜNNEP – FŐLEG GYEREKEKNEK

A gyerekek városa
Az Újhegyi Mély-tó partja a hatalmas, színes rendezvényekhez is kitűnő 
helyet ad – ezt bizonyította a Kőbányai Önkormányzat által támogatott 
gyermeknapi rendezvény, amelyen több ezer gyermek és felnőtt vett részt. 

Kőbánya a gyermekek városa is. 
Noha növekszik a szépkorú la-
kók száma, a legfi atalabbak is 

gyarapodnak – és ők is nagyszerű tel-
jesítményt nyújtanak. No meg szeretik 
Kőbányát… Van, aki az itteni barátai 
miatt, van, aki az óvónéni, vagy a kö-
zeli cukrászdában kapható fi nomságok 
miatt, de a lényeg, hogy a lurkók is 
szeretnek itt élni és ezt nagyszerűen ki 

Nyertes rajzpályázatok: 
22 – Ludman Kira Noémi – Rece-Fice Óvoda, Piros Csoport 

27 – Phan Chau Giang – Rece-Fice Óvoda, Zöld Csoport 

136 – Marton Réka – Manóka Óvoda, Sárga Csoport 

192 – Forgács Melinda – Kertvárosi Ált. Isk. 3. osztály 

285 – Horváth Nikolett – Szent László Ált. Isk. 7/a 

286 – Schwanberger Fruzsina – Szent László Ált. Isk. 7/a 

291 – Kasztovszky Anna – Szent László Ált. Isk. 7/z 

295 – Bodnár Krisztina – Janikovszky Éva Ált. Isk. 7/B 

343 – Nagy Bernadett – Janikovszky Éva Ált. Isk. 8. osztály 

349 – Bodnár Enikő – Janikovszky Éva Ált. Isk. 7/B 

Közönségdíjas: Máté Viktória 

is tudják fejezni. A városunkat szerető 
kis kőbányaiak alkotásaiból készült az 
a könyv, a „Kőbánya az én városom”, 
amelynek díjkiosztója tette fel a koro-
nát az idei gyermeknapi rendezvényre. 
Az alábbiakban olvashatják, hogy a ko-
rábban Kőrösiben kiállított művekre 
mennyi sza-
vazat érke-
zett, hiszen 
a zsűri elő-
vá logatá sa 
után a né-
zők szava-
zata is dön-
tött, hogy ki 
érdemli az 
elismerése-
ket a 800(!) 
pályázó kö-
zül. 
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Kőbányai színek és formák

Színpadra várva: karatékák és táncosok

A polgármesternek is 
tetszett a produkció...

Noha sokan voltunk, 
mindenki jól szórakozott

k, 
t

Ingyen 
vattacukor...

A „Kőbánya az én városom” rajzpályázat 
díjazottjai a díjátadóval, 

Kovács Róbert polgármesterrel

A kőbányai gyerekek 
könyvét a kerület első 
embere, Kovács Róbert 
dedikálja  
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A Kőbányai Önkor-
mányzat jövőre anya-
gilag is támogatja, 

hogy a kerületi kutyatartók 
iskolába vihessék kedvencei-
ket – ezt a II. Kőbányai Ku-
tyafesztiválon ígérte Kovács 
Róbert polgármester, abban 
az esetben garantálva a meg-
valósítást, ha az októberi vá-
lasztások után is ő lesz a város 
vezetője… 

Kőbánya előzött… Míg 
Budán egyszer volt kutyavá-
sár, a városunkban már má-
sodik évben rendezték meg 
a Kőbányai Kutyafesztivált. 
És ez még nem minden: a 
versenyre nevező majd más-
félszáz kutyus és a gazdik lel-
kesedése azt mutatja, hogy a 
Kovács Róbert polgármester 
ötlete alapján megvalósított 
rendezvénynek nagy jövője 
van. A nemzetközi bírókkal 
megerősített kutya-szakértő 
közönség rendkívül színes 
„felhozatalt” láthatott a fél 
kilós törpéktől a 70 centis 
marmagasságúakig, a men-
helyről mentett, játékos csa-
ládtagoktól a világversenye-
ket nyerő gazdi büszkeségéig. 
A versenyek között remek 
kutyás programokkal, a 

RANGOS VERSENY, REMEK RENDEZVÉNY

II. Kőbányai Kutyafesztivál

2014. JÚNIUS

II. KŐBÁNYAI KUTYAFESZTIVÁL KUTYASZÉPSÉGVERSENY 

2014 KATEGÓRIA-GYŐZTESEI: 
 Fajtatiszta – kistestű: I.  Murvai Edit, Kudzso
 Fajtatiszta – közepes: I. Pálfi  Brigitta, Morisz
 Fajtatiszta – nagytestű: I. Markl Dominika, Jose
 Nem fajtatiszta – kistestű: I. Debreceni Zsuzsa, Sziszi
 Nem fajtatiszta – közepes: I. Kovács Lívia, Jenna
 Nem fajtatiszta – nagytestű: I. Tóth Ágnes, Szellő
 Gyermek-kutya páros: I. Mészáros Nóra, Happy
 Fiatal felvezetők: I. Talum Kata, Picur

A Kutyaszépségverseny abszolút győztese: Murvai Edit, Kudzso

Közönség díj: Mészáros Nóra, Happy
Külön díj: Simon Károly, Hunor 

MEGOLDOTTUK
A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM

Lakossági fórumon, illetve 
egyéni beszélgetés alkal-

mával is több lakó említette, 
hogy a Kápolna téren a kör-
forgalom kialakítását, illetve 
útfelújítás követően nem fes-
tettek gyalogátkelő helyet. 

A Kőbányai Önkormányzat 
a panaszokat hallva gyorsan 
intézkedett, egyeztetett a 
BKK illetékeseivel és az admi-
nisztrációs akadályokat na-
gyon rövid idő alatt leküzdve 
felfestették az új zebrát, így 
most már mindenki biztonsá-
gosabban kelhet át az úton.

JELENLÉT ÉS FELLÉPÉS

A közelmúltban értesül-
hettek róla: a Kőbányai 

Önkormányzat jelentősen 
megemeli a kerületi közterü-
let-felügyelet létszámát. A fel-
ügyelőket már most is hívhat-
ják éjjel-nappal, hiszen 24 órás 
ügyeletben, gyakran a rend-
őrökkel közös járőrszolgálat-
ban próbálják visszaszorítani a 
bűnözők ténykedését. K. Kon-
rádtól, aki a Kelemen utcában 
lakik a közelmúltban kaptunk 
levelet, amelyben egy korábbi 
bejelentését követő lépésről, 
pontosabban határozott fellé-
pésről számol be és köszöni az 
illetékesek segítségét.
„Különösen elégedett vagyok 
ifj . E.B. és kollégái által nyújtott 
teljesítésekkel. Személyesen ta-
lálkoztam este a felügyelőkkel, 
akik rendezett öltözékükkel is 
jó benyomást keltettek. Azok az 
autósok, akik akkor szabálytala-
nul várakoztak az Egészségház 
közelében, azonnal elhajtottak, 
amint észrevették a láthatósági 
mellényes felügyelőket… A te-
lefonos bejelentést követően 
azonnal intézkedtek elhullott 
állatok eltávolításáról is,… va-
lamint a közterületen illegáli-
san elhelyezett hulladékot is 
24 órán belül elszállíttatták a 
helyszínről… Csak köszönetet 
tudok mondani Kovács Róbert 
polgármester úrnak a segítő 
hozzájárulásért.”

