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Utak újulnak meg
a lakótelepen
A Gyakorló utcai lakótelep belső útjainak felújítására tartott fóru-
mon kiderült: nagy az önkormányzati beruházás lakossági támo-
gatása. Közel 19 ezer négyzetméter aszfaltfelület és a Keresztury 
iskola épülete újul meg.

Idén 32 maradandót alkotó személy és intézmény 21 
díjat és címet vehetett át. Illényi Katica hegedűművész 

a kerület díszpolgára, dr. Tüskés Gábor irodalomtörté-
nész pedig Szent László-díjasa lett.

9. oldal

6. oldal

Az ünnepélyes alapkőletétellel hi-
vatalosan elkezdődött az Újhegyi 
sétány építésének második üte-
me, a beruházást a főváros anya-
gilag támogatja.

Három fontos intézmény is jubileumi szülinapot ünne-
pelt: a Gépmadár Óvoda és a Fecskefészek Bölcsőde 
40, míg a Gyöngyike Óvoda 75 éves lett.

Alapkőletétel
az Újhegyi
sétányon

Tíz éve 
alakult meg 
a KŐKERT

3. oldal

319 milliós beruházás

Együtt 
ünnepelt 
a kerület

Nagy sikerű
Szent László Napok

Jubiláló 
intézmények

Rekordszámú résztvevő a sportnapi futáson 16. oldal

10. oldal

Illényi Katica 
díszpolgár lett

Az egykori szociális foglalkozta-
tó mára egyre több szakemberrel 
szépíti a várost. 7. oldal

Díjak a kerület ünnepén

Igazi fesztiválhangulat 
fogadta a Szent László 
napi ünnepségre láto-
gató sok ezer érdeklő-
dőt. Musical, könnyű-
zenei programok és 
hagyományőrző fog-
lalkozások, valamint 
ismeretterjesztő elő-
adások szórakoztatták 
a közönséget. 

4–5. oldal
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Hírek 

Elítélték 
a rablót
Első fokon 11 év fegyház
büntetésre ítélte a bíróság 
azt a férfit, aki tavaly no
vemberben a Kőrösi Cso
ma Sándor úton kirabolt 
egy bankfiókot. A támadó 
2,5 millió forinttal próbált 
kereket oldani, de rendőrök 
üldözni kezdték. A gyalo
gosan menekülő fegyve
rest végül elütötte egy sza
bályosan közlekedő autó.

Drogültetvény 
a lakásban
Összesen 93 tő kannabisz
szal bukott le egy férfi a 
Tárna utcában. A rendőrö
ket egy csőtörés vezette 
nyomra, a lakásban ugyan
is szivárogni kezdett a víz, 
mire a Kőbányai Vagyonke
zelő Zrt. zármentőt hívott. 
A szakember az egyik ajtó 
mögött 93 tőből álló ültet
vényt talált, ezért értesítet
te a rendőröket.

Az elmúlt hónapokban folyama-
tos tiltakozások kísérték a kép-
viselő-testület azon vitáit, ame-
lyek a Bihari utcai önkormány-
zati épület sorsáról szóltak. Az 
ülésekre ellátogató A Város 
Mindenkié csoport nem egy al-
kalommal el is lehetetlenítette a 
testület munkáját.

A mostani, június 21-ei ülésen 
Misetics Bálint, a felújítás mel-
lett kardoskodó civil szervezet 
aktivistája még tett egy utol-
só kísérletet a testület vélemé-
nyének befolyásolására, mond-

ván: számításuk szerint a felújí-
tás 20,6 millió forinttal olcsóbb 
volna, mint a bontás. Ám ezt a 
szakértői számok közel sem tá-
masztják alá. Az önkormány-
zati háttérszámításokat vég-
ző Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója, Szabó László 
kifejtette, hogy a civil szerve-
zet számai megalapozatlanok, 
mivel a felújítás minden járu-
lékos költséget figyelembe véve 
valójában 525,5 millióba kerül-
ne, a bontás viszont 253,2 mil-
lió forintba. Szerinte az önkor-

mányzati bérlakásszám szin-
ten tartásának nem volna meg-
felelő módja egy rossz helyen 
lévő, építészetileg silány, get-
tó jellegű, statikai szempontból 
pedig veszélyes épület minden-
áron való megmentése. A testü-
let nagy többséggel foglalt állást 
a bontás mellett.

Egy szintén lakóépületeket 
érintő másik elfogadott előter-
jesztés szerint viszont az ön-
kormányzat kész 50 százalékos 
vissza nem térítendő támoga-
tást nyújtani legalább három-

lakásos társasházak műszaki, 
illetve esztétikai célú felújítá-
sához. Az ehhez rendelkezésre 
álló keretösszeg közel 170 mil-

lió forint. A június 30-ai hatály-
lyal közzéteendő rendelet sze-
rint a pályázaton olyan közös-
ség vehet részt, amelynek nincs 
semmilyen köztartozása, és nem 
áll perben az önkormányzattal.

A testületi ülést követően 
egy prezentációt láthattunk az 
Óhegy parkba tervezett, közös-
ségi térként is funkcionáló kilá-
tó koncepciójáról. A Hello Wood 
építész alkotócsoport két fiatal 
tagja egy 22 méter magas, a fák 
koronája fölé mintegy 5 méter-
rel magasodó építményt álmo-

dott meg. Az elképzelés szerint 
egy olyan jól használható, a kör-
nyék látképének megtekintésén 
kívül más funkciókat is hordo-
zó kilátó épülne, amely vonzó 
és emblematikus épülete lenne 
Kőbányának. A terv első látás-
ra megnyerte a képviselők tet-
szését.

A Kőbányai Önkormányzat 
2018. július 9-től (hétfő) 

augusztus 10-ig (péntek) 
igazgatási szünetet tart.

A jelzett időszakban az anya
könyvi és a szociális ügyekért 
felelős hivatali szervezeti egy
ség és az Állomás u. 26. alatti 
Ügyfélközpont ügyfélszolgálata 

hétfőnként 13.30-tól 17.30-ig, 
szerdánként 8.00-tól 16.00-ig,  
péntekenként 8.00-tól 11.30-ig

fogadja az ügyfeleket. A Kőbá
nyai Közterületfelügyelet mű
ködése  folyamatos.

A szünet utáni első hivatali 
munkanap 2018. augusztus 

13-a hétfő lesz.

Igazgatási 
szünet

Óriási és indokolatlan költség lenne a Bihari 8/C felújítása

Bontásról döntött 
a testület
A nyári szünet előt-
ti utolsó ülésén a kő-
bányai képviselő-tes-
tület harminc javasla-
tot fogadott el, köztük 
a Bihari utca 8/C alat-
ti 72 lakásos önkor-
mányzati bérház bon-
tásáról szólót. Ezzel a 
végérvényes döntés-
sel eltűnhet a mára 
életveszélyessé vált 
szegregátum.

Gyász és összetartozás

Az ülésre ismét 
ellátogatott az AVM

A testület nagy 
többséggel döntött 
a bontásról

Az önkor-
mányzat ré-
széről Rad-
ványi Gábor 
emlékezett

Zenés műsor 
a Feltáma-
dott Krisztus 
templomban

Helyére került 
az alapkő

Látkép a jövőből

Jutott torta 
mindenkinek

Polgármesteri 
köszöntés

Tiszteletbeli 
csapattagok

Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobert
polgarmester oldalon is olvashatnak!

Méltóságteljes megemléke-
zést tartott a Kőbányai Ön-
kormányzat a trianoni béke-
diktátum aláírásának 98. év-
fordulója alkalmából. A jú-
nius 4-ei gyásznapot a kor-
mány 2010-ben a Nemzeti 
Összetartozás Napjává nyil-
vánította. Ennek tiszteleté-
re Radványi Gábor alpolgár-
mester mondott megemlé-
kező beszédet a Pongrác úti 
Föltámadott Krisztus temp-
lomban.

– A békeszerződés olyan 
diktátum volt, amelyet a tér-
kép fölé hajoló, bosszúra 
szomjas emberek írtak. Az 
igazságtalan döntés követ-
kezménye pedig az, hogy 
nemzettestvéreink máig 
másodrendű állampolgá-

rok egyes utódállamokban, 
Ukrajnában például már 
az anyanyelvi oktatástól is 
meg akarják őket fosztani – 
mondta el Radványi Gábor.

Az igazságtalan rablóbéké-
vel az I. világháború győztes 
nagyhatalmai fel-
számolták az ezer-
éves múltú törté-
nelmi Magyarorszá-
got. Elcsatolták te-
rülete kétharmadát, 
mintegy 3,3 millió 
magyart – vagyis 
minden harmadik 
magyar nemzetisé-
gű embert a Kárpát-
medencében – ide-
gen államok fenn-
hatósága alá kény-
szerítve ezzel.

Kedves Kőbányaiak!
Kerületünk legbensőségesebb ünnepe a vé-

dőszentünk névnapjához kapcsolódó Szent 
László Napok. Városunk ünnepének min-
den évben fénypontja díjátadó rendezvé-
nyünk, melyen önkormányzatunk adott 
évi kitüntetéseit adjuk át. Köszöntjük azo-

kat, akik a maguk területén nemcsak ma-
radandót alkotnak, de a magas szintű szak-

maiságot emberséggel, tisztességgel, hittel és 
elszántsággal is párosítják. Hiszen kerületünk legfontosabb pillérei 
valójában nem kőből és habarcsból állnak, hanem olyan emberekből 
és közösségekből, akikre kerületünk fejlődését alapozhatjuk. Ami-
vel ők szolgálják nap mint nap Kőbányát, az szívből jön. Mi min-
den évben kiválasztjuk közülük, akik a legjobbak voltak a legjobbak 
között, és az egész kerület nevében megköszönjük mindazt, amit 
Kőbányáért tesznek.

Mint ahogy megköszöntük az elmúlt hetekben fennállásuk jubileu-
mát ünneplő intézményeink kollektívájának szolgálatát is: 40 éve lát-
ja el a gyermekeket a Fecskefészek Bölcsőde, valamint a Gépmadár 
Óvoda, 75 esztendeje működik Kőbányán a Gyöngyike Óvoda. Kö-
szönet illet minden munkatársat, aki az elmúlt évtizedekben, illetve 
aki jelenleg is a kőbányaiakért tevékenykedik nap mint nap. Köszö-
net illeti az éppen tíz esztendővel ezelőtt a kezdeményezésemre ala-
kult KŐKERT Kft. dolgozóit is. A társaság munkavállalói azok, akik 
naponta gondozzák kerületünk önkormányzati közterületeit, zöld-
felületeit, emellett a Virágos Magyarországért országos környezet-
szépítő versenyen évek óta sorra nyert díjak is azt bizonyítják, milyen 
kiváló munkát végeznek. A legfontosabb mégis az, hogy a KŐKERT 
az elmúlt évtizedben sok száz ember számára jelentett átmenetileg 
vagy tartósan kapaszkodót kilátástalannak tűnő élethelyzetekben, 
lehetőséget kínálva a tartós foglalkoztatásra és az előrelépésre is.

Munkatársaink mellett azokat a kőbányai gyerekeket is köszön-
töttük, akik kiemelkedő eredménnyel zárták a tanévet. Hagyomá-
nyaink szerint a kerület ötven legjobb tanulóját hívtuk meg, ezút-
tal gokartozásra. A jó teljesítmény megérdemli az elismerést, ahogy 
az ösztönzést is, ezért önkormányzatunk a közelmúltban 71 500 
forintra emelte az egy főre jutó családi jövedelem értékhatárát a 
Kőbánya számít rád szocális ösztöndíjprogram esetében, hogy mi-
nél többen vehessék igénybe az általános iskolások esetében havi 
ötezer, a középiskolások esetében pedig havi tízezer forintos önkor-
mányzati támogatást.

