
Fejlődő Kőbánya: alapkőletételek, avatások 

A legjobb nyolc közé 
ugyan nem jutott tovább 
a magyar futballváloga-
tott az Európa-bajnok-
ságon, mégis az egész 
ország büszke a 44 éves 
átkot megtörő sportolók-
ra, akik csoportelsőként 
jutottak a legjobb 16 kö-
zé. A kőbányai Gera Zol-
tán ráadásul új rekordot 
állított fel az Eb-n: gyen-
gébbik lábával, egy lépés-
ről, dropból lőtt borzasz-
tóan nagy gólt a portugá-
loknak, és ezzel 37 éve-
sen és 62 naposan ő lett 
az Európa-bajnokságok 
történetének legidősebb 
akciógólt szerző játékosa. 
Ráadásul az UEFA szava-
zásán ezt a lövést válasz-
tották a csoportmérkő-
zések legszebb góljának. 
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Radics Gigi visszatért 
Kőbányára

Gera Zoltán, az Eb kőbányai hőse

A főváros legszebb 
kormányablaka 

Örömünnep Újhegyen

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti  havilapja

KŐBÁNYAI HÍREK

A Havas Ignác utcában működik Budapest legszebb kormány-
ablaka, amelyet néhány hete adtak át. Dr. György István kor-
mánymegbízott szerint a most megteremtett feltételek mellett 
a munkatársak szemlélete is olyan, amely segíti és könnyíti a 
gyorsabb ügyintézést. 

Részletek a 6. oldalon

Háromnapos piknikkel ünnepelte Kőbánya a felújított Újhegyi sétány hivatalos átadását, a 
gyermeknapot és a Balkán estet. Az összevont ünnepségsorozaton számtalan érdekes prog-
ram, rengeteg különleges étel, koncert, táncfellépés, játszóház, kirakodóvásár várta az érdek-
lődőket. Az Újhegyi lakótelep új főutcáját nagy élvezettel vették birtokukba az itt élők, különö-
sen a gyerekek, akik mindent egyszerre akartak kipróbálni.

Képriport a 4-5. oldalon 

Dobogóra állna Rióban 
Osváth Richárd
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Kőbányán rengeteg civil és ön-
kéntes szervezet működik, 
azonban ezeknek nagy szüksé-
gük van az önkormányzat fi-
gyelmére és támogatására – 
mondta a civil szervezeteknek 
adott anyagi juttatások kapcsán 
lapunknak Kovács Róbert. A 
képviselő-testület a nyári szü-
net előtti utolsó ülésén döntött 
a támogatásokról. 

A polgármester szerint ha 
egy akut probléma jelentkezik, 
a közös cél érdekében könnyen 
összefognak az emberek, de 
később ezek az alkalmi közös-
ségek gyakran felbomlanak, és 
ezt jó lenne megelőzni. Kovács 
Róbert egy-két pozitív példát 
említve kiemelte a Muzsikáló 
Kőbánya Egyesületet, a Mell-
rákfórum – Nem vagy egyedül! 
Alapítványt, az idősek sza bad-
idős programjait szervező 
 KESZE-t, a Cikk Egyesületet, 
ame lyek, amelyek ha nem is 
közfeladatot látnak el, de hi-
ánypótlók vagy akár az önkor-
mányzat kötelező feladatainak 
ellátását is segítik. „De ami a 
legfőbb: mindenkinél jobban el 
tudják érni az általuk képvi selt 
társadalmi csoportokat” – 
hangsúlyozta a polgármester. 

„A támogatások elbírálásá-
nál egyébként nincsenek prio-
ritások, hiszen más-más, 
össze sem hasonlítható célok-
ra pályáznak. Van néhány eset-
ben elsőbbségi szempont, pél-

dául a sportban fontos, hogy 
utánpótlás legyen, idős szer-
vezeteknél olyan tevékenység, 
amely a közösségének él-
ményt ad, vagy például a Ha-
vasi Gyopár Alapítvány eseté-
ben is szempont, hogy bűn-
megelőzéssel foglalkoznak, az 
ehhez kapcsolódó pályázato-
kat szívesen fogadjuk” – ma-
gyarázta Kovács Róbert, aki 
úgy véli, nagy szükség lenne 
környezetvédelmi, egyes kerü-
letrészek közösségének vagy 
polgárőrszervezetek önkén-
tességére. 

Újabb botránykeltésbe és rém-
hírterjesztésbe lendült A Város 
Mindenkié (AVM) csoport, amely 
tüntetést szervezett Kőbányán. 
A nem fizető, a kerület tulajdo-
nát megrongáló bérlők kilakol-
tatása ellen rendszeresen tilta-
kozó AVM ezúttal a Hős utcában 
élők nehéz helyzetét kihasznál-
va próbált médiaszerepléshez 
jutni. Nemrégiben tüntetést 
szervezett a Kőbányai Önkor-
mányzat épülete elé, azt állítva, 
a rossz állapotú telepet úgy 
akarják felszámolni, hogy utcá-
ra tennék az ott élőket. Az ön-
kormányzat felszólította a szer-
vezetet, hogy alaptalan rémhí-
rek terjesztésével ne riogassa a 
Hős utcában élőket.

„Azzal az ott élők is legalább 
egy évtizede tisztában vannak, 
hogy az épületek műszaki álla-
pota miatt hosszú távon nincs 
más megoldás, mint a ház-
tömbök szanálása. Az önkor-
mányzat már évek óta nem 
adja ki az itt megürülő szociá-
lis bérleményeket, gondosko-
dik azokról a bérlőiről, akik el 
akarnak költözni, illetve méltá-
nyos áron megvásárolja a tu-
lajdonosoktól azokat a lakáso-
kat, amelyeket el kívánnak 
adni. Az AVM nem először pró-
bálja lejáratni a kerületet, ezért 

az önkormányzat megfontolja 
a csoporttal kötött korábbi 
együttműködés felbontását” – 
közölte az önkormányzat.

Weeber Tibor szociális ügye-
kért felelős alpolgármester la-
punknak elmondta: pontosan 
tisztában van az itt élők helyze-
tével, hiszen 15 éve személye-
sen ismeri és követi a Hős utca 
és az itt lakók sorsát. „Itt két 
épületről van szó, amelyekben 
összesen 300 lakás van. A 

B  épü  letben szabálytalan gáz-
vétel miatt korábban robbanás 
volt, az elválasztó falak egy 
része kidőlt, az épület szerke-
zete meggyengült. A helyreállí-
tás során, társasház lévén (fele 
az önkormányzaté és fele ma-
gántulajdon), a tulajdonosok 
helyett is az önkormányzat vé-
geztette el a munkát. Az ingat-
lan nem életveszélyes, de a 
függőfolyosókat néhol meg 
kellett erősíteni, viszont az alá-
dúcolásból sok helyen már ki-
lopták az anyagot. A vízművek 
felé akkora a ház tartozása, 
hogy időnként csökkentik a 

nyomást. A lépcsőházban és a 
körfolyosón már nincs világí-
tás, mert több lakó illegálisan 
onnan vezette be lakásába az 
áramot, ami nem csak lopás-
nak minősül, de veszélyes is” – 
sorolta a problémákat az alpol-
gármester, aki szerint hatal-
mas hiba volt, hogy a korábbi 
önkormányzat elkezdte a laká-
sok értékesítését, ezzel létre-
hozva egy vegyes tulajdont. A 
magántulajdonú lakásokba 
egyre több problémás, nehezen 
kezelhető lakó került, megje-
lent a drog, a drogkereskede-
lem is. 

„Az utóbbi hat évben már 
nem utaltunk itt ki újabb laká-
sokat. Ma már jóval meghalad-
ja a 100 millió forintot a felhal-
mozott közmű- és közöskölt-
ség-tartozás, rendszeresek az 
áram- és gázlopások, a mentők 
is csak rendőri kísérettel mer-
nek beteghez menni. Van olyan 
lakás, amelyen 4 milliós tarto-
zás van, de az általános az 1-2 
millió közötti hátralék” – sorol-
ta Weeber Tibor, aki szerint a 
cél a tisztességesen fizető lakók 
elhelyezése jobb körülmények 
közé. „Ezeket az épületeket 
egyszer szanáljuk, de az bizto-
san egy többéves folyamat lesz” 
– tette hozzá. 

Révész Máriusznak, mint a 
kerékpározás és az aktív ki-
kapcsolódás fejlesztésével és 
népszerűsítésével összefüg-
gő feladatok ellátásáért fele-
lős új kormánybiztosnak a 
feladatköréhez tartozik pél-
dául a természetjárás, a vízi 
túrázás felpörgetése, de még 
a szabadtéri sportparkok épí-
tésének ösztönzése is. A kő-
bányai országgyűlési képvi-
selő szerint megannyi felka-
rolandó terület van az aktív 
kikapcsolódás területén, ami 
jó, hogy végre egy kézbe 
kerül. 

Mint lapunknak elmondta, 
örömmel tölti el a rá bízott 
feladat, és máris kész tervei 
vannak a kerékpározás, a tu-
rizmus és a kisvasutazás fel-
lendítésére. Arra a kérdésre, 
hogy miért rá esett a válasz-
tás, a következőt válaszolta: 
„a Fidesz-frakcióban köztu-
dott, hogy régebben sokat bi-
cikliztem: vettem egy kerék-
párt Londonban és hazate-
kertem vele, de volt, hogy 
Rómát is megjártam. Síokta-
tó is vagyok, és régebben 
rendszeresen szerveztem vízi 
táborokat is”. 

A kormánybiztos szerint a 
hazai kerékpárosélet robba-
násszerű fejlődésen ment ke-
resztül, Budapesten 20 év 
alatt mára tizenegyszeresére 
duzzadt a kerékpározók 
száma. „Mind többen keres-
nék az aktív kikapcsolódást, 
és az ehhez kapcsolódó fel-
adatok több minisztériumhoz 
tartoznak. Érdemes egy kézbe 
összpontosítani és koordinál-
ni ezeket” – nyilatkozta Ré-

vész Máriusz, aki máris kész 
tervekkel fogott neki a mun-
kának. „Elsőként a Duna 
menti kerékpárút megépítése 
a cél, hiszen itt évente 300 
ezer biciklis megy el Bécsbe. 
Ha meglenne Budapestig a 
kerékpárút, ide is eljönne a 
becslések szerint legalább 
100-150 ezer ember évente, 
aminek komoly gazdasági ha-
tása is lenne. Rendbe kell 
tenni a Balaton körüli kerék-
párutat is, illetve biztosítani, 
hogy a Budapest–Székesfe-
hérvár–Velence útvonalon is 
bárki biztonságban végig tud-
jon kerekezni. Ez a három 
beruházás a következő két 
évben elkészülhet, uniós pá-
lyázatokon keresztül, mintegy 
20 milliárd forintot lehet erre 
a célra szánni” – sorolta ter-
veit az újonnan kinevezett 

kormánybiztos, aki szerint 
sok tennivaló van a turistahá-
zak területén is, mert ezek 
sajnos piaci alapon többnyire 
nem működőképesek Ma-
gyarországon. Emellett újra-
indítaná a mára kihalt egyik 
legolcsóbb nyaralási lehető-
séget, a vándortáborokat is.