Ö

ÉGIG ÉRŐ ALKOTÁS
Új szobor a megújuló Kőbányán

„A szobor megállít és emléke-
zésre hív. A Lechner családra, 
akiknek hajdan Kőbányán 
voltak téglagyárai…, akiknek 
a műhelyéből kerültek ki a 
kor legmívesebb mázas ma-
jolikái, terrakotta kerámiái… 
Ez meghatározta az egyik 
legnagyobb magyar építész 
gondolkodását is, amely Kő-
bánya arculatának alakítását 
is jelentősen alakította… A 

Kőbánya új szobrot, új főteret, új szimbólumot kapott. Az önkormányzat előtti téren, alig 
néhány méterre egyik alkotásától, a Szent László plébánia-templomtól, felavatták az 
egyik legnagyobb magyar építész, Lechner Ödön szobrát .

A Kőbányai Önkormányzat 
képviselő-testülete 5 millió 

forintos, vissza nem térítendő 
támogatást nyújt lakóközössé-
gek részére a lakóépületek elő-
kertjeinek egységes arculatú 
kialakításához. (A pályázat út-
ján elnyerhető támogatás fel-
tételeit a Kőbánya környezeté-
nek szépítéséről szóló 4/2014. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet 
határozza meg.)
A pályázaton részt vehetnek 
a X. kerület közigazgatási te-
rületén fekvő társasházak, va-
lamint lakásszövetkezetek, ha 
hiánytalanul kitöltött Pályá-
zati adatlapot nyújtanak be 
a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán (Szent László 
tér 2-4.), vagy postai úton. A 
borítékra minden esetben rá 
kell írni a pályázó címét és a 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATJA AZ ELŐKERTEK KIALAKÍTÁSÁT
A virágosabb, szebb Kőbányáért

Giorgio Perlasca középiskola 
jóvoltából pedig ingyen zsí-
ros kenyérrel és ásványvízzel 
várták az érdeklődőket. 

A kutyák és a rendkívül 
kulturáltan viselkedő gaz-
dák dicsérete után egy rö-
vid összegzés: a Kőbányai 
Önkormányzat jó lóra tett 
(bocs, kutyák…), amikor a 
polgármesteri ötletet megva-

lósítva egy ilyen nagyszabá-
sú rendezvény támogatásá-
val próbálta tovább javítani 
a kutyások és az ugató házi 
kedvenceket nem tartók kö-
zötti viszonyt. Egy ilyen 
rendezvény sokat segíthet a 
kulturált ebtartásban is és 
sokat tehet annak érdekében 
is, hogy a magukra valamit 
is adó kutyatulajdonosok ki-
közösítsék a kutyapiszkot a 
közterületeken hagyó kutya-
ütőket. 

Az első napon két hely-
színen, a második napon 
az Ihász közi kutyafuttató-
ban megtartott rendezvényt 
egyébként remekül szervezték 
és bonyolították a Kőkert és 
a polgármesteri hivatal mun-
katársai, az időjárás pedig ke-
gyeibe fogadta a két és négy-
lábú barátokat. A jó időnek 
vélhetően a másfél éves hím 
palotapincsi, Kudzso gazdái 
örültek a legjobban, hiszen a 
tavalyi Kőbányai Kutyafesz-
tivál bronzérmese most min-
den ebet megelőzve nyerte az 
abszolút fődíjat. 

hivatkozást: „Lakóépület előt-
ti előkert egységes arculatú 
kialakításához nyújtandó tá-
mogatásra vonatkozó pályá-
zat – 2014”. Formanyomtatvá-
nyokat az ügyfélszolgálaton 
kérhetnek, vagy letölthetik a 
www.kobanya.hu honlapról. 
A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2014. július 31. napja. 

(Postai feladás esetén a borí-
tékon szereplő postai bélyeg-
ző dátuma számít.)
A pályázat utófi nanszírozott 
- csak a 2014. május 1-je és a 
pályázat benyújtása között 
tervezett és megvalósított 
előkertekre lehet kérni támo-
gatást – legfeljebb a költsé-
gek 50 százalékáig.    

A Pályázatot a Képviselő-tes-
tület bírálja el 2014. augusztus 
22-én a hivatalos pályázati ki-
írásban szereplő szempontok, 
illetve pontrendszer szerint. 
Ezt követően a pályázókat 
írásban értesítik és az ered-
mény önkormányzat honlap-
ján is megjelenik. 
A pályázattal kapcsolatban 
további felvilágosítást hiva-
tali munkaidőben Szolnoki 
Ferencné nyújt a 433-8283-as 
telefonszámon.
(Az önkormányzat az egységes 
arculat kialakítása érdekében 
alacsony, acélszerkezetű kerítés 
építését támogatja, konkrétan 
megnevezett formavilággal, 
amelyet a Kőrösi Kulturális Köz-
pont épülete előtt láthatnak – 
ez tervezéskor és kivitelezéskor 
is mintaként szolgálhat.)

végül Lechner Ödön tervei 
alapján megépítet Szent Lász-
ló plébániatemplom városunk 
büszkesége, amely egyben kö-
tődésünket és az összefogás 
erejét is jól szimbolizálja… 
Lechner Ödön szobra a kőbá-
nyai összefogás szobra is egy-
ben, amelyet Zsemlye Ildikó, 
Munkácsy-díjas kőbányai 
szobrászművésznek köszön-
hetünk, kőbányai öntödében 

készült a nagy mű és kőbá-
nyai adófi zetők pénzéből. Ez 
a szobor is jól példázza, hogy 
kellő összefogással, akarattal 
és hittel minden elérhető!” – 
ezekkel a szavakkal avatta fel 
Kovács Róbert polgármester a 
szobrot. 
Dr. Réthelyi Miklós, korábbi 
nemzetierőforrás-miniszter, 
az UNESCO Magyar Nem-
zeti Bizottság elnöke felidézte 
azt a történelmi környezetet, 
amelyben Lechner Ödön al-
kotott és különösen nagyra 

értékelte azt az ötvöző-tehet-
séget, amelynek segítségé-
vel épületei hidat alkottak a 
nyugati és a keleti kultúra és 
művészeti felfogás között, és 
amellyel hidat vert a magas 
művészeti és a népi kultúra 
között. 
A szoboravatón Feledy Balázs 
esztéta, művészeti író méltat-
ta az alkotó, Zsemlye Ildikó 
urbánus művészeti gondol-
kodással átitatott szobrát, ki-
emelve azt az autonóm, szu-
verén megfogalmazást, amely 
a mesterművek sorába emeli 
az építészmesterről alkotott 
művet, Kőbánya egyik új jel-
képét.

