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Koncertek és előadások sora várta a kerület 
legnagyobb ünnepére, a Szent László Napok-
ra kilátogató tömeget. Az eseményen olyan 
fellépőket hallhatott a kőbányai közönség, 
mint Tóth Vera vagy a Csík zenekar, de a gaz-
dag programválaszték minden korosztály 
számára önfeledt kikapcsolódást biztosított.

A kerület legmagasabb kitün-
tetését példaértékű emberi 

magatartásával és sok év-
tizedes áldozatos munká-

jával idén Kinczler Irén 
evangélikus lelkész ér-
demelte ki.

A főváros egyik legszebb hely-
történeti gyűjteményévé lépett 
elő a kőbányai, miután a kerü-
let kulturális öröksége a felújí-
tott Füzér utcai épületbe került. 
A tárlat kiállításait a Szent Lász-
ló Napok alkalmával láthatta a 
nagyközönség.

Megkezdődtek a Kolozsvári és 
az Ónodi utca kereszteződésé-
nél fekvő tér átépítési munkái. 
A terület különleges rendvédel-
mi projekt keretében újul meg, 
és így jóval biztonságosabb is 
lesz.

Nagy Zoltán FIDE-mester 
nyerte a Törekvésben meg-

rendezett szenior sakkver-
senyt. A végig veretlenül ját-

szó sakkozó és két társa képvi-
selheti Kőbányát az őszi orszá-

gos bajnokságon.

Az első alkalommal megrendezett Kőbányai Juniáli-
son vehették birtokba a kőbányaiak a Sportligetben 
elkészült pályákat. A 22 hektáros park felújítása to-
vább folytatódik.

Átfogó felmérés
a droghasználatról
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Ékszerdobozba
került Kőbánya
történelme

Felújítás a 
legbiztosabb
alapokon

Veretlenül játszott
a királyok rémeÚj pályák

a Sportligetben

Négy nap 
ünneplés

Ezrek buliztak 
a Szent László 
Napokon

Evangélikus lelkész
      a Szent László-díj
             kitüntetettje

Elkészült annak a három hónapon át tartó drogfelmérésnek 
az összefoglaló anyaga, ami a kerületben előforduló drogfo-
gyasztás jellemzőit összesíti. Ez a felmérés a számos család 
életét megkeserítő jelenség megelőzését és a szerhasználók 
kezelését segítő stratégia alapja lesz. 4—5. oldal
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Szomorú hír fogadta a képvise-
lőket a júniusi testületi ülésen: 
D. Kovács Róbert Antal polgár-
mester két elismert kőbányai 
kerületépítő elvesztéséről szá-
molt be. Életének 84. évében el-
hunyt Simon Miklós, aki a kő-
bányai intézményekben a víz-, 
gáz-, fűtésszerelést végezte, ki-
emelkedő szaktudásának kö-
szönhetően a Szent László-
templom rekonstrukciójában 
is részt vett. A képviselők bú-
csúztak a 73 évesen örök nyugo-
vóra tért dr. Szabó Miklósnétól 
is, aki aktív éveiben óvodai in-
tézményvezetőként dolgozott.
Kimagasló munkájukért ko-
rábban a város Simon Miklóst 
és dr. Szabó Miklósnét is Kőbá-
nyáért Díjjal tüntette ki.

Az egyperces néma gyászt kö-
vetően örömtelibb eseményre 
került sor. Napirend előtt a pol-

gármester Andor Anikó Ybl-dí-
jas táj- és kertépítészt, város-
rendezési szakmérnököt kö-
szöntötte, aki elnyerte az Év 
Tájépítésze 2019 elismerést. 
A szakember három munká-
jával pályázott, és ezek egyi-
ke a Szent László téri Lechner 
Ödön-szobor környezetalakítá-
sa volt. Mint az a szakmai ma-
gyarázatból kiderült: a kőbá-
nyai helyszín átalakítása ösz-
szetettségével nyerte el a zsűri 
tetszését, ugyanis egy nagy ke-
reszteződési csomópont köze-
pén sikerült elérni az alig em-
bermagasságú szobor megfele-
lő érvényesülését.

A testület ülésén számos tá-
mogatásról döntött. A kame-
rapályázat keretében közel 1,7 
millió forintot ítélt meg négy 
társasház részére a biztonsági 
rendszer kiépítéséhez. A képvi-

selők megszavazták, hogy 25 ci-
vil szervezet kulturális, hagyo-
mányápoló, ismeretterjesztő, 
környezetvédelmi és közműve-
lődési programok szervezésé-
re összesen 4,5 millió forintot 
kapjon ez évre. Szintén pozití-
van bírálták el a Bihari úti Ma-
gyar Vöröskereszt Nappali Szo-
ciális Központ kérelmét. A haj-
léktalanok ellátásával foglalko-
zó telephely az elmúlt időszak 
esőzései miatt beázott, az elekt-
romos rendszer pedig tönkre-
ment. Az életveszély elhárítá-
sához, valamint a biztonságos 
üzemeltetéshez ezért a szerve-
zet közel 4 millió forint segít-
séget kért – és kapott. Hason-
ló összeget ítéltek meg a Bap-
tista Szeretetszolgálat számá-
ra is: a napi 400-500 rászoruló 
élelmezését biztosító szervezet 
hűtőautó beszerzésére fordítja 
a forrást, hogy az ételt hatéko-
nyabban tudják szállítani.

Döntés született továbbá ar-
ról, hogy a kerület stratégiai 

szerződést köt a Robert Bosch 
Kft.-vel, és ennek keretében 
a felek háromfős bizottságot 
alakítanak. A testület feladata 
az lesz, hogy javaslatot tegyen 
azon 400 millió forintnyi tele-
pülésfejlesztési hozzájárulás 
felhasználására, amelyet a cég 
a kerületnek öt év alatt fizet a 
Gyömrői úti beruházása után.

Kedves Kőbányaiak!
Kőbánya számára a június talán a legkü-

lönlegesebb időszak. Ebben a hónapban 
egyszerre érik be néhány hónap, egy esz-
tendő, több év, vagy akár egy élet mun-
kájának gyümölcse. A múlt hónapban a 
Kőbányai Juniálison adhattuk át az első 

ütemben megújult Sportligetet, és mond-
hattunk köszönetet hét hónapnyi megfe-

szí- tett munkáért. Az egész tanévben példás telje-
sítményt nyújtó diákjainkat egy vidám délutánra hívtuk. Több év 
tervezést és kivitelezést követően átadhattuk a Kőbányai Hely-
történeti Gyűjtemény új székhelyét is, és állíthatom, hogy a Fü-
zér utca 32. alatti felújított épületben berendezett tárlat Budapest 
egyik legjobbja lett. A Szent László Napok alkalmából kitüntet-
tük városunk legjobbjait önfeláldozó szolgálatukért. Szeretném 
ezúton is elismerésemet kifejezni minden kitüntetettünknek, kö-
szönjük, amit a helyi közösségért végeznek, végeztek.

Rajtuk kívül köszönetet mondanék mindazoknak is, akik a nyá-
ri kánikulában eddig és az elkövetkező hónapokban is keményen 
dolgoznak a város építéséért. Hiszen jelen pillanatban is gőzerővel 
zajlik a belső utak rekonstrukciója a Gyakorló utcai és a Lavotta 
lakótelepen, a város több pontján újulnak meg a járdák, s tucatjá-
val alakítunk ki parkolókat az Agyagfejtő utcában, az Újhegyi la-
kótelepen, a Bajcsy Kórház mellett, vagy a Farkasalma és a Med-
veszőlő utca környezetében.

A mostani június azonban nemcsak a kitüntetések és a fejlesz-
tések miatt volt fontos. Elkészítettük azt a jelentős felmérést, ami 
a kerületben előforduló drogfogyasztás jellemzőit összesíti. Mér-
földkő ez a drogok elleni küzdelemben, ugyanis ezzel kapunk hi-
teles képet arról, milyen súlyos is a probléma valójában. Hiszen – 
szerencsére – a szakmai anyag bebizonyította: túlzó az a média 
festette kép, hogy a Hős utca tükrében a kerület az ország drogta-
nyája lenne. Ennek ellenére nem nyugodhatunk meg, mert egyet-
len széthullott család, egyetlen elkallódott fiatal és egyetlen tönk-
rement egzisztencia is tragédia. Éppen ezért a szakemberek javas-
latai alapján látunk hozzá az átfogó stratégia megalkotásához, 
amelynek része a drogprevenció mellett a megelőző-gyógyító in-
tézményeink fejlesztése is.

De a munka mellett mindenkinek jár egy kis vakáció is. Ezért 
szeretnék jó pihenést is kívánni az elkövetkező időszakra.

A POLGÁRMESTER LEVELE

Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester 
oldalon is olvashatnak!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Hírek 

Szörnyethalt
a kiskamasz
Kizuhant egy kőbányai pa-
nelház nyolcadik emeleté-
ről egy 13 éves fiú. A szeren-
csétlenül járt gyermeket el-
sőként a helyszínre kiérke-
ző rendőr, majd a mentők 
próbálták újraéleszteni, de 
már nem tudták megmen-
teni az életét. Az eset körül-
ményeit rendőrségi vizs-
gálat tisztázhatja, idegen-
kezűség gyanúja nem me-
rült fel.

Véradás
a Kőrösiben
Lakossági véradást szer-
vez a Kőrösi Csoma Sán-
dor Kulturális Központ-
ban július 25-én (csütör-
tök) 14–18 óra között a Ma-
gyar Vöröskereszt Buda-
pest Fővárosi Szervezete. 
A véradók részt vesznek a 
Nyári Véradó Nyeremény-
játékon is, amelynek kere-
tében értékes ajándékokat 
nyerhetnek.

Idén is a Pongrác úti Föltá-
madott Krisztus templom-
ban emlékezett meg a tri-
anoni békediktátum meg-
kötéséről a Kőbányai Ön-
kormányzat. A 99 évvel ez-
előtt, 1920. június 4-én alá-
írt rablóbéke évfordulóján 
Bánóczky Előd atya tartott 
szentmisét, és Weeber Ti-
bor alpolgármester mon-
dott beszédet.

– Amikor a magyar or-
szággyűlés elfogadta a 
2010. évi 45. törvényt, nem 
véletlenül adta neki a nemze-
ti összetartozás napja nevet. 
A célja az volt, hogy a trianoni 
békediktátumra emlékezve 
a magyarság összefogására 
buzdítson – emlékezett Wee-
ber Tibor, aki felidézte a meg-
alázó szerződés következmé-
nyeit, így az ország kétharma-
dának elveszítését és 3,3 mil-
lió magyar anyanyelvű polgár 
idegen uralom alá kényszerí-
tését.

Mint az alpolgármester el-
mondta, az elmúlt években 
mi, a határon innen és azon 
túl élő magyarok közösen el-

kezdtünk felépíteni egy hatá-
rok felett átívelő, a szívünk-
ben gyökerező erős és ösz-
szetartozó Magyarországot. 
Mert bár a történelem elvet-
te a magyarságtól az egy or-
szágban élés kényelmes le-
hetőségét, de soha senki nem 
veheti el tőlünk az egy nem-
zetként élés lehetőségét.

A méltóságteljes megemlé-
kezésen Szabó Arnold, a Pódi-
um Színház művésze Wass Al-
bert Üzenet haza című versét 
szavalta, míg a Harmat Általá-
nos Iskola tanulói a Honfogla-
lás című film betétdalát, a Kell 
még egy szót énekelték el.

Július 8. és augusztus 10. 
között a polgármeste -
ri hivatalban az ügyfél-
fogadás szünetel. Lehe-
tőség van azonban ezen 
időszak alatt is az anya-
könyvi ügyek és a szociá-
lis ügyek intézésére, vala-
mint az Állomás utca 26. 
szám alatt található ügy-
félszolgálaton az ügyin-
tézésre hétfőnként 13.30–
17.30 óráig, szerdánként 
8–16 óráig, illetve pén-
tekenként 8–11.30 óráig. 
Ezen időszakban a hivatal 
a 06-1-4338-100-as köz-
ponti telefonszámon vál-
tozatlanul elérhető.

A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta a testület

Gyász és elismerés
Két Kőbányáért díjas lokálpatriótától búcsúzott a kép-
viselő-testület, de a város újabb kitüntetett építésszel 
is gazdagabb lett.

Egy nemzetként élni Nyári szünet
a hivatalban

Tovább bővült a hónap ele-
jén a családtámogatási rend-
szer, amivel a fiatal házasok 
és a gyermeket vállalók soha 
nem látott mértékű állami 
segítséghez jutnak. A július 
1-jétől igényelhető újdonsá-
gok közül a legkiemelkedőbb 
a „babaváró támogatás”. En-
nek lényege, hogy az állam 
10 millió forintos hitelt biz-
tosít. A lehetőséggel 2022 vé-
géig akkor élhetnek a párok, 
ha a feleség betöltötte a 18. 
évét, de nem múlt még el 41; a 
házastársak legalább egyiké-
nek ez az első házassága, s az 
egyik fél legalább három éve 
tb-jogosult vagy felsőokta-
tási tanulmányokat folytat/
folytatott.

Fontos, hogy a hitel vissza 
nem térítendő támogatás-
sá alakulhat! A hitelfelvételt 
követően születő vagy örök-
befogadott második gyer-
mek érkezése után ugyanis az 
aktuá lis tőketartozás 30 szá-
zalékát (akár 3 millió forint), 
míg a harmadik csemete vál-
lalásával a teljes tartozást el-
engedi az állam. A törlesztés 

továbbá az az első és a máso-
dik gyermek érkezésekor há-
rom-három évre felfüggeszt-
hető.

Szintén új elem, hogy a jel-
záloggal rendelkező csalá-
dok tőketartozásából a máso-
dik gyermek után egymillió, 
a harmadik után pedig négy-
millió forintot fizethet ki az 
állam, ha a szülők azt kérel-
mezik. (A további porontyok 
után egy-egy millió forint 
jár.) A nagycsaládosok pedig 
akár 2,5 millió forint álla-
mi támogatást is igényelhet-
nek új autó vásárlásához – ez 
esetben a már július 1-je előtt 
született gyermekek is figye-
lembe vehetők.