„Azt szeretnénk, hogy az 
emberek mozduljanak ki ott-
honról, ehhez igyekeznünk 
kell a feltételeket megterem-
teni. Az elmúlt két évben 
gyorsan nőtt a belföldi ide-
genforgalom, és ez előrelát-
hatólag folytatódni fog a kö-
vetkező években is” – tette 
hozzá a politikus, aki szerint 
ez ráadásul egy szerencsés 
terület, mert olyan elképzelé-
seket lehet itt megvalósítani, 
amelyeket széles körű támo-
gatás övez.

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Kedves Kőbányaiak! 

Végre megkezdődött a nyár, és úgy 
vélem, bátran szusszanhatunk 

egyet. Ránk fér egy kis pihenés, 
feltöltődés, hiszen rengeteg 
munka és még több közös él-
mény áll mögöttünk. Túl vagyunk 
a kerület egyik legnagyobb beru-

házásának átadásán: újjászületett 
az Újhegyi sétány. Három napon át 

tartott Kőbánya legnagyobb esemény-
sorozata, a Szent László Napok, és már javában 
készülünk az újabb nagy dobásra, az augusztusi 
Bluesfesztiválra.

Nemcsak újabb közösségi élményekkel lettünk 
gazdagabbak az elmúlt hetekben: a kőbányaiak 
végre Budapest legszebb kormányablakában intéz-
hetik hivatalos ügyeiket. Gőzerővel folynak a kerü-
letiek életét könnyebbé tévő önkormányzati beru-
házások is, amelyek terveink szerint őszre el is 
készülnek: az új orvosi rendelő a Kerepesi úton és 
a gyerekek új birodalma, a Vaspálya utcai bölcsőde 
és óvoda. 

Kerületünk két szégyenfoltjának felszámolása 
érdekében is megtettük az első lépéseket. Az első 
lépéseket, amelyek a szemek számára még jó ideig 
láthatatlanok maradnak, nélkülük azonban önkor-
mányzatunk tehetetlen lenne. Döntöttünk arról, 
hogy visszavásároljuk a Mázsa téri ingatlanokat és 
arról is, hogy megvásároljuk a Liget téri, volt szol-
gáltatóház magántulajdonú területeit. Ha az adás-
vételek létrejönnek és mindkét ingatlan önkor-
mányzati tulajdonba kerül, a fejlesztésükről már 
nemcsak álmodozhat Kőbánya.

Minden beruházással, felújítással azon dolgo-
zunk, hogy az élet szebb és könnyebb legyen az itt 
élők számára. A nyárra is sok mindennel készül-
tünk: a hőségben párakapuk nyújtanak enyhülést, 
támogatott táborokban pihenhetnek a gyerekek, 
üdülőinkben kedvezményesen tölthetnek egy-egy 
hetet az idősek és a családosok. Teljes körűvé vált az 
ingyenes nyári étkeztetés, Kőbányán egyetlen gyerek 
sem maradhat éhen az iskolaszünetben sem.

Ezt a nyarat különösen széppé teszi a magyar 
válogatott nagyszerű szereplése a labdarúgó Euró-
pa-bajnokságon. Nemcsak a közös szurkolás él-
ménye miatt, hanem azért is, mert nemcsak ma-
gyarként, de kőbányaiként is volt miért drukkolni: 
kerületünk lakója, a Ferencváros csatára, Gera 
Zoltán az Eb első körének legszebb góljával juttatta 
tovább Magyarországot. Bár a belgáktól kikaptunk, 
az egész ország joggal lehet büszke a csapatra: 
szívvel, hittel, lélekkel játszottak. Ahogy mi is épít-
jük Kőbányát. 

Kellemes, gondtalan nyarat kívánok!

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kovács Róbert 
Kőbánya polgármestere

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

MEGVANNAK A TETTESEK

A kőbányai rendőrök gyorsaságának köszönhetően az elmúlt egy hónapban három 
bűnöző is rács mögé kerülhet. Május végén az egyik kőbányai üzletben egy bolti 
tolvajt fogtak a rendőrök, aki egy fülhallgatót lopott. A férfinél a kihallgatás során két mobil-
telefont is találtak, később pedig három másik készülék eltulajdonítását tudták szembesíté-
sekkel rábizonyítani. Kiderült: a fiatalember „klasszikus” módszere az volt, hogy az utolsó 
pillanatban, indulás előtt ugrott le a tömegközlekedési járművekről, miután kikapta a készü-
léket a tulajdonosa kezéből. Most előzetes letartóztatásban van, 3 évig terjedő szabadság-
vesztés várhat rá.

A Népligetben hajléktalanok riasztották a rendőröket, miután két sorstársuk kést a nyakukhoz 
szorítva vette el cipőiket, ruháikat. A testvérpár hajnalban ment oda a sértettekhez, hogy 
öltözéküket ellopják, amikor azonban ők felébredtek, kést szorítottak a torkukhoz és úgy 
vették el értékeiket. A büntetett előéletű elkövetők a Liget átkutatása után gyorsan kézre 
kerültek, most fegyveres rablás miatt 5–10 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak.

Június közepén egy fiatalember a Harmat utcában tépte ki az aranyláncot egy hölgy nyakából. 
A tettest az azonnali rendőri intézkedésnek köszönhetően rövid időn belül elfogták. Az elkö-
vető három másik bűncselekmény gyanúsítottjává is vált, kiderült ugyanis, hogy nem ez volt 
az első rovás a számláján. Akár 3 évre is rács mögé kerülhet.

Az önkormányzat kiemelten támogatja a civil, egyházi 
és nemzetiségi szervezeteket. Kovács Róbert polgár-
mester szerint nagyon fontos szereplői a kőbányai 
közéletnek, a civilség minden közösség alapja.  

Kőbánya, ahogy eddig, ezután is mindent megtesz a 
nehéz helyzetbe került családokért, de nem partner a 
csalásokban, visszaélésekben – mondta a Hős utcai rém-
hírterjesztés kapcsán Weeber Tibor alpolgármester. 

Kőbányának fontosak a civilek

Hős utca: idő kell a megoldásra

RendőRségi HíRek

Újraéled az aktív 
turizmus

Az önkormányzat támogatásá-
nak köszönhetően bővül a ked-
vezményes uszodabelépőre jo-
gosultak köre: hamarosan olyan 
krónikus betegek is igénybe ve-
hetik a rendkívüli kedvezményt, 
akik gyógyulását segítheti ez a 
sportolási forma. Akinek erről 
orvosi igazolása van, az reggel 6 
és 8 óra között 200 forintért lép-
het be az uszodába, s ezért a 
pénzért a szauna is az övé. Az 
általános, eddigi kedvezmények 
változatlanul érvényesek, így diá-
kok, nyugdíjasok, nagycsaládo-
sok számára 4 órára szaunával 
700, 2 órára szauna nélkül 500 
forint a belépő, míg 4 órára, 3 
főre, legalább egy gyermek 1800 
forintért mehet be az uszodába.

Kőbányai az Év Védőnője 
Rögtönzött ünnepséggel kezdődött a júniusi 
képviselő-testületi ülés: Kovács Róbert pol-
gármester virágcsokorral köszöntötte a 
képviselők nevében az Év Védőnőjének vá-
lasztott Szalainé Tímár Szilviát. A Zsivaj 
utcai rendelő munkatársa a 25 éve működő 
Magyar Védőnők Egyesületétől kapta meg a 
rangos elismerést, a nagyváros kategóriá-
ban. Kovács Róbert felelevenítette az elmúlt 
hónap eseményeit, az Újhegyi sétány átadá-
sát, a Balkán estet és valamennyi folyamat-
ban lévő építkezés bejárását, majd a testü-
let a napirendekre tért. Elfogadták a ka-
tasztrófavédelem beszámolóját, és egyben 
tájékoztatást hallhatott a grémium arról is, 
hogy hamarosan megkezdődik a tűzoltó-
parancsnokság épületének felújítása.

Gion Nán-
dor, Kőbá-
nyán élt vaj-
dasági ma-
gyar író mo-
nográfiájának 
kiadására 300 ezer 
forintot szavaztak 
meg a képviselők a Céd-
rus Művészeti Alapítványnak.

A Szent László Gimnázium nyári 
gyakorlatán dolgozó tö-

megkommunikáció 
szakos diák jainak 

munkáját 470 
ezer forintos 

ösztöndíjjal 
támogatta 
az önkor-
mányzat.

A gyere-
kek szem-
l é le t fo r -

málásának 
ér de kében a 

Fekete István 
Általános Isko-

lában kialakítan-
dó mintakert létre-

hozására 531 ezer forint-
tal támogatta az önkormányzat 

az Együtt Európáért Alapítványt.

A Kőbánya Közbiztonságáért Köz-
alapítványon keresztül a 
rendőrség munkájának 
segítésére az ön-
kormányzat két 
új személyautó 
vásárlására 
adott 6 mil-
lió forintot. 

6 milli
ó

531 000

470 000

300 000

A támogatott 
civil 

szervezetek

Kormányzati megbíza-
tást kapott Révész Mári-
usz. A kőbányai ország-
gyűlési képviselőt „a ke-
rékpározás és az aktív 
kikapcsolódás fejleszté-
sével és népszerűsítésé-
vel összefüggő feladatok 
ellátásáért felelős” kor-
mánybiztosnak nevezte 
ki Orbán Viktor minisz-
terelnök.

Még több uszodai kedvezmény 

Hamarosan kezdődik a tűzoltó-parancsnokság épületének felújítása

Ide a mentők is 
csak rendőri kísé-
rettel mernek 
beteghez menni
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„Régen vártuk már ezt a napot, hogy meg-
újuljon Budapest egyik legnagyobb lakóte-
lepének sétánya, amit már sok-sok éve 
megálmodtunk. Többször is pályáztunk tá-
mogatásra, míg végre sikerült nyerni. Ez-
úton is köszönjük a fővárosnak, a főpolgár-
mesternek és dr. György István kormány-
megbízottnak” – kezdte köszöntő beszédét 
Kovács Róbert polgármester, aki szerint 
nagyon fontos, hogy a sétány akadálymen-
tessé vált és közösségi terek nyíltak. „Meg-
újult a közösségi ház, a kicsiknek játszótér, 
az idősebbeknek, felnőtteknek, sportolni 
vágyóknak fitneszpark készült, van szökő-
kút, zöld terület, ahol lehetőségük van a 
nyugodt és békés időtöltésre. De a munka 
nem állt meg, tervezünk tovább, hogy a 63 
ezer négyzetméternyi felület teljesen meg-
újuljon. Tavaly 8 ezer készült el, idén továb-
bi 15 ezer négyzetméter fog. Újjávarázsol-

juk a több mint 40 éves lakótelep környeze-
tét” – mondta a polgármester, aki köszöne-
tet mondott a munkában részt vállalóknak 
és az újhegyi lakóközösségnek is.