Isten áldásával – Attila atya 
szentelte fel a szobrot

Zsemlye Ildikó szobrászmű-
vésznek köszöni meg a művet 
Kovács Róbert polgármester

Viszlát, jövőre!

l l b

... és az abszolút 
győztes gazdájának 
gratulál 
Kovács róbert

Polgármesteri 
elismerés a 

kategóriagyőztes 
gazdinak...

Az új szobrot ünneplők – köztük Dr. Réthelyi Miklós, 
az UNESCO honi elnöke
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Kőbánya egyre színe-
sebb és izgalmasabb 
és az itteni élet sok 

tekintetben hasonlatosabb az 
európai nagyvárosok ezer-
színű, ritmusos lüktetéséhez, 
mint a budapesti kerületek 
nagy részében. Ezeknek a 
színeknek az egyik forrása a 
máshonnan, más országból 
Kőbányára települő embe-
rek kultúrája, szokásrendsze-
re, gasztronómiája – és nem 
utolsósorban iskolai előélete. 
A Kőbányai Pedagógiai Szol-
gáltató és négy, a migrációs 
kérdésben leginkább érintett 
iskola és óvoda munkatársai 
arra vállalkoztak, hogy egy 
más intézményekben is hasz-
nálható rendszert dolgoznak 
ki, amely a most gyakran 
kirekesztő helyett befogadó, 
elfogadó szemléletű a tanárok 
és a diákok részéről is, illetve 
egy olyan rendszert, amelynek 
segítségével az itt letelepedő 
gyermekek a lehető leggyor-
sabban leküzdhetik nyelvi és 
beilleszkedési nehézségeiket 
és a képességeiknek megfelelő 
fejlesztésben részesülnek. 

A különleges „TÁMOP-
3.4.1.B-11/1-2012-0009 Kő-
bányai befogadó közösségek 

A TUDÁS SZÁMÍT, NEM A NEMZETISÉG…

Egyenlő esély 
mindenkinek

A Kőbányán működő egyházak 
2014. évi támogatására 
kiírt pályázat nyertesei:

Sorszám Egyház/egyházközség neve Támogatás (Ft)

1. Kőbányai Evangélikus Egyházközség 200 000

2. Rákosfalvi Református Egyházközség 100 000

3. Kőbányai Református Egyházközség (biblia tábor 
Balatonföldváron) 250 000

4. Kőbányai Református Egyházközség 
(ifjaink ismerkedése Erdéllyel) 200 000

5. Külsőkőbánya Szent Család Plébánia 
(ministráns hittanos tábor) 140 000

6. Külsőkőbánya Szent Család Plébánia 
(zarándoklat Veszprémbe) 80 000

7. Törökőri Református Egyházközség Kőbányai Tagcsoport 150 000

8. Kőbányai Szent György Plébánia 160 000

9. Kőbányai Szent László Plébánia (zarándoklat Miskolcra) 100 000

10. Kőbányai Szent László Plébánia (vízitábor a Mosoni Dunán) 100 000

11. Kőbányai Szent László Plébánia (ráróspusztai tábor) 200 000

12. Kőbányai Szent László Plébánia 
(természet megfi gyelő és védőtábor) 100 000

13. Lengyel Perszonális Plébánia 80 000

14. Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma 
Gyülekezete (jubileumi megemlékezés) 40 000

15. Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma 
Gyülekezete (zenei esték a Mindenki Templomában) 100 000

Összesen: 2 000 000

A Kőbányai Sportegyesületek 
és Sportszervezetek Szövetsége 

tagszervezetei 2014. évi támogatására 
kiírt pályázat nyertesei:

Sorszám Tagszervezet neve Támogatás (Ft)

1. Lombik Technikai Sportok Egyesülete 140 000

2. Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbiz. 100 000

3. Marcipán Tánc és Fitnesz Sport Egyesület 250 000

4. Sportliget SE 120 000

5. Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE 120 000

6. BIG-BEM Táncsport Egyesület 190 000

7. Sutemi Harcművészeti Sportegyesület 100 000

8. Kőbányáért Egyesület 250 000

9. Biofi t Sport Egyesület 150 000

10. Hungária Viktória Femina Sport Club 140 000

11. NÓVA Sport Egyesület 140 000

12. Sasok SE 180 000

13. Barcza Gedeon Sport Club 120 000

Összesen: 2 000 000

A Kőbányai Önkormányzat képviselő-
testületének Kulturális, Oktatási és 

Sport Bizottsága által a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 2014. évi támogatására 

kiírt pályázatok nyertesei:

Sorszám Nemzetiségi önkormányzat neve Elnyert támogatás (Ft)

1. Kőbányai Bolgár Önkormányzat 190 000

2. Kőbányai Görög Önkormányzat 200 000

3. Kőbányai Horvát Önkormányzat 200 000

4. Kőbányai Lengyel Önkormányzat 200 000

5. Kőbányai Német Önkormányzat 200 000

6. Kőbányai Örmény Önkormányzat 200 000

7. Kőbányai Román Önkormányzat 150 000

8. Kőbányai Ruszin Önkormányzat 160 000

Összesen: 1 500 000

– interkulturális nevelés” né-
ven futó programot az Euró-
pai Unió mintegy 44 millió 
forinttal támogatta. A majd 
két évig tartó programban 
a Szent László Általános Is-

kola, a Bem József Általános 
Iskola, a Mocorgó Óvoda és 
a Rece-fi ce Óvoda vett részt. 
(Az intézmények kiválasztá-
sánál – információink sze-
rint – döntő szempont volt 
a migráns, azaz más nem-
zetiségű gyermekek aránya, 
valamint az intézmények fo-
gadókészsége is. Herczeg Ka-
talintól, a program szakmai 
irányítását végző Pedagógiai 
Szolgáltató vezetőjétől meg-
tudtuk, hogy a résztvevő in-
tézményekben a más ország-
ból érkezett tanulók aránya 

eléri a 10-15 százalékot is, főleg kínai, 
vietnámi, de mongol, román, lengyel, 
nigériai, szír gyerekek is előfordulnak 
náluk. A program sikere, valamint más 
intézményekben is alkalmazható ered-
ménye azért is különösen fontos, mert 
Kőbányán most több mint 300 gyer-
meket érint a migrációs kérdés, és amíg 
korábban öt megfelelően képzett peda-
gógus dolgozott ezekkel a tanulókkal, a 
projekt után már 35 pedagógus ismeri 
a megfelelő pedagógiai „technikákat”. 
(A program gyermekeket és szülőket is 
érintő elemeinek kidolgozásában 52 pe-
dagógus és 114 iskolás vett részt.)

