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Augusztus 20-án, csütörtökön Kőbányán, az Óhegy-parkban újra szól a blues! Kőbánya zenei múltja, jelene és reménybeli jövője 
nemcsak arra kötelezi a kerületet, hogy foglalkozzon a fi atal tehetségekkel és nekik lehetőségeket kínáljon, hanem arra is, hogy blues 
fesztivállal ünnepelje meg az itt élő és az innen elszármazó zenészeket. A korábbi fesztiválok sikere - melynek ötletadói Kovács 
Róbert polgármester, Póka Egon Kőbánya díszpolgára és Joós Tamás a Kőrösi Kulturális Központ igazgatója voltak - egyértelművé 
tette, hogy hagyomány született, így minden év augusztus hónapjában zenei program várja az érdeklődőket az Óhegy parkban.
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A Kőbányai Önkormányzat 2015. évi kitüntetettjei
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben új 
rendeletet alkotott a kitüntetésekről, azok adományozásáról. A 
kerületi vezetésnek szívügye, hogy az itt élő és tevékenyke-
dő, vagy már nyugállományba vonult kiválóságokat elismerje, 
díjazza. Ez évben is olyan kiválóságokat tüntetett ki a képvi-
selő-testület, akik méltók a korábbi elismertek által nyitott út 
bejárására, akik hírnevet, megbecsülést hoztak és hoznak Kő-
bányának, és akik nevére, tevékenységére büszkék lehetünk. 
Az elismeréseket a Szent László Napok keretében a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ színháztermében 
adta át Kovács Róbert polgármester.

A képviselő-testület 2015. évben Kőbánya díszpolgára címet 
adományozott Meiszter Kálmán festőművésznek, illetve posz-
tumusz Horváth István pedagógus, iskolaigazgatónak. 

Szent László-díj: Ütő Endre operaénekes, rendező

Kőbányáért Díj: Bucsek Zsuzsanna bölcsődevezető, Dr. Keré-
nyi Ágnesorvos és Zsemlye Ildikó szobrászművész

Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem: Balogh Ferencné bölcső-
dei gondozó, Gertner Béla pedagógus

Kőbánya Közbiztonságáért Elismerő Cím: Kiss Pál rendőr fő-
törzsőrmester

Kőbánya Kiváló Könyvtárosa: Kovács Györgyi könyvtárveze-
tő

Kőbánya Kiváló Sportszervezője: Merkapt Maraton Team 
Sportegyesület

Kőbánya Kiváló Iparosa: Nagy Mihály vállalkozó Kőbánya 
Kiváló Ápolója: Páva Katalinszociális gondozó

Kőbánya Kiváló Vállalkozása: Szabó Öntészeti Kft.

Beretzky Endre-díj: Dr. Domokos Enikő gyermekorvos, Dr. 
Kollár Ildikóháziorvos, Dr. Pásztor Emőke fogorvos

Wágner Viktória-díj: Tóth Jánosnévédőnő 

Év Ápolója: Kittrich József Károlyné ápolónő, Leé Zoltánné 
ápolónő

Rottenbiller-díj: Dr. Mózer Éva köztisztviselő

Sajó Sándor-díj: Imre Zsuzsanna óvodapedagógus, Lőrinczy Il-
dikó zenepedagógus, Nagy Gyöngyi pedagógus, Dr. Nguyenné 
Csüllög Erika pedagógus, Sik László pedagógus, Tüskéné 
Papp Ildikó pedagógus

Kiváló Pályakezdő Munkatárs: Császár Ildikó pedagógus, 
Nagy Nikolett pedagógus, Veress-Vécsi Boglárka pedagógus

Soos Géza-díj: Kovács Zsoltné családgondozó

Stróbl Mária-díj: Lendér Jánosné bölcsődei gondozó

Kiváló Technikai Munkatárs: Fucskó Józsefné technikai alkal-
mazott, Dr. Perényiné Fördős Ágnes technikai alkalmazott, Li-
zák Sándorné technikai alkalmazott