Kovács Róbert hangsúlyozta: Újhegy Kő-
bánya szíve. Város a városban: 17 ezren 
élnek itt szoros közelségben – és ez nem 
csak fizikai értelemben van így. Összetartó 
közösség ez, amely kiáll a számára fontos 
ügyekért, támogatja az elesetteket, odafi-
gyel az idősekre, óvja a gyermekeket. Egy 
ilyen fantasztikus közösség megérdemli, 
hogy méltó környezetben éljen. Ez vezetett 
minket, amikor a fővárosi önkormányzat 
Tér_KÖZ pályázatán elindultunk. Olyan kö-
zösségi teret akartunk teremteni, amelyik 
az itt élők igényeit kielégíti, alkalmazkodik a 
szokásaikhoz – beleértve a járdák nyomvo-
nalának kialakítását is – és minden korosz-
tály megtalálja azt, amit keres. Nem sajnál-

tuk a pénzt sem: Kőbánya és a fővárosi ön-
kormányzat 712 millió forintot költött arra, 
hogy újjávarázsoljuk az Újhegyi lakótelep 
főutcáját” – fogalmazott a polgármester. 
Mint mondta: „Történelmet írtunk az elmúlt 
egy évben itt, Újhegyen. Amit közös erővel, 
türelemmel, összefogással végigvittünk, az 
több szempontból páratlan. A megújult sé-
tány egyedülálló a beruházás nagyságrend-
jét nézve és az építészeti megoldásokat te-
kintve is” – hangoztatta, majd megköszönte 
azt az összefogást, türelmet és támogatást, 
amely nélkül elképzelhetetlen lett volna egy 
ilyen hatalmas, több szempontból is példa 
nélküli beruházás eredményes befejezése. 
„Mindannyiunk közös sikere az újjászületett 
Újhegyi sétány, amelyre nemcsak az itt élők 
lehetnek büszkék, hanem egész Kőbánya” 
– zárta szavait Kovács Róbert. 

Lufi, vattacukor és Nokedli – egy igazi 
gyereknap elmaradhatatlan kellékei, hi-
szen Nokedli ezúttal egy bohóc volt. Emel-
lett kézműves foglalkozások és interaktív 
játszóház is várta a gyerekeket az Újhegyi 
Tavaszi Pikniken. Az önfeledt ünnepléshez a 
Kőbányai Zenestúdió növendékei adták a 
zenei aláfestést. Az első Balkán Estet Kollá-
tosz Jorgosz, a Kőbányai Görög Önkor-
mányzat elnöke nyitotta meg, aki a vendé-
gek között köszöntötte Görögország Li-
tóchoro városának delegációját is. Litócho-
ro alpolgármestere és Kőbánya polgármes-
tere a rendezvény közönsége előtt írták alá 
a két település közötti testvérvárosi megál-
lapodást. A nagyszabású programon bol-
gár, szerb és görög zenék, táncok és étel-
különlegességek mutatkoztak be. 

Kollátosz Jorgosz szerint a nagy kihívá-
sok előtt álló Európában az önálló nemze-
tek hangja, kultúrája, annak öröksége az, 
ami ténylegesen összeköt. Főztek görögök, 
szerbek, a bolgárok ingyenes kóstolóval 
vártak mindenkit, aki kivárta a hosszú sort, 
hogy igazi ínyenc tálat kaphasson, sopszka-
salátával, grillkolbászkákkal, citrommal 
meglocsolt apró sült halakkal, krumplisa-
látával és természetesen ajvárral.

„Örülök, hogy ebben a szép környezet-
ben szólalnak meg a balkán hangjai. Meg-
győződésem, hogy zavarossá lett világunk-
ban, a nagy kihívások előtt álló Európában 
az önálló nemzetek hangja, kultúrája, 
annak öröksége az, ami ténylegesen össze-
köt minket” – mondta Kollátosz Jorgosz, 
majd átadta a színpadot a művészeknek. 

A piknik harmadik napja ismét teljesen 
a gyerekeké volt. A Mély-tónál várták őket 
családi programok, a 100 Folk Celsius, 
óriásbáb-előadás és sportversenyek.

FÓKUSZFÓKUSZ

Örömünnep Újhegyen 

Újjászületés 40 év után

Összesen 712 millió forintos beruházásból újultak meg a kőbányai Újhegyi lakótelep 
közösségi terei, illetve főutcája. „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” 
projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret tá-
mogatásával valósul meg. A beruházást Kovács Róbert polgármester, dr. György 
István, Budapest Főváros kormánymegbízottja, dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár főigazgatója és Mártonffy Miklós, Budapest Főváros főépítésze adta 
át hivatalosan.

Kőbánya legnagyobb lakótelepe 1974 és 1976 között épült. A negyed 6502 lakásá-
ban közel 17 ezren élnek. A városrész 40 éve átadott főutcáját, illetve az ahhoz kap-
csolódó közösségi tereket érintő fejlesztést a Kőbányai Önkormányzat 195 millió 
forintos saját forrásból valósította meg, a beruházást a fővárosi önkormányzat vá-
rosrehabilitációs keretéből további 517 millió forinttal támogatta. 

A projekt eredményeként a Bányató utcától a Harmat utcáig újjászületett a sétány 
és környéke. A Kőbányai Önkormányzat tervei nyomán akadálymentessé vált a köz-
lekedés, felújították, illetve az itt élők által használt útvonalakra helyezték át a jár-
dákat, megújult a közösségi ház, kibővült a könyvtár. Új piacteret és új önkormányza-
ti ügyfélszolgálati irodát alakítottak ki, új játszótér épült a gyerekeknek, fitneszpark 
a felnőtteknek, szabadidőpark az időseknek. A lakótelepet új utcabútorokkal, meg-
újított növényzettel, szökőkutakkal, csobogókkal tették élhetőbbé, barátságosabbá. 
A tervezők minden korosztályra gondoltak, amikor az embert próbáló földrajzi adott-
ságoknak megfelelve megálmodták az Újhegyi lakótelep új főutcáját. Ma már nem 
csak könnyebben átjárhatóak a terek, de akadálymentesek is. A beruházás eredmé-
nyeként az Újhegyi sétány nem csak szebb lett, de új közösségi funkciókkal is gazda-
godott, és sokkal jobban alkalmazkodik majd az itt élők szokásaihoz, igényeihez.

Három napon át 
ünnepelte Kőbánya, 
hogy elkészült az egyik 
legnagyobb beruházása, 
az Újhegyi sétány. 
Aki eljött, nemcsak 
a színes programok 
között válogathatott, 
de azt is láthatta, 
hogy valóban megérte 
a pár hónapnyi türelem, 
amíg a felújítás tartott, 
mert igazi élményparkká 
változott Újhegy. 
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A súlyos és életveszélyes fertő-
zések kezelését szolgáló sze-
rek gyártására szakosodott dán 
Xellia Pharmaceuticals kibővíti 
kőbányai üzemét. Jövő nyárra 
10 millió dollárból épül meg a 
3000 négyzetméter alapterüle-
tű új létesítmény, a Xellia jelen-
leg 200 dolgozót foglalkoztató, 
gyógyszerhatóanyagokat gyártó 
üzeme mellett, és korszerű 
mikrobiológiai, illetve kémiai 
elemző laboratóriumok, vala-
mint irodák kapnak benne he-
lyet. A tervek szerint a vállalat 
80 munkatárssal bővíti szakmai 
csapatát a gyártás, a termék-
vizsgálat és a minőségbiztosí-
tás területén.

Kovács Róbert polgármester 
úgy fogalmazott: „kicsit én is 
házigazdának érzem magam, 
mint a főváros leggazdagabb, 
legszínesebb kerületének pol-
gármestere. A fővárosban Kő-
bányán van a legtöbb üzem, 
ipari terület, és a legtöbb zöld 
terület, park is. Ipari és más 
műemlékek, lakótelepek, csa-
ládi házas övezetek tarkítják, 

színesítik Kőbányát, amire 
büszkék vagyunk. Elgondolkod-
tam azon, hogy amikor előde-
ink idejöttek, vajon ilyen helyről 
álmodtak? Azt hiszem, igen. 
Amikor az ipari fejlesztés meg-
kezdődött, 53 vegyipari üzem 
települt ide, amelyekről azt 
gondolták, hosszú évtizedekig, 
akár évszázadokig szolgálják a 
közösséget. Biztos vannak, vol-
tak nehéz időszakok, de amikor 
lerakunk egy alapkövet, az a 
jövőbe vetett hitet bizonyítja és 
megmutatja, az álmaink meg 
tudnak valósulni. Egy ilyen be-
ruházás értéket ad, jól illeszke-
dik az álmokba, amiket szeret-
ném, ha közösen váltanánk va-
lóra” – mondta a polgármester.

A dán nagykövet, Tom Nor-
ring köszönetet mondott a helyi 
vezetőknek a támogatásért. 
Carl-Aake Carlsson, a cég dán 
ügyvezetője arról beszélt, hogy 
az elmúlt években sokat fektet-
tek be. „Csak meg tudom erősí-
teni a polgármester szavait: hi-
szünk abban, hogy álmainkat 
közösen megvalósítjuk. Sőt, 

már a következő tíz évre is 
megvannak a terveink, és Kő-
bánya mellett tettük le a voksot. 
Az elmúlt 10-12 év tapasztalat 
igazolta, hogy itt érdemes be-
fektetni: jó az elhelyezkedése, 
költséghatékony, és ráadásul a 
szakképzett munkaerő is kéz-
nél van” – hangoztatta a dán 
vezető.

„A magyar–dán kapcsolatok 
nemcsak az unió, a NATO kerete-
in belül, de a politika, a kultúra és 
a gazdasági, kereskedelmi 
együttműködések terén is szilárd 
alapokon nyugszanak, ebbe il-
leszkedik bele ez a beruházás is” 
– hangsúlyozta Altusz Kristóf, az 
európai és amerikai kapcsolato-
kért felelős helyettes államtitkár.

A MI KŐBÁNYÁNKA MI KŐBÁNYÁNK

Budapest legszebb kormányablaka 

Újabb álom vált valóra

„A korábbi rendelő épülete na-
gyon rossz állapotban volt, nem 
is gondolkodtunk az átépítésen, 
csakis arra, hogy le kell bontani. 
Valamit azért megőriztünk, a 
pincét , ahol az orvosi dokumen-
tációk kapnak helyet” – mondta 
a 400 millió forintos önerőből 
újjáépülő rendelő bejárása előtt 
Kovács Róbert polgármester. „A 
felső szinten 450 négyzetméte-
ren kap helyet a felnőtt- és a 
gyermekrendelő, aminek külön 
érdekessége a belső átrium, 
ami természetes fényt biztosít, 
de a rendelő energiatakarékos 
hűtési és fűtési rendszere is a 
legkorszerűbb feltételeket biz-
tosítja majd. A világítást is a 
legmodernebb LED-lámpates-

tek biztosítják. Az épület külső 
környezete is megújul majd, új 
térburkolat, új külső világítás, 
pihenőpadok, növények és a 
gyerekeknek játszótér is lesz. A 
növénykazetták kialakítása már 
megkezdődött, így igazán szép 
környezetben fogadhatják majd 
a pácienseket – tette hozzá a 
polgármester.

Kovács Róbert hangsúlyozta: 
az önkormányzat folytatja az 
egészségügyi ellátás korszerű-
sítését. A Salgótarjáni és a Zsi-
vaj úti rendelők már elkészül-
tek, a következő az Újhegyi, 
majd a Pongrác úti intézmény 
lesz. Az elkövetkező években 
minden, az alapellátásban részt 
vevő rendelő megújul.