Kedvezőbbé válnak a csok 
(családok otthonteremté-
si kedvezménye) feltételei is 
azoknak, akik nem új, hanem 
használt lakást vesznek, bő-
vítenek vagy korszerűsíte-
nek. Ezen esetekben szintén 
jár gyermekszámtól függően 
az akár 10 millió forintos ál-
lami támogatás, valamint a 
10-15 millió forintos kedvez-
ményes hitel.

Itt a babaváró
támogatás

Öt felújítandó lakást kínál a ke-
rület azon bérlőknek, akik az 
önkormányzattal már érvényes 
szerződéses lakásbérleti jogvi-
szonyban állnak. Az ingatla-
nokat helyreállítási kötelezett-
ség terheli, vagyis azokat a Kő-
bányai Vagyonkezelő Zrt. elő-
írásai szerint a bérlőknek saját 
költségen kell felújítaniuk.

A pályázóknak nem lehet bér-
leti-, illetve közüzemidíj-tarto-
zásuk, továbbá vállalniuk kell, 
hogy a jelenlegi, legalább kom-
fortos bérleményüket kiürített 
és tiszta állapotban, üzemké-
pes berendezési tárgyakkal le-
adják. Kizáró ok, ha a bérlő bár-
mely más beköltözhető lakás 
legalább egynegyednyi tulajdo-
ni hányadával vagy haszonélve-
zeti jogával rendelkezik, illetve 
nem igazolja, hogy a felújítás ke-
retösszege a rendelkezésére áll. 

Az ingatlanok bérleti díja min-
den esetben a piaci ár töredéke.

A pá lyá zathoz szükséges 
nyomtatvány letölthető a ko-
banya.hu-ról, illetve beszerez-
hető a polgármesteri hivatal 
ügyfélközpontjában (Állomás 
u. 26.), ahol bővebb felvilágosí-
tás is kérhető. A lakásokat júli-
us 16-án (kedd) 9–10 óra között 
és 2019. július 18-án (csütörtök) 
15–16 óra között lehet megte-

kinteni, míg a kérelmek leadá-
sára július 23-tól 31-ig van le-
hetőség.

Az ingatlanok helyreállítá-
sára hat hónap áll rendelkezés-
re, ami egy alkalommal három 
hónappal meghosszabbítha-
tó. A lakások elkészültéig azok-
ban életvitelszerűen senki sem 
tartózkodhat, így ez alatt az idő 
alatt csak a közüzemi számlá-
kat kell fizetni, a lakbért nem.

Önkormányzati bérlakásokra 
lehet pályázni

Közösen koszorúzta meg 
a Budapesti Kereskedel-
mi és Iparkamara X. kerü-
leti Tagcsoportja és a Kő-
bányai Önkormányzat Al-
só-viszokai Gerlóczy Károly 
(1835–1900) emléktábláját 
a Hölgy utcában. Budapest 
volt főjegyzőjének, majd ké-
sőbb első alpolgármesteré-
nek egykori háza előtt Bel-
lovics Péter, a BKIK X. kerü-
leti tagcsoportjának elnöke 
idézte fel a városépítő mun-
kásságát.

A főváros közigaz-
gatási átszervezésén 
munkálkodó Gerló-
czy Károly élharco-
sa volt az Üllői úti kór-
házépítéseknek, a jár-
vány- és árvízvéde-
lemnek. Többek kö-
zött az ő nevéhez fű-
ződik a Zeneakadé-
mia és az Operaház 
létesítése. Nemzeti elkötele-
zettségű emberként szere-
pet vállalt a budai vár vissza-
foglalásának 200. évfordu-

lójára rendezett kiállítás be-
rendezésében, és közremű-
ködött Kossuth Lajos ham-
vainak hazahozatalában.

cím lakás szoba m2 komfort
a helyreállítás 

tervezett bruttó 
költsége

Ihász u. 5. I. em. 13. 2 74 komfortos 7 381 269 Ft

Korányi Frigyes 
erdősor 1. fszt. 5. 2 79 komfortos 4 801 549 Ft

Kőrösi Csoma 
Sándor út 9. VI. em. 29. 3,5 77 összkomfortos 4 738 811 Ft

Kőrösi Csoma 
Sándor út 21. X. em. 40. 3 64 összkomfortos 6 241 781 Ft

Kőrösi Csoma 
Sándor út 43-51.

I. lph. 
IV. em. 3.

3 71 összkomfortos 4 380 238 Ft

D. Kovács Róbert Antal 
gratulált Andor Anikónak

Weeber Tibor 
mondott 
beszédet

Zenés műsor 
a gyásznapon

Iskolások is 
emlékeztek

Július 1-jével újabb 
kedvezmények 
a családoknak

Az állami segítséggel a fia tal házasok akár 10 milliós 
életkezdési támogatáshoz juthatnak, míg a több gye-
reket vállalóknak a jelzálogtartozásuk csökkenhet, a 
nagycsaládosok pedig új kocsi vásárlásához kérhet-
nek támogatást.

Tisztelgés
a városépítő
emléke előtt

Koszorú az 
emléktáblán
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Kávé Energiaital Alkohol Cigaretta Visszaélésszerűen
használható

legális szerek

Kábítószerek Designer drogok

8. osztályos 10. osztályos

Idén húszéves az Életrevaló Ka-
ritatív Egyesület. A főként Kő-
bányán tevékenykedő civil szer-
vezet nemcsak drogprevenciót 
folytat; mentálisan, szociálisan 
vagy egyéb okból krízishelyzet-
be került, veszélyeztetett fiata-
lok és családok részére is segít-
séget nyújt.

Az egyesület különleges prog-
ramja, hogy kreatív műhelyében 
a gyerekek a saját életükből be-
hozott kérdésekről forgathat-
nak kisfilmeket – az alkotói fo-
lyamatba sok esetben a szülőket 
is bevonják. A szervezet szak-
mai vezetője Preszl Éva, akit az 
önkormányzat júniusban a ne-

héz sorsú kőbányai családoknak 
és fiataloknak nyújtott munkája 
elismeréseként a Kőbánya Kivá-
ló Szociális Szakembere elisme-
rő címmel tüntetett ki.

Mint a szakmai vezetőtől meg-
tudtuk, a foglalkozások fontos él-
ményt nyújtanak a fiataloknak, 
és a filmezés kifejező eszköznek 
bizonyult a számukra. Az alko-
tás segít abban, hogy az eleve ve-
szélyeztetett csoport számára ne 
a veszteségélmény domináljon, 
hanem a célok jelenjenek meg 
előttük, erősítve ezzel a meg-
küzdési képességüket, fejlesztve 
kreativitásukat és az együttmű-
ködés iránti igényt.

A konferencián a szakemberek 
és a sajtó előtt a kőbányai drog-
rehabilitáció büszkesége, az Em-

berbarát Alapítvány is bemu-
tatkozott. Mint Bereczki Sán-

dorné, a Cserkesz ut-
cai intézmény he-

lyettes vezető-
je elmondta, az 

a lapítvány még 
a rendszerváltozás előtt, 

1989-ben jött létre. Integrált in-
tézményi rendszere szenvedély-
betegek komplex kezelését teszi 
lehetővé: addiktológiai gondo-
zással, járóbeteg-ellátással, elte-
reléssel egyaránt foglalkoznak, 
s már tízéves kortól nagy hang-
súlyt fektetnek a prevencióra.

Az alapítvány az önellátás-
ra legalább részben képes, elég-

séges jövedelemmel rendelkező 
egykori függők számára átme-
neti otthont üzemeltet a társada-
lomba és a családba való vissza-
illeszkedés elősegítésére, vala-
mint munkahelyeket (sütőüzem 
és asztalosműhely) biztosítanak 
a munka világából kiesett, vagy 
oda még be sem került emberek 
számára. Utóbbihoz párosul a 
képzési rendszer, amelynek kere-
tében sütőipari OKJ-s szakmát 
szerezhetnek klienseik. A leg-
utóbbi tanfolyam január köze-
pén indult, és a július 26-ig tart.

A Kőbányai Önkormányzat-
tal kötött együttműködés értel-
mében a kábítószer-problémá-
val küzdő kerületi fiatalokat az 
alapítvány soron kívül veszi fel a 
programba.

Nemcsak a tiltott szerek okoz-
ta veszélyek leselkednek a fia-
talokra. A kávé- és energiaital-
fogyasztás is komoly problémát 
jelent, ismertette a fiatalokról ké-
szült kutatás eredményeit Boká-
nyi Zita. A vizsgált 8. és 10. osztá-
lyos (14 és 16 éves) diákok 34 szá-
zaléka a kávé-, 23 százaléka pedig 
az energiaital-fogyasztási szoká-
sai miatt számít problémás szer-
használónak – vagyis ők havonta 
vagy annál sűrűbben fogyasztják 
ezeket. Továbbá 15 százalékuk ci-
garettázik legalább havi rendsze-
rességgel, 8 százalékuk iszik alko-

holt, 3 százalékuk pedig marihuá-
nát szív.

Sajnos gyakran a szülők sincse-
nek tisztában azzal, hogy az élén-
kítő italok nagyon károsak a fiatal 
szervezetre. Az ilyen italok ellen 
nemcsak az orvosok emelték már 
fel a szavukat. A világsajtót be-
járta az az eset, mikor a brit tévés 
sztárszakács, Jamie Oliver fakadt 
ki, mondván: „gyereknek méreg az 
energiaital!” Ennek a következ-
ménye az lett, hogy Nagy-Britan-
niában a kiskereskedelmi láncok 
önként vállalták, hogy 16 év alat-
tiaknak nem adnak el energiaitalt.

Az igazi veszélyük az, hogy a 
bennük lévő hatóanyagok – így a 
koffein – függőséget okoznak, az 
elvonási tünetek pedig fáradt-
ságban, fejfájásban, remegés-
ben és depresszióban mutatkoz-
nak meg. A hatóanyagok a fejlődő 
szervezetre károsak, hiszen eme-
lik a vérnyomást és a pulzusszá-
mot, megterhelik a szívet, májat, 
vesét. Az élénkítő italok ugyan 
rövid távon stimulálják az agyat, 
így pár órára pluszenergiát ad-
nak, de nem büntetlenül: később 
még intenzívebb kimerültséget 
idéznek elő.

A Kőbá nya i Ön kormá nyzat 
márciusban indíttatott nagy-
szabású kutatást, hogy képet 
kapjon a kerületi lakosok, kő-
bányai intézményekben tanu-
ló diákok és a szakemberek se-
gítségével a drogfogyasztásról. 
A felmérésre azért volt szükség, 
hogy átfogó stratégia készüljön 
a számos családot érintő prob-
léma kezelésére, a megelőző-
gyógyító intézmények működé-
sének javítására, a fejlesztési le-
hetőségek meghatározására.

A Kőrösiben tartott konfe-
rencián a kutatás vezetője, Szé-
csi Judit elmondta, hogy egyelő-
re az eredmények kétharmadát 
értékelték ki, de így is sok tanul-
ság vonható le. Mint kiderült, a 
válaszadó lakosok, diákok és 
szakemberek 61,6 százaléka vé-

lekedett úgy, hogy Kőbányán 
nagyobb a drogprobléma, mint 
más városrészekben. Ez azon-
ban túlzás, hiszen az eredmé-
nyek tükrében megállapítható, 
hogy az országos átlagnál nem 
súlyosabb a helyzet. Szintén el-
hangzott, hogy a drogelosztó-
központként emlegetett Hős ut-
cai tömbök környékén konszo-
lidálódott a helyzet a gyakori 
rendőri intézkedések hatására, 
de ezzel párhuzamosan a kerü-
let más, eleve problémás része-
in aktívabbak lettek a dílerek, 
és áthelyeződött a fogyasztás is.

A szakértők szerint a megelő-
zést fejleszteni kell, és kiemelt 
figyelmet kell szentelni a fia-
taloknak, de nemcsak az ille-
gális drogok miatt. A szakem-
berek által megkérdezett ösz-

szesen ötszáz 8. és 10. osztályos 
diák nagy része rendszeresen 
fogyaszt kávét, alkoholt, ener-
giaitalt, és sokan szívnak ciga-
rettát is. (Ezzel bővebben egyik 
alábbi anyagunkban foglalko-
zunk.)

Összességében megállapít-
ható, hogy a gyógyítással, meg-
előzéssel foglalkozó szakem-
berek túlterheltek, mert a segí-
tő szervezeteknél sok a betöl-
tetlen állás. Nagyon fontos len-
ne a szakemberek továbbképzé-
se is. De fontos lenne a mentális 
egészség javítása, az „élet lassí-
tása”, amivel az emberek több 
időt tudnának egymásra szen-
telni. Sok drogfogyasztó ugyan-
is nagyon magányos, és ennek is 
döntő szerepe volt abban, hogy a 
tiltott szerekhez nyúltak.

Bár a szakmai anyag kiértéke-
lése még tart, a felmérésnek 
már több olyan megállapítása 
ismert, amelyek rendkívüli je-
lentőséggel bírnak egy széles 
körű kerületi drogprevenci-
ós program megalkotásához. 
D. Kovács Róbert Antal szemé-
lyesen vett részt a felmérésről 
rendezett konferencián.

– Milyen fő üzenetei vannak 
az elkészült kutatásnak?

– Több oldalról közelíteném 
meg a kérdést. Furcsa módon 
az anyagnak van egy pozitív 
üzenete is. Jól emlékszünk, 
hogy hosszú időn át nem telt 
el úgy egy nap, hogy Kőbánya 
a Hős utca kapcsán ne szere-
peljen a híradásokban. A mé-
diafigyelem okán a közvéle-
mény már úgy tekintett a ke-
rületre, mint az ország drog-
tanyájára. Nos, a tanulmány 
rámutatott, hogy a kőbánya-
iak szerhasználata nem tér 
el az országos átlagtól. Vagy-
is Kőbánya elégtételt kapott, 
a stigma, amit ránk ragasz-
tottak, túlzó. Igaz, mi, kőbá-
nyaiak mindig tudtuk, hogy 
a problémát a drogturisták 
okozták, akik akár órákat is 
utaztak, hogy Kőbányán sze-
rezzék be a szert maguknak. 
Emellett a Hős utcában lénye-
gesen javult a helyzet a foko-
zott rendőri intézkedések-
nek hála.