A szép tanulmányi eredmények mellett a kerületi gyermekek 
sportsikereire is büszkék lehetünk, közöttük a Kőbányai Darazsak 
serdülő kosaras lányainak ezüstérmére, a KISE U14-es és U15-ös 
csapatának ezüstérmeire. Arra is, hogy a Mozdulj Kőbánya legutób-
bi rendezvényein, a Kihívás Napján közel kétezren futottak, a Ma-
gyar Úszás Napján pedig minden várakozást felülmúlt a résztvevők 
száma. Eseménydús hónapokat és munkával teli fél esztendőt hagy-
tunk magunk mögött.

Valamennyiüknek szép nyarat, kikapcsolódást és jó pihenést 
kívánok!

Kőbánya elöljárói koszorút he-
lyeztek el a 118 évvel ezelőtt 
elhunyt Gerlóczy Károly em-
léktáblájánál. Az eg yesített 
főváros első alpolgármeste-
rének egykori Hölgy utcai ott-
hona előtt Weeber Tibor al-
polgármester emlékezett meg 
a nagy előd munkásságáról, 
akinek nevéhez fűződik Bu-
dapest közigazgatási szerve-
zetének felépítése, a főváros 
csatorna- és vízvezeték-háló-

zatának, valamint árvízvédel-
mi rendszerének létrehozása, 
a pestis- és kolerajárványok 
visszaszorítása.

A városfejlesztő Gerlóczy 
Károly emléktáblája előtt fe-
jet hajtott többek között Rad-
ványi Gábor alpolgármester és 
Marksteinné Molnár Julianna 
önkormányzati képviselő is, 
míg a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara részéről Lehner 
Éva és Bellovics Péter.

319 millió forintból folytatódik a rekonstrukció

Újabb fokozatba kap-
csolt az Újhegyi sé-
tány teljes felújítása. 
Az ünnepélyes alap-
kőletétellel hivatalo-
san is megkezdődött 
a második szakasz 
építése.

Emlékezés Gerlóczy Károlyra

Két bajnoki ezü sté rm et 
ünnepelhetett a KISE: az 
U14-es és az U15-ös focicsa-
pat is második lett az MLSZ 
másodosztályában. A fiata-
lok kemény és sikeres éva-
dot tudhatnak maguk mö-
gött, mert a 14 év alattiak 
a harminc meccsből 24-et, 
míg az idősebbek 22-t nyer-
tek meg.

A nem mindennapi telje-
sítményt nem mindenna-
pi gálával ünnepelték. Az 

évadzárást követő éremosz-
tásra ugyanis D. Kovács Ró-
bert polgármester és Rad-
ványi Gábor alpolgármester 
is ellátogatott, sőt, ők akasz-
tották az érmeket a Kőbá-
nyai Ifjúsági Sportegyesület 
büszkeségeinek nyakába. 
Ám mint kiderült, az egye-
sület vezetői mindkét érem-
ből két-két darabbal többet 
rendeltek, mint amennyi ta-
got a csapatok számláltak. 
A két-két extra ezüst ezért 

a városvezetők nyakába ke-
rült, akik így a csapatok tisz-
teletbeli tagjai lettek. „Ezzel 
szeretnénk kifejezni köszö-
netünket a kerületnek és az 
önkormányzatnak a támo-
gatásért” – mondta el Salko-
vics Gábor elnök.

A díjátadó után az arany-
lábú ezüstérmeseket az ön-
kormányzat ajándéka, a 148 
személyes, focipályát és 
labdákat formáló tortaköl-
temény várta.

Tovább épül
Újhegy
főutcája

Dupla ezüst
a KISE növendékeinek

A sétányfelújítás az 
egyik legnagyobb fo-
lyamatban lévő kő-
bányai beruházás, 
amely a Kőbányai 
Önkormányzat számára ki-
emelt jelentőségű. Nem is cso-
da, hiszen D. Kovács Róbert pol-
gármester a június 19-ei alapkő-
letételen úgy fogalmazott: a köz-
ponti tereket, sétányokat min-
den város vagy városrész nagy 
becsben tartja, azok ugyanis a 
helyi élet fő színterei. Az Újhe-
gyen lakó 15 ezer kőbányai pe-
dig megérdemli, hogy legyen 
egy olyan központi rész, amely-
re különösen büszke lehet.

– Az Újhegyi sétány az itte-
ni közösségi identitás fő ütőere. 
Ám ez az ütőér az elmúlt évek-
ben elmeszesedett, most ki kell 
pucolni, hogy dobogjon a szív, 
pezsgő közösségi élet folyjon 
ezen a területen – mondta a pol-
gármester.

Ezt követően került helyére 
az alapkő, amely már önmagá-
ban mutatta az építkezés volu-
menét. Az időkapszulát –  ebbe 
többek között a Kőbányai Hí-
rek júniusi száma is belekerült 
– egy egész csapat tette a helyé-
re. D. Kovács Róbertnek ugyan-
is segítségére voltak alpolgár-
mesterei – dr. Pap Sándor, Rad-
ványi Gábor és Weeber Tibor –, 
valamint a helyi önkormányzati 
képviselők, Agócs Zsolt, Mácsik 
András és dr. Mátrai Gábor.

A sétány első és egyben legna-

g yobb része 
2016 áprilisá-

ban készült el: a Har-
mat utca és a Bánya-
tó utca közötti szaka-
szon 142 fát és 11 ezer 
cserjét ültettek a ki-

vitelezők. Akkor a mintegy 800 
milliós beruházásra a Főváro-
si Önkormányzat a TÉR_KÖZ 
projekt keretében 200 millió fo-
rintot adott, megújult az Újhe-
gyi Közösségi Ház és a könyv-
tár épülete is, továbbá elkészült 
az interaktív szökőkút.

A mostani, második szakasz 
kivitelezését szintén jelentős 
TÉR_KÖZ támogatással sike-
rült elérni. A kőbányai Újhegyi 
sétány komplex megújítása II. 
ütem elnevezésű projektre a fő-
város 200 millió forintot szánt, 
a kerületnek pedig 119 millió 
forintot kellett előteremtenie. 
A negyven évvel ezelőtt kialakí-
tott, ma már korszerűnek aligha 
mondható sétány az év végére a 
Mádi utcáig újul meg. Ennek 
részeként a Csodafa Óvoda és 
Gyermeksziget Bölcsőde épüle-
ti homlokzatai új külsőt kapnak, 
valamint a kerítések és a bejára-
tok is megszépülnek. Az önkor-
mányzat felújítja a játszóteret is, 
ahol WC és pelenkázó létesül, a 
környéket a nyári melegben pá-
raoszlopok teszik majd még kel-
lemesebbé.

A tér új térburkolatot is kap, 
és összesen 5680 négyzetméte-
ren történik favédelem, fakivá-
gás, fapótlás, növénytelepítés, 
kertépítés és fenntartási mun-

ka. A városrehabilitációs épít-
kezés ideje alatt megközelíthe-
tőek és használhatóak lesznek a 
területen lévő közintézmények, 
üzletek.

D. Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere
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Több ezer érdeklődőt vonzott Kőbánya legnagyobb ünnepének háromnapos rendezvénye

Programeső a Szent László Napokon

Százak íjászkodtak és 
futottak az ünnepen
A sport, az egészséges életmód
ra való figyelemfelhívás, a bizton
ságos nyári programok is szerepet 
kaptak a közösségi rendezvényen, 
ahol az idősebb és fiatalabb láto
gatók is örömmel éltek az aktív ki
kapcsolódás lehetőségeivel. Folya
matosan nagy érdeklődés kísérte a 
kőbányai Magyarok Madara Íjász 
Egyesület látványos bemutató
it, ahol a mesterek és tanítványa
ik segítségével a vállalkozó kedvű 
látogatók is kipróbálhatták a nyi
lazást.

Alkalmi bringapárbajra adott 
lehetőséget a mag yar kerékpá
ros körverseny pályáját modellező 
program két rögzített bicikli se
gítségével, amivel a Kőbánya Cyc
ling Team jelent meg a rendezvé
nyen. A Rottenbiller parknál meg
rendezett Szent László napi futás 
rajtszámait a szombati programok 
idején osztották ki a jelentkezők
nek. A BBUSzervezőirodától meg
tudtuk: mintegy háromszáz kőbá
nyai lakos jelentkezett előzetesen 
az ünnepi futásra.

Nyolcéves kislány 
mattolta a mestert

Óriási buli 
az Eddával

Maximális 
érdeklődés 
a megnyitón

D. Kovács Róbert 
köszöntötte 
a látogatókat

A Padlás óriási 
sikert aratott

Egedi István kőbányai 
sakkmester egyszerre 
nyolc táblán játszott

Az íjászkodás iránt 
folyamatos volt 
az érdeklődés

Hat évtized tapasztalat

Óriási tömeg a téren

Slágerekből 
nem volt hiány

A templomkertben felállí
tott civil korzón kerületi ven
déglátósok, borozó, pálinka
stand, fagylaltozó, mobil ká
vézó minőségi kínálata várta 
a piknik vendégeit. Nagy ér
deklődés fogadta a szombati 

hatórás szimultánversenyt, 
ahol Egedi István kőbányai 
sakkmester játszott egyszer
re nyolc táblán alkalmi ellen
feleivel.

A mester játék közben a Kő
bányai Híreknek arról mesélt, 
hogy a köztéri sakkozásnak 

ősrégi hagyományai van

nak, közösségformáló ere
je ebben a kerületben is tet
ten érhető, nyáron pedig kü
lönösen hasznos, értelmes 
időtöltést jelent már kisgyer
mekkortól. Mint mondta, ez
úttal is rengetegen leültek 
egy játszmára a kedvcsiná
ló sakkasztalhoz, ehhez min
den bizonnyal zsenihez mél

tó könnyed játékstílusa is 
hoz zájárult.

– Ma már kikaptam egy 
8 éves kislánytól, persze 

a gyerekeket inkább 
hagyom nyerni, 

hogy a sikerél
mény erősít

se az érdek
lődésüket 
–  m o n d 
ta a több

szörös baj
nok, akire 

egykor az 
édesap
ja á lta l 
ragadt 
az elme
sport 
iránti ra

jongás.

Gyógyít is a város 
legjobb kovácsa
A templom melletti kézműves
sorban ütemes kalapálás hang
jára gyűlhettek össze az érdeklő
dők, akiknek Hencz Vilmos sze
rencsepatkót, fényes madártol
lakat kovácsolt. A június 21ei díj
átadón „Kőbánya Kiváló Ková
csa” címmel kitüntetett díszmű
kovácsmester ifjú tanítványa köz
reműködésével a hagyományok
ba engedett bepillantást kitelepí
tett műhelyében.

Hencz Vilmos tősgyökeres ke
rületi, a hivatását édesapja nyom
dokait követve hatvan éve gya
korolja, a szakma iránti szeretete 
máig nem apadt. Arról is híres or
szágszerte, hogy patkoló gyógy
kovácsmesterként a sánta lova
kat is meggyógyítja: pályafu
tása során több tu
cat hátas éle 
tét mentette 
meg speci
ális eszkö
zeivel.

– Amer
re én ko
vácso
lok, ott 
sok 

ember gyűlik össze – utalt arra 
Hencz Vilmos, hogy még ma is 
van tisztelete a mesterségének. 
Ezt a kerületi ünnepen is tapasz
talta a látogatók visszajelzései
ből, noha a városi ember egyre 
ritkábban találkozik tradicioná
lis iparosokkal. Az elhivatott ko
vácsmester elárulta, az önkor
mányzattal közösen most azon 
dolgoznak, hogy Kőbányán létre
hozzanak egy értékőrző kiállítást 
a kihalófélben lévő 
szakmák tiszte
letére.

Nem csupán a családjukkal érkező gyere
kek szórakozhattak három napon át zenés
játékos koncertekkel, a felnőtt és nyugdíjas 
korosztály is bőven talált az ízlésének meg
felelő könnyűzenei előadást.