„A nyugodt családalapításhoz két 
fontos dolog kell: otthonterem-
tés és családtámogatás” – jelen-
tette ki Novák Katalin család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkár 
kőbányai lakossági fórumán. El-
mondta: ma már három gyerek 
esetében nettó 100 ezer forint 
marad az adójóváírással a csalá-
doknál, ez további gyermekválla-
lásnál plusz 33 ezer forintot je-
lent, de jövőre a kétgyerekesek-
nek is 30 ezer forintra emelkedik 
az igénybe vehető családi adó-
kedvezmény mértéke. Egy gyer-
mek után továbbra is 10 ezer fo-
rint támogatás jár majd. 

„Bevezettük az első házasok 
adókedvezményét, az ingyenes 
tankönyv- és étkezéstámoga-
tást, a Révész Máriusz ország-
gyűlési képviselő által vezetett 
népesedési munkacsoportnak 
köszönhetően lett gyed extra, 
ami lehetővé teszi a gyermek-
nevelés melletti munkavégzést. 

Elindítottuk a munkahelyvédel-
mi akciótervet, a Nők 40+ prog-
ramot, a Nemzeti Otthonterem-
tési Közösséget, ami a lakásta-
karékhoz hasonlít leginkább, 
folyamatosak a bölcsődefej-
lesztések, ma már ingyenes 
gyermekfelügyeletet lehet 
igénybe venni” – sorolta az el-
múlt években megtett lépése-
ket az államtitkár. 

A konkrétumokról szólva 
Novák Katalin elmondta: a 
meglévő csok bővítése röviden 
azt jelenti, hogy 10+10 millió 
forintos támogatást, illetve 
kedvezményes hitelt igényel-
hetnek azok a nagycsaládosok 
– vagy 10 éven belüli időre ket-
tőnél több gyermeket vállalók 
–, akik új lakást vagy házat vá-
sárolnak, építenek. Ha már van 
lakóingatlanuk, nem kell elad-
niuk azt, de a támogatással 
megvásárolt új lakásba vagy 
házba valamennyi családtag-

nak át kell költöznie. A szabá-
lyozás lehetőséget ad tetőtér-
beépítésre vagy emeletráépí-
tésre is abban az esetben, ha az 
önálló új lakóingatlannak mi-
nősül. Továbbá könnyítik a ke-
vesebb gyermekkel tervezők 
igénylését, és emelik az igé-
nyelhető összegeket is.

„Aki a jogosultsági feltéte-
leknek megfelel, és benyújtja 
igényét, az meg is kapja a tá-
mogatást, mert a program költ-
ségvetési kerete felülről nyi-
tott” – hangsúlyozta a család-
ügyért felelős államtitkár. Az új 
építésű ingatlanok vásárlása 
esetén az áfa-visszaigényléssel 
együtt összesen akár 25 millió 
forinthoz is hozzájuthatnak a 
családok, ebből 10 millió vissza 
nem térítendő támogatás, a 
másik 10 millió garantált 3 szá-
zalékos kamatozású hitellel ve-
hető igénybe, ami 25 éves fu-
tamidőre számítva havonta 48 
ezer forint. Tévhit, hogy 40 évnél 
idősebbek kiesnek a támoga-
totti körből, mert ez csak a 
gyermektervezésre igaz; ha va-
lakinek van gyermeke vagy vá-
randós lesz, ugyanúgy jogosult 
az otthonteremtési juttatásra. 

Épül a rendelő Otthonteremtési fórum Újhegyen

„Kőbányát joggal nevezhetnénk 
alapkőbányának, olyan sok 
alapkőletétel volt nálunk az el-
múlt fél évben” – fogalmazott 
Kovács Róbert polgármester a 
Rece-fice Óvoda és a régi Csil-
lagfürt, ma már Manóvár Böl-
csőde újjáépítésének bejárásán. 

„Az elmúlt években sokat 
költött az önkormányzat intéz-
ményeinek megújítására, túl 
vagyunk három orvosi rende-
lőn, óvodákon, bölcsődéken, 
most eljutottunk arra a pontra, 
hogy nemcsak nyílászárókat 
cserélünk, javítgatunk, hanem 
az intézményt teljes egészében 
újjáépítjük. Van, ahol az alapo-
kig bontjuk vissza, van, ahol 
csak a vázat tartjuk meg; hol 
mit érdemes” – mondta Kovács 

Róbert, aki szerint ez a beruhá-
zás abban is különbözik az ed-
digiektől, hogy a kert és a ját-
szótér is megújul, és így az or-
szág legszebb intézményei közé 
tartozik majd. 

A több mint 40 éves épület-
együttes a Kőbányai Önkor-
mányzat finanszírozásában, 
közel 600 millió forintból épül 
újjá, és a nyár végére készül el.  
A régi konstrukció mára telje-
sen elavult, a fűtés gazdaságta-
lanná vált, a nyílászárók szige-
telése megoldhatatlan volt. Na-
gyobb esőzések után az épület 
rendszeresen beázott. Szeren-
csére az épületet nem kellett 
teljes egészében elbontani, 
mert voltak, vannak használha-
tó, jó teherbírású részei, mint 

pl. az alapok, belső oldalfalak. 
A tetőt és az oldalfalakat mo-
dern technológiával újraszige-
telték. A felújítás során a teljes 
homlokzatot, a régi tetőszigete-
lést, az összes aljzatburkolatot 
és részben a belső válaszfala-
kat is elbontották. Az intézmény 
jellegéhez illően a homlokzat 
játékos elemekkel kiegészített 
új, modern, színes  külsőt kap. 

Az épület alapterülete nem vál-
tozott, viszont a belső válaszfa-
lakat átrendezték, így mindkét 
létesítmény, a bölcsőde és az 
óvoda is sokkal tágasabb, prak-
tikusabb lesz. A felújítás során 
látványos, modern elrendezésű 
nyílászárókat szerelnek be. 
Korszerű és energiatakarékos 
villamos és gépészeti hálózatot 
építenek ki.  Felújítják a kony-

hát  is, amelybe a legmoder-
nebb konyhatechnológiai be-
rendezések  kerülnek. Mindkét 
intézmény udvarára új, modern 
kültéri játékokat kapnak a gye-
rekek, és lecserélik a bútorokat 
is. Az udvari részen kis vetemé-
nyes konyhakert is lesz, hogy a 
kisgyerekek már ovis korukban 
megismerjék a zöldségek, gyü-
mölcsök gondozását.

Az új nevelési évre költözhetnek 
a gyerekek

A magas ügyfélforgalom miatt a 
jövőben tovább bővítik a buda-
pesti kormányablakokat – jelen-
tette be a kőbányai egyablakos 
ügyintézési pont átadóján dr. 
György István, Budapest Főváros 
kormánymegbízottja. A főváros 
30. kormányablakának megnyi-
tásával az országban immár 
több mint 260 egyablakos ügyin-
tézési pont működik. Dr. Baltay 
Tímea, kormányablakokért fele-
lős helyettes államtitkár hozzá-
tette: a bővítések mellett a jövő-
ben az elektronikus közigazga-
tást is erősítik, ami mérföldkő 

lesz a hivatali ügyintézés törté-
netében, és idővel akár több 
száz ügyet is intézhetünk majd 
elektroni kusan.

Dr. György István szerint 
ugyan a hivatali ügyintézéseknél 
kisebb valahogy az emberek tü-
relme, de mondjuk egy 40 per-
ces várakozási idő valóban ne-
hezen tolerálható. Szerinte 
azonban a most megteremtett 
és egyre jobb feltételek mellett a 
munkatársak szemlélete is 
olyan, amely segíti és könnyíti a 
gyorsabb ügyintézést. „Gyakor-
latilag panaszmentesen mű-

ködnek a kormányablakok” – 
hangsúlyozta, hozzátéve, hogy 
2015-ben a fővárosban közel 2 
millió ügyet intéztek el, és mind-
össze 200 panaszt iktattak. Az 
intézhető ügyek bővítése mellett 
a jövőben a fővárosi kormányab-
lakok leterheltségét is csökken-
teni fogják – mondta Budapest 

kormánymegbízottja. Megje-
gyezte: a főváros összes hivata-
lát átvilágították és előkészítet-
tek egy újabb intézkedéscsoma-
got, amely a jövőben enyhíteni 
fogja az ügyfélnyomást, további 
kormánytisztviselői státusokat 
hoztak létre és tervezik a mun-
kaállomások bővítését is.

Kovács Róbert, Kőbánya pol-
gármestere elsőként a kor-
mánymegbízott azon szavaira 
reagált, amelyekkel a kerület 
dinamikus fejlődéséről beszélt, 
ebben pedig szerinte elévülhe-
tetlen szerepe van dr. György 
Istvánnak is. „Van még mit tenni, 
itt, szemben a tűzoltóság épüle-
tét megújítani vagy a Kápolna 
utcát rendbe tenni, hogy egysze-
rűbb legyen az új kormányabla-
kot megközelíteni. Izgatottan 

várom, ahogy vártam ezt a beru-
házást is, és amikor beléptem, 
elámultam. Ez valóban olyan 
környezet itt, ahol élvezet lesz 
dolgozni, és ami civilizált körül-
ményeket ad a kőbányaiaknak 
is” – mondta Kovács Róbert, aki 
bevallotta: ő is azok közé tarto-
zik, akik nem szeretnek hivatali 
ügyeket intézni. „A bürokrácia 
az, amit irodalmi nagyjaink sze-
retettel figuráztak ki mindig, és 
nem is alaptalanul. A Havas 
Ignác utcában található modern 
kormányablak megváltoztathat-
ja a bürokráciá ról alkotott nega-
tív képet. Egy ilyen helyszínnek, 
egy ilyen rendszernek köszönhe-
tően eljuthatunk akár majd oda 
is, hogy jó lesz hivatalba járni” – 
hangoztatta az átadón a polgár-
mester.

Budapest egyik legszebb kormányablakát adták át 
Kőbányán, a Havas Ignác utcában. Kovács Róbert 
polgármester szerint az épület és a benne 
nyújtott szolgáltatás képes megváltoztatni 
a bürokráciáról alkotott negatív képet. 

Bővíti kőbányai üzemét a dán Xellia Gyógyszervegyé-
szeti Kft.: egy új, központi tesztlaboratórium alapkövét 
tették le a Száva utcai központban. 80 új munkahelyet 
teremtenek. 

Amikor lerakunk 
egy alapkövet, 
az a jövőbe vetett 
hitet bizonyítja

A kormány családpolitikájáról, kiemelten a családi 
otthonteremtési kedvezménnyel (csok) 
kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatta a kőbányaiakat 
az Újhegyi Közösségi Házban Novák Katalin 
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.

A tervek szerint halad a Kőbányai Önkormányzat beru-
házása: a Kerepesi úton lévő felnőtt- és gyermek-há-
ziorvosi rendelő újjáépítése. A korábbi rendelő helyén 
épülő új épületet várhatóan augusztus végén átadják, 
így hamarosan teljesen korszerű körülmények között 
fogadhatják a betegeket.

A tervek szerint halad és szép lassan minden az új 
helyére kerül a Rece-fice Óvoda és Csillagfürt (új 
nevén: Manóvár) Bölcsőde épületében. Kőbánya leg-
újabb, közel 600 millió forintból megvalósuló beruhá-
zásának helyszínén tartottak bejárást a kerület vezetői 
és a kivitelezők.