– Akkor a nagyobb rendőri 
jelenlét a megoldás kulcsa?

– A törvény szigorával a 
rendőrség tudja üldözni a 
dílereket, de ebben a harc-
ban az önkormányzat is sze-
repet vállal. Kitűnő a kapcso-
latunk a kőbányai rendőrka-
pitánysággal, a kerület rend-
szeresen segíti eszközbeszer-
zésekkel a munkájukat – leg-
utóbb éppen egy csapatszál-
lító kisbuszt adhattunk át, ami 
a razziák alkalmával tesz majd 
jó szolgálatot. De folytatnunk 
kell az olyan szegregátumok 
felszámolását is, mint a Hős 
utcai. Ezen a téren már vannak 
tapasztalataink, hiszen hason-
lóan szlömösödött, problémás 
helyeket szanáltunk már pél-
dául a Noszlopy utcában.

– És a Hős utca felszámolásá-
val hogy áll a kerület?

– Folyamatosan tárgyalunk 
a lakókkal, a megállapodá-
sok eredményeként 317 albe-
tétből jelenleg 218 lakás és 
nyolc egyéb helyiség áll a Kő-
bányai Önkormányzat tulaj-
donában. Volt, akinek önkor-
mányzati lakás bérleti jogát 

ajánlottuk fel, de előfordult, 
hogy a főváros agglomeráció-
jában vásároltunk cserelakást 
a Hős utcai ingatlannal egyen-
értékben. Mintegy félszáz ön-
kormányzati ingatlan is lakott 
még, ezekből a kivásárolt egy-
kori tulajdonosok a vállalt ha-
táridőben kiköltöznek, míg a 
bérlőket igyekszünk cserela-
kás biztosításával máshol el-
helyezni.

– És melyek a szakmai anyag 
egyéb fontos megállapításai?

– Volt iskolaigazgatóként kü-
lönösen megdöbbentett, hogy 
milyen sok kamasz él olyan 
stimuláló szerekkel, amelyek 
egészségkárosító hatásáról 
talán a szülők sem tudnak. Itt 
a kávé- és a túlzott energia-
ital-fogyasztásra gondolok. 
Egészen biztos, hogy emiatt 
a lehető legrövidebb időn be-
lül komoly felvilágosító prog-
ramba kell kezdeni – és nem is 
csak a diákok, hanem a szülők 
körében is.

– A kutatási ismeretek tükré-
ben az önkormányzatnak mi-
lyen egyéb feladata lesz?

– Az anyag kiértékelése 
még tart, biztos vagyok ben-
ne, hogy a szakemberek még 
számos fontos megállapítást 
tesznek a következő hóna-
pokban. A kutatást azért ren-
deltük meg, hogy átfogó ké-
pet kapjunk a kerületünk-
ben előforduló drogfogyasz-
tás jellemzőiről – legyen szó 
a dohányzásról, az alkohol-
ról, gyógyszerek használatá-
ról, és persze az illegális kábí-
tószer-használatról. Ez a kul-
csa annak, hogy átfogó stra-
tégia jöhessen létre a sok csa-
ládot érintő probléma kezelé-
sére, a megelőző-gyógyító in-
tézmények hatékonyabb mű-
ködtetésére és fejlesztésé-
re. Azt azonban már most lát-
juk, hogy a prevencióból soha 
nem elég, és már az óvodá-
soknál el kell kezdeni a meg-
előzést.

A drogprevenciót tartja alapve-
tő küldetésének a Tisztás Kö-
zösségi Hely, amely 2018 feb-
ruárjában nyitotta meg a ka-
puit a Zágrábi utca 3–5. szám 
alatt. A Tisztás munkatársai 
azt szeretnék elérni, hogy a fia-

talok nagyobb önismeretre te-
gyenek szert, és megtanuljanak 
nemet mondani a drogokra. En-
nek érdekében iskolákban tar-
tanak játékos önismereti/sze-
mélyiségfejlesztő órákat, illet-
ve a Zágrábi utcai helyszínen 
13–23 éves fiataloknak keddtől 
péntekig 14 és 18 óra között biz-
tosítanak közösségi teret. Mint 

Bartha Kata, a Tisztás egyik 
munkatársa elmondta, ezeken 
a délutánokon szívesen hagy-
ják a fiatalokat egymással ját-
szani, beszélgetni, de bármikor 
rendelkezésre állnak, ha valaki 
akár négyszemközt komolyab-
ban is szeretné eg y felnőttel 
megosztani az érzéseit, prob-
lémáit.

Vissza az életbe 
és a munkába

Gyereknek méreg 
az energiaital!

Elkészült a kerületi drogfogyasztást vizsgáló felmérés, ami a megelőző stratégia alapja lesz

Három hónapos megfeszített munka eredményeként született meg az a kutatási 
anyag, ami a kerületben előforduló drogfogyasztás jellemzőit összesíti. A szakér-
tők a dohányzást, az alkoholfogyasztást és a gyógyszerek használatát is vizsgál-
ták. Az elsősorban a Hős utca miatt ránk irányuló médiafigyelem ellenére a hely-
zet nem rosszabb az országos átlagnál, de a fiatalok így is komoly veszélyben van-
nak a tanulmány szerint. Egybehangzó vélemény, hogy a „csapból is a prevenció-
nak kell folynia”.

Tisztás a város közepén

Alapmű a drogprevencióhoz
„Kőbánya 
elégtételt 
kapott”
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Élményekkel 
a drog ellen

HEROIN (HERNYÓ)

RAGASZTÓ, OLDÓSZER

KRISTÁLY (SZINTETIKUS 
KATINONOK)

LSD VAGY MÁS HALLUCI-
NOGÉNEK, VARÁZSGOMBA 

(BÉLYEG, KORONG)

KOKAIN

AMFETAMIN
(SPEED, SPURI)

HERBÁL (BIOFŰ, MŰFŰ)

ECSTASY, MDMA

ALKOHOL ÉS GYÓGYSZER 
(ALTATÓ, NYUGTATÓ) 

EGYÜTT

MARIHUÁNA, HASIS

GYÓGYSZER 
(ALTATÓ, NYUGTATÓ)

ENERGIAITAL

CIGARETTA

ALKOHOL

KÁVÉ

SZERHASZNÁLAT GYAKORISÁGA KÉREM, MONDJA MEG, HOGY HASZNÁLTA-E ÖN AZ ALÁBBIAKAT!

SOHA

ÉLETEMBEN
FOGYASZTOTTAM 
MÁR

AZ ELMÚLT ÉVBEN 
FOGYASZTOTTAM

AZ ELMÚLT
HÓNAPBAN
FOGYASZTOTTAM 
1-2 ALKALOMMAL

AZ ELMÚLT
HÓNAPBAN
HETENTE
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HETENTE
KÉT-HÁROM
ALKALOMMAL

MINDEN NAP
FOGYASZTOM
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EZEKET A SZEREKET PRÓBÁLTÁK MÁR KI ÉLETÜKBEN A DIÁKOK
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Szemet gyönyörködtető, igé-
nyes, izgalmas, különleges – 
csak néhány jelző, amivel a lá-
togatók illették a Kőbányai 
Helytörténeti Gyűjtemény épü-
letét és tárlatait. Kőbánya leg-
újabb ékszerdoboza ideiglene-
sen a Szent László Napok al-
kalmából nyitotta meg kapuit 
– egyelőre csak bejelentett cso-
portokat fogad –, a város vezetői 
és a berendezést végző szakem-
berek ugyanis a kerület legna-
gyobb közösségi ünnepén adták 
át a gyűjteményt. A teljesen fel-
újított épületet Balogh Attila, a 
Szent László-plébánia plébáno-
sa szentelte fel.

Kőbánya aranykorának két ki-
állítás is emléket állít. A Mark-
steinné Molnár Julianna ön-
kormányzati képviselő által be-
rendezett időszaki tárlat a város 
egyik tradicionális iparága, a 
tégla- és porcelángyártás múlt-
ját idézi a Drasche gyár, illetve 
a Kőbányai Porcelángyár tör-
ténetének feldolgozásával. A lá-
togató megtudhatja, hogy a tég-
lagyártás kezdetének előzmé-
nye az 1838-as pesti árvíz volt, 
ami után jelentősen megugrott a 
tégla iránti igény. A múlt század 
elején pedig a porcelángyártás 
is beindult, s a gyár termékei-
nek gazdag palettáját több mint 
200 tárgy szemlélteti, amelye-
ket magánszemélyek ajánlottak 
fel, illetve adtak kölcsön.

A gyűjtemény állandó kiál-
lítása Kőbánya aranykorát is-
merteti, így feldolgozza a bányá-
szat, a szőlőművelés és a sertés-
tartás történetét, miközben él a 
modern eszközök használatá-
val. Három rövidfilm foglalko-
zik a város történetével: az al-
kotások szemléltetik a földtör-

téneti korok geológiai változá-
sait, a XIX. századi ipar kiala-
kulását és virágzását, valamint 
a most készülő a háborút követő 
évtizedekről fog regélni.

– Méltó helyre került a kőbá-
nyai tárlat, bizton állíthatom, 
hogy a felújított környezetnek is 
hála, Budapest három legszebb 
ilyen gyűjteménye közé emel-
kedett a kőbányai – mond-
ta lapunknak Népessy Noé-
mi, a Budapesti Történe-
ti Múzeum főigazgatója, 
aki az állandó kiállítás 
szakmai koncepció-
ját dolgozta ki. A ne-
ves szakember öt 
évvel ezelőtt ke-
rült kapcsolatba 
Kőbányával, s 
az újrapozicio-
nálásra tett ja-
vaslatait mind 
Kőbánya pol-
gármestere, 
mind a gyűj-
temény veze-
tője, Verbai 
Lajos támo-
gatta.

A  k u lt ú r -
kincs elhelye-
zéséhez a Fü-
z ér ut ca 32 . 
alatti, több mint 
százesztendős, 
helyi védettséget 
élvező épületet tel-
jesen fel kellett újí-
tani. Az építkezés 
költségét a város sa-
ját erőből és a Fővá-
rosi Önkormányzat 
pályázati támogatá-
sából fedezte.

Két különleges kiállítás a Füzér utca 32.-ben

Aranykor
a história
házában
A főváros egyik legpa-
zarabb helytörténeti 
gyűjteményével büsz-
kélkedik immár a kerü-
let. A kőbányai történel-
mi örökség végre méltó 
helyre került.

Ősbemutató 
a Kőrösiben

Bosszantani, akiket kell
A Kárpátia zenekar frontem-
berét, a Magyar Arany Ér-
demkereszttel is kitünte-
tett Petrás Jánost a zenekar 
múltjáról, jövőjéről és a ma-
gyar kultúra ápolásáról kér-
deztük.

– Hogyan indult a Kárpátia 
karrierje 2003-ban?

– A korábbi zenekarunkból 
a zenésztársakkal kiadtunk 
egy kislemezt öt számmal, 
Kárpátia címmel, ami a rajon-
góknak nagyon tetszett. Iga-
zából nem is akartunk kon-
certezni, az első fellépés is 
úgy lett kisajtolva belőlünk, 
majd jött a többi. Ma már jó-

val ezer felett járunk, és az-
óta sem állunk meg.

– 2006 őszén a demonstrá-
lók gyakran játszották le az 
együttes számait felvételről 
az utcákon. Sokat lendített a 
népszerűségükön az akkori 
tiltakozáshullám?

– Ezt túlzás lenne állíta-
ni, mert 2005-ben már több 
mint száz koncertet adtunk, 
rá egy évvel a határokon túl 
is felléptünk, június 4-én Tria-
nonban koncerteztünk. Úgy-
hogy a Kárpátia már elég is-
mert volt akkorra. Talán in-
kább kicsit hírhedtebbek let-
tünk 2006 szeptemberében, 

miután felléptünk a Kossuth 
téren, de akkor ott más nem-
zeti érzelmű együttesek is 
játszottak.

– Az együttes minden leme-
zén feldolgozások is hallha-
tók. Ismert versek, indulók, 
komolyzenei nóta, de a Ha-
lotti beszéd is. Miért nyúlnak 
ezekhez a művekhez?

– Ennek a lényege a hagyo-
mányőrzés. Minden szakmá-
nak vissza kell nyúlnia a gyö-
kerekhez, és amíg lesz Kár-
pátia, addig minden albu-
mon egy szám erejéig feldol-
gozunk valamit a régiekből a 
saját gondolataink alapján.

– A magyar identitás ápolá-
sa nem mindenhol népszerű: 
három szomszédos ország-
ba sem utazhatnak. Hogyan 
tovább a határokon túl?

– Kárpátaljára be sem en-
gednek, a Vajdaságban pe-
dig visszavonásig tart a kitil-
tásunk. Erdély esetében há-
rom év tiltást kaptunk, ami-
ből másfél év van még hát-
ra, ezt követően azonnal me-
gyünk újra fellépni. Üzenem 
azoknak, akik nagyon-na-
gyon nem szeretik, hogy mi 
vagyunk, hogy még egy ide-
ig itt leszünk, és bosszantjuk 
őket teljes energiánkkal.

A kőbányai közönség láthat-
ta elsőként a Kárpátia – Magyar-
nak születtem című zenés doku-
mentumfilmet, amely az ismert 
és közkedvelt, nemzeti rockot 
játszó együttes 15 éves történe-
tét dolgozza fel. Az érdeklődést 
mutatja, hogy a Szent László Na-

pok előestéjére meghirdetett 
előadásra jó előre elfogytak a je-
gyek, ezért a szervezők az ősbe-
mutatót követően egy újabb vetí-
tést szerveztek a Kőrösi kulturá-
lis központban.

Bicskei Éva rendező-producer 
dokumentumfilmjének elkészí-

tését az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma mellett szá-
mos önkormányzat támo-
gatta, köztük a kőbányai is. 
A több száz rajongó között 
számos ismert közéleti sze-
mélyiség tűnt fel, így Witt-
ner Mária volt országgyűlési 
képviselő, akit 56-os szerep-
vállalásáért halálra, majd 
életfogytiglani börtönbün-
tetésre ítéltek.