A fesztiválhangulat már szombat délután 
kialakult: Dér Heni egyórás koncertje 

tömegeket vonzott a rendezvény
re, a Vajdaságból származó sztá

rénekesnő a nagyszínpad előtti 
telt házas téren varázsolt forró 

hangulatot. Fellépett Ökrös 
Tibor és zenekara, a Rózsa 

György Gitártrió, az este 
közeledtével pedig Torpe
do Superjetkoncerttel és 

a Rippel fivérek látványos 
bemutatójával hangoltak a 
sokak által várt nagyszabá

sú Eddakoncertre. Pataky 
Attila zenekarának fellé

pése akkora közönségsi
kert aratott, amire elő
zetesen a szervezők sem 
számítottak.

Bár a hét vége felé hűvösre fordult 
az idő, mindez nem szegte kedvét 
a kőbányaiaknak: a kerület min
den részéből látogattak el kicsik 
és nagyok a Szent László Napok
ra. Az idei kulturális, gasztronómi
ai és helyi kézműveshagyományo
kat felelevenítő ünnepi rendezvény 
a Szent László téren egy bensőséges 
kerületi piknik hangulatát idézte 
régi jó ismerősök, lokálpat rióta kő
bányaiak részvételével.

A csütörtöki kiállításmegnyitó
kat és a díjátadókat követően a főté
ren már péntek délutántól vonzot
ta a helyieket a színpad. A Kőbánya 
Blues Band és a P.KABI.NET kon
certje után, illetve D. Kovács Róbert 

polgármester megnyitóját követően 
a Pannon Várszínház előadásában a 
Padlást láthatta a közönség.

A hétvégén még magasabb fo
kozatba kapcsoltak a szervezők: a 
nagyszínpadon Polyák Lilla gyer
mekkoncertje, zsonglőr és bohóc
show várta az érdeklődőket, vagy 
éppen sakkverseny, patkógyártás, 
íjászbemutató, kerékpáros próba
futam, népi kirakodóvásár, babasá
tor, játszótér, ugrálóvár, festőmű
hely, kreatív kézművesfoglalkozá
sok vonzották a családokat. Több 
asztalnál társaságok alakultak, ki
csik és nagyok, barátok és rokonok 
jóízű beszélgetések mellett közö
sen festették a porcelántárgyakat, 

másutt tűzzománc medál készült, 
vagy színes koronákat ragasztot
tak. A szervezők szándékai szerint 
az is fontos üzenet volt, hogy a fiata
lok a digitális eszközök térnyerésé
vel se feledkezzenek meg a kézmű
vestevékenységek élvezetéről, az 
együtt töltött idő öröméről.

Idén a gyermekek körében a leg
népszerűbb a „kisvasutazás” volt. 
A félóránként indított Varázsla
tos Zenevonat különleges kőbá
nyai körútra vitte a vidám utaso
kat, akiket közben interaktív kon
cert szórakoztatott. Mivel a csalá
dosok nagy érdeklődéssel várták 
a rendhagyó lehetőséget, a szerve
zők úgy döntöttek, a fesztivál utol

só napja helyett már szombaton el
indítják a látványvonatot, ami any
nyira népszerűnek bizonyult, hogy 
napközben többször is hosszú sorok 
alakultak ki a jegyárusoknál.

Vasárnap Malek Andi és az EsZe
Ment MeseBand koncertje kínált 
derűs délelőtti programot a kör
nyékbelieknek, később Kassai Zol
tán vezetésével a taksonyi német 
zenekar, illetve a Tutta Forza tar
tott előadást Szent László tiszte
letére. Musicalműsor, pánsípkon
cert, stand up comedy is szerepelt 
a 24ei programban, majd kora este 
koszorúzás és ünnepélyes szentmi
se előzte meg a rendezvényt záró 
Kerekes Bandkoncertet.

Idegenvezetőkkel
a harangok nyomában 
Kulturális, vallástörténe
ti programok is gazdagí
tották az ünnepet: a láto
gatók idegenvezetők kísé
retében ismerkedhettek 
meg az egyik legszebb és 
legrégibb helyi műemlék
kel, a Contikápolnával, 
megtekinthették a Szent 
László nevét viselő római 
katolikus plébániatemp
lomot, a felújított plébá
niaépületet.

Folyamatosan érkez
tek az idősebbekből, fiatal 
családosokból álló csopor
tok, a műemlékeikre büsz
ke kerületiek az előre meghir
detett toronyjárásra, és élénk 
érdeklődés kísérte a haran
gokról szóló vetített képes elő
adást a színpompás épület csi
galépcsőkön elérhető egyik to
ronyszintjén.

A fővárosra páratlanul szé
les panorámát nyújtó temp
lomtoronyba D. Kovács Ró
bert polgármester is felment, 
aki szerint városrészünk több 

szempontból is különleges. 
Például kevesen tudják, hogy 
a legtöbb zöldfelülettel ren
delkező kerületként tartják 
számon a főváros pesti olda
lán, ráadásul alatta húzódik 
az ország legnagyobb, 32 kilo
méter hosszú pincerendsze
re – az innen bányászott kö
vekből épült fel több neveze
tes épületünk, például az Or
szágház.

Az eddigi egyik leggazdagabb és legszínesebb Szent László napi ünnepségben lehetett részük kicsiknek és nagyoknak Kő
bányán. Június 21e és 24e között több tucat ingyenes program várta a közönséget a Szent László téren a város védőszentjé
nek tiszteletére tartott fesztiválon. A Kőbányai Önkormányzat és a Kőrösi által szervezett ünnepségen mindenki megtalálta a 
magának kedves programot: koncertek és színpadi darabok, hagyományőrző foglalkozások, kulturális ismeretterjesztő elő
adások várták az érdeklődőket.
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KERT ÉS BALKON

Az egészséges termésért

Aranyosi József ma már 
koordinálja is a munkát

Kitüntetések a Szent László Napok alkalmából

A Szent 
László-
díjat 
idén dr. 
Tüskés 

Gábor irodalomtörté-
nésznek, az MTA BTK 

Irodalomtudományi In-
tézet tudományos tanács-

adójának, osztályvezetőjé-
nek, egyetemi tanárnak ítél-

te oda a képviselő-testület.
– Hogyan értékeli, hogy el-

nyerte a Szent László-díjat?
– Ez életem első társadal-

mi kitüntetése. Nagyon meg-
tisztelő, hogy felfigyeltek rám, 

a munkámra. Ez az elismerés 
nemcsak nekem szól, a kultúra, az 

irodalom megbecsülését is jelzi.
– Ön is itt él, tudósként Kőbánya 

értelmiségi vonalát erősíti.
– 1983 óta élünk feleségemmel Kő-

bányán, aki ugyancsak kutató; ide 
született a lányunk is. Bár nem ebben 

a kerületben van a munkahelyem, de 
lehetőségem van otthon dolgozni. A 

könyveim, tanulmányaim többsége tehát óhegyi 
házunkban készült, ami egy csöndes sziget a vá-
rosban, igazán inspiráló környezet.

– Egy híresség szerint a boldog élet előfel-
tétele, hogy az legyen a foglalkozásunk, ami 
a hobbink, és ha még fizetnek is érte, az hab a 
tortán. Önre illik ez a megállapítás?

– Ez pontosan így van a kutatói és a tanári pá-
lyán. Mi nem a hivatásunkból, hanem a hivatá-

sunknak élünk. Minőségi eredményt csak 
akkor lehet elérni, ha valóban annak élünk, 
amit választottunk, amiben elmélyültünk. 
Ha a pénzkeresés jelenti a fő motivációt, 
akkor a tudományos pályánál léteznek ha-
tékonyabb utak is.

– Miért éppen a 18. századi irodalom 
lett a szakterülete?

– Eredetileg néprajzkutatónak készültem. 
A sors úgy hozta, hogy 1991-ben az MTA 
Irodalomtudományi Intézetébe, azon be-
lül a 18. századi osztályra kerültem, de nem 
kizárólag a 18. század irodalmához kap-
csolódnak kutatásaim. Mindenesetre Mi-
kes Kelemen és II. Rákóczi Ferenc írói élet-
művével sokat foglalkoztam. Kiadtam a Tö-
rökországi leveleket hasonmás kiadásban. 
Most Rákóczi Egy bűnös vallomása című 
latin nyelvű műve közel egykorú francia 
fordításának kritikai kiadásán dolgozom 
egy munkacsoporttal. Ezzel párhuzamo-
san angol fordításban is szeretném e mű-
vét megjelentetni, hogy Rákóczit mint írót 
megismertethessem az európai olvasókö-
zönséggel.

– Egyetemi tanárként hol tanít?
– Tizenkét évig vezettem az Eszterházy 

Károly Főiskola világirodalom tanszékét, de 
miután megszüntették, immár a kutatásnak 
szentelhetem minden időmet 
és energiámat. Most 63 
éves vagyok, az akadémi-
ai doktorok 70 éves korig 
dolgozhatnak, úgyhogy 
szeretném kihasználni 
ezt a lehetőséget.

A Liszt Ferenc-díjas hegedű-
művész Illényi Katicát, Ma-
gyarország Érdemes Művész-
nőjét – mint lapunknak sze-
rényen nyilatkozta – váratla-
nul érte, hogy Kőbánya dísz-
polgárává avatták, hiszen 
már nem itt él. 32 éves korá-
ig azonban kerületünkben la-
kott, a Keresztury Dezső Álta-
lános Iskolába járt, hegedű-
művész édesapja itt indítot-
ta el a pályáján. Azóta a kerü-
letben lakó édesanyjához jár 
„haza”, igaz, azt nagyon sű-
rűn teszi. Önálló estjei kereté-

ben számos alka-
lommal aratott si-
kert a kőbányai kö-
zönség előtt is.

– Szerintem sokkal 
inkább itthon vagyok 
itt, mint bárhol máshol, 
ahol laktam vagy fogok 
lakni az életem során. 
A fiatal évek helyszíné-
hez való kötődés valami 
olyasmi, mint amikor egy 
testvérhez, egy régi osztály-
társhoz kötődünk: mélyen és 
kitörölhetetlenül beleivódik 
az emberbe – fogalmazott.

„Nem volt énbennem semmi 
katonai zseni. Az csak mese, 
magyar legenda, mint any-
nyi más. Rendet tartottam a 
katonáim között, ez az egész, 
és a fickók derekasan visel-

ték ma g ukat néhá nyszor. 
A többi lárifári” – nyilatkoz-
ta Görgey Mikszáth Kálmán-
nak. Szerénysége ellenére ma 
úgy tartjuk számon, hogy az 
1848/49-es szabadságharc 
idején a magyar hadsereg fő-
parancsnoki tisztét is betöl-
tő Görgey a magyar történe-
lem eddigi legtehetségesebb 
katonai vezetője.

Békeidőben valószínűleg 
híres vegyész vált volna belő-
le, de a forradalom kitörése-
kor otthagyta a prágai egye-
temet. Hogy a civil életben 
is pompásan helytállt volna, 
azt jól mutatja: élete alkonyá-
hoz közeledve vezérigazgatója 
volt a kőbányai Drasche csa-
lád alapította Kőszénbánya 
és Téglagyár Társulat Pesten 
részvénytársaságnak.

Görgey Artúr 
posztumusz 
díszpolgárunk

Hazajár Kőbányára
Illényi Katica

Szent László-díjas 
irodalomtörténész

Idén is méltóságteljes ünnepi ese-
ménnyel vette kezdetét a Szent 
László Napok programsorozat: a 
Kőbányai Önkormányzat elisme-
rését fejezte ki a kerület kiváló-
ságainak. A Kőbánya szellemi és 
közéletében maradandót alko-
tó 32 személy és intézmény 21 dí-
jat és címet vehetett át, köztük a 
Szent László-díjat és a díszpolgá-
ri címeket.