A Havas Ignác 
utcai épület 
megváltoztathatja 
a bürokráciáról
alkotott képet

Dr. György István, dr. Baltay Tímea, dr. Horváth Tivadar hivatalvezető  
és Kovács Róbert vágták át a szalagot

A Vaspálya utcában lesz az ország 
egyik legszebb intézménye

Radványi Gábor alpolgármester, Novák Katalin államtitkár és Révész Máriusz országgyűlési képviselő
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Hogyan kerül egy akrobata a Vas-
pálya utca melletti szikvízüzembe? 
Kozák Mihály feleségével évekig a 
világot járta, karikaszámokkal, 
drótkötélen egyensúlyozva vará-
zsolták el a világot hosszú éveken 
át, míg a szívük hazahúzta őket. 
„1995-ben visszajöttünk, akkor 
épp Olaszországban éltünk, ott is 
akartunk letelepedni, de aztán én 
azt mondtam, jövünk! Édesapám is 
gyengélkedett, úgy éreztem, itthon 
a helyünk” – emlékszik Kozma Mi-
hály a kezdetekre. 

Apósa, Dobó László akkor már a 
hazai szikvízipar egyik „úttörője-
ként” műanyag szifonokba töltötte 
a szénnel tisztított hagyományos 
vizet, aminek Kozák Mihály szerint 
ma is a csodájára járnak. „A kőbá-
nyai víz a magyar vízhálózat ma is 
irigylésre méltó, mechanikailag, 
kémiailag világviszonylatban is el-
ismert ásványi kincse. Az eredeti 
üzem az 1900-as években indult, 
még a Román utcában, akkor egy 
idős néni vitte a boltot, majd átvet-
te az apósom és felépítette Pest 
vezető szódaüzemét. A 2000-es 
évekig szárnyaltunk, gyáraknak 
voltunk beszállítói, egész Pestre 
szállítottunk, szombat, vasárnap is 

dolgoznunk kellett. Masszív törzs-
közönségünk volt, aztán az ás-
ványvizes biznisz átvette a hatal-
mat. Pedig az igazi szikvíznek ma 
sincsen párja” – nyilatkozta la-
punknak Kozák Mihály, aki nagyon 
ügyel a biztonságra és a minőség-
re, akkreditált üzemét háromha-
vonta ellenőrzi a hatóság. Az 
üzemben ma is a régi, még 1962-
ben beszerzett állóhengeres töltő-
gépek dolgoznak, és ugyanaz a 
szaki tölti a palackokat, áll, vagyis 

görnyed nap mint nap a gépek mö-
gött, akinek mára már ez a testtar-
tás lett a természetes. Mihály ma 
már csak 6 kollégával tud dolgoz-
ni, többet nem bírna fizetni. Hasz-
not nem is nagyon remélhet, már 
az idejét sem tudja, hogy az így is 
rendkívül alacsony árait mikor 
emelte utoljára. Pedig a víz gyógyí-
tó erejű, egykor a szegények or-
vossága volt, hiszen a szén-dioxid 
pusztítja a mikroorganizmusokat, 
pusztítja a kórokozókat.

Budapest egyik legrégebbi 
szódaüzemében több mint 
száz éve töltik az üvege-
ket. A Vaspálya utcai 
BLUE-YELLO Szikvízkészí-
tő Üzem egy volt artista, 
Kozák Mihály vezetésével 
harcol a túlélésért 
az ásványvízpiacon.

Segítség a nyári 
táborozáshoz

Kőbányai kincs a föld alól 

Ünnepi főhajtás a nemzet 
összetartozása előtt

Tavaly fagyizásra, idén pizzára 
hívta Kovács Róbert polgár-
mester Kőbánya legjobban ta-
nuló és kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó diákjait; ezzel 
mára már hagyományt terem-
tett, hogy a vakáció megkezdé-

se előtt vendégül látja Kőbánya 
legjobbjait. Valamennyi X. tan-
kerületi általános és középis-
kola négy-négy kiváló diákját 
invitálta a Csősztorony bisztró 
kerthelyiségébe, ahol jeges li-
monádéval és hatalmas, hely-

ben sült pizzával fogadták őket. 
A kötetlen eseményen Radványi 
Gábor alpolgármester köszön-
tötte a vendégeket. 

Az alpolgármester emlékez-
tette a jelenlévőket arra, hogy a 
kőbányai oktatási intézmények 
méltán híresek, a kerületen 
kívül is ismerik, elismerik az 
iskolák teljesítményét, az itt 
oktató pedagógusok és tanárok 
elkötelezettségének, nem utol-
sósorban pedig a tanulók szor-
galmának köszönhetően. A 
szervezők a meghívott diákok 

mindegyikéről kértek véle-
ményt iskoláiktól, tanáraiktól, 
akik jellemzéseikben hasonló 
jelzőkkel méltatták kitüntetett 
tanítványaikat: „kiváló tanul-
mányi eredmények”, „remek 
sportteljesítmény”, „kiemelke-

dő közösségért végzett munka”. 
Vagyis, akik ezen a délutánon itt 
pizzázhattak, nem csupán 
remek tanulók, hanem sokat 
tesznek a környezetükért, isko-
lájukért, és végső soron Kőbá-
nya jó híréért is.

A kerület elismeri 
legjobb diákjait
Pizzapartira invitálta Kovács Róbert polgármester és a 
kerület vezetése a kőbányai tankerülethez tartozó is-
kolák legjobb tanulóit. Kellemes, jeges limonádéval, 
frissen sütött pizzával és bűvészműsorral készültek a 
gyerekek fogadására a Csősztorony bisztróban. 

Helyismereti verseny 
Idén is nekiveselkedtek a fiatalok, hogy ösz-
szemérjék helyismereti és közéleti tudásu-
kat. A  CIKK (Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért) 
Egyesület a Kőbányai Önkormányzat támoga-
tásával immár 13. alkalommal rendezte meg 
„Polgár a helyi demokráciában”címmel tár-
sadalomismereti-helyismereti versenyét.  

A szervezők legfőbb küldetése az volt, hogy se-
gítsék a kőbányai hagyományok, emlékek meg-
ismertetését, a jogi, az ember- és társadalom-
tudományok ismeretének bővítését, s úgy kelt-
sék fel a tanulók érdeklődését, hogy egyben 
demokratikus értékrendet közvetítsenek. A ver-
senyre 12 négyfős csapat nevezett, őket a házi 
fordulókra készített teszt alapján rangsorolták 
a szervezők, így a legjobb 8 csapat jutott a dön-
tőbe. A továbbjutó csapatok a Helytörténeti 
Gyűjteményben egy előadáson vettek részt, 
amely alapján az 1956-os forradalom és sza-
badságharc kőbányai eseményeit dolgozták fel. 
A vetélkedőn a csapatok írásbeli és szóbeli fel-
adatokat oldottak meg, amelyekkel nem első-
sorban a tárgyi ismereteket tesztelték, hanem 
az ismeretek alkalmazását, a képességek ki-
bontakoztatását, a kreativitást és a gyakorlati-
asságot. A fiatalok különösen jól szerepeltek a 
nyilvános vitában és a szövegértésben, a hely-
történeti ismereti kérdések közül pedig a köz-
életi személyiségek beazonosítására vonatko-
zóakra válaszoltak jól a legjobbak.

A rendkívül színvonalas verseny a Janikovsz-
ky Éva Általános Iskola I. csapatának győzel-
mével ért véget. A győztesek főként annak kö-
szönhették sikerüket, hogy egyenletes teljesít-
ményt nyújtottak. A döntőbe jutott csapatok 
jutalmul egynapos kirándulást tehetnek Pár-
kányba, a győztesek pedig egy kétnapos belföl-
di kirándulással gazdagíthatják élményeiket. 
Az ajándékokat a Kőbányai Önkormányzat és a 
CIKK Egyesület támogatásával biztosították a 
szervezők.

A Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából 
a Föltámadott Krisztus- 
templomban tartottak 
megemlékezést Kőbányán.  

„Mi, magyarok soha nem adjuk fel a 
gyökereinket. Ez az, ami összeköt min-
ket, akárhol is éljünk. Mert a hazasze-
retet, a hazafiság nem a földrajzi elhe-
lyezkedés függvénye. Bárhová megy is 
az ember, a szívében mindig magával 
viszi a hazáját, a szülőföldjét. Ugyanúgy 
félti, ugyanúgy vigyáz rá, ugyanúgy sze-
reti, mint mi, akik itt is élünk. Mert ez 
van a génjeinkben. Ezt ünnepeljük a 
Nemzeti Összetartozás Napján” – hang-
súlyozta ünnepi beszédében Kőbánya 
alpolgármestere. 

Radványi Gábor a majdnem száz éve 
aláírt, igazságtalan trianoni békeszer-
ződés következményeire utalva azt 
mondta: az idő talán sosem tudja majd 
begyógyítani ezeket a sebeket, de a kö-
zösségünk és a világmagyarság erejével 
ez a fájdalom enyhül. „Az összetartozás 
ereje ebből a komor évfordulóból mára 
magasztos, együvé tartozást erősítő ün-
neppé vált. Ezen a napon kimondjuk azt, 
amit már évek óta tudunk, és amiért 
olyan sokat dolgoztunk: az anyaország-

ban és a nagyvilágban mi együtt, és 
csak együtt vagyunk a magyar nemzet, 
amely a határok felett is újraegyesült. A 
történelmi Magyarország velünk él: a 
lelkünkben, a kultúránkban, a nyelvünk-
ben, az általunk épített templomokban, 
az emberi kapcsolatainkban. Ezért ma 
nem gyászolni, hanem ünnepelni van 
okunk: megélni a nemzeti összetartozá-
sunkat, azt, hogy a több állam fennható-
sága alá tartozó magyarság minden 
tagja és közössége része az egységes 
magyar nemzetnek” – mondta az alpol-
gármester.

Szódavíz, a szegények orvossága
Jedlik Ányos bencés szerzetes az elődök eredményeinek ismerete 
nélkül jött rá a szódakészítés nyitjára: a savanykás ízt és a pezsgést 
a szén-dioxid okozza. A szikvíznek sokan gyógyító hatást tulajdoní-
tottak. Az 1831 és 1832 között dúló kolerajárvány idején ugyanis 
kevesebben betegedtek meg a szódát fogyasztók közül. A savanyú 
kémhatású hűsítő a tiszta vízzel ellentétben nem terjesztette a kórt. 
A tömegeket gyorsan meghódító szódavíz a múlt század fordulóján 
már a szegények italának számított, a leleményes kocsmárosok 
szörpökkel ízesítették, ami megágyazott a hamarosan óriási ipar-
ággá fejlődő üdítőital-gyártásnak.

„Tanítómesterem, ahogy sok mindenkinek. 
Számos ponton segít. Politikusoktól ritka 
az, amit ő megtesz. Gondol az itt élőkre, 
koncertjei bevételeiből tudott már támogat-
ni időseket, betegeket, most gyerekek tábo-
rozására gyűjtött. Fontos, hogy a hivatalon 
keresztül kapott támogatáson túl más csa-
tornákon is érkezzen segítség a rászoru-
lóknak, mint amilyen ez is. Nagyon köszö-
nöm a kőbányaiak nevében azt, amit a kor-
mánymegbízott tesz” – fogalmazott kö-

szöntőjében Kovács Róbert polgármester.
Dr. György István felidézte: a Sibrik úti álta-
lános iskolába járt, s bár az intézmény már 
nincs meg, de a zenéhez való kötődése 
innen indult. A mai Szent László Gimnázi-
umban tanult, ahol a barátaival zenekart 
alapított. „Már itt tanítottam a kerületben, 
amikor összebarátkoztam Póka Egonnal, 
a Kőbányai Zeneiskola alapítójával, de már 
az önkormányzatnál töltött időszak alatt 
jött a gondolat: zenéljünk együtt” – mondta 

a kormánymegbízott, aki immár ötödik éve 
szervezi jótékonysági koncertjét, hogy se-
gíthessen rászorulóknak Kőbányán.