– Az a közösség, amit a Kár-
pátia összekovácsolt, államok-
tól függetlenül az élő nemze-
tet képviseli – mondta a vetítés 
előtti beszédében Orbán Éva, a 
filmet készítő Szent László Ki-
rály Alapítvány a Szellemi és Er-
kölcsi Megújulásért kuratóriu-
mi elnöke, aki a határokon túl-
ról érkező rajongókat külön kö-
szöntötte.

A filmben az együttes tagjai, 
barátok, sportolók beszéltek a 
kezdeti időkről, a múltjukról és 
jelenükről. A szereplők nemzet-
ről, hazaszeretetről és hitről szó-
ló gondolatai, valamint egy-egy 
dal születését ismertető elbeszé-
lései alatt mintegy ötven szám-
ból hangzottak el részletek.

A város legmagasabb kitün-
tetését, a Szent László-díjat 
példaértékű emberi maga-
tartásával idén Kinczler Irén 
érdemelte ki. Az evangélikus 

lelkész 
1928-
ban 
Ungvá-
ron (az 

akkori 

Csehszlová kiában) született, 
s élete kész regény, hiszen 
modern korunk legzivataro-
sabb évtizedeinek tanúja.

– Ungvár olyan város volt, 
ahol békében éltek csehek, 
szlovákok, magyarok, ruszi-
nok, németek és zsidók. A ru-
szin nyelvű iskola ellenére 
mindig éreztem, hogy ma-
gyar vagyok. A lelkészünk, 
Koren Emil tanított magyar 

verseket nekünk – me-
sélte Kinczler Irén.

Ám a békés élet 
nem sokáig jutott 

ki, a háború vé-
gén a családnak 

menekülnie 
kellett, vé-

g ü l  Kő -
bányá-

ra kerültek. Kinczler Irén az 
érettségi után a teológiára 
jelentkezett. S hogy hogyan 
juthatott eszébe egy fiatal 
nőnek, hogy a Rákosi-dikta-
túra évei ben egyházi pályára 
adja a fejét?

– Nagy hatással volt rám 
egy német lelkész, Diet rich 
Bonhoeffer, aki azért tért 
haza Angliából, hogy a hitle-
rizmus ellen küzdjön – árulta 
el a lelkésznő. – Ő mondta a 
pusztítást látva, hogy a világ 
épp nagykorúvá válik, s en-
nek részeként az egyház ké-
nyelmes korának vége, sokan 
el fogják hagyni. Az emberek 
ugyanis a dogmákhoz nem-
csak hittel, hanem értelem-
mel fognak fordulni, válaszo-
kat akarnak. Férjhez mehet-
tem volna, tanulhattam vol-
na műszaki rajzolónak, de 
úgy döntöttem, a válságos 
időszakban az egyházat kell 
segítenem.

De az egyház nem kap-
hatott két kézzel a segítség 
után. A hívek elpártoltak, így 
a gyülekezetek örültek, ha a 
papot és a kántort tudták fi-
zetni, nemhogy segédlel-

készt, főleg nőt. Végül a kő-
bányai pap, az Ungvárról már 
megismert Koren Emil jóvol-
tából és a minimális egyházi 
segélynek hála, Kinczler Irén 
a Bihari, a Ceglédi és a Száza-
dos út munkástelepeit kezd-
te napi rendszerességgel lá-
togatni, hogy az elpártolt hí-
vek érezzék, az egyház szá-
montartja őket.

A teológus idővel anyagi 
okok miatt világi állást vál-
lalt, utolsó munkahelye a Bá-
nya utcai iskola volt, onnan 
ment nyugdíjba. A bibliaórák, 
a kórházi betegek látogatása 
persze ezen évtizedek alatt 
is rendszeres volt, s éppen a 
nyugdíjas évek hozták a leg-
nagyobb változást. Az egyház 
a paphiány miatt egyre több 
nőt fogadott soraiba, s Kincz-
ler Irén 1988-ban, hatvanéve-
sen megkapta a Luther-kabá-
tot, hogy immár a szószékről 
is szólhasson a hívekhez.

– Soha nem zavart, hogy 
harminc évet vártam a fel-
szentelésre, úgy érzem, kivár-
tam az időm – mondta szeré-
nyen lapunknak a Szent Lász-
ló-díjas lelkész.

„Szent László önfeláldozá-
sát, hősiességét és teljesít-
ményét már kortársai is elis-
merték, személyét a korabeli 
emlékezetpolitika eszmény-
képpé formálta. Szent László 
ünnepén Kőbánya közössége 
o l y a n  s z e m é l y i s é ge k n e k 
adományoz elismerést, akik 
Szent Lászlóhoz hasonlóan 
mások fölé magasodtak. Olyan 
személyiségeknek, akiknek 
a belső iránytűje ugyanolyan 
bizonyosságga l mutatja az 
utat, mint egykor a lovagkirá-
lyé” – méltatta a Szent Lász-
ló Napok ünnepélyes díját-
adóján a kerület kitüntetett-
jeit D. Kovács Róbert Antal. 
A polgármester elmondta, a 
Szent László-díj, a díszpolgári 
cím, a Kőbányáért Díj, a Kő-
bánya Szolgálatáért Emlék-
érem, az elismerő címek és 
az ágazati elismerések át-
adásával egy közösség sze-
retetét fejezi ki.

A gála a Fővárosi Bün-
tetés-végrehajtási Inté-
zet csapatzászlajának be-
vonulásával kezdődött, a 
Kőbányai Önkormány-
zat ugyanis zászlószala-
got adományozott a tes-
tület és a város között 
évek óta fennálló kiváló 
kapcsolat elismerése-
ként. Az egyes kitünte-
tettek érdemeit Bényi Ildi-
kó műsorvezető sorolta, s a 
díjak átadása között a Tutta 
Forza zenés műsorral emelte 
az est fényét.

Hittel és értelemmel

Tucatnyi kitüntetés a köz szolgálatáért

Kőbánya eszményképei

A Kőbánya Díszpolgára cí-
met adományozta a kerület dr. 
Debreczeny István vegyész-
mérnök, okleveles gazdasági 
mérnöknek. A Kőbányai Sör-
gyár (ma Dreher Sörgyárak 
Zrt.) egykori vezérigazgatójá-
nak oroszlánrésze volt az üzem 
megújításában és abban, hogy 
a gyár máig Kőbánya meghatá-
rozó vállalata maradt. A szak-
embert 1976-ban bízták meg a 
sörgyár vezetésével, s ő 1979-
ben a fennállás 125 éves jubi-
leumát használta fel arra, hogy 
az elkerülhetetlen 
modernizálást az ál-
lam végrehajtsa. 

– Főzőkapacitás 
tekintetében jól áll-
tunk, de a fejtés terén 
már kevésbé – me-
sélte lapunknak dr. 
Debreczeny István. – 
Korszerű gépek híján 
ugyanis a sört tartá-
lyokban szállítottuk 
vidékre, ahol a termelőszövet-
kezetek a kitelepített kis telje-
sítményű gépeinken palackoz-
tak, ami korszerűtlen megol-

dás volt.A sikeres 
„lobbizás” ered-
ményeként több 
mint 1,3 milliárd 
for intból (ma i 
áron 40-50 mil-
liárd forint) kez-
dődhetett meg a 
nagyrekonstruk-

ció – az államosítás óta először. 
A gondos gazdának és munka-
társainak köszönhetően 1986-
ra a sörgyár Európa harmadik 

legnagyobb teljesítményű üze-
me lett, és a minőség is jelentő-
sen javult.

Kőbánya azonban nemcsak 
az újító mérnökember előtt 
tisztelgett az idei évben, ha-
nem dr. Debreczeny István 
nagy elődje, a gyáralapító Dre-
her Antal előtt is. A „sörkirály” 
posztumusz részesült díszpol-
gári címben a kőbányai sör-
gyártás fellendítése és világ-
hírűvé tétele elismeréseként.

A kerület legkiválóbb 
építőinek kitüntetésével 
kezdődött idén is a Szent 
László Napok rendez-
vénysorozat. A képvise-
lő-testület ünnepi ülésén 
zsúfolásig megtelt a Kő-
rösi színházterme, hogy 
családtagok, barátok és 
tisztelők köszöntsék a vá-
ros elismert polgárait.

Kőbányáért Díj: Bánócz-
ky Előd plébános, Kato-
na Csaba és családja (a Kő 
Café üzemeltetői), Nagy Ist-
ván igazgató (Kocsis Sándor 
Sportközpont)
Kőbánya Szolgálatáért Em-
lékérem: Molnár Györgyné 
kisgyermeknevelő;
Kőbánya Kiváló Közössége: 
Koccintós Hagyományőrző 
Egyesület, Bem József Baj-
társi Egyesület
Kőbánya Kiváló Vállalko -
zása: Pallagi Art Kft.
Kőbánya Kiváló Cukrász-
dája: FagyiZó-Na Cukrászda;
Kőbánya Kiváló Szociális 
Szakembere: Preszl Éva szo-
ciológus, szakmai vezető
Kőbánya Kiváló Festő-
művésze: Sáfár Pál
Beretzky Endre-díj: 
dr. Rajháthy Beatrix gyer-
mekorvos, dr. Szabó Endre 
családorvos
Wágner Viktória-díj: Almási 
Erika oktatóvédőnő

Év Ápolója Díj: Balog Árpád 
Attiláné, Szklenárné Simon 
Ildikó
Rottenbiller-díj: Ehrenber-
ger Krisztina főosztályveze-
tő (Kőbányai Polgármeste-
ri Hivatal)
Manninger Miklós-díj: 
Könyves-Tóth Mihály trom-
bitaművész
Sajó Sándor-díj: Ésikné Spá-
czay Zsuzsanna óvodapeda-
gógus, Juhász Tamás peda-
gógus, Kovács Ferenc isko-
laigazgató, Rédl Andrea pe-
dagógus, Szőkéné Magyar 
Erzsébet pedagógus, Túri 
Sándorné óvodapedagógus
Kiváló Pályakezdő Munka-
társ: Kovács Dóra pedagó-
gus, Szabó Rebeka óvoda-
pedagógus
Soos Géza-díj: Varga Éva Ka-
talin szakmai egységvezető 
(BÁRKA)
Stróbl Mária-díj: Kissné Tu-
rai Fatime kisgyermekne-
velő

A kerület további 
kitüntetettjei

Sörgyárépítő díszpolgárok

Balogh Attila plébános 
áldotta meg az épületet

Modern eszközök 
segítenek eligazodni

A polgármestert is 
lenyűgözte a tárlat

Az időszaki kiállítás a 
porcelángyártást mutatja be

Régi eszközök 
a borászat 
hőskorából

Wittner Mária 
is vendég volt

Petrás János

Kinczler Irén a 
legrangosabb 
kőbányai 
kitüntetést kapta

Dr. Debreczeny István 
modernizálta a sörgyárat

Dreher Antal
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KERT ÉS BALKON

Vízinövények a kertben
A vizes élőhelyek a kertek legizgal-
masabb részei, üdítő színfoltot ké-
peznek. Egy beállt kerti tavacska ön-
álló mikro-ökoszisztémát hoz létre a 
kertünkben. A növények helyes meg-
választása természetesen döntő fon-
tosságú.

A kerti tóban élő növényeink alap-
vetően háromfélék: úszó hínárok, 
valódi hínárok, illetve lebegő leveles 
növények. Tavainkat esztétikai szem-
pontból a lebegő leveles növények díszítik legjobban, pél-
dául a tündérrózsák (Nymphea ssp.) és a vízitök (Nuphar 
luteum). Ezek a növények a tó alján gyökeresednek, majd 
a vízfelszínen hozzák a leveleiket. Ültetéskor érdemes ko-
sárba tenni ezeket, és azt belehelyezni a tóba. Virágzáskor 
egészen fantasztikus élményben lesz részünk. A valódi hí-
nárok szintén gyökeresednek, ilyen például a süllőhínár 
(Myriophyllum spicatum). Ennek a növénynek a jelenléte 
különösen fontos a tóban, hiszen akadályozza az algakép-
ződést, illetve oxigént is termel. A lebegő hínárok, példá-
ul a kolokán (Stratiotes aloides), árnyékolják a vízfelszínt, 
ezzel akadályozzák a kerti tavak túlságos felmelegedését.

Kerti tavaink ápolási munkái közé tartozik a tavaszi nö-
vényritkítás, és tápoldattal vagy probiotikus mikrobioló-
giai szerek használatával javíthatjuk tavaink kondícióját. 
Amennyiben sok szerves anyag kerül a tóba (falevelek stb.), 
azokat feltétlenül szedjük ki a vízből. Egy kerti tavacska éle-
te jóval bonyolultabb annál, hogy egyetlen csodaszerrel 
ápolni tudjuk. Nagyon figyelmesen használjuk a halak ete-
tésére a tápot, és óvatosan végezzük a növények tápoldato-
zását, mert ha a tápanyagok, illtetve a szerves anyagok túl-
ságosan felhalmozódnak, a tápanyagtúltengés rothadást 
indíthat el a kerti tóban. Ha kell, telepítsünk még növényze-
tet, a fentieket figyelembe véve, illetve a túlságosan felsza-
porodott növényeket gyérítsük. Problémát okozhat a halak 
elszaporodása is, halásszuk le a felesleget!

A kerti tavakkal kapcsolatban legtöbbször az a kifogás 
merül fel, hogy sok szúnyogot „termelnek”. Azonban ha 
segítségül hívjuk a természetes ellenségeiket, akkor jelen-
tősen ritkíthatjuk a vérszívók jelenlétét a kertben. A mada-
rakról már írtam egy korábbi számunkban, így most csak 
újra megerősítem, hogy a legjelentősebb segítőink közé 
tartoznak, és számukra mindössze a fészkelési lehetősé-
get kell biztosítanunk a kertben. A vízben élő állatok is gyé-
rítik a szúnyogokat, illetve lárváikat. És akkor még nem is 
beszéltünk a szúnyogriasztó hatású növényekről! A kakas-
sarkantyú (Plecranthus) kiválóan riasztja a szúnyogokat, 
emellett szép kúszónövény. A citromillatú muskátli (Pelar-
gonium) szintén kedvező hatású.

 Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium  és Szakközépiskola igazgatója

Kőbánya több szervezettel és 
céggel összefogva úttörő vál-
lalkozásba kezdett: Magyar-
országon eddig kevésbé alkal-
mazott építészeti megoldások-
kal nemcsak megújítják Kőbá-
nya egyik elhanyagolt közterü-
letét, de biztonságosabbá is te-
szik. A Legyen Tered 
mintaprojekt kereté-
ben július elején kez-
dődött az építkezés a 
Kolozsvári és Ónodi 
utca sarkán.

A helyiek jól isme-
rik a térrel kapcsola-
tos problémákat: mind 
gyakrabban tűntek ott 
fel céltalanul lézengő, 
alkoholfogyasztó sze-
mélyek, akik bőven 
hagytak maguk után 
eldobált cigarettacsik-
keket és egyéb szeme-
tet. Nem csoda, hogy 
az áldatlan állapotok miatt a tér 
lassan elnéptelenedett.

A mostani rekonstrukció 
azonban különleges összefogá-
son alapul, és többlépcsős terve-
zés előzte meg. Az építtetők ki-
kérték a helyi lakosok és a közeli 
Szent László Gimnázium diák-
jainak véleményét arról, milyen 
változtatások szükségesek ah-
hoz, hogy szívesen látogassák a 
teret. Másrészt a tervezők olyan 
modern építészeti megoldások-
kal is élnek, amelyek már önma-
gukban növelik a biztonságot.

–  A terület nagy részét ma ke-
rítés határolja, így a megközelít-
hetőség, átjárhatóság nem meg-
felelő. Ezt a kerítést elbontjuk, 
ami már önmagában csökken-
ti a bezártság érzetét, és növe-
li a biztonságérzetet – mondta 
Tóth Béla, a Kőbánya Közbiz-
tonságáért Közalapítvány elnö-
ke. – A parkosítás keretében a 
két korhadt, így veszélyessé vált 
fát ki kell vágni, a túlburjánzott 
bokrokat, cserjéket pedig visz-
szavágni. Mindezeknek példá-
ul az lesz az eredménye, hogy a 
közeli térfigyelő kamera a terü-
let minden négyzetcentiméterét 
belátja majd.

Minthogy a projekt kísérleti 
jellegű – a későbbiekben tanul-
mányok sora készül az eredmé-
nyekről –, Kőbánya duplán nyer 
az építkezéssel. Nemcsak ren-
dezett közterületet kap, hanem 
lényeges támogatást is a mun-
kákhoz. A költségekhez a Nem-
zeti Bűnmegelőzési Tanács 
(NBT), a HM EI Zrt. és a Market 
Építő Zrt. összesen több mint 
tízmillió forinttal járul hozzá, a 
kerületnek így a kiadások felét 
sem kell állnia. Továbbá a fővá-
rosi büntetés-végrehajtás fog-
vatartotti munkával segíti a ki-
vitelezést, ami szintén jelentős 
segítség. Jelenleg három rab in-
gyen, jóvátételi munka kereté-
ben dolgozik – márpedig a mos-

tani kedvező építési környezet-
ben napi 20-25 ezer forint alatt 
aligha található segédmunkás a 
piacon.

Az építészeti eszközökkel 
történő bűnmegelőzés hazánk-
ban még újdonságnak számít, 
de Európa nyugati felében több 
országnak már jelentős ered-
ményei vannak e téren. Éppen 
ezért az NBT márciusban bűn-
megelőzési konferenciát szer-

vezett a témában, hogy a polgár-
mesterekkel, önkormányzatok-
kal megossza a tapasztalatokat.

Modern közterülettel gazdagodik a kerület

Különleges rendvédelmi 
projekt keretében kezdő-
dött meg az építkezés a 
Kolozsvári és Ónodi utca 
sarkán található elhanya-
golt kis parkban.

Júniusban birtokba vehették 
a kőbányai gyerekek a frissen 
elkészült balatonlellei önkor-
mányzati üdülőt. Az akkor in-
dult tíznapos diáksporttábor-
ba összesen százötven gyer-
mek érkezett, akiket a Kőrösi 
szervezésében további mint-
egy nyolcszáz társuk követ a 
nyár végéig.

A táborozókat különleges 
látvány fogadta, hiszen a 
nagy központi faház helyén 
könnyűszerkezetes épület 
magasodik. Az önkormány-

zat az évtizedek 
alatt korszerűt-
lenné vált nyara-
lót tavaly ősszel 
ugyani s e lbon -
totta, hogy ezen 
a nyáron már ki-
fogástalan körül-
m é nye k között 
pihe nhessenek a 
fiatalok.

A 64 fő elszállásolására al-
kalmas üdülő nagy szobáival, 
emeletes ágyaival megőrizte 
a táborozás egyedi hangula-

tát. A berendezés, a szépen 
kialakított folyosók, a vizes-
helyiségek és a wifi azonban 
a korábbiakhoz képest össze-

hasonlíthatatlanul 
jobb körülménye-
ket biztosítanak a 
gyerekeknek. Az 
épület fenntartási 
költsége 20 száza-
lékkal alacsonyabb 
is, mint elődjéé, va-
lamint a ház téliesí-
tett, vagyis várha-

tóan a hidegebb évszakok-
ban is lehetőség nyílik a kő-
bányaiak balatoni kikapcso-
lódására.

Nagyüzem a lellei 
nyaralóban

Sajó 
Sándor tér
A Kolozsvári és 
Ónodi utca sarkán 
fekvő területnek je-
lenleg nincs neve, 
de az átépítést kö-
vetően már ez sem 
lenne így. A képvi-
selő-testület koráb-
ban egyhangúlag 
támogatta azt az in-
dítványt, hogy a tér 

a jövőben Sajó Sándor köl-
tő, drámaíró, a Szent László 
Gimnázium egykori igaz-
gatója nevét viselje. A tes-
tület javaslata előbb a fő-
polgármester elé kerül, a 
végső szót a Fővárosi Köz-
gyűlés mondja ki.

Teret kap 
a biztonság

Fogvatartottak is 
dolgoznak jóvátételi 
munka keretében

Íme a tér látványterve

A gyerekek 
örömmel 
vették 
birtokba 
a házat

Az emeletes ágyak őrzik 
a táborozás hangulatát

– A hónap elején éppen ön jelentette 
be a Szabadidősport-eseményszerve-
zők Országos Szövetségének (SZEOSZ) 
sajtótájékoztatóján, hogy Kőbánya is-
mét állami forrásból fejleszthet. Mi-
lyen újabb létesítménnyel gazdagodik 
a kerület?

– A kormánybiztosság tizenkét rekor-
tánborítású, legalább egy kilométer hosz-
szú futókör fejlesztéséhez biztosít forrást. 
A jelentkezések elbírálásához a SZEOSZ 
segítségét kértük, és a szakmai szervezet 
kifogástalannak tartotta Kőbánya elkép-
zeléseit, ráadásul a kerület azon kevesek 
egyike, amelyek már az építéshez szük-
séges tervdokumentációval is rendelkez-
nek. Így a Sportliget hamarosan új futó-
körrel gazdagodik, amelynek költségeit 
ötven százalékban az állam állja.

– Kőbányán egymást érik a szabad-
idős önkormányzati fejlesztések. A vá-

ros abból is profitál, hogy az aktív Ma-
gyarországért felelős kormánybiztos, 
vagyis ön ízig-vérig kőbányai?

– A kerületben hosszú éveken át én 
voltam a kulturális, oktatási és sportbi-
zottság elnöke, és most azzal foglalkoz-
hatok, ami Kőbányán is szívügyem volt. 
Büszke vagyok rá, hogy én javasoltam az 
Ihász utcai jégpálya megépítését, vala-
mint szerepem volt az Óhegy parki fu-
tókör, illetve a Kada utcai és a Harmat 
utcai tornacsarnok megépítésében. Na-
gyon örülök, hogy az önkormányzat foly-
tatja ezt az utat, és nagy hangsúlyt fek-
tet a sportfejlesztésekre, odafigyel arra, 
hogy a beruházásaihoz az állam biztosí-
totta forrásokat felhasználja. Ezt bizo-
nyítja a mostani futókörre szóló támo-
gatás megszerzése, de a kerület két hely-
színnel is jelentkezett a görparkok építé-
si támogatására is. Az elbírálás előkészí-

tésére a gördeszkások országos szövetsé-
gét kértem fel, s még a nyáron szeretnénk 
eredményt hirdetni.

– Milyen egyéb hasonló beruházások-
ra van esélye Kőbányának?

– Budapest határát hamarosan eléri 
az idővel az egész kontinenst beháló-
zó Euro velo kerékpáros útvonal, kínos 
lenne, ha épp itt szakadnának meg a ke-
rékpárutak. A kormány elfogadta az elő-
terjesztésünket, mely szerint a Buda-
pestet átszelő kerékpárutak fejleszté-
sét 800 millió forinttal támogatná, a fő-
város ugyanennyit tenne hozzá. Ezek a 
fejlesztések érintik a Rákos-patak men-
ti kerékpárutat, aminek az építése ha-
marosan megkezdődik. Ez Kőbányának 
is alapvető érdeke. Nemcsak a turizmust 
lendítené fel, de a kerékpáros munkába 
járásnak is lökést adna, hiszen az agg-
lomerációs településekről a patak men-
tén, a forgalomtól elzárva lehetne a vá-
rosba jutni. Ezen felül a Magyar Kerék-
páros Szövetséggel és a Kőbányai Önkor-
mányzattal tárgyalunk egy 200 méteres, 
sátorborítású fedett kerékpáros-körpá-
lya, más néven velodrom létesítéséről is. 
Ha a Sportligetbe tervezett létesítmény 
jövőre elkészülne, tovább emelné Kőbá-
nya ázsió ját, mert hazánkban ez lenne az 
egyetlen ilyen pálya.

– Láthatjuk, hogy Kőbányán egymást 
érik a beruházások, amelyekhez az ál-
lam és a főváros is rengeteg pénzt ad. 
Hogyan sikerült a kerületnek ilyen jól 
pozicionálnia magát?

– Ma Kőbánya a főváros egyik leggyor-
sabban fejlődő kerülete. Ez egyrészt a 
Kőbányai Önkormányzat gazdálkodásá-
nak köszönhető, a beruházásokra fordí-
tott összegek nagysága a legnagyobb a ke-
rületek között. Ebből újulnak meg a ren-
delők, óvodák, bölcsődék. Másrészt rend-
kívül szoros együttműködést sikerült ki-
építeni a fővárossal, amikor dr. György 
István, Budapest mostani kormánymeg-
bízottja még főpolgármester-helyettes 
volt. Ennek látványos példája a Kőrösi 
Csoma úton a füves villamospálya, ami 
nemcsak esztétikailag fontos, de a szál-
ló por is sokkal kisebb mértékű lett az-
óta. Harmadsorban Kőbánya jól tudta ki-
használni, hogy a kormánynál szintén jó 
érdekérvényesítő képességgel rendelke-
zünk, aminek sok tízmilliárd forintos tő-
kebevonást köszönhetünk. Kőbányán új 
egészségház épül, nálunk lesz az új kong-
resszusi központ, a Népligetben is hatal-
mas beruházások várhatók, és sikerült 
kétmilliárd forintot szereznünk a Hős 
utcai telep felszámolásához is.

– Mindezek az építkezések hogyan 
hatnak Kőbányára?

– Ezek a fejlesztések mind-mind élhe-
tőbbé teszik a kerületet. Meggyőződé-
sem, hogy továbbra is a legdinamikusab-
ban fejlődő kerület maradunk, és Kőbá-
nya felértékelődése tovább fog folytatód-
ni. A régi egészségházunk állapota a leg-
rosszabb Budapesten, de a Bajcsy Kórház 

területén épülő szakrendelő jövő tavaszi 
elkészültével erről az utolsó helyről az 
elsők közé ugrunk, és ezt a gyógyulásra 
várók is hamarosan érezni fogják. Várha-
tóan 2020. februárjában átadják az Ope-
ra műhelyházát, az Eiffel Csarnokot, de 
az Északi Járműjavító területén épülhet 
a Közlekedési Múzeum is. Lobbizunk a 
Természettudományi Múzeum ideköl-
töztetéséért, míg a Hungexpo terüle-
tén új kongresszusi központ épül. Mind-
ez azt eredményezi, hogy Kőbánya nem 
egy lesajnált városrész lesz, hanem egy 
trendi kerület. Érezni fogjuk, hogy nem-
csak mértanilag vagyunk a főváros köze-
pe, hanem kulturális centrumként is fi-
gyelnek ránk, ami az itt élők közérzetére 
is pozitívan hat majd.

– Ha már Északi Járműjavító, akkor 
Kőbányai út. A környék aligha méltó 
egy kulturális centrumhoz...

– Egy modern nagyvároshoz méltóbb 
lenne egy kerékpárúttal, zöld sétányok-
kal szegélyezett Kőbányai út, az úttest 
közepén futó villamospályával. Ezért dr. 
György Istvánnal és D. Kovács Róbert 
Antal kőbányai polgármesterrel erőteljes 
lobbizásba kezdtünk. A Fővárosi Önkor-
mányzat és Tarlós István főpolgármester 
is a tervek mellé állt, és a kormány első 
olvasatban már tárgyalta az ötletet, de 
mivel óriási a költségvonzata, végleges 
döntés még nem született.

– És lát esélyt a pozitív döntésre?
– Mint mondtam, Kőbánya érdekér-

vényesítő képessége a kormánynál most 
kitűnő, amiben az is közrejátszik, hogy 
dr. György Istvánnal, D. Kovács Róbert 
Antallal és az alpolgármesterekkel nem 
is munka-, hanem baráti kapcsolatban 
vagyunk, jól tudunk együtt dolgozni. Így 
közösen minden követ megmozgatunk a 
Kőbányai út átépítéséért. Ha ezt sikerül 
elérnünk, alapvetően át fog alakulni a ke-
rületünkről kialakult kép. De fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy sokat jelent az 
is: Kőbányán bár vannak viták, de kon-
szolidált a viszony az ellenzéki pártok-
kal. Azt hiszem, ebben van szerepe an-
nak is, hogy az ellenzéki szavazók is lát-
ják: a mostani egy gyorsan fejlődő, felíve-
lő periódus a kerület életében.