Beszédében D. Kovács Ró-
bert polgármester rend-
kívüli életútnak nevezte 
azt, ha valaki mások si-
keréért dolgozik, má-
sok öröméből mer ít 
erőt, mások köszöne-
te ad neki hitet – má-
sok szolgálata teszi 
boldoggá. Arra kérte 
a díjazottakat, hogy 
méltó nag ykövet-
ként továbbra is 
vigyék Kő-
bánya 
j ó  h í -
rét a vi-
lágban, 
mert 
hosz-
szú ipa-
ri múlt-
ja miatt sokan még 
mindig nem látják a 
kerület valódi arcát: 
a fejlődő, gyarapodó, 
pezsgő kulturális életet 
élő városrészt.

A Kőrösi Ku lt u rá l is 
Központ nag y termében 
történt díjátadó fényét Ök-
rös Tibor és cigányzeneka-
ra, valamint a Tutta Forza 
fúvósai emelték Bakó Rol-
land vezetésével. A trombi-
ták az egyes díjak kiosztá-
sa előtt fanfárként szólaltak 
meg, az egykori Rajkó-nö-
vendékekből álló cigányze-
nekar pedig színes gálamű-
sorral szórakoztatta a kö-
zönséget.

Díjazott büszkeségeink Nincs nagyobb öröm, mint amikor az 
általunk vetett növényeinkről vagy 
palántáinkról ép, egészséges termé-
seket takaríthatunk be. Jogos büsz-
keséggel tölt el minket, ha az asz-
talra kerülő termés nemcsak finom, 
szép is.

Zöldségkertjeink legelterjedtebb 
növényei közül néhányat a balkonon 
is termeszthetünk, pl. a paradicso-
mot, paprikát, metélőpetrezselymet. 
A vetés vagy palántázás után kezdetben lelkesen ápoljuk 
a növényeinket. Az öntözés és meleg hatására a növények 
gyors ütemben nőnek, de velük együtt fejlődnek a gyomnö-
vények is. Az egyik legfontosabb feladatunk a terület vagy 
balkonedények gyommentesen tartása, hiszen a gyomok 
tápanyagot és vizet vonnak el a kultúrnövényeinktől, vala-
mint a termeszteni kívánt növényeinken fertőző kár- és kór-
okozók is megtelepedhetnek.

A kifejlődött növények néhány hét után virágozni kez-
denek, és a megtermékenyülés után kezdenek kialakulni 
a kis terméskezdemények. A terméskötődés segítői a mé-
hek, ezért (is) fokozottan figyeljünk rájuk. Ha permetezni 
kell pl. levéltetvek ellen, azt ne virágzáskor tegyük, vagy 
méhkímélő eljárást alkalmazzunk. A méhek szinte percre 
pontosan a csillagászati naplemente előtt egy órával visz-
szavonulnak a kaptárba, így az ebben az időszakban vég-
zett növényvédelem nem károsítja őket! A paradicsom az 
egyik legelterjedtebb zöldségfélénk. Közeli rokona a bur-
gonyának, így a burgonyabogár – ha nem talál krumplit – 
ráfanyalodik a paradicsomra is. Az elmúlt években felsza-
porodott poloskák is előszeretettel látogatják a növényt.

Ha a növényvédelmünk sikeres, akkor az ápolási mun-
kák közül már csak az öntözésre ügyeljünk. Ha a paradi-
csom sok vizet kap, akkor a zöld részek gyors ütemben fej-
lődnek, a bogyók pedig kirepednek. Rögtön megtelepszik 
rajta a botritisz gomba, vagyis penészes lesz. Inkább kicsit 
kevesebb vizet kapjon, mint sokat, így a bogyók épek ma-
radnak. A paprika a sok napot szereti, és egy kicsit több vi-
zet, mint a paradicsom. Az uborkafélék a magas tápanyag-
szintet igénylik, harmonikus vízellátással. Növényvédel-
mük nehézkes, érdemes rezisztens, azaz ellenálló fajtákat 
telepíteni. A talajban fejlődő ehető növényi részek (burgo-
nyagumó, cékla, sárgarépa) akkor lesznek igazán szépek, 
ha laza talajba kerülnek.

A szép, egészséges termés egy folyamatos munka ered-
ménye. „A gondos gazda szeme hizlalja a jószágot” mon-
dás itt is érvényesül. Ha tudjuk, hogy a növényeknek mik 
az igényei, észrevesszük a figyelmeztető jeleket és azon-
nal cselekszünk, biztosan büszkén tekinthetünk az asztal-
ra helyezett terméseinkre.

Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium  és 
Szakközépiskola igazgatója

A tá rsaság még 2008-ba n 
D.  Kovács Róbert kezdemé-
nyezésére jött létre, s most, a 
jubileumi esemény alkalmá-
ból már mint polgármester kö-
szönthette a dolgozókat. A ke-
rület vezetője szerint a Virá-

gos Magyarországért Mozga-
lom versenyfelhívásán sorra 
nyert díjak évek óta bizonyít-
ják, milyen kiváló munkát vé-
gez a KŐKERT. Arról nem is 
beszélve, hogy sok száz ember 
számára jelentett átmenetileg 
vagy tartósan kapaszkodót ki-
látástalannak tűnő élethely-
zetekben. A cég ugyanis kez-
detben azzal a céllal jött lét-
re, hogy a szociális foglalkoz-
tatás akkori kényszerét ötvöz-

ze a halaszthatatlanná vált ke-
rületgondnoksági és település-
üzemeltetési feladatokkal.

– A tíz év alatt a feladataink 
folyamatosan bővültek, nem-
csak a közterületek, zöldfelü-
letek takarítása, karbantar-
tása a KŐKERT dolga, hanem 
a fák ültetésétől a szökőkutak 
és közterületi illemhelyek üze-
meltetésén át a jégmentesíté-
sig számtalan feladatot látunk 
el – mondta Hancz Sándor ügy-
vezető igazgató. – Az egykori 
közmunkásokat egyre inkább 
szakképzett munkavállalók 
váltják fel, s számunkra a leg-
fontosabb, hogy a kőbányaiak 
megbecsülik a munkánkat.

Újabb illemhely
nyílt a kutyáknak

Szociális foglalkoztatóból kerületszépítő

10 éves 
a KŐKERT

Fennállása tizedik évfordulóját ünnepelte június-
ban a KŐKERT Kft., s a különleges alkalomból a To-
rockó vendéglőben gyűltek össze az önkormány-
zati cég vezetői és dolgozói. Az egy évtized emlé-
keiből bőven volt mit felidézni a szülinapi bulin.

Közmunkásként 
kezdte
a brigádvezető

Aranyosi József története a 
KŐKERT sikersztorija is egy-
ben: az egykori segédmun-
kás ma már elismert szak-
ember, aki tucatnyi dolgo-
zót irányít.

– Még 1995-ben kerültem a 
cég elődjéhez, több alkalom-
mal is dolgoztam ott kisebb-
nagyobb megszakításokkal 
– mesélte a háromgyerme-
kes brigádvezető. – Pakol-
tam konténert, vágtam fü-
vet, mindegy volt, mit kel-
lett csinálni. Örültem, hogy 
van hol dolgozni.

Aranyosi József végül a 
KŐKERT megalapítása után 
nem sokkal állapodott meg 
végleg a társaságnál, s nem 
is véletlenül. A mostani ve-
zetés hamar meglátta: a lel-
kes dolgozó mindig meg-
fogja a munka végét, ezért 

komolyabb feladatot szán-
tak neki. Felajánlották, hogy 
végezzen el egy OKJ-s ker-
tészeti tanfolyamot – ekkor 
újra bújni kezdte a tanköny-
veket. A tudásra éhes fűka-
szás két nagyobbik gyerme-
ke is éppen bőszen koptat-
ta az iskolapadot, így való-
ságos tanulmányi verseny 
bontakozott ki otthon. Ara-
nyosi úr ötössel végzett, s 
jó példája valószínűleg éve-
kig ott lebegett a gyerekek 
előtt: ma már gazdasági in-
formatikus lánya is jeles-
sel érettségizett, fia pedig 
ügyes kezű víz-gáz és fűtész-
szerelő lett.

Az immár szakképzett 
parkgondozó hamarosan 
brigádvezetővé lépett elő, 
majd újabb tanfolyam kö-
vetkezett, sikeres fűrészes 

kisgépkezelői vizsgával. 
Ma már gyakorlatilag nincs 
olyan kertészeti munka a 
kerületben, amit a brigád-
vezető ne tudna elvégezni a 
fák metszésétől, gallyazásá-
tól a virágok kiültetésén át 
a sövények gömb vagy koc-
ka alakúra nyírásáig. Mivel 
napjainkban az ilyen kétke-
zi munkásokért kapva kap-
nak a vállalkozások is, adja 
magát a kérdés: hogyan 
tovább?

– Imádom ezt a feladatot 
és a munkatársaimat. Bizo-
nyára találnék máshol is ál-
lást, de nem hagynám itt ezt 
a csapatot. Sokat jelent, hogy 
több tízezer ember környe-
zetét gondozzuk, szépítjük, 
és a KŐKERT-nek is nagyon 
hálás vagyok a segítségért és 
a lehetőségért, amit kaptam.

A Halom utcai kutya-WC ked-
vező tapasztalatai után üzem-
be helyezték a Vásárló utcá-
ban a második négylábúak-
nak szánt illemhelyet. Mint 
azt a KŐKERT ügyvezetőjé-
től, Hancz Sándortól megtud-
tuk, a Halom utcában korábban 
gondot okozott a kutyapiszok, 
de amióta kitelepítették a ku-
tya-WC-t, a helyzet lényegesen 

kedvezőbb lett. Azok az ebtar-
tók, akik a társadalmi együtt-
élés szabályai szerint tartják és 
nevelik kedvenceiket, rászok-
tatták kedvenceiket az eszköz 
használatára, ráadásul kedvező 
tapasztalat, hogy a gazdik ösz-
sze is szedik belőle a kutyagu-
mit. Remélhetőleg a jó példájuk 
egyre több ebtartó számára lesz 
követendő.
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Évi több száz millió forint értékű segítség a szociális bérlakásban élőknek Közel 19 ezer négyzetméter aszfaltfelület újul meg

Ukrán ízek 
Kőbányának

HIRDETÉS

Felújítás
előtt

Felújítás
előtt

Felújítás
után

Felújítás
után

Nagy volt az 
érdeklődés

Petrovszka Viktória 
(balra) különleges módon 
eltett szalonnát kapott

2535 
önkormányzati

bérlakás
Önkormányzati

bérleti díj

Éves bevétel

Éves bevétel
piaci áron

m2/hó

421
millió Ft

2
milliárd Ft

+860
millió Ft

karbantartásra

369 Ft

Piaci bérleti díj

2243 Ft
m2/hó

1,63
milliárd Ft

évente

Önkormányzati 
támogatás

Miközben Kőbánya fővárosi szinten a szociálisan legérzékenyebb ke-
rületek közé tartozik, „civil” szervezetek folyamatosan támadják, hogy 
miért nem tesz még többet egyes önkormányzati bérlakásban élőkért. 
A bérlők 90 százalékával jó az együttműködés, de néhányan nem hajlan-
dóak a jogszabályokat elfogadni, miközben különleges bánásmódot kö-
vetelnek.

Kőbánya 
érdeke 
a jó bérlők
megtartása

Sajtótájékoztatón mutatta be D. 
Kovács Róbert polgármester, 
Weeber Tibor alpolgármester 
és dr. Szabó Krisztián jegyző a 
kerület bérlakáshelyzetét. Pre-
zentációjában a polgármester 
arról beszélt, hogy a lakhatás 
biztosítása nem kötelezettség, 
hanem önkéntes feladat, mely-
nek mértéke önkormányzaton-
ként eltérő. Kőbánya a szociáli-
san legérzékenyebb kerületek 
közé tartozik, nagy számban 
tart fent bérlakásokat, amelye-
ket a piaci ár töredékéért ad ki. 
Eközben folyamatosan vesz új 
ingatlanokat, és a befolyó bér-
leti díj két és félszeresét költi a 
lakások fenntartására – mond-
ta D. Kovács Róbert, hangsú-
lyozva: a rászorultság nem je-
lenthet élethosszig tartó ked-
vezményes lakhatást.