„Öt év alatt összesen 12 millió forintot 
gyűjtöttünk össze, támogattuk már vese-
beteg kislány családját, aki új vesére vár, a 
Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítványt, 
Down-kóros gyerekeket, gyerekek átme-

neti otthonát, idősek otthonában élőket, 
most pedig kisgyerekek táborozását segít-
jük, fejenként 10-10 ezer forinttal. Nem 
sok, de annak, aki rászorul, reméljük, hogy 
ez is sokat számít” – tette hozzá dr. György 
István, aki ezután gitárt fogott a kezébe és 
a közkedvelt Micimackó dallal hívta közös 
éneklésre a gyerekeket.

Dr. György István kormánymegbízott „Adjunk a húroknak!... és a rá-
szorulóknak is!” című, minden év végén megrendezett jótékonysági 
koncertjének bevételéből idén 71 kőbányai gyermek táborozását tá-
mogatta. A családok a Szociális Védegylet pályázatán nyerték el a 
fejenként 10 ezer forintot.

Az anyaországban 
és a világban mi 
együtt vagyunk 
a magyar nemzet

Tanévzáró koncertet tartott a Kőrösi Kulturális Köz-
pontban a Kőbányai Zenei Stúdió. Az esti gálát az is-
kola saját kórusának előadása nyitotta meg. Majd az 
alapító, Póka Egon lánya, Vanessza mondott köszön-
tőt, aki szerint az este ugyan a diákokról szólt, de 
minden eljátszott hanggal a közönségnek fejezték ki 
hálájukat, hiszen ha ők nincsenek, ezek a tehetségek 
nem lehetnének ma itt; a szülők, barátok, társak tá-
mogatása teszi lehetővé, hogy valaki ilyen fiatalon 
megélhesse az álmait. Ezen az estén ezt köszönték 
meg a koncert fellépői.

Miután a gálát hivatalosan megnyitotta Kovács Ró-
bert polgármester és az iskola vezetői, Gyimesi Lász-
ló és Póka Egon, átadták a kitűnő tanulóknak járó el-
ismeréseket, elkezdődött a műsor. Az első felében az 
elsősök és a másodikosok zenekarai mutatkozhattak 
be, ami kuriózum volt, hiszen a gála elsősorban a 
végzős hallgatók hangversenye. Az idei tanévben 
azonban annyira erős produkciók születtek a fiatalab-
bak között is, amit a szervezők szerint vétek lett volna 
eltitkolni. Végül az egyik kereskedelmi tv tehetségku-
tatójából ismerős Baricz Gergely és osztálya állt szín-
padra  egy letisztult zenei különlegességgel – saját 
szerzeményüket adták elő Nem vagyok hős címmel. 

A Kőbányai Zenei Stúdió 
évzáró gálakoncertje

Radványi Gábor alpolgármester



Zöld kertészkedés
A kertészkedés egy békés, a környezettel, 
természettel harmóniában lévő elfoglalt-
ság, mégis előfordulhat, hogy növényápo-
lás, kertgondozás közben növeljük ökoló-
giai lábnyomunkat. Az ilyenfajta környezeti 
terhelést azonban hatékonyan lehet csök-
kenteni pár érdekes praktikával, illetve bio-
kertészeti módszerrel!

Minden kertben az egyik legkardinálisabb 
kérdés az öntözés. A nagyobb birtokok vagy 
a nagyszámú vízigényes növény jelentős 
vízfogyasztást generálhat, az öntözéshez 
pedig a legtöbben a nagy energiaráfordítás-
sal megtisztított vezetékes ivóvizet használ-
juk, holott a növényeknek más is megfelel-
ne. Megoldás lehet az esővíz gyűjtése, 
melyhez minden háznak van egy nagyszerű 
gyűjtőfelülete, a tető. Egy, az ereszcsator-
nához csatlakoztatott hordó havi több száz 
liter öntözővizet jelenthet, melyet nemcsak 
a növényekhez, hanem például a járda, 
autó feljáró leöblítéséhez is felhasználha-
tunk. Nagyobb vízigény esetén kifizetődő 
lehet egy föld alatti vízgyűjtő tartály, mely 
akár kézi működtetésű pumpával is hasz-
nálható, így motoros berendezés sem lesz 
szükséges hozzá.

A növényvédelemhez használt vegysze-
rek is jelentős környezeti terhelést jelent-
hetnek, és nem csak a használat során, 
hanem különösen kockázatosak a megma-
radt, lejárt szerek, melyek gyakran a kuká-
ban végzik, holott veszélyes hulladéknak 
számítanak. A kemikáliákat – ha nem is 
teljes körűen – kiválthatjuk biokertészeti 
módszerekkel. A csalánléfőzet, a biológiai-
lag lebomló szappanból készült lemosó, a 
fokhagymás-chilis házi spray vagy a gom-
bás fertőzések ellen bevethető sütőporos 
keverék mind ártalmatlan szerek. Csiga 
ellen tojáshéjtörmelékkel vagy fahamuval 
védekezhetünk, a cserebogárpajorokat 
pedig csalinövénnyel téríthetjük el. 

Az egyik legjobb és leghasznosabb zöld 
kerti praktika pedig a komposztálás! A 
komposztálással a kertben és a háztartás-
ban termelődő zöldhulladékot tudjuk érté-
kes, a kertben felhasználható tápanyaggá 
alakítani, így a mesterséges műtrágyák he-
lyett saját biokomposztunkat tudjuk majd a 
veteménynél vagy a virágágyásoknál fel-
használni! A komposztáláshoz csupán egy 
2-4 négyzetméteres alapterületű ketrecre 
vagy komposztládára lesz szükség, melyet 
levelekkel, fűnyesedékkel, növényi részek-
kel tölthetünk fel, de komposztálható 
 többek között a gyümölcshéj, a zöldség-
aprítás maradéka, a kávézacc vagy a fes-
tetlen kartonpapír is. A komposzthalom ke-
zelése könnyű, és a hiedelmekkel ellen-
tétben bántó szagok sem kísérik a növényi 
bomlást!

keRt-ésszel

Kiadja a Kőbányai Önkormányzat  Cím: 1102 Budapest, Szent 
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A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek-
ről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján 
a Budapest Főváros X. Kerület, Kőbányai Önkormányzat 
pályázatot hirdet

1.  a X., Állomás utca 11. IV. emelet 20. szám alatti, 
39016/9/A/297 helyrajzi számú, 68 m² alapterületű, 3 
szoba, összkomfortos lakás;

2.  a X., Bányató utca 2. IV. emelet 19. szám alatti, 
42309/39/A/22 helyrajzi számú, 55 m² alapterületű, 2 
szoba, összkomfortos lakás; 

3.  a X., Bányató utca 10. IV. emelet 16. szám alatti, 
42309/40/A/68 helyrajzi számú, 50 m² alapterületű, 2 
szoba, összkomfortos lakás; 

4.  a X., Kőrösi Csoma Sándor út 3. V. emelet 38. szám 
alatti, 41464/9/A/81 helyrajzi számú, 64 m² alapterü-
letű, 3 szoba, összkomfortos lakás;

5.  a X., Tóvirág utca 10. V. emelet 24. szám alatti, 
42309/48/A/24 helyrajzi számú, 50 m² alapterületű, 2 
szoba, összkomfortos lakás

bérbeadására. A pályáztatás a lakás bérleti díjára vonat-
kozó licitálással történik. 

A lakás havi bérleti díjának alsó határa 1000 Ft/m²/hó. 
A közüzemi díjakat, a szemétszállítási díjat, a kéménysep-
rés díját, valamint a különszolgáltatások díját a bérlő a 
bérleti díjon felül köteles megfizetni.

A pályázati biztosíték összege a lakás kéthavi minimális 
bérleti díjának megfelelő összeg. A bérlő köteles a bérle-
ti szerződés megkötését megelőzően a Kőbányai Vagyon-
kezelő Zrt. részére kéthavi bérleti díjnak megfelelő össze-
gű óvadékot megfizetni.

A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 2 év. Ha a ha-
tározott idő lejártakor felmondási ok a bérlővel szemben 
nem áll fenn, a bérlő kérelmére a polgármester új lakás-
bérleti jogviszony létesítéséről dönthet.

A lakások megtekinthetőek: 
július 26., 15.00 és július 28., 10.00

A licitálás időpontja: 
augusztus 4., 8.30 (Bányató u. 2. IV. emelet 19.)
augusztus 4., 10.30 (Bányató u. 10. IV. emelet 16.)
augusztus 4., 13.30 (Tóvirág u. 10. V. emelet 24.)
augusztus 5., 8.30 (Állomás u. 11. IV. emelet 20.)
augusztus 5., 10.30 (Kőrösi Csoma Sándor út 3. V. emelet 38.)

A pályázati ajánlat benyújtási határideje: 
augusztus 1., 12 óra

A licitálás helye: Budapest Főváros X. Kerület, Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal, 1102 Budapest, Szent László tér 
29. 100. terem.

RÉSZLETEK: WWW.KOBANYA.HU

Kőbánya rendhagyó módon, karikatúrakiál-
lítással emlékezik egyik legnagyobb szü-
löttjére, Hofira, akiről mindenki tudja, hogy 
itt élt és imádta ezt a kerületet. Azt viszont 
csak kevesen tudják, hogy nagyszerű kari-
katúrákat is rajzolt a Kőbányai Porcelán-
gyár egykori porcelánfestője. 

A valaha élt legnagyobb magyar nevette-
tő, Hoffmann Géza 1936. július 2-án látta 
meg a napvilágot Kőbányán. Édesanyja 
Szabó Magdolna, a Budapesti Konzervgyár 
Sterilléüzemében volt művezető, tőle a hal-
lását örökölte, a humorát édesapja adta, 
Hoffmann Lajos, a Budapesti Dohánybevál-
tó Üzem csoportvezetője volt. 

A kis Géza Kőbányán, a Maglódi úton vé-
gezte általános iskolai tanulmányait, a gim-
názium alatt a nyári szüneteket a Kőbányai 
Téglagyárban töltötte munkával, itt kapcso-
lódott be a Drasche színjátszó csoport 
munkájába is. Jászai András (Jászai Mari 

leszármazottja) foglalkozott vele és készí-
tette fel amatőr szerepeire. Miután leérett-
ségizett, háromszor veselkedett neki a 
Színművészeti Főiskolának, de nem vették 
fel, egyedül Básti Lajos engedte át az első 
rostákon. Talán mert nem a jó helyre keres-
ték, Ascher Oszkár mindig szavalatot kért 
tőle, ami neki soha nem sikerült. Megemlí-

tette, hogy a paródia talán jobban megy, 
mire Ascher úgy válaszolt, hogy ahhoz meg 
ő nem ért. A főiskolai kudarcok elől öt évre 
a Kőbányai Porcelángyárba menekült por-
celánfestőnek, és ebben az időben iratko-
zott be Rózsahegyi Kálmánnak, a Nemzeti 
Színház örökös tagjának színiiskolájába, 
ahol 1959-ben végzett. 1960-ban Szendrő 

József, a debreceni színház igazgatója ke-
resztelte át Hofinak. 