– A kerület átalakulása az ingatlan-
árakban is megmutatkozik majd?

– Elég csak az Újhegyi sétány példá-
ját nézni. A 800 milliós fővárosi támoga-
tással megvalósult eddigi építkezés nyo-
mán rohamléptekkel drágultak a laká-
sok. Természetesen volt egy általános 
áremelkedés is, de a felújításnak nagy 
szerepe volt abban, hogy a néhány éve 
még 7-8 millió forintos lakások ma már 
25-30 milliót érnek. Nyugodtan mond-
hatjuk: az ingatlanok összértékének nö-
vekedése bőven meghaladja azt, amit 
a főváros és Kőbánya elköltött, vagyis 
ezekkel a beruházásokkal a kőbányai-
ak duplán nyertek, és hasonló várható a 
közeljövőben megvalósuló hatalmas fej-
lesztések után is. 

„Ma Kőbánya 
a főváros egyik 
leggyorsabban 
fejlődő kerülete”

Budapestnek és a kormánynak is egyre fontosabb Kőbánya, hiszen a kerületben mind több 
állami és fővárosi nagyberuházás valósul meg. Ezt a lendületet Révész Máriusz, az aktív Ma-
gyarországért felelős kormánybiztos maga is tapasztalja, lévén Kőbánya a szabadidős fej-
lesztésekre kiírt pályázatokon is jól szerepel.

HIRDETÉS

Révész Máriusz szerint folytatódik Kőbánya felértékelődése

a környezetér t

A következő kategóriákban nevezhet és jelölhet: 

 (magánszemélynek, lakóközösségnek szól)

 (intézménynek, vállalkozásnak szól)

 (magánszemélynek, lakóközösségnek, szervezetnek szól, ablak és erkély elismerésére) 

Javaslataikat, ajánlásaikat 2019. augusztus 10. 
napjáig várjuk elektronikus levélben
a tisztaudvarrendeshaz@kobanya.hu címre, 
vagy postai úton a következő címre: Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési 
Osztálya (1102 Budapest, Szent László tér 29.)
A borítékra írják rá: „Tiszta udvar, rendes ház”
További részletek a www.kobanya.hu 
honlapon is olvashatók és kérhetők
a +36 1 433 8283-as telefonszámon!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

mélynek, lakóközösségnek, szervezetnek szól, ablak és erkély elismerésére) 

usztus 10.

címre, 
Kőbányai 
etési
tér 29.)
des ház”

hu 

TISZTA UDVAR,
RENDES HÁZ
KŐBÁNYA TOVÁBB FEJLŐDIK 2019

TEGYÜK EGYÜTT
MÉG SZEBBÉ

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.KOBANYA.HU
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Két különleges vendége is volt az avatóün-
nepséggel egybekötött juniálisnak. A kőbá-
nyai születésű kétszeres világ- és négysze-
res Európa-bajnok Gergely Gábort bárki ki-
hívhatta egy meccsre a pingpongasztalok-
nál – persze csak azt követően, hogy a bajnok 
az ifjú rajongók tucatnyi pólóját a találkozás 
emlékére aláírta. A Jónyer–Klampár–Gergely 
világbajnok aranytrió tagja a tőle megszo-
kott könnyedséggel adta vissza a labdákat, s 
természetesen humorral fűszerezte a show-t.

Szintén óriási csődületet okozott két elő-
adásával a 13-szoros Guinness-rekorder 
László Gyula labdazsonglőr. A sportoló a 
világ legjobb focistáinak cseleit utánozta 
le, halántékán, homlokán egyensúlyozta a 
labdát, és a legkülönlegesebb helyzetek-
ben dekázott. Bár a hajdúhadházi roma 
fiatalember még csak 29 éves, az élete 
kész regény. Embertelen mélyszegény-
ségből jön, ma is nélkülözni kényszerül – 
betegség miatt fizikai munkát nem végez-
het –, de napi kilenc órát gyakorol, s ne-
héz helyzete ellenére rendszeresen spó-
rol, hogy nagy álmát beteljesítse. László 

Gyula egyik rekordja, hogy labdával a fe-
jén egyensúlyozva mindössze hetven perc 

alatt 363 emeletnyit 
sétált egy torony-
házban. Ezt a mu-
tatványt egyszer 
Dubajban szeretné 
megismételni, hogy 
így jusson fel a világ 
legmagasabb épü-
lete, a 828 méter 
magas Burdzs Kali-
fa tetejére.

A Kőbányai Juniális kere-
tében vehették birtokba a 
sportbarátok a 22 hektá-
ros park elkészült pályáit.

Sportnyelven szólva sikeres 
első félidőn van túl a Sportliget 
a megújításáért folytatott küz-
delemben. Kőbánya vezetői hét 
hónapja tették le a rekonstruk-
ciós munkák alapkövét, és jú-
nius közepén, az első Kőbányai 
Juniálison több százan ünne-
pelhették sportversenyeken a 
labdajátékokhoz szükséges pá-
lyák átadását.

– Elkészültek a kosárlab-
da-, műfüves foci- és teqball-
pályák, valamint a pingpong-
aszta lok – mondta 
avatóbeszédében D. 
Kovács Róbert An-
tal. – A mozgás ösz-
tönzése a z önkor-
mányzat egészség-
megőrző programjá-
nak egyik alappillé-
re, ezért a Sportliget 
át ter vezése sorá n 
minden korosztály 
igényei sokat nyom-
tak a latban.

A reggeltől kora 
délutánig tartó ver-
senyeken nem volt 
olyan, aki ne találta 
volna meg a megfelelő erőpró-
bát. A pingpongasztaloknál 
a szeniorok a Zágonyi Artúr-
emlékversenyen küzdhettek, 
a legkisebbek – alsós és felsős 
általános iskolások – pedig 
számos ügyességi és erőnléti 
vetélkedőn indulhattak, így a 
nap végére kötélhú-
zásban, gyor-
sasági 

rollerezésben, sorversenyben 
és fociban is bajnoki serleget 
vehettek át legjobbjaik. A fel-
nőtt indulók retró focigálájá-
nak nyertese kitűnő játékkal a 
kőbányai görög nemzetiség vá-
logatottja lett.

A legtöbb új 
eszközt és pá-
lyát azonban 
valószínűleg 
a középiskolá-
sok próbálták 
ki: a két nagy 
kőbányai gim-
názium, a Zrí-
nyi és a Szent 
László csapa-
ta ugyanis ha-

gyományteremtő szándékkal 
versengett. Első alkalommal 
indultak harcba a Kőbányai 
három labda vándorserlegért, 
s először a kosárpályán kellett 
bizonyítani. Itt a Szent Lász-
ló gárdája kerekedett felül, de 
teqballban azonnal egyenlített 

a nagy rivális. Végül a műfü-
ves focipályán dőlt el 

a kupa sorsa, a 
trófea eg y 

é v i g  a 

Bajnokok 
szórakoztattak

Több kőbányai nemzetiségi ön-
kormányzat is színes progra-
mot szervezett júniusban. A lá-
togatóknak talán a Kőbányai 
Ukrán Önkormányzat rendez-
vénye volt leginkább „fogukra 
való”, hiszen az 5. Ukrán Gaszt-
ronómiai Nap főként a főzésről 
szólt. A rendezvény célja a nép-
szokások, illetve a kulturális és ze-
nei hagyományok ápolása volt, va-
lamint a tradicionális borscs meg a 
várenyiki (töltött derelye) elkészí-
tése és megismertetése a nagykö-
zönséggel.

Szíveslátásból és finom ételek-
ből a hagyományőrző gyermek-
napokon sem volt hiány. A Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat is a 
Bárka Kőbányai Humánszolgálta-
tó Központ Ihász utcai központjá-
nak kertjébe várta a kicsiket, akik 

élvezettel vették birtokba a kör-
hintát, a motoros szimulátort, vagy 
éppen ültek a tűzoltóautóba, mi-
közben készült a töltött káposzta. 
A Kőbányai Lengyel Önkormány-
zat rendezvényén az arcfestés, ug-
rálóvár mellett íjászkodhattak is a 
gyerekek, kézműves-foglalkozáso-
kon vehettek részt, vagy elsajátít-
hatták az elsősegélynyújtás csín-
ját-bínját.

A Kőbányai Önkormányzat támo-
gatta a Horvát Hagyományőrző Ta-

vaszköszöntőt is. A program 
keretében rendezték meg 
a Pánčity Stipánról  elneve-
zett labdarúgó-emléktor-

nát. A zuglói Horvát Óvoda, Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Kol-
légium fiatalon el-
hunyt tanára egy-
kor a Kőbányai Hor-
vát Önkormányzat 
elnökhelyettese is 
volt. Az anyaorszá-
gi és hazai horvá-
tok viadalán a ba-
jai csapat szerez-
te meg idén az 
aranyérmet.

Nemzetiségek 
hónapja

Hagyományteremtő programok az avatáson

Szent László Gim-
názium vitrinét díszítheti.

A Sportligetre ráfért a felújí-
tás, hiszen negyven éve nem 
történt nagyobb rekonstruk-
ció. Az immár akadálymente-
sített parkban azonban foly-
tatódnak a munkák: futókör, 
BMX- és gördeszkapálya, ke-

rékpárospálya létesül, és a pé-
tanque nevű golyójáték kedve-
lőiről sem feledkeztek meg a 
tervezők. Egy szabadtéri szín-
pad és egy fedett foglalkoztató 
is helyet kap a szabadidőpark-
ban, s emellett 83 új parkoló-
hely létesül.

Megújult a Sportliget Több százan emlékeztek a Bányában le-
húzott gyermekkorukra, munkás éve-
ikre. Szerencsére nem valamilyen gyer-
mekmunkásokat segítő szervezet szív-
szorító konferenciáját rendezték meg a 
kerületben, hanem a Bánya utcai álta-
lános iskola volt tanulói és tanárai ta-
lálkoztak abból az alkalomból, hogy a 
suli ötven éve, az 1968–69-es tanévben 
nyílt meg.

A napfényes délutánon a látogatók be-
járták az azóta megürült épületet – a 
Janikovszky Éva általános iskola 2012-
ben a Kápolna térre költözött –, ki nem 
hagyva az egykori legnépszerűbb he-
lyiségeket, így a tornatermet, öltözőket 
vagy az iskolaudvar rejtett zugait.

– 5375-ös számú Münnich Ferenc út-
törőcsapat, vigyázz! – harsant fel újra 
az régi parancs, ami nem kis derültsé-

get okozott az évtizedek óta elballagott 
bányások körében. Sokan régi emlék-
tárgyakkal érkeztek, így előkerült a suli 
történetének talán leggazdagabb sör-
címkegyűjteménye – amelyet a volt osz-
tálytársak kicsit még mindig irigyeltek.

A látogatást követően a nosztalgiázók 
a Kőrösibe mentek át, ahol nemcsak az 
intézmény hőskorát bemutató fotókat 
tekinthették meg, de külön tárlaton és a 

mai iskolások műsorán keresztül bepil-
lanthattak a Janikovszky mostani éle-
tébe is.

Az idei tanév végeztével is kalapot 
emelt a Kőbányai Önkormányzat a 
kerület legjobb tanulói előtt. Ezt per-
sze csak képletesen kell érteni, mert 
a fiatalok a sűrű esztendő végén in-
kább vágytak az önfeledt szórako-
zásra, mint a megsüvegelésre. A vá-
ros vezetése ezért a diákokat a Sil-
verkart Gokart és Rendezvényköz-
pontba invitálta.

– Minden iskolából a három-há-
rom legeredményesebb diákot hív-
tuk, ezért nyugodtan mondhatjuk: ti 
a legjobbak legjobbjai vagytok – kö-

szöntötte a gyermekeket 
Radványi Gábor, majd az 
alpolgármester csokit és 
elismerő oklevelet adott 
át a tanulóknak. Ezt köve-
tően a fiatalok kisebb cso-
portokban a gokartokba 
pattantak. Bár legtöbben 
óvatosan köröztek a pá-
lyán, hamar kiderült, hogy 

egy profi is csatlakozott a mezőny-
höz, aki az alig 23 másodperces pá-
lyarekordtól rendre csak pár másod-
perccel maradt el. Szigl Alex ugyan-
is versenyeken is indul, és az interne-
ten fellelhető cikkek és videók sze-
rint a tehetségek felkutatására szer-
vezett GTC Téli Kupán szép eredmé-
nyeket ért el.

A futamok szünetében a diákok 
csocsóztak, bowlingoztak, vagy ép-
pen biliárdoztak, s mire mindenki 
megéhezett, a pizzák is megérkez-
tek a délutáni uzsonnához.

Tucatnyi izgalmas csatát hozott idén is 
a Kőbányai Önkormányzat által meg-
hirdetett Rapid Sakkverseny. A Törek-
vésben megrendezett tornán hét fordu-
lóban csaptak össze a vezéreket, bás-
tyákat, futókat, huszárokat és gyalo-
gokat irányító stratégák. A kérdés az 
volt, hogy ki lesz az a három dobogós, 
aki a nagykanizsai Országos Szenior 
Rapid Sakkbajnokságon képviselheti 
Kőbányát.

A Törekvés sakkszakosztályában 
keddenként és csütörtökönként dél-
után élénk sakkélet folyik, s a nagy 
múltú klub játékosai a 80-as években a 
hazai első osztályú bajnokság harma-
dik helyén is végeztek egyszer. De a sza-
bályok szerint nemcsak kerületi klubok 
versenyzői indulhattak a szenior bajno-

ki címért, hanem kerületi 
lakosok is. Így esett, hogy 
az 1-es számú, kiemelt asz-
talhoz a tapolcai klub ver-
senyzője, Nagy Zoltán ke-
rült. Az abszolút favorit vé-
gül nem is okozott csaló-
dást, hat győzelmet aratott, 
s csak egy partiban „remi-
zett”, de akkor is taktikai 
okokból határozott a dön-
tetlen eredmény elfogadá-
sa mellett.