Kőbánya érdeke, hogy a ke-
rület vagyonára vigyázó bér-
lőit megtartsa, ezért az önkor-
mányzat minden egyes élet-
helyzetet külön próbál megol-
dani – hangoztatta a polgár-
mester, aki szerint ha valaki-
nek anyagi gondjai támadnak, 
annak a Bárka Kőbányai Hu-
mánszolgáltató Központ csa-
ládsegítői, valamint a humán 
területért felelős alpolgármes-
ter is a rendelkezésére állnak. A 
tapasztalat szerint a segítséget 
igénylő családok soha nem jut-
nak el a kilakoltatásig, az ön-
kormányzattal együtt számta-
lan módon lehet a nehézségeket 
megoldani.

Mivel a sajtót leginkább a Hős 
és a Bihari utcai ingatlanok sor-
sa érdekelte, a polgármester és 
kollégái is hangsúlyozták: az 
életveszélyes házak bontásá-
nak célja az itt kialakult szeg-
regátumok felszá molása, a 
szlömösödött lakókörnyezet 
megszüntetése. (Erről részle-
tesebben a 2. oldalon olvashat!)

„Aki tiszteletben tartja a jog-
szabályokat és az önkormány-
zattal együttműködik, annak 
akár évtizedekre biztosítható 
a lakhatása, de a jogszabálysér-

tésnek következményei van-
nak, és ez alól sem a polgár-
mester, sem a hivatal nem ad-
hat felmentést” – hangsúlyoz-
ta D. Kovács Róbert. A polgár-
mester hozzátette: a végrehajtó 
kizárólag jogerős bírósági ítélet 
vagy végrehajtható közokirat 

birtokában lakol-
tat ki, míg egyes 
civil szervezetek és sajtóter-
mékek úgy próbálják beállíta-
ni a Kőbányai Önkormányza-
tot, mintha maga tenne töme-
gével ártatlan embereket az ut-
cára jogtalanul.

A 2535 bérlakás-
ban élők 90 száza-
lékával nincs prob-
léma. Egy 20 ezer 

for i nt ér t k ia dot t 
szociális bérlakás pi-

aci áron 100 ezer forint 
lenne, vagyis éves szinten közel 
egymillió forinttal támogatják 
a kőbányaiak egyetlen szociális 
bérlő lakhatását.

A polgármester hangsúlyoz-
ta: jól kell sáfárkodni a kerület 

vagyonával, mert bár az önkor-
mányzat nem üzleti alapon ke-
zeli a bérlakásvagyont, koráb-
ban milliárdos, behajthatatlan 
kárt okoztak a nem fizető és az 
ingatlant megrongáló bérlők. 
Az elmúlt évek szigorú intézke-
dései hatására ezt sikerült éves 
szinten pár tízmillió forintra 
leszorítani, de így is évente egy 
játszótér ára megy el a mások 
által okozott károk helyreállí-
tására.

Kőbánya 
minden 

élethelyzetet 
külön kezel

Az önkormány-
zat a kiadott la-
kásokat min-
den alkalom-
mal fel is újít-
ja az új bérlők-
nek. Mint látha-
tó, a Vaspálya 
utcai egyik la-
kást gyakorla-
tilag újjá is va-
rázsolta fél év 
alatt.

Mint a grafika mutatja: mivel az önkormányzat szociális okok-
ból alacsony, a piaci ár hatodát kitevő bérleti díjat kér átlag a 
2535 bérlakásért, így évi 421 millió forint bevételhez jut. Vagy-
is a bérlők 1,6 milliárd forinttal fizetnek kevesebbet, mintha pi-
aci alapon vennék ki a lakásokat. A bérleti díj még a felújításo-

kat sem fedezi: a 860 milliós karbantartási költség több 
mint 400 millióval több a bevételnél.

Igazi ízkavalkád fogadta a IV. Kőbányai Ukrán Gaszt-
ronómiai Napon a BÁRKA Ihász utcai épületébe lá-
togatókat. Az ukrán nemzetiségi önkormányzat 
tradicionális fogásokkal várta az érdeklődőket. 
Mindenki joggal bízhatott abban, hogy a céklás 
borscs levesből a legkülönlegesebbet kapja, de 
már érkezéskor fergeteges gasztroélményben le-
hetett része kicsiknek és nagyoknak.

A fekete kenyérre szeletelt szalonnás, lila hagymás 
ízelítő az ehhez hagyományosan járó horilka (ukrán vod-
ka) elmaradása ellenére is nagyszerű volt. A borscshoz kelt 
tésztából készült, sok kaporral megszórt fokhagymás ke-
nyér (pampuska) dukált, apróra vágott szalonnával. Ezt kö-
vetően jött a varenyiki (töltött derelye) tört krumplival.

A kirakodóvásárra Ukrajnából érkezett kézműves ven-
dégek, zenészek különleges ajándékokat is hoztak. Pet-

rovszka Viktória elnök többek között egy nagy 
befőttesüvegben eltett sózott szalonnát 

kapott, a Kárpátokon túl ugyanis 
sok helyen máig így tartósítják a 
számos fogás alap-
anyagául szolgá-
ló ételt.

Újabb hajsza 
a föld alatt

Ismét hajthatnak a MOFÉM Under-
world Kupáért Magyarország egyik leg-
különlegesebb kerékpáros versenyén a 
magyar és külföldi bringások. A szerve-
zők kilencedik alkalommal is várják a 
legrutinosabb, kalandkedvelő kerékpá-
rosokat a kőbányai pincerendszerbe au-
gusztus 11-én, szombaton.

A versenyt különleges tisztelet öve-
zi a hazai versenyzők körében, hiszen 
komoly ügyesség szükséges az egyes 
versenyszámok teljesítéséhez. Az akár 
két tucat kört kerekező bringások-
nak folyamatosan meg kell küzdeni-
ük a hőmérséklet-változással – hiszen 
a rekkenő nyári hőségből rendszere-
sen a hűs, akár csupán 15 fokos pincé-
be kell lehajtaniuk. Ezzel párhuzamo-
san a fényviszonyok változása is próbá-
ra teszi a versenyzőket, továbbá a pin-
cerendszer csúszós talaja is nem várt 
veszélyeket rejthet. Végezetül pedig a 
föld alatti alagutak olykor csak más-
fél méteresre szűkülnek – egy alka-
lommal egy 80 centi széles ajtónyílá-
son kell áthaladni –, ami akár a figyel-
metlen bringások testi épségét is ve-
szélyeztetheti.

Jelezni kell 
a parkolási igényt
Az útfelújítás idején az aktuális 
munkaterületeken tilos lesz a par-
kolás, amit mindig táblák jeleznek 
majd. Ha valaki ennek ellenére ti-
losban parkol, és ezzel akadályoz-
za a munkát, annak a közterület-
felügyelet elszállítja a gépkocsiját. 
Természetesen költözés vagy más 
indokolt esetben lehetséges lesz a 
behajtás a munkaterületre, de ezt 
az igényt előtte a kvzrt@kvzrt.hu 
e-mail címén vagy a 06 1 662711-es 
telefonszámon jelezni kell a kivite-
lezőnek.

Három évtizeddel ezelőtti átadásuk óta 
a Gyakorló utcai lakótelep belső útjait 
nem újították fel. Az évi 60 Celsius-fo-
kos hőingadozás, az UV-sugárzás és a 
mechanikus terhelés miatt azonban az 
aszfaltburkolat tönkremegy. Ez történt 
a Gyakorló utca belső útjaival is.

– Takarékos és racionális gazdálko-
dásának köszönhetően a Kőbányai Ön-
kormányzat ma már megengedheti ma-
gának, hogy mintegy 260 millió forin-
tot áldozzon saját idei költségvetéséből 
a szükséges burkolatcserére – tudtuk 
meg a lakossági fórumon dr. Pap Sándor 
és Radványi Gábor alpolgármesterektől.

A három ütemből álló útfelújítást a Kő-
bányai Vagyonkezelő Zrt. végzi el júni-
us 25-e és augusztus 31-e között. Az ön-
kormányzati társaság városüzemelteté-
si igazgatója, Szarvasi Ákos tájékoztatá-
sa szerint a munkálatok 18 900 négyzet-
méter aszfaltfelület bontásából és építé-
séből állnak, 4800 négyzetméteren a tel-
jes pályaszerkezetet cserélni kell. Bonta-

nak és építenek 3500 méternyi szegélyt, 
újakra cserélnek 69 közműfedlapot, míg 
88-at szintbe helyeznek. A munkálatok 
utolsó fázisaként 290 négyzetméternyi 
útburkolati jelet festenek fel.

A megjelent érdeklődők kérdéseiből, 
hozzászólásaiból az derült ki, hogy nagy 
a beruházás támogatottsága, nem is volt 
semmiféle negatív észrevétel a tervek-
kel kapcsolatban. Ugyanakkor külön-
féle egyéb problémákra felhívták az il-
letékesek figyelmét. Többen a Gyakor-
ló utcai forgalom csökkentését, sebes-
ségkorlátozást, illetve a gyorshajtók el-
leni lépéseket sürgettek. Mások egy, a 
bölcsődéhez vezető zebrára vonatkozó 
igényt fogalmaztak meg. Volt, aki a por-
szennyezettségre panaszkodott és több 
zöldfelület kialakítását kérte, mások in-
kább a parkolóhelyek számának növelé-
sét szorgalmazták – jóllehet e kettő ki-
zárja egymást.

A lakossági fórum helyszínéül szolgá-
ló Keresztury iskola felújításával kap-

csolatban Deézsi Tibor vezérigazgató-
helyettes adott tájékoztatást, amiből 
megtudtuk, hogy a korábbi födémszige-
telés után idén nyáron korszerűre cse-
rélik az épület 393 ablakát, hőszigete-
lést kap a homlokzat, felújítják a bejára-
ti előtetőt és lépcsőt, valamint moder-
nekre cserélik a homlokzati világítótes-
teket. A 255 millió forintba kerülő mun-
kálatok decemberben fejeződnek be.

Szépül a lakótelep 
és a Keresztury iskola
Lakossági fórumon kaptak tájékoztatást a Gyakorló utcai lakótele-
pen élők a belső utak és parkolók felújításáról, valamint a Keresztu-
ry iskola épületének korszerűsítéséről.
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Két óvoda és egy bölcsőde is kerek évfordulót ünnepelt

Alig két héten belül három jubileumot is megülhet-
tek a kőbányai gyermekek intézményei. A Fecskefé-
szek Bölcsőde és a Gépmadár Óvoda 40, míg a Gyön-
gyike Óvoda 75 éves lett.

Születésnapos 
intézmények

D. Kovács Róbert 
a gyöngyikések 
vendége volt

Ünnepség a Gépmadár oviban Halászó 
Fecskék

Elismerés 
kitűnő 
tanulóknak

Radványi Gábor 
okleveleket is 
átadott

Száguldás 
a gokartpályán

250 ezer ember életét keseríti meg a repülőgépzaj

Légi veszély, 
Kertváros!
Indulatos, helyenként személyeskedésbe csapó vita kísérte azt a la-
kossági fórumot, amelyen a Ferihegyre tartó repülőgépek keltette, 
egyre elviselhetetlenebb zaj volt a téma.