Herczeg Katalin Talán néhány, külö-
nösen sikeres részterületről említett pél-
dákat: „A magyar nyelv elsajátításában 
tudtunk különösen sokat segíteni, ez 
azért nagyon fontos, mert az egyébként 
kiváló tudású és képességű, de magya-
rul nehezebben boldoguló diákok nem 
jutnak be a jobb gimnáziumokba. Most 
egy nyolc éves korától itt élő diákot 
felvettek egy jó hírű gimnáziumba – a 
több éves, közte pályázati fejlesztő mun-
kának köszönhetően. Ez óriási siker. 
Egy másik, orosz anyanyelvű gyermek 
pedig megnyerte a Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei helyesírási versenyt. 
Persze, nem mindenkinél lehet ilyen 
„azonnali” eredményekről beszélni, de 
ez a pályázat hosszabb távon érezteti 
majd hatását a migráns gyermekek elő-

A más országokból érkezett gyerekek sok nehézségbe 
ütköznek, mire megtanulják a nyelvet és „illeszkedni” 
tudnak a magyar oktatási rendszerhez. Egy uniós támo-
gatású program nekik segít.

Rece-fi ce Óvoda Szent László Általános Iskola

Bem József Általános Iskola

Mocorgó Óvoda

SEGÍTSÉG A SEGÍTŐKNEK

NYERTESEK
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JÚNIUS
Június 12., csütörtök: Budai hegység/ 
Gellért hegyi séta 
Június 19., csütörtök: Budai hegység/ 
Normafa – Virágvölgy - Budakeszi (Túra: 
4,5 km; fel 80 m; le 150 m)
Június 20-tól 22-ig: buszos kirándulás 
a Bakonyba – előzetes jelentkezés alap-
ján
Június 26., csütörtök: Budai hegy-
ség/ Normafa – Farkasvölgy – Farkasrét 
(Túra: 4,5 km; fel 120 m; le 150 m)

A kőbányai nyugdíjasokkal és az 
Idősügyi Tanács tagjaival be-
szélgetve Kovács Róbert polgár-

mester felvetette azt az ötletet, hogy 
a kerületben élő, gondozásra szoruló, 
idősek otthonába költöző embereknek 
mutassák be a lehetőségeket, hiszen 
nem mindenkihez jutnak el a fontos 
információk. A gondolatot tettek kö-
vették és a Kőbányai Önkormányzat 
munkatársai nyílt napokat, vagy in-

SZIVÁRVÁNYOS SZÜLETÉSNAP

Nyitott kapuk Június 13 - július 4. 
a Kőrösi Galériában

„AZ ELFELEDETT MÚLT SZÁZAD” 
címmel Rumbai István (1888-1974) 
kőbányai festőművész kiállítása lesz 
látható. A naturalista, realista, im-
presszionista festői világot kívánjuk 
közel hozni a kőbányai és budapesti 
kiállítás látogatókhoz. 
A belépés díjtalan.

Június 15-én 16-20 óráig a Kőrösiben

VASÁRNAPI TÁNCPARTI
Játszik: Somogyi Károly
Jegyár: 600 Ft/alkalom

Június 17-én kedden 16 órakor 
a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményben

A Kőbányai Írók, Költők 
Egyesületével közös szervezésben:
„ANNAK NYOMDOKAIN…” 
- a kőbányai irodalmi elődökről
előadó:  Verbai Lajos  
a KHGY  vezetője.
A rendezvényen felhívás kerül 
ismertetésre, melyben egy neves, 
érdekes kőbányai tárgyhoz, fest-
ményhez vers vagy novella írására 
szólítjuk fel a kőbányai tollfor-
gatókat. A rendezvény nyilvános!
A belépés ingyenes.

JÚNIUSI PROGRAMOK  NYUGDÍJASOKNAK

KESZE  NYÁRI TÚRA PROGRAMOK
JÚNIUS, JÚLIUS, AUGUSZTUS

Június 27-től 29-ig: BTSSZ találkozó a 
Budai hegyekben (kiírás szerint)

JÚLIUS
Július 7-től 12-ig: kerékpáros tábor 

a Dél-Alföldön/ Szeged és környéke 

szerb kiruccanással 

AUGUSZTUS
Augusztus 18-tól 23-ig: gyalogos tú-

ratábor a Soproni hegyekben/ Sopron 

és környéke ausztriai kiruccanással 

További információt kérhetnek és 

a programokra jelentkezhetnek 

a KESZE facebook-oldalán vagy a 

+36-20/443-7048-as telefonszámon

„Az erős polgári hagyo-
mányokkal rendelkező 
kerület életében kiemel-
kedő szerepet játszik az 
ünnepek emberközelivé 
tétele, a történelmi ese-
mények helyi vonatko-
zásainak bemutatása, 
illetve olyan programok 
szervezése, amelyekkel 
a főváros és tágabb érte-
lemben a külvilág fi gyel-
me Kőbányára irányul. 
Ennek szellemében ren-

dezzük meg minden 
évben a kerület köz-
pontjában álló templom 
védőszentjének búcsú-
napján azt a programsoro-
zatot, amelynek keretében 
kitüntetik Kőbánya dolgos 
polgárait, bemutatják az 
érdeklődőknek az épített 
örökség szép alkotásait, 
szabadtéri koncertek, szín-
házi előadások, játszóhá-
zak, utcazenészek várják 
az idelátogatókat.”

KŐBÁNYAI KALENDÁRIUM 2014 - HÁTTÉR
Június 26-29.: Szent László Napok
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kább nyílt hetet szerveztek a Szivárvány 
idősotthonban, valamint a Fővárosi 
Önkormányzat három kerületi intéz-
ményében. A humániroda vezetőjétől, 
Ehrenberger Krisztinától megtudtuk, 
hogy a fővárosi intézményekbe átlago-
san 10-15 érdeklődő, esetleges későbbi 
lakók, illetve hozzátartozóik látogattak 
el, míg a Szivárvány Idősek Otthoná-
ban ennél sokkal több, mintegy félszáz 
érdeklődő érkezett. Lajtai Ferencné, a 
Szivárvány vezetője elmondta, hogy az 
érdeklődők nagy része felkészült volt és 
már volt összehasonlítási alapja árakat 
és szolgáltatást illetően. Éppen ezért is 
örül különösen, amikor több érdeklődő 
is nagyon kedvező árúnak tartotta az it-
teni lehetőségeket, más kérdés, hogy a 
bejutásra esetenként itt is több évet kell 

A kőbányai szépkorúak ellátása, a kerület idősügyi politikája sok fórumon 
kapott már dicséretet. Hogy mi ennek az alapja, a közelmúltban saját sze-
mükkel is láthatták az érdeklődők…

várni. Erzsike a gondozóház és idősott-
hon 10. születésnapja alkalmából tartott 
rendezvényen mondta ezt el nekünk, 
hozzátéve, hogy a Kőbányai Önkor-
mányzattól is minden támogatást meg-
kapnak a színvonalas szolgáltatáshoz, 
tavaly saját konyhát kaptak, idén pedig 
napelemes vízmelegítő rendszerre adott 
pénzt a kerület vezetése. Az intézmény 
hangulatos születésnapi rendezvényén 
az idősek legfőbb támogatói, dr. György 
István főpolgármester-helyettes és Ko-
vács Róbert polgármester is köszöntötte 
az otthon lakóit és dolgozóit.  