– Édesapám szívesen sak-
kozott, ami elég volt ahhoz, 
hogy ne csak velem, hanem 
a bátyámmal is megszerettesse a játé-
kot – mesélte lapunknak Nagy Zoltán. – 
A versenyzést viszont elég későn, csak 

17 évesen kezdtem el. Eleinte a Kőbá-
nyai Lombikban, majd a Ferencváros-
nál játszottam, utóbbi klubnál ifiként a 

legjobb pontszerző is voltam a csapat-
bajnokságban.

Mégis hogyan lett a kőbányai mester 
tapolcai sakkozó? Katonaként Tapol-
cára került, ahol pezsgő sakkélet folyt 
– ez pedig beszippantotta Nagy Zoltánt. 
A leszerelés után pedig mit lehetett ten-
ni, a barátok és versenytársak miatt 
visszajárt a dunántúli városba, miköz-
ben meglévő fővárosi klubját sem ha-
nyagolta el. Ez az elszántság meg is hoz-
ta a jutalmát, 1993-ban sikerült elérni 
a világranglistán a 2300 pontot, ezért a 
FIDE mesteri címmel tüntette ki.

– Szerencsére a feleségem mindig tá-
mogatott abban, hogy a sakkal foglal-
kozzak, gyakran a versenyekre is eljárt 
velem – mondta Nagy Zoltán. – Manap-
ság azonban a versenysakk már a hát-
térbe szorult, de napi egy-másfél órát 
minimum gyakorlok, főleg interneten 
játszom a partikat. Inkább a négy- és a 
hétéves unokáimat tanítgatom.

A díjátadón a bajnok kupát kapott, 
míg az első hat helyezettnek érem járt. 
És persze a dobogósok – a győztes mel-
lett Ivanics Frigyes és Váraljai Ist-
ván – a szeptember 19–20-ai nagyka-
nizsai országos bajnokságra is kijut-
nak, az utazás, nevezés, szállás és ét-
kezés költségét pedig a Kőbányai Ön-
kormányzat állja.

Ötven év a Bányában

Rapid sakkversenyen mérték össze tudásukat a szeniorok

Nagy Zoltán nyerte a Törekvés idei tornáját. A Nemzetközi 
Sakkszövetség (FIDE) mestere két szintén dobogós társá-
val képviselheti a kerületet az országos döntőben.

Kispesten lévő Élelmiszer és Ital Nagykereskedésbe keresünk 
az alábbi munkakörbe:

Komissiózó/áru összekészítőt
Raktárunkba vállalkozói jogviszonnyal keresünk 

komissiós munkatársakat.

Napi feladatoK:
• Megrendelések összekészítése vonalkód-leolvasóval, 

meghatározott rendszer alapján
• Raklap mozgatása kézi hidraulikus emelő (béka) segítségével

• Raktárban érvényes munkavédelmi és biztonsági szabályok betartása,
• A raktári rend fenntartásának biztosítása, a raktári helyiségek 

tisztántartása

Betanulási idő után garantált nettó 250.000,-ft vállalkozói díj,
1 hónap próbaidő, utána elérhető nettó 320.000,-ft vállalkozói díj.
Jelentkezni önéletrajzzal a hr.ct@4knet.hu, vagy 0630/499-0237
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Királydrámák Kőbányán

Jó tanulók
gokartoztak

HIRDETÉS

Műfüves 
pályán lehet 
rúgni a bőrt

Díjazták a 
legjobbakat

A kosarasok 
is új pályát 
kaptak

A gyerekek 
kihívhatták 
Gergely Gábor 
világbajnokot

László Gyula labdazsonglőr 
óriási show-t csinált

Horvát 
csapatok 
fociztak

Ízelítő 
az ukrán 
kultúrából

Papírszobrok 
az iskoláról

Tucatnyi páros 
mérkőzött 
egyszerre

Nagy Zoltán 
lett a bajnok

A bukósisak alatti 
védőmaszk kötelező volt

Radványi 
Gábor 
indította 
a futamot

Csak óvatosan!
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Az idei volt a 21. alka-
lom, hogy a Kőbányai 
Zenei Stúdió növendé-
kei megmutathatták 
az iskola évzáróján: a 
képzés alatt muzsikus-
palántákból profi ze-
nészekké értek. A Kő-
rösiben megtartott év-
záró gálán a végzősök 
és a kiemelkedő tehet-
ségű fiatalabb tanulók 
a közönség legnagyobb örömé-
re igazi monstre koncertet ad-
tak, a színpadon három órán ke-
resztül szóltak a világslágerek, 
ismert melódiák, és persze a sa-
ját dalok.

A műsor fergeteges dobshow-
val indult, de felléptek akusz-
tikus duók, növendékekből és 
tanárokból verbuválódott na-
gyobb zenekarok, s bizton ál-
líthatjuk, az előadók a legtöbb 
stílusban maradandót alkot-
tak. Mint minden évben, a Póka 
Egon basszusgitáros-zeneszer-
ző nevével fémjelzett iskola 
most is komoly erőfeszítéseket 
tett az ifjú művészek útjának 
egyengetésére. Az intézmény 
az egyik végzős diákot például 
portfólió-fotózással jutalmaz-

ta, ezen profi képek birtokában 
a fiatal tehetség lényegesen jobb 
eséllyel mutatkozhat be a prog-
ramszervezők, menedzserek 
és zenerajongók előtt. Az isko-
la tehetséggondozó programja 
keretében összeáll a Kőbánya 
Supergroup is, amelyben a ki-
emelkedő talentumú hallgatók 
együtt zenélhetnek a nagy öre-
gekkel, sőt Hegyi György szö-
vegírónak köszönhetően még 
saját dalokat énekelhetnek.

A stúdió az idei évzárón is 
megválasztotta az év tanárát, 
a megtisztelő címet a zeneel-
méletet oktató Esze Jenő ér-
demelte ki. Dr. Gyimesi Lász-
ló pedig az elmúlt 21 évben vég-
zett munkájáért részesült elis-
merésben.

Különle ge s e lőadá s nak 
ígérkezik Homonnay Zsolt 
és Szabó P. Szilveszter júli-
us 26-án 19 órakor kezdő-
dő közös zenés estje a Kő-
rösiben. A Váltótársak című 
produkció elnevezése be-
szédes, mivel a két művész 
számtalan esetben szere-
pel egyazon produkcióban 
– de többnyire nem egyszer-
re, hiszen gyakran ugyanazt 
a karaktert alakítják. Milyen 
produkciót láthat akkor így 
a Kőrösi musical- és operett-
rajongó közönsége?

– Egyszer, amikor egy fel-
lépésről mentünk haza Szil-

veszterrel, arról beszélget-
tünk, milyen gyakran va-
gyunk lekettőzve egyazon 
szerepben mint váltótár-
sak – nyilatkozta Homonnay 
Zsolt színész-énekes, szö-
vegíró. – Azt is felelevenítet-
tük, hogy sokszor gálákon, 
különböző fellépéseken azt 
kérik tőlünk: közösen alakít-
suk egyszerre ugyanazt a 
karaktert. Mi ilyenkor min-
dig valamilyen őrületet vit-
tünk a produkcióba, és eb-
ből jött az ötlet: ezt a pluszt 
ne csak elszórtan, egy-egy 
fellépés alkalmával mutas-
suk meg, hanem egy közös 

fellépés keretében.
A két művész egy al-

kalommal a Szépség és a 
Szörnyetegben – Szörnye-
tegekként – a legszomo-
rúbb dal közepette kez-
dett a közönség bevoná-
sával strandröplabdázni, 
vagy Orleans-i Lajos Fülö-
pökként egymásnak éne-
kelték női ruhában, hogy 
mennyire gyűlölik Ma-
rie Antoinette-et. De szá-
mos további musicalből is 
színpadra kerülnek a leg-
ismertebb és legizgalma-
sabb dalok saját, olyankor 
kacagtató feldolgozás-
ban, illetve sok más egyéb 
meglepetéssel is készül-
nek a művészek.

Az elmúlt években Kőbánya stand-
jai kiemelkedő sikert arattak a Mű-
vészetek Völgyében, és a kultúrá-
ra szomjazó közönségnek idén sem 
kell nélkülöznie a Kőbánya Udvart. 
A kerület első, bemutatkozó feszti-
válján rögtön elnyerte a legjobb ud-
var címet, és a sokszínű megjelenés-
ből, gazdag programokból a szerve-
zők ebben az évben sem engednek.

Kőbánya újra Kapolcson, a július 
19-e és 28-a közötti esemény köz-
ponti falujában üt tanyát. Mint-
hogy a kerületet egyre többször em-

legetik úgy Magyarországon, hogy 
a blues fővárosa, ezért a zene ki-
emelt hangsúlyt kap. A közeli szín-
padon esténként három-három kon-
cert lesz hallható, s főleg olyan fia-
tal, ígéretes zenekarok mutatkoz-
nak be, amelyek kötődnek a város-
részhez. Az udvarban továbbá élő 
zenés rocktörténelmet oktat Hegyi 
György szövegíró, akivel az 50-es 
évektől a 90-es évekig lehet baran-
golni a zene világában.

A művészetek mellett Kőbánya a 
sportra, a környezetvédelemre és 

egyéb értékeinek megjelenítésé-
re is nagy figyelmet fordít. A vá-
ros történelméről Buzás Kálmán 
tart előadásokat, de lehetőség nyí-
lik az alkotóműhelyben újrahasz-
nosítható anyagokkal kézműves-
kedni. A Kőbányához ezer szállal 
kapcsolódó intézmények, vállal-
kozások szintén bemutatkoznak, 
így a MONYO Brewing a sörfőzés 
titkaiba avatja be a látogatókat, 
míg az Operaház és a Közlekedési 
Múzeum fotókiállításon keresztül 
ismerhető meg még jobban.

Slágerek saját 
műfajban

Kőbánya ezer arca Kapolcson

Monstre koncert 
az évzárón

Minőségi kikapcsolódást nyújtott a kerület legnagyobb ünnepe

Négynapos 
programözön
Ezrek szórakoztak idén is a Szent László Napok program-
jain. Több mint húsz koncert és előadás várta a nézőket a 
Szent László-templom két oldalán felállított színpadoknál, 
míg szerte a téren tucatnyi sátorban kézműves- és készség-
fejlesztő foglalkozások kötötték le a gyerekeket – és persze 
az őket kísérő szülőket. Újból feltárultak Kőbánya legizgal-
masabb helyei, míg a helytörténeti érdekességekre szom-
jazó lokálpatriótáknak idegenvezetők meséltek a kerület 
neves épületeiről, köztereiről.

A 27-ei ünnepélyes díjkiosztás 
után az önfeledt szórakozásé 
volt a terep a Szent László Napo-
kon. A hangulatról már péntek 
este gondoskodott az esemény 
egyik sztárvendége, Tóth Vera. 
Magyarország egyik legnépsze-
rűbb énekesnője a polgármesteri 
hivatal és a templom között fel-
állított színpadon lépett fel. Az 
egyórás műsorban olyan slágerei 
hangzottak el, mint a Nem baj, 
hogy semmi nem jön könnyen, 
de a repertoárból nem hiányoz-
hatott Cserháti Zsuzsa Hamu 
és Gyémánt, valamint a Boldog-
ság, gyere haza! örökzöldje sem – 
utóbbi refrénjét több százan da-
lolták az énekesnővel együtt.

Sokan azonban csak távolról 
buliztak az első Megasztár ze-
nei tehetségkutató győztesével. 
Ők a templom másik oldalán álló 
nagyszínpad előtt foglaltak jó 
előre helyet, hogy az este 8-kor – 
D. Kovács Róbert Antal polgár-

mester ünnepi köszöntőjét köve-
tően – kezdődő Csinibaba musi-
calre a legjobb helyeket foglalják 
el. A darabot a Pannon Várszín-
ház társulata vitte színpadra. Az 
ismert betétdalokat a közönség 
együtt dúdolta az előadókkal, és 
a színészek humorral fűszere-
zett játéka szinte mindenkinek 
mosolyt csalt az arcára.

Az igazi nagyüzem a hétvé-
gén indult be a Szent László té-
ren. Szombaton már hiánytala-
nul felvonultak a népművészek 
és vásárosok, a teret átszelő 
utak mellett valóságos mester-
ségek utcáját alakítva ki. A szín-
padokon már délelőtt 11-kor el-
kezdődtek a koncertek, s nem 
is akármilyen fellépők váltot-
ták egymást. A Kőbányán szól a 
magyar dal rendezvény kereté-
ben ugyanis egészen estig olyan 
előadók léptek fel, akik a kerü-
lethez kötődnek – akár itt éltek, 
élnek vagy tanultak.

Óriási volt a kínálat helytörté-
neti programokból. Vezetett tú-
rák indultak a pincerendszerbe, 
a Conti-kápolna megtekinté-

sére, s rendhagyó buszos kőbá-
nyai városnézésre is volt lehető-
ség. Újra látogatható lett a Szent 
László-templom harangtornya – 

a több mint 30 méteres magas-
ságból remek panoráma nyílt a 
városra.

Vasárnap sem lankadt a vásá-
ri hangulat. Délben újra megtel-
tek a büfék, a kőbányaiak a lán-
gos, kolbász, hamburger és sült 
hús mellé a közeli nagyszínpad 
kabaréján derülhettek jókat. Az 
elszántabbak a Szent László-na-
pi futáson mozoghatták le a fi-
nom falatokat, az eseménysoro-
zatot pedig este a Csík zenekar 
koncertje koronázta meg.

A programkíná-
latra a bringások-
nak sem lehetett 
panaszuk a Szent 
László Napokon. 
Szombaton és va-
sárnap a kerékpá-
rosok helyismere-
ti túra keretében 
kereshették fel a 
kerületben talál-
ható szobrokat és 
emlékműveket, 
de a szervező Kő-
bányai Bringás 
mozgalom egyéb 
érdekes játékok-
kal is tekerésre 
próbálta csábítani a látogató-
kat. A nyomozó kedvű sporto-
lók egy körút keretében derít-
hették ki annak a lánynak a ne-

vét, akinek testvérét a monda 
szerint Szent László király egy 
portyázó pogánytól mentette 
meg. A túrán hat állomást kel-

lett érinteni, s minden 
helyszínen újabb infor-
mációk vitték a brin-
gás detektíveket köze-
lebb a megoldáshoz.