Háromszázan 
mentek bringával 
reggelizni

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

SZERETNÉK
ÖNNEK IS ADNI
EGY ILYEN TÁBLÁT,
OKLEVELET!

a környezetér t

 

A következő kategóriákban nevezhet és jelölhet: 

„TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” (magánszemélynek, lakóközösségnek szól)

 (intézménynek, vállalkozásnak szól)
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HIRDETÉS

Minden érkező 
kapott valami 
harapnivalót

Italként szigorúan 
alkoholmentes 
innivaló járt

Egy nap, amely 
a gyereké volt
Vidám gyermeknapot rendezett a 
kerületi roma nemzetiségi önkor-
mányzat: a Dreher-villába elláto-
gató több tucat gyereket és az 
őket kísérő felnőtteket színes 
programok szórakoztatták. 
A harapnivalóról Gergely 
Károlyné elnök gondos-
kodott, aki gulyásleves-
sel lepte meg a ven-
dégeket, de vattacu-
kor és sajtos-tejfölös 
lángos is várta a já-
tékban megéhezett 
fia talokat.

A z  e s e m é n y t 
Radványi Gábor 
nyitotta meg, az 
alpolgármes-
ter a főzésben is 
segédkezett. A 
szervezők a tűz-
oltókat is meg-
hívták, ők a srá-
coknak megmu-
tatták a roham-
kocsit – bízva ab-
ban, hogy a fia-
t a l o k n a k  m e g -
tetszik a hivatás. 
A rendőrség pe -
dig motor- és autó-
szimulátorral érke-
zett, a játékot bárki 
kipróbálhatta. A leg-
nagyobb derültséget 
azonban a „részeg szem-
üveg” okozta. Ezen az 
okulárén keresztül viselő-
je ugyanis úgy látja a világot, 
mintha igencsak kapatos lenne 
– s a vállalkozó kedvűeknek így 
kellett feladatokat megoldaniuk.

A jókedvet az esőfelhők sem tudták 
elmosni, s mivel délutánra a nap is kisü-
tött, így az ugrálóvár is előkerült.

Egy egész délutánt töltöttek együtt Kőbá-
nya legjobb tanulói a Silverkart Gokart és 
Rendezvényközpontban. A kőbányai ok-
tatási intézmények három-három kiváló-
ságát, vagyis mintegy ötven diákot az ön-

kormányzat invitálta meg.
– Négy év után immár mondhatom, 

hagyomány, hogy az iskolaév végével 
a legjobb tanulókat egy vidám délutánra hívjuk – mondta Radványi Gá-

bor alpolgármester. – Kőbánya ezzel is ki akarja fejezni tiszteletét a jó 
tanulmányi eredmény előtt.

A diákok alighanem nem bánták meg, hogy egész évben a könyv 
fölött görnyedtek, szorgalmi feladatokat oldottak meg plusz-

ban. Az alpolgármester ugyanis az oklevelek mellé óriási táb-
la csokikat ajándékozott nekik, majd jöhetett a mindenki ál-

tal várt felhőtlen szórakozás. A fiatalok a gokartokba pat-
tantak, és vidáman rótták a köröket a pályán, míg a ke-

vésbé kalandvágyók bowlinggal, csocsóval és biliárd-
dal múlatták az időt. Az egyes futamok, mérkőzé-

sek szüneteiben pedig a megrendelt pizzák vár-
ták a gyerekeket.

Lovas rendőröknek köszönhe-
tően állatsimogatással, lovagol-
tatással egybekötött szabadtéri 
rendezvénnyel ünnepelte fenn-
állásának 40. évfordulóját a 
Gépmadár utcai Fecskefészek 
Bölcsőde.

– Korához képest igen jól néz 
ki – méltatta az intézmény épü-
letét dr. Pap Sándor alpolgár-
mester. – A közelmúltban tör-
tént „ráncfelvarrás” után szin-
te rá sem lehet ismerni, miután 

új ablakokat és hőszigetelést 
kapott, egy csapásra négy év-
tizedet fiatalodott. De a böl-
csődét nem elsősorban az 
épület, sokkal inkább az ott 
dolgozó szakemberek minősí-
tik – tette hozzá, hiszen nem 
véletlen, hogy a bölcsi az ELTE 
gyakorlóintézménye is egyben, 
s Kőbánya összes korai fejlesz-
tésre szoruló, bölcsődés korú 
gyermeke is ide jár.

Szintén férfikora legszebb 

éveibe lépett a Gépmadár 
Óvoda, ahol a kicsik népi ru-
hákba öltözve színes műsort 
adtak. De feltűntek azok a fió-
kák is, akik már kirepültek az 
oviból: négy egykori, ma már 

iskolás növendék verselt, az ün-
neplő szülőket, gyerekeket ver-
senytáncosok szórakoztatták, a 
régebben ott dolgozó óvodape-
dagógusok pedig egy-egy gon-
dolatot osztottak meg – néha 
elérzékenyülve – az egybegyűl-
tekkel. Elmaradhatatlan volt 
természetesen a szülinapi tor-
ta, a vidám napot pedig koncert, 
arcfestés és ugrálóvár koronáz-
ta meg.

Az egyik legrégebbi kőbá-
nyai óvoda szülinapjának meg-
üléséhez nagy szerencsére volt 
szükség. A Gyöngyike Óvodáról 

u g ya n is m i n-
den-

ki tudta, hogy régi, 
de csak nemrég de-
rült ki, hogy törté-
nete 1943-ig nyúlik 
vissza, az alapításról 
szóló dokumentu-
mok ugyanis csak a 
közelmúltban kerül-
tek elő. A  gyerekek 
versekkel és körjáté-

kokkal köszöntötték a meghí-
vott vendégeket, köztük D. Ko-
vács Róbert polgármestert.

– Kőbányának minden ovi 
egyaránt fontos, de a Gyöngyi-
ke egy kicsit talán közelebb áll 
hozzám – mondta D. Kovács 
Róbert a 75. évfordulós ün-
nepségen. Ez a „részrehajlá-
sa” azonban megbocsátható, 
hiszen a közeli Bem József Ál-
talános Iskolába –ahol ő több 
mint két évtizeden át tanított 
– rengeteg gyöngyikés ment to-
vább. Így a két intézményt a kö-
zös gyerekek tömege köti össze, 
akik közül többen a nagy napon 
visszatértek egykori ovijukba, 
hogy táncos bemutatóval, he-

gedűjátékkal mondjanak 
köszönetet az ott el-

töltött évekért.

A Kertvárosi Általános Iskola zsúfolásig 
megtelt ebédlőjében a kertvárosi polgá-
rok mellett a szomszédos XVII. kerü-
let lakói is megjelentek, köztük olyanok, 
akik már évek óta harcolnak a zajszeny-
nyezés ellen. Radványi Gábor kőbányai 
alpolgármesternek mint levezető elnök-
nek olykor nem volt könnyű dolga, hi-
szen az elkeseredett lakosok hosszasan, 
néha indulatosan taglalták, mennyire 
megkeseríti életüket a zaj.

Bár a zajbizottság kihelyezett ülését a 
Kőbányai Önkormányzat kezdeményez-
te, az egyedülálló diskurzus túlnőtt a ke-

rület keretein. A vita során kiderült, a 
nemzetközi reptér Budapest lakóöveze-
tei felett bonyolított, egyre növekvő for-
galma legalább 250 ezer ember életmi-
nőségét rontja Zuglótól Mátyásföldön 
és Rákoshegyen át Kőbányáig. A tizenöt 
tagú zajbizottság (amelyben Kőbánya is 
képviselteti magát) elnöke által delegál-
tak közt a bizottság két szakértőjén kívül 
a Liszt Ferenc Repülőtér képvisele tében 
Kiss Ferenc jelent meg. Neki az volt a fő 
mondanivalója, hogy a reptér üzemelte-
tője nem tudja befolyásolni, hogy mek-
kora gépek, milyen számban, a nap mely 

szakában és milyen útvonalon közelít-
hetik meg a repteret. Előadása hangos 
nemtetszést generált, miután minden fe-
lelősséget a légi irányítást végző Hunga-
rocontrol Zrt.-re hárított, azonban ettől 
a társaságtól a zajbizottsági elnök nem 
delegált az eseményre senkit. Összes-

ségében így érdemi tájékoztatás csak a 
zajtérképek pontosításáról, a zajárta-
lom műszeres méréséről és a nemzetkö-
zi repülőtér nemzetstratégiai szerepéről 
kaphattak az egybegyűltek.

A megoldás kulcsát – már a baj nagy-
ságrendje miatt is – alighanem a tör-
vényhozásban kell keresni, mert érdem-
ben csak a Parlament tudná ellensúlyoz-
ni az ellenérdekelt gazdasági lobbik ere-
jét. A közönség soraiból felszólaló fide-
szes parlamenti képviselő, Dunai Móni-
ka ígéretet is tett a lakosság érdekeinek 
képviseletére.

– Hosszú harc áll az érintett városré-
szeket, köztük Kőbánya Kertvárost kép-
viselő kerületi vezetők, magánszemé-
lyek, közszereplők és társadalmi szerve-
zetek előtt – foglalta össze Agócs Zsolt, 
a Kertváros önkormányzati képviselő-
je. Általános véleményként fogalmazta 
meg, hogy csak betartott jogszabályok 
kényszeríthetik ki a budapestiek szá-
mára a megnyugtató megoldást: olyan 
repülőtér-megközelítési irányok és ma-
gasságok használatát, amelyek meg-
kímélik a lakóövezeteket, még ha ez az 
érintett nemzetközi légitársaságok üz-
leti eredményének csökkenésével is jár.

Két helyszínen is bringás 
reggelit tartott az önkor-
mányzat támogatásával a 
Kőbányai Torna Club (KTC) 
a Kőbánya Bringa program 
keretében június 19-én. 
A tavaszi kezdeményezés 
is nagy sikert aratott, de 
mostanra érezhetően to-
vább nőtt az érdeklődés: a 
Liget téren, valamint a Sib-
rik Miklós út és a Harmat 
utca kereszteződésénél háromszáz 
kerékpárost láttak vendégül a szer-
vezők. Az eseménynek az időjárás is 
kedvezett, az érkezők kellemes brin-
gás időben fogyaszthatták a péksüte-
ményt, gyümölcsöt, vizet és a szigorú-
an alkoholmentes, gyümölcsös sört.

A Kőbánya Bringa program célja, 
hogy a KTC és az önkormányzat nép-
szerűsítse a biciklis közlekedést a la-

kosság körében. De a túrák és verse-
nyek szervezése mellett a közleke-
désbiztonság is szerepet kap. Nyá-
ron a kerületi napközis táborban 
mobil KRESZ-pályán gyakorolhatnak 
az iskolások, ősszel az óvodákban já-
tékos KRESZ-oktatást tartanak, az is-
kolákban pedig akkreditált pedagó-
gus-továbbképzésen vesz részt több 
testnevelő tanár.

Mindenkinek 
tetszett 
a részeg 
szemüveg

Foglalkozások 
a kicsiknek
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Zenéből szőtt boldogság
– Két évtizeddel ezelőtt néhány mindenre el-
szánt barátommal összefogva létrehoztunk va-
lamit – mondta lapunknak Póka Egon. – Érez-
tem, hogy jó és fontos, amit teszünk. Sokszor 
segített a növendékek, vagy ahogy én neve-
zem, a fiatal kollégák véleménye a tananyag 
formálásában, a tematikában, ami oda veze-
tett, hogy valójában ez nem egy hagyományos 
értelemben vett iskola, hanem nagybetűvel: 
CSALÁD. Szerencsés embernek tartom magam, 
hogy így öregedhetek meg: sok csodálatosan 
tehetséges, nyitott szívű ember között. A nap-
jaim zenéből szőtt boldogságban telnek.

Igazi koncerthangulat uralkodott 
már jóval a gálahangverseny kez-
dete előtt a Kőrösiben. A művelő-
dési ház megtelt fiatalokkal, akik 
vagy fellépők voltak, vagy a kon-
certet adó ifjú művészek rokonai, 
barátok, sokan pedig egyszerűen a 

különleges alkalom iránt érdeklő-
dő zenerajongók.

A jubileumi huszadik évzárón D. 
Kovács Róbert külön hangsúlyoz-
ta, milyen különleges szerepet tölt 
be a Kőbányai Zenei Stúdió a ke-
rület megújításában.