Az otthon lakóinak minden nap jut 
Erzsike mosolyából. Lajtai Ferencné most 

is szerény mosollyal veszi át a csokrot 
a munkájukat elismerő 

Kovács Róbert polgármestertől Van, aki 10 éve itt lakik és nagyon jól érzi magát...

Dr. György István főpolgármester-
helyettes és Gerzson Sarolta népjóléti 

bizottsági elnök is sok segítséget adnak 
a színvonalasabb ellátáshoz

SZERETEM KŐBÁNYÁT

Hosszantartó 
szerelmek

HUNGEXPO PROGRAMOK

Helybe jön a nagyvilág
A nyári szünet után vendégrendezvény-
nyel kezdődik a Hungexpo program-
kavalkádja: október 11-én, szombat 
rendezik a kőbányai vásárváros B csarno-
kában a 20. BabyMarkt Babaholmibör-
zét és Gyerek Expot. A feleslegessé vált 
gyerekholmik eladására és az őszi/téli 

bevásárlásra is alkalmas ez a családi 
program.
Az előző programtól eltérően na-
gyon jelentős kedvezménnyel 
látogathatnak el az AUTOMOTIVE 
HUNGARY Nemzetközi Jármű-
ipari Beszállítói Szakkiállításra. A 

Kőbányai Önkormány-
zat és a Hungexpo 
megállapodásának kö-
szönhetően a kerületi la-
kók, valamint az itt köz-
feladatot ellátók és 500 
forintos áron válthatnak 
belépőt az autótechnikai 
seregszemlére. A 2014. 
november 5-től 7-ig 
tartó rendezvényen az 
autós iparághoz kapcso-
lódó oktatási szféra sze-
replőitől is információt 
kapnak.  

forrás: facebook

A közelmúltban egy fi atalos, ám nem ép-
pen a húszas éveit taposó pár esküdött 

örök hűséget a kőbányai református temp-
lomban. Mindketten kék színű ruhában, mint 
40 évvel ezelőtt, a polgári házasságkötéskor. 
Prohászka Béla és  Prohászka Béláné Balázs 
Irén akkor nem tarthatott egyházi esküvőt 
a katolikus férj és a református feleség, ám 
most, a 40. évfordulót az egyházi esküvőjük-
kel tették emlékezetessé.
Megismerkedésük a „meglátni és megszeret-
ni” tipikus esete. Mindketten a Metróbernél 
dolgoztak. „Egy alkalommal – meséli 
Prohászka úr - igen formás lábak mentek 
előttem a folyosón, én követtem őket, nem 
tudtam levenni róluk a szemem. A tulajdo-
nosuk megállt egy ajtónál és visszanézett… 
Már akkor tudtam, hogy összetartozunk. Így 
kezdődött 1973-ban a szerelmünk.” 
Béla szüleivel 1968 óta Kőbányán élt, ám es-
küvőjük után néhány évre elköltöztek, majd 
gyermekeikkel visszaköltöztek a régi lakás-
ba, az Ónodi közbe. Szeretnek ott élni, a ház 
lakói nagyon jó közösséget alkotnak, sok 
barátjuk, ismerősük él a környéken. És mivel 
Kőbányán nagyon sok színvonalas kulturális- 
és sportrendezvény van, nem csak színház-
ba járnak rendszeresen, hanem koncertek-
re, jótékonysági estekre. (Nagyon élvezték 
dr. György István, Póka Egon, Révész Máriusz 
és művész vendégeik játékát, de többször 
tapsoltak már a kőbányai polgármesteri hi-
vatal munkatársaiból álló Kabinet zenekar-
nak is.
A lokálpatrióta házaspár elismeréssel be-
szélt az Önkormányzat munkájáról, amelyet 
Kőbánya fejlődéséért, szépítéséért tesznek. 
Számukra is nagy öröm, hogy végre megújul 
3-as villamos vonala és szebb lesz a Szent 
László tér is!.. 
A gondolataik nagy része Kőbányáé, de 
büszkén meséltek arról, hogy a katolikus író, 
Prohászka Ottokár püspök leszármazottai. A 
felvidéki, Nyitrán élő rokonokkal ma is tart-
ják a kapcsolatot. Kőbánya iránti szeretetük 
azonban abban is megnyilvánult, hogy a 
lengyel származású nagymama szép, értékes 
zongoráját az itt élő lengyel kisebbségnek 
ajándékozták.

LEJEGYEZTE: BALECZKY KATALIN
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Ismét rangos esemény helyszíne volt 
Kőbánya, a Népliget. A streetball so-
rozat nyitórendezvénye után néhány 
hónappal rendszeresek lesznek a ha-
sonlóan nívós rendezvények: a Kada 
utcában hamarosan elkészül a Zsíros 
Tibor Kosárlabda Csarnok.

SZÍNVONALAS NYITÁNY

Streetball a Népligetben 
PÁLYÁN A JÖVŐ REMÉNYSÉGEI

SPORTKICSIK 
Fergeteges siker, igazi örömünnep 
volt a Kőbányai Sportközpontban 
megrendezett óvodás focigála, amely 
az óvodásokat megmozgató sportver-
senyek egyik állomása volt. 

A többi kerülethez, illetve városhoz ké-
pest Kőbánya különösen sokat fordít 

a gyermeksport támogatására, ehhez a 
megállapításhoz nem kell bölcsnek len-
ni. Ám az óvodásoknak rendezett sport-
napok ötlete volt az egyik legjobb, amit 
a Kőbányai Önkormányzat támogat. A 
termekben, a pályákon és a pályák körül 
parázs hangulatot teremt a közönség, 
vagyis az óvónők és a szülők népes csa-
pata, a kicsik pedig rendkívül ügyesek, 
rövid időn belül megtérül az energia, 
amit a képzésükre fordítanak. 

A Kőbányai Sportszövetség által ren-
dezett versenyek egyik legnépszerűbb 
állomása volt az ovis foci, amelynek le-
vezénylésében Potos Ilona munkáját a 
KISE sportolói és edzői is támogatták. 
A kisgyerekek testmozgáshoz, focihoz 
szoktatását jól szolgáló Bozsik-program 
kőbányai rendezvényére végül 16 óvoda 
18 csapata érkezett meg és 138 kisgye-
rek vett részt a körmérkőzéses focigálán. 
A hangulatos sporteseményen Kovács Ró-
bert, Kőbánya polgármestere is elismerő 
szavakkal köszöntötte az ügyes kis futbal-
listákat és az őket mindenben támogató 
óvópedagógusokat. A polgármester több 
mérkőzést is végignézett és örömmel ál-
lapíthatta meg, hogy az önkormányzat 
egészséges életmódra nevelő törekvései 
mellett a tehetségkutató, illetve tehet-
séggondozó munkát is remekül ötvözik a 
sorozatban résztvevő szakemberek. 