Akik nem akartak a 
tűző napon kerékpá-
rozni, azok a bringá-
sok sátrában is teker-
hettek. A szervezők 
ugyanis két teremke-
rékpárt kapcsoltak 
össze egy terepasztal-
lal, amelyen két áram-
mal működő bicik-
lis figura körözött. Mi-
nél jobban taposták a 
versenyzők a pedált, a 

hozzájuk kapcsolódó figura an-
nál sebesebben ment – ezzel a 
kihívók kideríthették, kettőjük 
közül ki a gyorsabb.

A nyári kánikulában voltak né-
hányan, akik nemhogy a ke-
mény fizikai munkától nem ri-
adtak vissza, de egyenesen 
a tűzforró kemence mellett 
érezték jól magukat. Ilyen volt 
Hencz Vilmos és két fiatal se-
gédje. A tavaly Kőbánya Kivá-
ló Kovácsa címmel kitüntetett 
mesterember szerencsepatkót 
készített az ősi mesterség iránt 
érdeklődő látogatóknak, vala-
mint a szakma egyéb titkaiba is 
beavatta a közönséget. Hencz 
Vilmos az ország kevés gyógy-
kovácsának egyike, ezért nem-
csak a tüzes vas alakításához 
szükséges szerszámok hasz-

nálatát, hanem az elfertőző-
dött paták tisztítását szolgáló 
eszközöket is bemutatta.

Vili bácsi egyébként szíve-
sen átadta a kalapácsot a vál-
lalkozó kedvűeknek, akik kö-
zött egy „kolléga” is akadt. Ép-
pen arra járt ugyanis D. Kovács 
Róbert Antal polgármester, 
aki már csak vezetéknevéből 
adódóan sem utasíthatta visz-
sza azt a felkérést, hogy a vá-
ros két kovácsa közös erővel 
készítse el az egyik szerencse-
patkót.

Főszerepben 
a kreativitás
Gyermekek és szülők több 
helyszínen bizonyíthatták kéz-
ügyességüket. A Kőrösiben az 
érdeklődők megfesthették Kő-
bánya óriás X logóját, míg egy 
másik foglalkozáson kiderült: 
mindenkiben ott van a tehet-
ség. Az úgynevezett jobb agy-
féltekés rajzoláson a Művész-
ház csapata olyan technikával 
ismertette meg a látogatókat, 
amivel gyorsan és eredménye-
sen tanulhattak meg rajzolni.

Régebbi kézműves tevé -
kenység gyakorlására is lehe-
tőség nyílt. Az egykor nagy 
hírű kőbányai porcelángyár-
tás hagyományait ma is to-

vább vivő Witeg-Kőporc Kft. 
sátránál bárki saját elképze-
lései alapján festhetett ma-

gának porcelánbögrét, -csé-
szét, de akár még pálinkás-
butykost is.

A szerencse 
kovácsai

Kerékpáros hétvége

Tóth Vera 
volt az egyik 
sztárfellépő

Porcelánfestés 
a Witeg-Kőporc 
standjánál

A város két 
kovácsa: 
D. Kovács 
Róbert Antal 
polgármester 
és Hencz 
Vilmos 
kovácsmester
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Laci te,  
Hallod-e?  
Jer ide,  
Jer, ha mondom,  
Rontom-bontom,  
Ülj meg itten az ölemben,  
De ne moccanj, mert különben  
Meg talállak csípni,  
Igy ni!  
Ugye fáj?  
Hát ne kiabálj.  
Szájadat betedd,  
S nyisd ki füledet,  
Nyisd ki ezt a kis kaput;  
Majd meglátod, hogy mi fut  
Rajta át fejedbe...  
Egy kis tarka lepke.  
Tarka lepke, kis mese,  
Szállj be Laci fejibe.  

Volt egy ember, nagybajúszos.  
Mit csinált? Elment a kúthoz.  
De nem volt víz a vederbe’,  
Kapta magát, telemerte.  
És vajon minek  
Merítette meg  
Azt a vedret?  
Tán a kertet  
Kéne meglocsolnia?  
Vagy ihatnék?... nem biz a.  
Telt vederrel a kezében  
A mezőre ballag szépen,  
Ott megállt és körülnézett;  
Ejnye vajon mit szemlélhet?  
Tán a fényes délibábot?  
Hisz olyat már sokat látott...  
Vagy a szomszéd falu tornyát?  
Hisz azon meg nem sokat lát...  
Vagy tán azt az embert,  
Ki amott a kendert  
Áztatóba hordja?  
Arra sincsen gondja.  
Mire van hát?  
Ebugattát!  

Már csak megmondom, mi végett  
Nézi át a mezőséget,  
A vizet mért hozta ki?  
Ürgét akar önteni.  
Ninini:  
Ott az ürge,  
Hű, mi fürge,  
Mint szalad!  
Pillanat,  
S odabenn van,  
Benn a lyukban.  
A mi emberünk se’ rest,  
Odanyargal egyenest  
A lyuk mellé,  
S beleönté  
A veder vizet;  
Torkig tele lett.  
A szegény kis ürge  
Egy darabig türte,  
Hanem aztán csak kimászott,  
Még az inge is átázott.  
A lyuk száján nyakon csipték,  
Nyakon csipték, hazavitték,  
S mostan...  
Itt van...  
Karjaimban,  
Mert e fürge  
Pajkos ürge  
Te vagy, Laci, te bizony!

Megfejtésünkben Kőbánya egyik leghíresebb szülöttétől, Hofi Gézától idézünk.  
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Töltse ki az áb-
rákat 1-től 9-ig 
terjedő egész 
számokkal úgy, 
hogy az összes 
sorban, osz-
lopban minden 
szám csak egy-
szer szerepel-
jen.

Találd meg az 
utat az ajándé-
kokhoz!

Melyik autó lesz a győztes?

SZU
DO
KU

Hónapról hónapra felkérünk 
egy kőbányai óvodát, hogy 
küldje el azt a népmesét vagy 
azt a saját „költésű” mesét, 
amit az oda járó gyerekek a 
legjobban szeretnek. Most a 
Kőbányai Zsivaj Óvoda nagy-
csoportosainak kedvencét kap-
tuk meg. A rajzot készítették: 
Al Agha Dália (5 éves), Balogh 
Melissza (6 éves) és Széna Csil-
la (6 éves).

Petőfi Sándor: 
Arany Lacinak

Kőbánya új lakói
Várjuk a kobanyaihirek.szerk@gmail.com címre a kerületi babákról ké-
szült, jó minőségű fotókat, és hozzá néhány sort, amely tartalmazza az egy-
évesnél fiatalabb csecsemő nevét, születési dátumát, valamint egy-, leg-
feljebb kétmondatos jellemzését. A tárgyban, kérjük, jelezze a rovat címét: 
Kőbánya új lakói.

„A nevem Tóth Loretta, 2019. január 29-én láttam meg a napvilágot édes-
anyám és édesapám nagy örömére. Igaz, jó volt édesanyám pocakjában, 
de bevallom őszintén, idekint is klassz lenni. Nagyon jó kislány vagyok, és 
mindig mosolygok a szüleimre, amikor meglátom őket!”

Melyik árnyék tartozik 
a medvéhez?
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Két legyet ütöttek egy csapásra azok, 
akik az egyik legforróbb júniusi na-
pon az újhegyi strandfürdőt választot-
ták. A kerület 16-ára hirdette meg az 
Ússzunk együtt minél többen 100 mé-
tert Kőbányáért! akciót – csatlakoz-
va az Európai Úszószövetség kezdemé-

nyezéséhez. A kiemelkedő sporttelje-
sítmény eléréséhez a 10 és 12 óra kö-
zött érkező önkéntesek ingyen lép-
hettek be a strandra. Így nemcsak a 
közös sportolás élményével lettek gaz-
dagabbak, de a belépőjegy ára is a zse-
bükben maradt, hiszen a vállalt táv le-

úszása után egész nap lubickolhattak 
a medencében.

Talán a nyári forróság miatt, de vé-
gül a vártnál valamivel kevesebben, 
összesen 71-en határoztak úgy, hogy 
a minimum négy hosszt, vagyis a 100 
métert leússzák. A program egyéb-
ként a tíz versenyszámból álló Moz-
dulj Kőbánya! rendezvénysorozat ré-
sze volt, ezért a sikeres úszók a szük-
séges stemplit is megkapták pecsét-
gyűjtő füzetükbe, hogy minél nagyobb 
eséllyel induljanak a jövő évi sorsolá-
son az értékes nyereményekért.

A vállalt táv teljesítéséhez az ön-
kormányzat is hozzájárult, Radványi 
Gábor sportért felelős alpolgármes-
ter egy kilométerrel vette ki a részét a 
közös eredményből. A szorgalmasan 

tempózó önkénteseket elnézve még 
a leglaikusabb szemlélődő előtt sem 
maradt titok: profi segítségből szin-
tén nem volt hiány. Egy sudár lány 
ugyanis a vele gyakran versenyző 

férfiakat játszi könnyedséggel utasí-
totta maga mögé.

– A közös úszás kedvéért jöttünk ki 
a családdal – mondta a 12 éves Oko-
licsányi Sára, aki a Kőbánya Sport 
Club egyik reménysége. – Jólesik ez a 
lazább mozgás, az uszodában ugyan-
is nagyon feszített a tempó: a napi két 
edzésen összesen öt órát szoktam 
úszni – magyarázta Sára, aki nem vé-
letlenül nem talált legyőzőre a hely-
színen rögtönzött versenyeken. Kor-
osztályában ugyanis ő az ország nyol-
cadik legjobbja!

A kétórás akció végére az elszánt 
önkéntesek alaposan túlteljesítették 
a tervet: 10 kilométer helyett 33,9 ki-
lométert úsztak.

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet
a Kőbánya területén élő vagy sportoló
tehetséges versenyzők részére.

 2019. AUGUSZTUS 2-ÁN 12 ÓRÁIG 
lehet benyújtani személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán, 
postai úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály, 
1102 Budapest, Szent László tér 29. címen vagy elektronikus úton, amelyet
az elektronikus azonosítással rendelkező szervezetek a BP10HUMAN hivatali 
kapun keresztül tehetnek meg.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 266-os 
telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető a Hivatal Ügyfélszolgálatain, 
vagy letölthető a www.kobanya.hu honlapról.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Remek teljesítményt nyújtott a júniusi 
nemzetközi úszóversenyeken Késely Ajna. 
A KSC csillaga a Mare Nostrum soro-
zat franciaországi állomásán két aranyat 
szerzett (400 és 800 gyors), majd alig egy 
héttel később Rómában a Hét Domb (Sette 
Colli) versenyen sem tétlenkedett: egy ara-
nyat (400 gyors), egy ezüstöt (800 gyors) és 

egy bronzot (200 gyors) nyert. A KSC má-
sik kiválósága, Telegdy Ádám 200 háton 
Rómában ezüst- Franciaországban arany-
érmes lett. A mostani érmek azért különö-
sen értékesek, mert ebben a hónapban raj-
tol a dél-koreai felnőtt úszó-vb, s mindkét 
versenyzőnk kerettag – Ajna négy, Ádám 
pedig egy számban áll rajthoz.

Úszóérmek a KSC-től

Ingyenes pancsolás és közös sportolás a strandfürdőben

Ezt háromszorosan 
úsztuk meg!

Kőbánya is csatlakozott az Európai Úszószövetség kezdeményezé-
séhez; a Magyar Úszás Napján a cél a 10 kilométeres össztáv telje-
sítése volt.

A Zsíros Tibor Kosárlabda Akadé-
mia fennállásának egyik legsikere-
sebb idénye lett a most zárult évad. 
Az év végi díjátadón a Kőbányai Da-
razsak legjobbjait Radványi Gábor 
alpolgármester köszöntötte, aki sze-
rint a siker a fiatalok példás szorgal-
mán és elszántságán túl köszönhe-
tő a jó edzőknek, a minden támoga-
tást megadó szülőknek, de a megfe-
lelő pályáknak is. Éppen ezért az al-
polgármester megígérte, hogy az 
önkormányzat a jövőben is kiemel-
ten támogatja a sportfejlesztéseket.

A köszöntőt követően Radványi Gá-
bor és az akadémia elnöke, Hajdu Pé-
ter, több mint száz érmet, oklevelet, 
kupát – és tucatnyi tortát – osztott ki, 
hiszen nyolc korosztályos csapat ért 
el kiemelkedő eredményt. Az U16-os 
fiúgárda az ország 3. legjobbja lett; 
míg az országos B döntőben az U18-
as fiúk és lányok, valamint az U16-os 
leányok a hetedik helyen végeztek. 
U14-ben a leányok a 8., a fiúk a 4. he-
lyet szerezték meg, és előbbiek a Bu-

dapest-bajnokságban ezüs-
töt is nyertek. Mindkét U11-
es és U12-es csapat az or-

szágos dzsemboriba jutott, de az U12-
es lányok a fővárosi bajnokságban el-
hozták az aranyat is.

A klub eredményt hirdetett a Kőbá-
nyai Kenguru Kupában: a legkiseb-
bek versenyében a Pannónia/A csa-
pata diadalmaskodott, míg a Zsíros 
Tibor-ösztöndíjat az egész éves tel-
jesítményért Gallyas Andrea és Paf-
féri Péter kapta.

Pazar évet zártak
a Darazsak

Bajnok a KISE
Nemcsak a kőbányai kosarasok, de 
a focisták is ünnepelhettek az év 
végével. A KISE U14-es gárdája baj-
nok lett a másodosztályban, mi-
után a fiúk 30 mérkőzésükből 26-
ot nyertek meg három döntetlen 
és egy vereség mellett. Ezzel a gár-
da osztályozót játszott az élvonal-
ba kerülésért, ám ezen a mérkőzé-
sen a Pakssal szemben alulmarad-
tak, vagyis a bajnoki cím ellenére 
az NB I-be jutás még várat magára.

HIRDETÉS