Forrás: Kőbánya.hu, 
Képek: Kovács Róbert polgármester Facebook oldala



6. évfolyam 7. szám 2015. július–augusztus www.kobanya.info

www. facebook.com/kobanya 3

A Kőbányai Önkormányzat saját beruházásában, mintegy 6 
millió forintból épült meg Pest első kerékpáros pihenőállomása 
és szervizpontja a X. kerületben. A két legforgalmasabb kerü-
leti kerékpárút kereszteződésében, a Harmat és a Sibrik Miklós 
út kereszteződésében létesített szervizállomáson a rövid pihe-
nésen kívül a bicikli menet közben esedékessé vált kisebb ja-
vítási munkáit is el lehet végezni – nyilatkozta Kovács Róbert 
polgármester.A szervizponton egy rögzített, masszív kivitelű 
pumpa és a váz megemelésre alkalmas, szintén rögzített áll-
vány található. A szereléshez szükséges szerszámokat acélsod-
rony rögzíti az állványhoz. A pihenőterületre információs tábla, 
asztal, padok, hulladékgyűjtő és kerékpártámaszok is kerültek, 
továbbá tervezzük ivókút kialakítását is. A szervizállomást 
egyidejűleg 6-8 biciklis tudja használni. A területen történteket 
térfi gyelő kamera rögzíti – mondta a polgármester.

Forrás és kép: Kőbánya.hu

Pest első kerékpáros szerviz-
pontja épült meg Kőbányán

Tegyük együtt még szebbé 
otthonunkat, tegyük együtt 
még szebbé Kőbányát!

Kőbánya legszebb fáját 
keresik

A Kőbányai Önkormányzat idén először hirdette meg a „Keres-
sük Kőbánya Legszebb Fáját” akciót. Minden olyan fát lehetett 
jelölni a címre, amely Kőbánya területén található, bárki által 
látható és amelyhez esetleg valamilyen személyes vagy törté-
neti élmény is kapcsolódik. A beérkezett javaslatok közül az öt 
legszebb – legérdekesebb fára lehet szavazni 2015. augusztus 
31-éig. A legtöbb szavazatot kapott fát benevezik a 2016. „Év 
fája” országos versenybe, és „Kőbánya Legszebb Fája – 2015” 
emléktáblát kap.
Szavazni az Önkormányzat honlapján (www.kobanya.hu) az 
alábbi fákra lehet:
- Üllői út 118. A Janikovszky Éva Általános Iskola Tagintézmé-
nye udvarán álló – már nem élő – legalább 80 éves fa. A törzsé-
ről már hiányzik a kéreg, a sok gyerekkéz simára “csiszolta”. 
A fölből kiálló, kacskaringós gyökérzete is szép látványt nyújt.
- Óhegy park – Száraz utcai torkolatnál álló mamutfenyő. Ritka 
különlegesség egy városi parkban. Magassága meghaladja a 
15 métert, koronája szabályos kúp alakú, becsült kora 40 év. A 
viszonylag száraz időjárás miatt lassúbb növekedésű példány.

Szépülő kerületünkért, a tisztább, rendezettebb környezetün-
kért, az élő és élhető Kőbányáért egyre többen, egyre többet 
teszünk. Csatlakozzon Ön is! Csatlakozzon, hogy otthonunk 
még szebb, még vonzóbb, ezáltal még értékesebb legyen! 

A következő kategóriákban nevezhet és jelölhet:

- „Tiszta udvar, rendes ház” (magánszemélynek, lakóközösség-
nek szól)

- „Tiszta, rendezett Kőbányáért” (intézménynek, vállalkozás-
nak szól)

- „Virágos Kőbányáért” (magánszemélynek, lakóközösségnek, 
szervezetnek szól, ablak és erkély elismerésére)

Javaslataikat, ajánlásaikat 2015. július 31. napjáig várjuk elekt-
ronikus levélben a tisztaudvarrendeshaz@kobanya.hu címre, 
vagy postai úton a következő címre: Kőbányai Polgármeste-
ri 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 433-8283-as önkormányzati telefonszámon!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még 
szebbé Kőbányát!