Száznál több sportág, 
HATALMAS ÉRDEKLŐDÉS

Két nap alatt 22 ezren látogattak 
ki Kőbányára, a Budapesti Nagy 
Sportágválasztóra és Hangszer-

választóra. A megnyitón a házigazda Ko-
vács Róbert polgármester köszöntötte a 
látogatókat a sport és a zene kerületében. 
Kőbánya első embere hangsúlyozta: a 
Kőbányai Önkormányzat eltökélt szán-
déka, hogy mindenben támogassa a fel-
növekvő nemzedék sportolását és egész-
ségesebb életmódját. Ezt támasztja alá a 
12 Ovifoci pálya, az iskolai műfüves pá-
lyák, a most épülő kosárlabda csarnok és 
az immár önkormányzativá lett Törek-
vés sportközpont, amelyen több mint fél 
milliárd forintos felújító, bővítő beruhá-
zás kezdődik hónapokon belül. Kovács 
Róbert megígérte: ha a választók ismét 
bizalmat szavaznak neki, és folytathatja 
polgármesteri programját, akkor újabb 
sportágakat honosít meg a kerületben és 
minden kőbányainak megadják a lehe-
tőséget a rendszeres testmozgásra. 

A főváros egyik legnagyobb sport- 
és kulturális eseményét köszöntőjében 
ünnepnek nevezte a sportért felelős ál-
lamtitkár. Simicskó István hangsúlyoz-
ta: a magyar kormánynak szívügye a 
gyerekek egészséges és sportos nevelése, 
ennek érdekében vezették be a minden-
napi testnevelést az iskolákban, ezért 
támogatják jelentős összegekkel mint-
egy 20 népszerű sportágban az élsport 
mellett az utánpótlás nevelést is és szá-
mos kormányprogram is ezért indult, 
hogy a minél nagyobb tömegeknek, 
minél több gyereknek biztosítani tud-
ják a sporthoz a feltételeket. A küzdő-
sportok terén, különösen a kung-fuban 
jeleskedő államtitkár a megnyitó után 

p

Államtitkári kung-fu bemutató Kőbányán 
- dr. Simicskó István főszereplésével 

Á f

egy rövid, de kemény edzésprogramot 
is bemutatott a nézőknek. 

Az ünnepélyes megnyitón a rendez-
vény másik részét, a Budapesti Nagy 
Hangszerválasztót méltató György Ist-
ván elmondta: gyerekkorában ugyan 
zongorázni tanult, később mégis a gitár 
nőtt a szívéhez és hajdan olyan iskolai 
együttest alakítottak, amelynek egyik-
másik tagja országos hírű zenész lett. 
Budapest főpolgármester-helyettese 
néha ma is előveszi kedvenc hangszer-
ét és Póka Egonnal, illetve más zenész 
barátaival ad jótékonysági koncerteket. 
A Nagy Hangszerválasztó jó alkalom, 
hogy mindenki kipróbáljon, megsze-
ressen egy-egy hangszert és közeleb-
bi kapcsolatba kerüljön a zenével, ám 
bármit is próbálunk ki, az a lényeg, 
hogy jókedvvel csináljuk – fogalmazott 
György István. 

Egy próbát megért! Akik egy hajóban eveznek: elöl Radványi Gábor alpolgármester, 
mögötte Kovács Róbert polgármester, dr. György István főpolgármester-helyettes 
és Révész Máriusz bizottsági elnök

Játszani is engedd!... A háttérben 
Kovács Róbert polgármester 
beszélget a tervekről

Old stars, azaz a hajdani NB I-ben és válogatottban 
játszó kosarasok gálamérkőzése, a kép bal oldalán 

fekete mezben Hajdu Péter, 
a kőbányai kosárlabdasport és streetball motorja

Góóól!

Az első sorban a legfi atalabb győztesek, a BEAC csajok, 
mögöttük a fővédnök díjátadók: Kovács Róbert polgármester, 

dr. György István főpolgármester-helyettes, 
valamint Cseh László, a KSC úszócsillaga

„Ha a kosárlabda szabályai szerint ér-
tékelünk, akkor három pontos ez a ren-
dezvény!” Ez a vélemény egy remekül 
játszó kosarastól jött a Streetball Fesz-
tiválra és jól mutatja, hogy a Kőbányai 

A 2014-es OTP Junior – adidas streetball Challenge eredményei korosztá-
lyonként (2003. után születettektől az 1979 előtt születettekig): 
Nők: BEAC csajok, Basket Boszik, Vasas, Darazsak, Induvidualities, Villamos Ka-
paszkodó, Nationally, MÁMEZSOSZNU, 
Vegyes csapat: Híd Unió SE. II
Férfi ak: Apámra ütök, Törpördögök, Fantastic 4’s, F**k the Police, Oktadec9énsav, 
Honvéd Nation, Ballerifi c, Azt még nem beszéltük meg
Dobóversenyek: adidas 2Ball Game - Martók Attila, Varga Zsolt; FŐGÁZ 3 Shots 
dobóverseny - Martók Attila; Molten Büntetődobó verseny - Siklós Olivér, Martók 
Attila; Port.hu Telitalálat Dobás - Tichov Dominik; fejhallgatoplaza.hu 3 pontos do-
bóverseny - Kasza Péter, Kránitz András

mester-helyettes fővédnökségével ren-
dezett verseny megmozgatta a kerület 
sportegyesületeit, klubjait is, hiszen a 
mérkőzések alatt, között a legkülönbö-
zőbb sportágak ifj ú titánjai is bemutat-
hatták tudásukat. És a kosárlabda ün-
nepnapját egy másik sportág, az úszás 
fenegyerekei is megtisztelték, hiszen dr. 
György István KSC klubelnököt elkí-
sérte Cseh Laci, Bernek Péter, Kozma 
Dominik, a Pulai testvérek; Bence és 
Vince, valamint Fercsik Szabolcs is. 

A húsz esztendeje, Kőbányáról el-
indult streetball sorozat nemzetközi 
hírű programmá nőtte ki magát, nem 
véletlen, hogy – inkognitóban – sok 
külföldi résztvevője is van a versengés-
nek. Noha a két évtized alatt a kerület 
is sokat változott, ez a változás különö-
sen az elmúlt években vált láthatóvá: 

igazi sportnagyhatalom lett Kőbánya 
és hamarosan a kosárlabdasport egyik 
központja is lesz, hiszen hónapokon be-
lül elkészül a Zsíros Tibor Kosárlabda 
Csarnok, a Kőbányai Darazsak és az 
országos hírű utánpótlás nevelő bázis 
„főhadiszállása”. Ezt a változást, a spor-
tolás, az egészséges életmód népszerűsí-
tését emelte ki Kőbánya polgármestere 
is köszöntőjében. Kovács Róbert pol-
gármester elmondta, hogy az ovifoci 
és az iskolai műfüves pályák után itt az 
újabb nagy dobás: a Törekvés sportköz-
pont, ami a felújítás után mindenkinek 
lehetőséget kínál a sportolásra, a tehet-
séggondozás pedig kitörési lehetőséget 
is kínál sok fi atalnak.   