Egyre népszerűbb lett a társulatban, mert 
esténként a klubban aprólékos gonddal és 
páratlan megfigyelőkészséggel játszotta el 
egymaga az egész próbafolyamatot és az elő-
adást is. Ha a színház már nem nyújtott ele-
gendő muníciót, akkor egy rajztáblán a két 
kezével és a hangjával eljátszotta a Moszkvai 
Dinamo és a Honvéd meccsét, a Mojszejev 
együttes táncestjét vagy a debreceni moziban 
éppen futó szovjet szocreál filmet. Mivel a 
színházban nem volt lehetősége parodizálni, 
1963-ban a saját lábára állt, és pár év múlva 
már szárnyalt a karrierje. 

Soha nem írt le semmit, egy-egy száma 
nagyjából egy hónap kísérletezgetéssel 
született. Imádta a közönséget, a közvetlen 
kontaktust, köztudott volt, hogy soha nem 
volt két teljesen egyforma előadása, pedig 
az Élelem bére című előadásával 1500-szor 
állt színpadon. „Csodálatos érzés nekem, 
amikor az első viccemre, fintoromra kirob-
ban a nevetés. Hogy ezt a robbanást meg-
halljam, bármikor bárhova, a világ végére is 
elmennék” – vallotta be egyszer. Az egyik 
legnagyobb sztár volt, mégis megmaradt 
igazi kőbányai gyereknek, aki nem szerette 
a mellébeszélést, a smúzolást, a rongyrá-
zást, és féltve őrizte magánéletét. 

A nyáron egyre gyakoribb hőhullámok bár-
kinek okozhatnak egészségügyi panaszo-
kat, kellemetlen tüneteket, rosszullétet, 
de vannak különösen veszélyeztetett cso-
portok. Ilyenek például a csecsemők és a 
fiatal kisgyermekek, 65 évnél idősebbek, 
fogyatékosok, szívbetegségekben és 
magas vérnyomásban szenvedők.

A magas fényvédőjű naptejek, széles 
karimájú fejfedők viselése, a sok folyadék 
fogyasztása ilyenkor nagyon fontos. Nap-
palra célszerű elsötétíteni a lakást és éj-
szaka szellőztetni. Aki klímát használ, leg-
feljebb 8-10 fokkal állítsa hidegebbre a 
benti értéket a kinti hőmérsékletnél. 

MIRE FIGYELJÜNK?

Magas hőmérséklet okozta megbetegedé-
sek:

 bőrkiütés, fáradtság, görcs, hirtelen áju-
lás, kimerülés, stroke.

MIT IGYUNK?
 Víz, ásványvíz, tea, szénsavmentes üdítők, 
paradicsomlé, aludttej, kefir, joghurt, le-
vesek.

MIT NE IGYUNK?
 Kávé, alkoholtartalmú italok, magas kof-
fein- és cukortartalmú szénsavas üdítők.

Csecsemők és fiatal kisgyermekek ese-
tében

  Széles karimájú kalappal, napszem-
üveggel és naptejjel védje magát és 
gyermekét!

  Csecsemőket, kisgyermekeket ár-
nyékban  
levegőztessünk.

  Ne sétáltassunk a hőségben kisbabát!
  Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat 

(kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló 
autóban!

  A babák különösen sok folyadékot igényel-
nek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk 
őket tiszta vízzel vagy pici sót is tartalma-
zó, citromos teával a szoptatás után!

Idősek esetében
 65 évnél idősebbek, fogyatékosok, szív-
betegségekben és magas vérnyomásban 
szenvedők:

  Azok, akik szívgyógyszert szednek, a víz-
hajtás mellett is fogyasszanak elegendő 
mennyiségű folyadékot, azaz a szokásos-
nál egy literrel többet a forró napokon!

  A 65 évnél idősebbek, különösen a szív-
betegségekben és magas vérnyomás 
betegségben szenvedők a melegben fo-
kozódó panaszaikkal azonnal fordulja-
nak orvoshoz!

Tippek mindenkinek
  Nagy melegben zuhanyozzon langyos 

vagy hideg vízzel akár többször is!
  Ha van elektromos ventillátora, használja 

a nagy melegben!
  Forró nyári napokon ne a legmelegebb 

órákra időzítse a piaci bevásárlást!
  Kánikulai napokon a különösen meleg, 

dél körüli, kora délutáni órákat töltse 
otthon, besötétített szobában, viszony-
lag hűvösben!

  Ha kánikulában a szabadban sportol, 
gyakran hűtse magát és fogyasszon leg-
alább 4 liter folyadékot! Fontos a sópót-
lás is!

  Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut 
alapanyagú ruhát hordjon forró napokon!

  Töltsön 1-2 órát légkondicionált helyi-
ségben! (FORRÁS: 

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG)

Hőség előtt

A vakáció első hetében a Kö-
sziben jártunk, ahol kora dél-
után már az ebéd utáni sziesz-
tát töltötték a gyerekek. Túl a 
reggeli játékon, a délelőtti ka-
rateedzésen, a mesén és a pi-
henőn, készülődtek a kőbá-
nyai pincerendszerbe, nagy-
nagy izgalommal. Barnabás, 
Nimród, Zénó, Patrik és Édua 
vitték a prímet, egymás szavá-
ba vágva mesélnek a táborról 
és a nyárról. 

„Két éve karatézunk, az első 
fél év az első csík, a második a 
következő és újabb egy év a 
citrom öv, onnan már évente 
jönnek az újabb színek” – ava-
tott be a szakmai részletekbe 
Patrik. Nimród és Édua testvé-
rek, ők sem kezdők már a 
sportban, a kisfiú két, a lányka 
másfél éve csöppent a keleti 

sport világába. Faragó Tibor, 
vagyis ahogy a gyerekek hívják, 
Tibor sensei, vagyis Tibor mes-
ter 20 éve dolgozik Kőbányán a 
NOVA Sportegyesületben, ahol 
tradicionális karatéra oktatják 
a gyerekeket, a nyár pedig 
arról szól, hogy együtt tanulja-
nak, programozzanak, gyűjtse-
nek élményeket.

„Az első héten a haladó gye-
rekeknek van a tábor, naponta 
van egy-két karateedzés, kö-
vetkező hét a kezdőké, míg a 
harmadik héten vidékre visz-
szük őket. A szintjüktől, koruk-
tól függően 45-50 perctől 1,5 

óráig tart egy-egy foglalkozás, 
hetente úgy 30-32 gyerek van 
itt. Velünk reggel negyed 9-től 
délután 4 óráig, azután csak 
ügyeletet tartunk” – mondta 
lapunknak Faragó Tibor. 

A szomszéd épületben, az 
Előd utca másik oldalán az 
uszodát is benépesítették a va-
kációzó gyerekek, önfeledten 
vetették magukat a vízbe, mi-
közben különböző tudás-
szintjüknek megfelelő utasítá-
sokat és feladatokat kaptak 
úszóedzőjüktől. Utána irány az 
Eleven Park, végül gyöngyfű-
zéssel zárták a nyári napot. 

80 éves lenne Hofi Géza
Neve már életében fogalommá 
vált, és szorosan összefonódott 
Kőbányával. Hofi Géza mindig is 
büszkén beszélt szülőhelyéről, la-
kóhelyéről, Kőbányáról. A  halha-
tatlan nevettető július 2-án lett 
volna 80 éves.

A hőségben Kőbánya legforgal-
masabb pontjain párakapuk vár-
ják azokat, akik egy kis megvál-
tást keresnek a kánikulában. 
A katasztrófavédelem külön felhí-
vással készül a forró napokra.

Táborlesen a kerületben
Kreatív foglalkozások, sport, 
kirándulások és úszás, úszás, 
úszás! Nagyjából ez tölti ki a 
kőbányai óvodások, iskolások 
nyári napjait. Sok gyerek hét-
ről hétre más tematikus tá-
borban pihen. 

PÁLYÁZATI 
HIRDETMÉNY

„Vidéki lány vagyok, Salgótar-
jánból költöztünk Buda-
pestre a családommal a 
Megasztár után. Szere-
tünk itt lenni, már na-
gyon megszoktuk, itt is 
szeretnék maradni” – 
mondta lapunknak Ra-
dics Gigi, akinek elbűvö-
lő személyiségén sem-
mit nem változtatott az 
ismertség. Ugyanaz a 
szerény, alázatos lány 
maradt, csak annyi a 
különbség, hogy sze-
relmes.

Gigi mindössze hat-
éves volt, amikor dal-
lamokat kezdett rá-
énekelni édesapja 
zongorajátékának a 
másik szobából átszű-
rődő hangjaira. Aztán 
meghallotta egyik ked-
venc dalát, a Hamu és 
gyémántot Tóth Vera elő-
adásában, és felvetette: 
„Apa, ez jó szám? Mi lenne, ha 
elénekelném?” Radics Tamás 
csak nyelt egy nagyot a bátor 
kérdés hallatán, Gigi pedig 
ettől a pillanattól kezdve ál-
landóan Cserháti Zsuzsa-
dalokat énekelt. Később páran 
összeálltak és magyar számok-
kal járták szülőfaluját, Endrefal-
vát és környékét.

„Azt tanultam otthon, az ember 
tudja mindig, hogy honnan jött, s 
hogy a becsület fontosabb, mint a 

pénz” – fogalmazott Radics Gigi. 
Édesapja vendéglátózott, igaz, 
hangszálműtétei óta már csak zon-
gorázik. „Ő még tüdőgyulladással 
is kiállt és játszott. Ezt az alázatot 
tanultam meg tőle. Bár, ahogy 
látom, ez ebben a szakmában nem 
erény. De én mindig is visszahúzó-
dó, jó kislány voltam” – nevette el 
magát. Alig 16 éves volt, amikor a 
világ egyik legtekintélyesebb zenei 
producere, Quincy Jones személye-
sen hívta meg, hogy egy nagyzene-

karral a háta mögött több dalt is 
elénekeljen a Montreux-i Jazz-
fesztiválon. A hírek szerint a 
mágus producer videón látta 
és hallotta a magyar tehetsé-
get, s azonnal beleszeretett a 
hangjába. Gigi azonban ma 

is leginkább arra büszke, 
hogy Jones a barátjának 
tekinti, legutóbb meghívta 
születésnapjára is és 
Aretha Franklinhez ha-
sonlította. De Gigi nem a 
világhírnévről álmodik, 
csak itthon szeretné 
mind többekkel meg-
szerettetni, megérez-
tetni azt a varázst, amit 
a zene jelent. Azt, amit 
világéletében szere-
tett csinálni. Most 
szerelmes. Párjával, 
aki szintén a zene-
iparban dolgozik, és 
Póka Egonnál tanult 
Kőbányán, egy éve 
alkotnak egy párt. 

Kőbányára min-
dig szívesen jön. 
Egy hónapja már 
adott itt egy fan-
tasztikus hangula-
tú koncertet, és 

július első hétvégé-
jén a Kincsem Park-

ban rendezett Derby 
Fesztivál sztárfellépő-
jeként tért vissza. 
Biztosan nem utol-
jára.  