– Kőbánya fejlődésével az egy-
kori ipari jelleggel szemben egy-
re inkább a város kulturális arca 
megmutatkozik meg. Ebből a 
munkából a stúdió is kivette a ré-
szét, hiszen várost lélekből kell 
építeni, s mi lehetne ehhez jobb 
mód, mint a zene – mondta.

A polgármester este egy kü-
lönleges bejelentést is tett. Bár a 
Szent László Napok díjkiosztójá-
ig még volt néhány nap, de elárul-
ta, hogy a stúdió Kőbányáért-díjat 
kap a városrész hírnevének öreg-
bítéséért. Az erről szóló dokumen-
tumot Póka Egon alapítónak adta 
át. D. Kovács Róbert sem távozott 

azonban üres kézzel a színpadról: 
a frissen megjelent 20 év a Kőbá-
nyai Zenei Stúdióban című kiad-
ványt kapta meg.

A gálán egy hosszú névsor is 
elhangzott: felolvasták a kiváló 
eredménnyel végzett növendé-
kek nevét. A fiatalok pedig nem 
sokkal később bebizonyították: 
nem véletlenül lett olyan hosz-
szú az a lista, hiszen a koncerten 
több mint két órán át fergeteges 
zenével szórakoztatták a közön-
séget, miközben a jelenlévő gyak-
ran dúdolták az előadókkal az is-
mert külföldi és magyar slágerek 
dallamait.

A hála dallamai

Zenestúdiósok megabulija a Kőrösiben 

Huszadszor is sztárévzáró 
Az idei évben sem lehetett panasza a Kőbányai Zenei Stúdi-
ónak a növendékekre. Az évzáró koncerten is kiderült: eb-
ben az esztendőben is különleges tehetségeket neveltek.

Póka Egon 
vehette át 
a kitüntetéstA két évtizedes fennállását ünnep-

lő Kőbányai Zenei Stúdióból megany-
nyi mára befutott híresség karrierje 
indult. Azok között, akik ebből a gene-
rációból ma a könnyűzene valamelyik 
műfajában muzsikusként remekelnek, 
alig találunk olyanokat, akik ne fordul-
tak volna meg Póka Egon zeneiskolájá-
ban. Lássuk, maguknak az érintettek-
nek mit jelent ez az intézmény?

Meiszter Kálmán (1925–2018)

Elment Kőbánya
örök festője

dolás, partizánfoci, célba dobás, 
kötélhúzás, kerékpározás, rossz 
idő esetén filmvetítés a program. 
Az első két hétben mindennapo-
sak voltak az edzések az iskola 
uszodájában, és nagy érdeklő-
déssel fogadták az első fecs-
kék az újhegyi Mély-tónál 
tartott horgászoktatást. 
A kezdő turnusban Pá-
kozdra és a sukorói ar-
borétumba utaztat-
ták el a diákokat, 
akik ellátogat-
hattak az óbu-
d a i c s ú sz-
dapark-
ba is.

Bőséges programválasztékkal 
indult június 25-én a KÖSZI által 
szervezett nyári napközis tábor, 
melyet több tízmillió forinttal tá-
mogat a Kőbányai Önkormány-
zat azzal a szándékkal, hogy a 
kerületi fiatalok a szünidő alatt 
vidám élményekkel gazdagod-
janak.

– A Janikovszky Éva Általános 
Iskolában 130 gyermekkel kez-
dődött az ingyenes tábor, ahol 
napi háromszori étkezést bizto-
sítunk, ugyanolyan feltételekkel, 
mint az iskolaidőben. Az évközi 
menzás ellátáshoz hasonlóan 
a gyermekek után járó kedvez-
mények itt is érvényesíthetők – 

mondta Győrffy László, a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kultu-
rális Központ ügyvezetője.

A fiatalokkal nyáron is pedagó-
gusok foglalkoznak, de az alap-
vető szándék az, hogy a vaká-
ciózók minél kevesebb időt tölt-
senek a tábornak otthont adó is-
kola falai között, vagyis főként 
a szabad levegőn legyenek, és 
tartalmas programokban része-
süljenek. Ezért folyamatosak a 
sportos-játékos, élményszerű 
foglalkozások több kerületi hely-
színen, és hetente egyszer bu-
szos kirándulásra is elutaznak.

– Ötnapos turnusokban folya-
matosan fogadjuk a gyerekeket 

egészen augusztus 24-ig, na-
ponta 8 és 16 óra között, de reg-
gel 7-től, illetve délután 5 órá-
ig ügyeletet is tartunk. Június 
25-én rendben megérkeztek az 
első táborozók, kiváló a hangu-
lat – tudtuk meg Nagy Ágnes tá-
borvezetőtől. Minden hétfőn és 
kedden 8 és 11 óra, illetve 14 és 
18 óra között fogadják a jelent-
kezéseket a Kápolna téri általá-
nos iskolában a következő heti 
turnusokra.

Az óhegyi játszóparkban szá-
mos kaland várja a fiatalokat, 
emellett a táborban angol nyel-
vű, illetve énekes-mondókás, 
kézműves-foglalkozás, stran-

Nyári kalandok 
a diákoknak

Kiváló a hangulat 
az ingyenes 
napközis 
táborokban

A tavalyi nagy si-
ker után Kőbányá-
nak ismét saját ud-
vara lesz a Művésze-
tek Völgyében, még-
pedig ugyanazon a 
mesés kapolcsi er-
dőszéli helyszínen, 
ahol tavaly ,az első 
alkalommal.

Póka Vanessa, a 
Kőbánya Udvar ötletgazdája és 
programjainak fő szervezője el-
mondta, tavaly a Kőbánya Udvar 
a Völgy egyik leglátogatottabb 

helyszínének bizonyult. A si-
ker egyik „hátránya”, hogy 

számos Kőbányáról in-
dult és mára befu-

tott zenekart 
elszippan-

tott a ka-
polcsi 

nagyszínpad, ennek 
ellenére lesz elég 
színvonalas fiatal – és 
idősebb – fellépő a ke-
rület részéről. Olyan 
tehetséges kőbányai 
kötődésű pályakez-
dőket ismerhetünk 
meg, akik jó eséllyel a 
jövő sztárjai lesznek. 
Ilyen például a Ba-

gossy Brothers Company vagy a 
MattSet zenekar, de a rockzene 
nagy öregjei is fellépnek, mint a 
Póka Egon Experience, az Ivan 
and the Parazol vagy a Váczi Esz-
ter Quartet.

Az erdőszéli hangulathoz illő-
en tudatosan naturálisra terve-
zett Kőbánya Udvarban napköz-
ben szalmabálákon lehet heve-
részni, piknikelni, délelőttönként 
Kőbánya érdekességeihez kötő-
dő előadásokat, kerekasztal-be-
szélgetéseket hallgatni. Bemu-
tatkoznak például sörmanufak-
túráink, lesznek kvízversenyek 
megnyerhető kőbányai élmény-

ajándékokkal, illetve táncház, 
élő zenés jóga, vezetett festés 

festőművész részvételével.
A programok egész dél-

után folyamatosak, a kon-
certek este 7-től hajnali 

1-ig tartanak július 20-a 
és 29-e között.

Idén is a Völgybe 
költözik a kerület

Veres 
Mónika 

'Nika'
„A lehető legtöbbet kaphattam 
az intézménytől: az igazi mu-

zsikus létet. Örök emléke-
ket, életre szóló tudást út-

ravalóként. Mindig há-
lás leszek az itt eltöl-

tött időszakért.”

Tarján 
Zsófia 

(Honeybeast)
„A kőbányai stúdióban rengete-

get tanultam a zenéről elméleti és 
gyakorlati szinten is. Örökké há-

lás leszek a tanáraimnak, tudá-
suk, emberségük révén biz-

tos alapokkal indultam el 
a pályámon.”

Singh 
Viktória

„Imádtam minden percét az 
iskolai éveknek, amelyek most 

is iszonyatosan hiányzik! Ren-
geteget kaptam és tanultam itt 
zenéről, alázatról, szakmáról, 

hivatásról. Köszönöm min-
denkinek, aki hozzájá-

rult ehhez.”

Balogh 
Roland

 (Junior Prima díjas jazz-gitár-
művész, a montreux-i és a Los An-

geles-i Six String Theory gitárver-
seny győztese)

„2007-ben végeztem Kőbányán, a 
zenei stúdióban a legszebb iskolás 

éveimet töltöttem. Ebben a suli-
ban nemcsak muzsikálni tanított 

meg a neves tanári kar, ha-
nem az életre is felké-

szített.”

„Budapesten pislan-
tottam meg a haj-
nalt, 1925 februárjá-
nak 17. napján. Sze-
gény, de annál tisz-
tességesebb család-
ban, ahová harmadik 
gyerekként érkez-
tem. Még alig látszot-
tam ki abból az édes 
anyaföldből, amikor 
már igen komoly ér-
deklődést tanúsítot-
tam a különböző szí-
nek és formák iránt.”

Kőbánya díszpolgá-
ra és kiváló művésze, 
Meiszter Kálmán festőmű-
vész mindannyiunk örömé-
re élete végéig, 94 éves ko-
ráig volt a színek és a külön-
böző formák szerelmese, fá-
radhatatlanul alkotott. Jú-
nius 22-én azonban – ahogy 
dr. Losonci Miklós művé-
szettörténész barátja ne-
vezte – az örök festő letette 
az ecsetet.

– Közösségszerető, közös-
ségépítő ember – így emlé-
kezett rá barátja, Weeber 
Ti b o r  a l p o l g á rm e s -
ter. – Három év-
t i z e d e n  á t 
évenként 
meg-

r e n d e z e t t  k e r -
t i  p a r t i j a i  Kő b á -
nya kulturális ese-
ményeinek számí-
tottak, amely előtt 
már hónapokkal készíteni 
kezdte rajzait, krokijait, ki-
sebb festményeit, amelyek 
a jótékony célú tombola dí-
jai lettek. Műveiből a virtu-
óz technika áradt, de ne-
künk a neves fes-
tőnél 

még fontosabb az az em-
ber, aki egé sz életében 
csak adott, nagyon tudott 
szeretni, így közösségi ösz-
szejöveteleiről nemcsak 
üres kézzel, de üres szívvel 

sem mehetett el 
senki.
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Július 22-e a nándorfehérvári diadal emléknapja. Ennek alkalmából a törökverő Hunyadi János szavait rejti a megfejtés.
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Töltse ki az ábrákat 1-től 9-ig ter-
jedő egész számokkal úgy, hogy az 
összes sorban, oszlopban minden 
szám csak egyszer szerepeljen.

SZU
DO
KU

Egynéhány kedves főemberével valahol 
a bécsi hegyek alatt vadászgatott Má-
tyás, amikor arrafelé vitte a hadait Pod-
jebrád György ellen. Beverte a vihar az 
urakat egy este az erdei csősz kunyhó-
jába. Már egyik tarisznyában sem akadt 
egyetlen falat elemózsia sem, az éhes 
vadászoknak be kellett érniük avval az 
egyszerű ciberelevessel, amit a csősz fe-
lesége főzött nékik vacsorára. Jó étvágy-
gyal felhörpölgették, ott is maradtak éj-
szakai szállásra a kunyhóban, mert az 
eső cudarul esett odakinn.

Reggelre kelve kitisztult az idő, de a 
csősz vendégeinek früstök is kellett vol-
na, a tarisznyáik meg éppen olyan üre-
sek voltak, mint az este, ha nem üreseb-
bek. Mit volt mit tenni, mit enni: el kel-
lett fogadni a csősznétől a vacsoráról 
maradt ciberét.

Mikor másodszor is a ciberét kanalaz-
ták, Mátyás király elhúzta a száját.

– Három dolog, uraim – azt mondja –, 
amit nem szeretek: a felmelegített le-
vest, a megbékélt barátot, meg a szakál-
las asszonyt.