Sportközpont munkatársai is kitettek 
magukért – a sorozat szervezőivel egye-
temben. 

A Kovács Róbert kőbányai polgár-
mester és dr. György István főpolgár-
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KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT 

PROGRAMAJÁNLÓJA 

Június 27-28-29.

SZENT LÁSZLÓ NAPOK 
A három napos szabadtéri kulturális 
fesztivál a kőbányai Szent László téren 
a plébánia mellett, ahol a szabadtéri 
színpadon fellépnek:

BALÁZS FECO ÉS A  KORÁL, 
VÖRÖS ISTVÁN, 
DOLLY ROLL EGYÜTTES, 
A 30 ÉVES MAKÁM EGYÜTTES, 
BÍRÓ ESZTER, RÓKA SZABOLCS, 
TUTTA FORZA, GHYMES
Népi fa-játszótér, kosárhinta, állatsi-
mogató, kézműves játszóház hozza 
vissza a korabeli búcsúnap hangulatát. 
Ínyenc fogásokkal, italkülönlegessé-
gek, hungaricumokkal szolgálnak a 
vendéglátósok. A Szent László Temp-
lomban vezetők segítségével alkalom 
nyílik a torony látogatására. Mindezzel 
párhuzamosan helytörténeti progra-
mok várják vendégeinket. A kerület 
több műemlék jellegű épülete nyitja 
meg kapuit az érdeklődő szemeknek, 
és ekkor tekinthető meg idegenve-

PROGRAMOK:
Napi két úszásoktatás, edzés, 
mozgáskoordinációs torna, 
sorjátékok, labdajátékok. Napi 
háromszori étkezés: tíz-órai, 
meleg ebéd étteremben, 
uzsonna.
ÁRA:
19.500  Ft/fő (2.000 Ft test-
vér- és ismétlési kedvezmény). 
Kőbányai lakosoknak 17.500 
Ft/fő/.
Az úszótábor résztvevői 10% ked-
vezményt kapnak a következő ne-
gyedévi úszásoktatás díjából!  
A tábor ideje alatt lehetőség 
van csak a reggeli úszó fog-
lalkozásokon való részvételre 
2.000 Ft/ alkalom áron.
A még délutáni alvást igénylő 
4-6 éves gyermekek számára 
félnapos táborozási lehetőség 
van 15.000 Ft/hét áron. 

A jelentkezéseket csak telefo-
non történt előzetes egyez-
tetés alapján, az 5.000 Ft /fő 
előleg befi zetésével tudjuk 
elfogadni az elmúlt évek túl-
jelentkezései miatt. A magas 
szakmai színvonal tartása ér-
dekében a létszám turnuson-
ként korlátozott.

Gyermek centrikus edzőink 
szeretettel várnak mindenkit!

A STÍLUS Kőbányai Úszóiskola és Sport Egyesület nyári úszó-

táborába szeretettel vár minden 4-14 éves korú gyermeket:

ÚSZÓTÁBOR

Érdeklődni lehet: 06-30/443-7137 
vagy 06-30/372-0311,  30/453-6814-es számokon.

Turnusok:   
1. Június 16–20.
2. Június 23–28.
3. Június 30–július 4.

4. Július 7–11.
5. Július 14–18.
6. Július 21–25.
7. Július 28–augusztus 1.

SZOLGÁLTATÁS

SZAKKÉPZETT KERTÉSZ VÁL

LAL kis és nagy kerti munkát, 
kora tavasztól késő 
őszig. Metszés, 
füvesítés, stb. 
Tel.: 06-70/
949-4266  

KOMPLETT AUTOGÉN, HEGESZ

TŐ FELSZERELÉS, favorit beton-
keverőhöz felújitott hajtómű 
és 380 W-os motor eladó. Árak 
megegyezés szerint. Tel.: 06-20/ 
576-0128  

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafes-
tés, mázolás, tapétázás, in-
gyenes takarítással. Parket-
ta lerakás, javítás, csiszolás, 
víz, gáz, gipszkartonszerelés, 
csempézés, villanyszerelés. 
Ajtó- ablak csere, illesztés, kő-
műves-, asztalosmunkák , ga-
ranciával, azonnalra is. Tel.: 06-1/
202-2505, 06-30/2513-800 

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA, hely-
színen is, hétvégén is. Hard-
ver-, szoftvermunkák garanci-
ával. Demeter Attila Tel.: 06-1/
256-8680, 06-30/970-4870 

ASZTALOS VÁLLAL mindenféle 
asztalos munkát. Új ajtó, ab-
lak, bútor gyártás és javítás. 
Kivánságra házhoz megyek. 
Tel. :  06-1/284-9213,   06-20/
957-9533

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, 
villanybojlerek vízkőte-lenítése, 
javítása, cseréje 0-24 óráig. 
Tel.: 06-1/260-7090, 06-30/
296-5590, Rácz Mihály

ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTÓ

ABLAKDOKTOR.HU. 20 éve vál-
lalom igényesen, becsületesen 
fa és müanyag ablakok, ajtók 
javítását, illesztését, zárak cse-
réjét, festését, szigetelését 1 év 
garanciával. Felmérés díjtalan! 
HORVÁTH ÁKOS Tel.: 06-70/
550-0269

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELY
SZÍNEN, GARANCIÁVAL Digitális 
átállás, mindig Tv-dekóder be-
üzemelés a helyszínen, azon-
nal, garanciával! Tel.: 06-20/
471-8871

KERT, TELEKRENDEZÉS. Met-
szés, permetezés, favágás, 
gyepesítés, bozótirtás, kerítés 
építése, javítása. Térkövezés 
betonozási munkák. Tel.: 06-
1/ 781-4021, 06/70/547-2584, 
06-70/391-8976

CSATORNAMANÓ GYORSSZOL
GÁLAT! Duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, wo-mázás, 
vízszerelés kőműves helyreál-
lítással. Minden Nap. Elérhe-
tőség: 06-30/911-8536, 06-30/
211-5093

AJTÓABLAK JAVÍTÁS! Fa-mű-
anyag nyílászárók szerelése, 
passzítása, bukó-nyíló átalakí-
tás, szigetelés, zárcsere, forgó 
ablak szerelése. DÍJTALAN FEL-
MÉRÉS! Kiss Ernő asztalos. Tel.: 
06-30/447-4853   

INGATLAN FELÚJÍTÁS! Ingat-
lanok teljeskörű felújítása, ja-
vítása: festés, burkolás, gipsz-
kartonozás, kőműves munkák, 
hőszigetelések. Kerítések építé-
se, javítása. Tel.: 06-1/781-4021, 
06-70/547-2584.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBON

TÁS NÉLKÜL, víz, gáz, közpon-
ti-fűtés szerelés. Csőtörések, 
ázások, elhárítása, mosdók, 
WC tartályok cseréje. Tel.: 06-1/
402-4330, 06-20/4915-089 

INGATLAN

TELEK ELADÓ Bicske-Babos-
hegyen. Kis ház, vezetékes víz, 
villany, kút, gyümölcsfákkal, 
teljes felszereléssel. Irányár: 
2 millió Ft. Tel: 06-1/264-8935

FIATAL DIPLOMÁS HÁZASPÁR 

kölcsönös szimpátia esetén el-
tartási vagy életjáradéki szerző-
dést kötne idős hölggyel vagy 
Úrral. Szeretettel várjuk hívását: 
06-30/368-7859

ELADÓ INGATLANT KERESEK a 
X., XIV. vagy XIX. kerületben. 
Tel.: 06-30/232-8240

KIADÓ LAKÁS

KISPESTEN JÓ KÖZLEKEDÉSI 

LEHETŐSÉGGEL, családi házban 
különálló, bútorozott 32 m2-es 
lakrész( szoba, konyhasarok, 
fürdőszoba, terasz) hosszú táv-
ra egy, vagy két személy részé-
re (35.000 Ft + rezsi/ hó ) kiadó. 
Két havi kaukció szükséges. Tel.: 
36-20/928-8448    

APRÓHIRDETÉS
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FELHÍVÁS! 

Legyél utcazenész 
a 2014. évi Szent László Napokon
Várjuk a könnyűzenétől a komolyzenéig, olyan akusztikusan megszóla-
ló amatőr zenészek, együttesek, énekesek jelentkezését, akik 2014. jú-
nius 27., és 28., 14-20 óráig a X. kerületi Szent László téren a szer-
vezőkkel egyeztetve, rendezvény több helyszínén szórakoz-
tatnák a látogatókat. Az összekalapozott „aprópénz” mel-
lett az intézmény a közönségdíjas énekesnek, 
zenekarnak felajánl egy, szeptemberi üdülést 
Balatonalmádiban. 
Jelentkezni 2014. június 14-ig a jelentke-

zési lap kitöltésével lehet, amely 

www.korosi.org weblapról letölthető.

zetéssel a kőbányai pincerendszer is, 
valamint helytörténeti városnéző busz 
viszi körbe az érdeklődőket. A gyer-
mekek számára gotto kisvonat indul a 
Szent László templomtól, ahol versel-
ve, énekelve járják körbe a környező 

utcákat, valamint lovaskocsikázás is 
várja az érdeklődőket. A három napos 
esemény zárónapján vasárnap ünnepi 
mise utána pedig esti záró koncert 
zárja be a rendezvényt. 
A részvétel díjtalan.

Az órák időpontjai weboldalunkon megtalálhatóak: 
http://web.primawellness.hu/szolgaltatasok/aerobic/

PRÍMA WELLNESS SPORTKÖZPONT 1103 BUDAPEST, GYÖMRŐI ÚT 99.
TELEFON: 30/629-4025 E-MAIL: LORINCZVERA@PRIMAWELLNESS.HU

WWW.PRIMAWELLNESS.HU

A TRX EDZÉSRŐL
MIÉRT IS OLYAN JÓ KÉT SZALAGON LÓGVA IZZADNI? 

Mindjárt kiderül. A TRX kötelet mint edzéseszközt arra 
fejlesztették ki, hogy az amerikai katonák bármilyen körül-
mények közt tudjanak edzeni. Ez annyira jól sikerült, hogy a 
módszer elhagyta a katonaságot, és több tízezren kattantak 
rá. A két felfüggesztett heveder segítségével több száz faj-
ta gyakorlatsort 
lehet elvégezni, 
így az edzést sem 
megunni sem 
megszokni nem 
lehet. Az edzés 
k ü l ö n l e g e s s é -
ge, hogy folya-
matosan a saját 
testsúlyunkkal 
dolgozunk leg-
többször instabil körülmények között, így amellett hogy 
esztétikus izmokra tehetünk szert, nem csak a vázizomza-
tunk, hanem a törzs tartóizmai is erősödnek, ezáltal javul a 
testtartás is.  

Az óratípust kezdőknek és haladóknak egyaránt ajánljuk, 
a dőlésszög megválasztásával mindenki a saját erőnlét-
ének megfelelően tudja szabályozni a terhelést, de termé-
szetesen edzőink is segítenek ebben.

IRÁNY 
A STRAND!
Június elejétől várja vendégeit 

az Újhegyi uszoda és strand. A 

főváros egyik legkedvezőbb árú 

strandja augusztus végéig (jó idő 

esetén tovább) lesz nyitva – reggel 

9-től este 19 óráig. A Kőbányai 

Önkormányzat képviselőtestületé-

nek döntése alapján az idei árak a 

tavalyinál is alacsonyabbak és még 

több kedvezményes belépőjegy 

konstrukció közül választhatnak. 

A strandot és az uszodát is hasz-

nálóknak jó hír, hogy megmaradt 

a kombinált belépő. Az árakról 

további információt kapnak a  

http://www.uszoda.kobanya.

hu/uszoda_12.htm és  http://

www.uszoda.kobanya.hu/

uszoda_13.htm mail-címeken. 



A helyes megfejtéseket a 1102 Budapest, Szent 
László tér 20. vagy a kobanyaihirek@gmail.com 
címre várjuk június 30-ig. Májusi számunk szeren-
csés nyertesei: Bognárné Iván Sarolta úszás oktatást,  

Balogh Róbert Dvd-t  nyert. A nyerteseket telefo-
non, e-mailben értesítjük. A nyeremények átvehe-
tők a szerkesztőségben, előre egyeztetett időpont-
ban: 06 20 367-7759. Gratulálunk!

Rejtvény

Felkészítés a nyílt munkaerő-piacra a Civil 
Érték Egyesületnél TÁMOP-5.3.8.A3-12/2-
2012-0010 azonosító számú projektben 
megváltozott munkaképességű emberek 
számára.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
MEGVÁLTOZOTT

MUNKAKÉPESSÉGŰ 
EMBEREKNEK

Jelentkezés a 06-29/321-876 telefonszámon

INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK 

MUNKAVÁLLALÁSI IGÉNYEK 

FELMÉRÉSE

MUNKAHELY FELTÁRÁS

MUNKAKÖZVETÍTÉS

ÁLLÁSINTERJÚRA VALÓ 

FELKÉSZÍTÉS

Jelentkezni lehet:

BÁRKA Kőbányai Szociális és 

Gyermekjóléti Központ Kőbányai 

Családsegítő Szolgálat 2014.06.12-

én, 2014. 06. 20-án és 2014. 06. 26-án 

10:00-13:00 óráig, cím: 1108 

Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78. 

Érdeklődni lehet a Civil Érték
Egyesületnél: 2225 Üllő, Pesti út 
124., telefon: 06-29/321-876