Folyamatosan úton van a világhír 
felé, pedig ő itthon szeret lenni. 
Kőbányán alig egy hónapja 
adott fantasztikus hangulatú 
koncertet, és most visszatért 
a Derby fesztivál sztárfellé-
pőjeként. Egy éve szerelmes, 
párja, Norbi egyébként szin-
tén zenész, ráadásul Póka 
Egonnál tanult, így a kerület 
különösen kedves számára. 

Radics Gigi Kőbányán

A Hofi tiszteletére rendezett karikatúrakiállítás 
július 31-ig látható a Kőrösi Csoma sétányon



Erdélyben, Szatmárnémetiben szüle-
tett Osváth Richárd, Kőbánya egyik 
legújabb riói kvalifikációt szerzett 
sportolója. Alig 9 évesen kezdett vívni, 
sorra nyerte a díjakat, ifiválogatott volt, 
országos bajnokságokon nyert, egy 
baleset azonban teljesen megváltoz-
tatta az életét. Térdsérülései, porc-
leválás, ínszalagszakadás miatt 
sorra műteni kellett, majd 
2008-ban ráesett a műtött lá-
bára, ami elfertőződött, és 
azóta nem hajlik a térde. 
Ugyan a saját lábán, de 
sántítva tud csak menni, 
ami nyilván elvágta sport-
karrierjét. Pár év kihagyás 
után – mivel Romániában 
egyetlen kerekesszékes-vívó-
klub sincs – úgy döntött, Ma-
gyarországra költözik, és újra-
kezdi az edzéseket.

„Nehéz időszak volt, akkor fejeztem 
be a Testnevelési Egyete-

met, de nem akartam ta-
nítani. Nagyon szégyell-
tem, hogy sántítok. Más-
fél évet fodrászként dol-

goztam, nyilvánvalóan 
kényszerbő l , 

mert mindig is a pástra vágytam. Való-
jában nem is tudtam, hogy ilyen típusú 
sérüléssel paralimpikon lehetek. Ak-
koriban követtem a párizsi világbaj-
nokság eseményeit, ahol egy fiú, aki 
még nálam is jobban tudta használni a 
lábát, kerekes székben vívott” – me-
sélte. 2011-ben merült fel, hogy meg-
próbálja a kerekes székes vívást, ám 
Romániában erre nem volt lehetősé-
ge. Felvette a kapcsolatot Beliczay 
Sándorral, és Osváth Richárd immár 
magyar színekben, 2011 júniusában 
második lett a kerekesszékes-világ-
kupán, illetve Európa-bajnokságot 
nyert, ezzel pedig belépőt a londoni 

olimpiára, ahol bronzér-
met szerzett.

A 31 éves, boldog családapa 
gőzerővel készül az olimpiára. „Lon-

don óta sokat erősödött a tőrmezőny, 
de bízom benne, hogy egyéniben a 
dobogóra mindenképp felállhatok. 
Kardedzőmmel, Erdei Péterrel azt 
gondoljuk, hogy az első nyolc közé 
jutás szép eredmény lenne, de a para-
limpián bármi megtörténhet” – nyilat-
kozta a vívó, aki közben már gyereke-
ket edz a Törekvésben, ezzel pedig 
régi álma teljesült.

Osváth Richárd egyébként nemré-
giben fair play-díjat kapott a Magyar 
Olimpiai Bizottságtól. Az egri vívó-vi-
lágkupaversenyen, a kardozók ver-
sengésén a negyeddöntőben görög 
ellenféllel találkozott, amikor a rivá-
lisnak eltört a széke, ezért jobban 
hátra tudott hajolni a megengedett-
nél. Mivel nem volt tartalék széke, a 
szabályok értelmében Osváth Richárd 
nyerte volna az asszót. Versenyzőnk 
azonban hozzájárult ahhoz, hogy el-
lenfele a szabálytalan székben foly-
tassa a vívást. A csatát a görög nyerte, 
Osváth Richárd a vereség utáni nyilat-
kozataiban nem hivatkozott a külső 
körülményekre, csak saját magában 
kereste a hibát, ezzel érdemelte ki a 
rangos elismerést.

Újra Nagy 
Sportágválasztó
Újabb rekordot döntött a Nagy Sportágvá-
lasztó. Több mint 20 ezren látogattak el a 
kétnapos, immár 18. rendezvényre a Mer-
kapt Sportközpontba. Összesen 108 sport-
ággal ismerkedhettek meg a gyerekek. 

Két napon keresztül nem volt megállás a 
Merkapt Sportközpontban, ahol ragyogó 
napfény, rengeteg élmény és persze moz-
gás várta a résztvevőket. A gyerekek ta-
náraikkal, szüleikkel, családtagjaikkal 
együtt benépesítették az esemény hely-
színét. Az elsősorban oktatási intézmé-
nyeknek fenntartott pénteki napon közel 
10 ezer gyermek foglalta el a Merkapt 
vadregényes területét, szombaton, a csa-
ládok napján pedig jóval meghaladta ezt a 
létszám. 

Idén először 7 parasportág is helyet ka-
pott a listán. A sportági helyszíneken és 
színpadon fantasztikus bemutatókat lát-
hattak a látogatók, és mint minden évben, 
most is számos olimpiai, világ- és Európa-
bajnok tette tiszteletét az eseményen, 
amelynek szóvivője Kiss Gergely három-
szoros olimpiai bajnok vízilabdázó volt. 
A hagyományoknak megfelelően az idén is 
a Nagy Sportágválasztón vehették át az 
elismerő okleveleket a MOL Új Európa Ala-
pítvány Tehetségtámogató Programjára si-
kerrel pályázó sportolók. A helyszínválasz-
tásnak üzenete van, a szervezők bíznak 
benne, hogy a még sportágukat kereső 
gyerekek példaként néznek a náluk 5-10 
évvel idősebb díjazottakra. Valahogy úgy, 
ahogyan a fiatal sportolók néztek fel a 
nekik elismeréseket átadó háromszoros 
olimpiai bajnok kajakozóra, Kovács Kata-
linra. A szervezők remélik, hogy a szemé-
lyes élmények hatására a gyerekek közül 
minél többen kezdenek el sportolni, és ha 
nem is lesz mindannyiukból olimpiai baj-
nok, de egészséges és teljes életet élnek.

A Kőbányai Önkormányzat 
összeszokott csapata, Kovács 
Róbert polgármester, dr. Pap 
Sándor, Radványi Gábor és 
Weeber Tibor alpolgármeste-
rek, Jankovich Tibor polgár-
mesteri tanácsadó, valamint 

az ifjú segítők és családtagok 
nem vallottak szégyent a 103 
indulóból álló mezőnyben. 

„A mostani, jubileumi rendez-
vényt az önkormányzat 2,5 
millió forinttal támogatta, de 
ennél is fontosabb, hogy őriz-
zük ezt a hagyományt” – 
hangsúlyozta Radványi Gábor.

Az ország legrangosabb 
streetballrendezvényére nem-
csak amatőrök, hanem válo-
gatott játékosok is indultak, 
idén pedig már kerekes szé-
kes versenyzők is részt vettek 
az egész napos rendezvényen, 
ahol számos más sportág is 
bemutatkozott a hagyomá-
nyos utcai kosárlabda mellett. 
A fesztiválon a bajnok, kupa-
győztes Fradi női labdarúgóit 
is köszöntötték, akik szintén 
elindultak a versenyen. 

12 SPORT

A dobogó a cél Rióban
Osváth Richárd, Kőbánya paralimpikon vívója 9 éves kora óta vív, egy 
sérülés azonban új fejezetet nyitott az életében. Igaz, a riói olimpiára 
készülő sportoló azt mondja: a sors nagy rendező, teljesen egészsége-
sen biztosan nem lett volna esélye ilyen sportkarriert befutni.

Jubileumi streetball a Népligetben
Kerekes székesek is 
neveztek az idei, 
jubileumi XX. Streetball 
Fesztiválra, ahol 
összesen 103 csapat 
küzdött a pályákon. 
Az önkormányzat is 
megmérette magát az 
ország legnagyobb utcai 
kosárlabda-fesztiválján.

31 kvótát szerzett a paralimpiai csapat
Hajmási Éva kiemelkedő teljesítményével tőr egyéniben Európa-bajnoki 
aranyérmes és így egyenes ágon indulási jogot nyert a riói paralimpiára. A 
női tőrcsapat ismét megmutatta bravúros tudását, Krajnyák Zsuzsa, Dani 
Gyöngyi, Jurák Andrea, Hajmási Éva csapatban is Európa-bajnoki éremmel 
utasította maga mögé Európa kerekes székes vívóit. „Hajmási Éva arany-
érme, Veres Amarilla ezüstérme és Mató Gyula bronzérme kellemes meg-
lepetés, a női tőrcsapat vívása pedig imponáló a közelgő paralimpiát te-
kintve. Örömmel mondhatom, hogy a férfiak tekintetében is épül az új 
csapat, az Európa-bajnokságon kardcsapatunk a lengyelek legyőzésével 
lerakta névjegyét. Számszerűsítve Hajmási Éva két aranyérmével a legsi-
keresebb, Krajnyák Zsuzsa három érmével a legeredményesebb, Osváth 
Richárd két egyéni érmével a legjobb egyéni szereplő” – kommentálta a 
sikert Szekeres Pál szövetségi kapitány. A Magyar Paralimpiai Csapatnak 
jelenleg 31 érvényes kvótája van a riói paralimpiára az alábbi megoszlás-
ban: asztalitenisz (6), atlétika (3), erőemelés (2), judo (2), kajak-kenu (4), 
kerekesszékes-vívás (1), kerékpársport (1), sportlövészet (2), úszás (10).

Folytatás az 1. oldalról

Hatalmas ünneplés fogadta Ma-
gyarországon az Európa-bajnok-
ságról hazatérő labdarúgóinkat. 
A repülőtéren a Gera Zoltán kö-
zéppályás Király Gábor kapussal 
közös, rögtönzött sajtótájékozta-
tón köszönte meg az értük itthon 
és a helyszínen szurkolók támo-
gatását, szeretetét. 

A világklasszis, jelenleg a 
Fradi színeiben játszó focista 
sok-sok szállal kötődik Kőbá-
nyához: élt itt, a hite is ide köti, 
havonta többször is jár gyüleke-
zete itteni bázisára. Most meg-
köszönte mindenkinek a druk-
kolást és azt a rengeteg 
szeretetet, amit az itt-
honiaktól is kaptak. 
„Jó itthon, bár mi 
maradtunk volna 
még. Sajnos nem így 
alakult, de örülünk, 
hogy ilyen fogadta-
tásban van részünk. 
Az internetnek kö-
szönhetően tudtunk 
arról, hogy mennyien 
szorítanak értünk, Fran-
ciaországban pedig sok 
tízezer magyar szurkoló volt. 

Ez óriási, felejthetetlen élmény 
egy játékos számára. Köszönjük 
mindenkinek, aki támogatott 
bennünket” – mondta meghatot-
tan Gera Zoltán. A középpályás 
szerint ez a válogatott abban 
más, mint a korábbiak, hogy a 
felkészülés hetei alatt most nem 

volt semmilyen 
feszültség. A 
keret mind a 
23 játékosa 
ugyanolyan 
jól teljesí-
tett, ez volt a 

csapat ereje 
ezen az Eb-n. 

Gera Zoltán, 
az Eb kőbányai hőse