A másodszor melegített levesnek bi-
zony már elveszett az igazi íze; annak a 
barátunknak, akiből ellenség lett, és az-
után újra megtért hozzánk, annak a lel-
kének se érezzük már a hűséges jó ízét; 
a szakállas asszonyon nincs mit magya-
rázni, hét országban sem találni olyan 
férfiembert, aki szakállas asszonyt kí-
vánna meg magának.

Mátyás királynak ezt a kedves és okos 
mondását továbbadták az urak, fel is je-

gyezte az udvari krónikás, így maradt 
meg azután az országban egyik száz esz-
tendőről a másik száz esztendőre.

Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, hogy írják meg azt a népmesét, vagy az óvó nénik saját „költésű” meséjét, amit az oda járó 
gyerekek a legjobban szeretnek. Most a 40. születésnapját ünneplő Gépmadár Óvoda küldte el nekünk a gyerekek kedvenc meséjét, a rajzot 
Károlyi Emőke óvodapedagógus vezetésével a Cimbora csoportba járó Nguyen Le Quynh Lan készítette.

Hármat nem szeretett Mátyás király

Várjuk a kobanyaihirek.
szerk@gmail.com cím-
re a kerületi babák-
ról készült, jó mi-
nőségű fotókat, 
és hozzá néhány 
sort, amely tar-
talmazza az 
egyévesnél fia-
talabb csecse-
mő nevét, szü-
letési dátumát, 
valamint egy, 
legfeljebb két-
mondatos jellem-
zést. A tárgyban kér-
jük, jelezze a rovat cí-
mét: Kőbánya új lakói.

Kőbánya új lakói 2018. 05. 18-án 21 óra 
27 perckor megérke-
zett Kóródi-Flach Panna 

Mira 3450 grammal, 
54  cm-rel.

„Sok szeretet-
tel küldöm az 

első sztárfotó-
mat, a sztár-
mosolyom 
még gyako-
rolnom kell, 
de anya és 
apa szerint 

ez is men-
ni fog nekem. 

Most még so-
kat alszom, és 

napról napra szé-
pen fejlődök.”

HIRDETÉS

Melyik 
lufi me-
lyik gye-
reké?

Eljutsz a 
markoló-
val a föld-
kupacig?

Találd meg a képekhez tartozó árnyékot!
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MOZDULJ KŐBÁNYA!
Értékes nyeremények és rengeteg élmény vár 2018-ban minden Kőbányán
élőt családot, kicsit, fiatalt és idősebbet, a kerületi önkormányzatnál, 
intézményeinél és gazdasági társaságainál, valamint a helyi tankerület kőbányai 
intézményeinél dolgozó munkatársat. 

A Kőbányai Önkormányzat a Kocsis Sándor Sportközpont 
közreműködésével az egészség megőrzése, a rendszeres 
testmozgás fontosságának népszerűsítése jegyében
10 eseményből álló programsorozatot hirdet.
A résztvevők szabadon választhatnak az érdeklődésüknek, szabadidejüknek, 
felkészültségüknek, életkoruknak leginkább megfelelő programok közül.
A részvétel igazolása egy pontgyűjtő lapon történik. Már egyetlen pecséttel részt 
lehet venni az év végi sorsoláson, ahol értékes nyeremények, többek között 
kerékpárok, rollerek, uszodabérletek, sportszerutalványok és ajándécsomagok 
találnak gazdára. Annál nagyobb a nyerési esély, minél több pecsét gyűlik össze. 

FŐDÍJ EGY WELLNESS HÉTVÉGE!
 
A pontgyűjtő lapok átvételi pontjai 2018. február 5. és február 23. között
a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontja (1102 Budapest, Állomás utca 
26.) és Újhegyi Ügyfélszolgálata (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.), valamint
a Kocsis Sándor Sportközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) központja, illetve 
február 24. után az események helyszínein.

Az adatokkal kitöltött, legalább egy pecséttel ellátott pontgyűjtő lapokat 2018. 
november 30-ig lehet leadni az átvételi pontokon elhelyezett gyűjtőládákba.

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

További információ:
www.kobanya.hu
www.kobanyasport.huKOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

  1  2018. 02. 24.  Kőbányai Korcsolya Nap
 Ügyességi versenyek korcsolyával

 2  2018. 03. 17.  Kőbányai Úszó Nap
 12 órás úszás, 08:00 - 20:00 óra között  legalább 25 m, bármilyen úszásnemben

 3  2018. 04. 07.  Isaszegi Kerékpáros Túra
 60 km-es Kerékpáros túra amatőröknek

 4  2018. 04. 28.  Rekordkísérlet Napja
 Óhegy park futás

  2018. 05. 05.  Esélyegyenlőség Napja
 5 Kerekes-székes kosárlabda, kerekes-székes vívás, ülőröplabda,
 hallássérült labdarúgás
 

 6  2018. 05. 30.  Kihívás Napja
 "Mozogj 15 percet” események a kerületben 

 7  2018. 09. 15 - 22.  Mobilitási Hét
 Programokon való részvétel

 8  2018. 10. 03.  Kőbányai Szenior Tízkarikás Játékok
 50+ korosztály sportversenye

 9  2018. 10. 27.  Nordic Walking
 Óhegy park

10

 2018. 11. 10.  Kőbányai Helyismereti Túra
 Szent László tér - Szent László Gimnázium – Éles sarok - Kőbányai Sörgyár - 
 Új Köztemető - Kozma u. BV. - Óhegy park Csősztorony - Kápolna tér -
 Martinovics tér - Önkormányzat

Az eseménysorozat rendezvényei:

Ajándékként 
torta is járt

Egyenpóló a lányoknak

Május 30-án az ötödik állomá-
sához érkezett a Mozdulj Kőbá-
nya! rendezvénysorozat, s a ki-
hívás napi megmérettetés is re-
kordrészvételt hozott. A szerve-
ző Kocsis Sándor Sportközpont 
szerint az idei sportnapon más-
félszer annyian vettek részt, 
mint a tavalyin, ami nagyban 
köszönhető annak, hogy a szer-
vezésbe az óvodai és iskolai pe-
dagógusok, illetve a szülők is 
besegítettek. És persze a Kőbá-
nyai Önkormányzat ösztönzése 
is pozitívan hatott, hiszen a ki-
lenc sportrendezvényt tömörí-
tő Mozdulj Kőbánya! keretében 
értékes nyereményeket – fő-
díjként egy wellnesshétvégét – 
nyerhetnek a legaktívabbak.

Az Óheg y park-
ban megtar-

tott Kihívás Napján a fő 
cél az volt, hogy minél töb-
ben fussanak legalább egy 
kört az 1400 méter hosszú 
pályán. A teljesítményeket 
a szervezők összeadták, s 
arra sarkallták a mozgás 
szerelmeseit, hogy egyesült 
erővel „minél többször fus-
sák körbe Budapestet”. Nos, 
a kirobbanó formának és a 
lelkesedésnek köszönhetően 
a lépték túl kicsire sikeredett. 
Összesen ug yanis 1863  kő-
bányai 2228  kört futott, ami 
3119,2 kilométer. Ezzel pedig 
gyakorlatilag egész Magyaror-
szág körül sikerült közel másfél 
kört futni.

A szorgalmasabbak azonban 
más sportokat is kipróbálhat-
tak. Legnépszerűbb a kosárlab-
da lett: kicsik és nagyok össze-
sen 2746-szor dobtak a labdá-
val. Ezen kívül azonban 86-an 
a spinninget (egyfajta terem-
kerékpározás), 82-en pedig a 
WA LKenergie-t (energikus 

gyaloglás gépen) is kipróbál-
ták, míg a foci és asz-

talitenisz hibrid-

jeként leírható 
teqballasztalon 
további 92-en játszottak.

Kőbánya a Magyar Úszó Szö-
vetség felhívására csatlakozott 
a június 16-ai Magyar Úszás 
Napjához is, s az átlagon felü-
li eredmény itt sem maradt el. 
A szervezők az Újhegyi Uszo-
da és Strandfürdő külső me-
dencéjébe 100 főt vártak, hogy 
legalább 100-100 métert úsz-

szanak. Így a kőbá-
nyaiaknak 10 kilomé-

tert kellett teljesíteni-
ük délelőtt 10 és 12 óra 

között. Túl sokáig azon-
ban nem kellett senkinek sem 

a körmét rágnia amiatt, hogy ez 
erőn felüli vállalás lesz-e. Már 
alig a félidő körül sikerült elér-
ni a bűvös számot, s a verseny 
alatt a vártnál úgy másfélszer 
többen ugrottak a medencébe.

Az önkormányzat döntése 
alapján a lakosság egyébként a 
sikeres úszónapon ingyen ve-
hette igénybe a strandot.

Nem lehet kétséges, hogy Kőbánya a főváros egyik 
legsportosabb kerülete! A Kihívás Napja óriá si si-
ker lett, de a magyar úszás napján is a szervezői 
várakozásokon túl teljesítettek a nevezők.

Ezrek sportoltak 
a szabadban

Idén is ünnepélyes keretek között díjazta növendéke-
it a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia. A klub vezetői 
és Radványi Gábor alpolgármester köszöntötték a legif-
jabb, 8-9 éves kosarasokat, illetve az egyes korosztályok-
ban legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó játékosokat. 
Kimagasló eredményt ért el az év folyamán az országos 
bajnokságban a serdülőknél az ezüstérmes lánycsapata, 
akiknek edzője, Tatár István is elismerésben része-
sült. A 20-20 ezer forinttal járó Zsíros Tibor-ösztön-
díjakat Nagy Réka, az U14, illetve Kolok Balázs, az 
U16 korosztályos válogatottjai kapták.

A Kőbányai Darazsak eredményeinek tükrében 
nem véletlen, hogy Radványi Gábor úgy nyilatko-
zott: mindig nagy örömmel megy az akadémia év-
zárójára, hiszen évről évre nagyobb sikerekről em-
lékezhetnek ekkor meg. Példaként felelevenítette, 
hogy az U14-es fiúk az Ifjúsági Bajnokok Ligája kö-
zép-európai csoportjában idén egészen a döntőig 
meneteltek, vagyis az akadémia növendékeit im-
már nemzetközi szinten is jegyzik.

Díjözön a 
kosarasoknak

Nemzetiségi 
örömfoci

Miközben a sportvi-
lá g szeme Oroszor-
szágra szegeződik a 

labdarúgó-világbaj-
nokság miatt, Kőbá-

nya is megrendezte 
a maga mini foci-

vébéjét. A Kocsis 
Sándor Sportköz-
pont műfüves pá-
lyáján június 16-
á n a kőbá nya i 
u k r á n ,  s z er b , 
lengyel, örmény, 
görög és cigány ki-
sebbségek csapatai 

vonultak fel az im-
már második ilyen 

tornán.
Az 5 + 1 fős csapatok 

2 x 10 perces mérkőzé-
seket játszottak, a vi-
adal győztese a cigány 

kisebbség csapata lett, 
második helyen a szerbek, 
harmadikon a lengyelek 
végeztek. A csapatokban 
14 és 60 év között minden 
korosztály feltűnt, tehát 
nem volt semmilyen kor-
osztályi megkötés, s ez-
úttal nyugodtan kijelent-
hető, hogy itt nem a győ-
zelem, a játék öröme volt 
a lényeg.

A Kőbányai Önkormány-
zat és az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma által 
támogatott eseményhez a 
nemzetiségi nap is kapcso-
lódott, amit a Bárka Ihász 
utcai központjának kert-
jében rendeztek meg. Ezen 
gasztronómiai bemuta-
tó, kulturális előadások és 
táncház szórakoztatták a 
látogatókat. A vidám sza-
badidős családi esemény 
ötletgazdája és fő szervező-
je a kőbányai szerb kisebb-
ségi önkormányzat vezető-
je, Szabó Bogdán szeretné, 
ha a nemzetiségi labdarúgó 
tornán jövőre a polgármes-
teri hivatal csapata is részt 
venne.