Kovács Róbert polgármester

- Keresztúri út 11-13. A Tündérkert Óvoda udvarán álló, több, 
mint 20 éves, fehérvirágú vadgesztenyefa. Szabályos lombko-
ronája gazdagon virágzik, nyáron hűs árnyat ad. Magassága 
meghaladja a 15 métert. Ősszel az óvodások kedvencét, a sok 
vadgesztenye termést bőven ontja.
- Maglódi út 12/a. A Merkapt Sporttelepen álló, egy törzsből 
kettéágazó platánfa. Különlegessége, hogy az elágazásnál két 
külön fajta platán – nyugati platán és keleti szeldelt platán - fej-
lődött tovább. Becsült kora 130-150 év. Magassága meghaladja 
a 25 métert. 
- Harmat u. 88. A Harmat 
Általános Iskola kertjében 
álló fehérnyár fa.  Szabályos 
lombkoronájának átmérője 
eléri a 20 métert, nagy terü-
leten nyújt árnyékos pihe-
nőhelyet. Törzsének körmé-
rete megközelíti a 3 métert, 
becsült kora 50 év.
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Igazgatási szünet a Polgár-
mesteri Hivatalban

Díjkiosztó ünnepség a Zsíros 
Tibor Kosárlabda Akadémiában

Kiváló kőbányai 
tanulók köszöntéseA Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében 

igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri Hivatalban a 2015. 
július 13-ától 2015. augusztus 8-áig terjedő nyári időszakra. 

2015. július 20. és 2015. július 31. között az ügyfélfoga-
dás a Hivatal minden szervezeti egységében szünetel. A 
fenti időszakban az anyakönyvi ügyekért felelős szerve-
zeti egység tart ügyeletet az alábbi időben: hétfő 14.30 - 
17.30 óra; szerda 8.00 - 16.00 óra; péntek 8.00 - 11.30 óra

2015. július 13. és 17. közötti, valamint a 2015. augusztus 3. és 8. 
közötti időszakban az anyakönyvi ügyekért felelős szervezeti egy-
ség és az ügyfélszolgálat az alábbi időben tart ügyfélfogadást: hétfő 
14.30 - 17.30 óra; szerda 8.00 - 16.00 óra; péntek 8.00 - 11.30 óra

A Hivatal más szervezeti egységeinél az ügyfélfogadás szerdai napon 
8.00 órától 16.00 óráig tart, a többi napon az ügyfélfogadás szünetel.

Egy vidám, közös júniusi délutánra hívta Kovács Róbert pol-
gármester a kőbányai tankerülethez tartozó általános- és közép-
iskolák legjobb tanulóit. Az Újhegyi Mélytónál megrendezett 
ünnepen egy-egy oklevéllel, a Katáng zenekar műsorával, lu-
fi val, fagyival és sok-sok mosollyal köszöntötte őket. A pol-
gármester elmondta, hogy a tanulók megérdemelik a vakációt, 
hiszen egész évben keményen dolgoztak. Elismerően szólt a 
diákok, a pedagógusok és a szülők teljesítményéről, gratulált az 
elért eredményekhez és köszönetet mondott a kitartó munkáért.

Megtelt a Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok az akadémia év-
záró ünnepségén június 11-én. A tavaly nyáron átadott csar-
nokban több száz gyermek és fi atal sportoló várta izgatottan 
a díjak és oklevelek átadását. Az eseményen részt vett – töb-
bek között – Ildikóasszony, Zsíros Tibor özvegye, dr. György 
István Budapest Főváros kormánymegbízottja, Kovács Róbert 
polgármester, Radványi Gábor és dr. Pap Sándor alpolgármes-
terek, valamint Edényi László elnökségi tag. 

Az eseményt Hajdu Péter, a KDSE elnöke nyitotta meg, majd 
köszöntötte a megjelenteket. Kovács Róbert polgármester be-
szédében úgy fogalmazott, hogy a sok gyereket és fi atalt látva 
kijelenthető, érdemes volt megépíteni a csarnokot, elindítani az 
akadémiát. Megköszönte a szülők áldozatvállalását, valamint az 
edzők és a szakemberek munkáját, amely nélkül nem valósul-
hattak volna meg az elért sikerek. A nyárra feltöltődést kívánt 
a sportolóknak, hogy szeptembertől új lendülettel folytassák a 
munkát a további sikerekért.Dr. György István kormánymeg-
bízott Zsíros Tibor születésének 85. évfordulójáról emlékezve 
kiemelte, hogy az Európa-bajnok „Zsizsi bácsi” nagy spor-
toló, nagy pedagógus és egy olyan nyíltszívű ember volt, aki 
mindenkinek segítő kezet nyújtott, akinek szüksége volt rá. 

A várva várt eredményhirdetésa 2014/15 évi Kőbányai Kengu-
ru Kupa végeredményének ismertetésével kezdődött. Kiderült, 
hogy a végső győzelmet a Kőbányai Darazsak Feketék csapata 
szerezte meg, második lett a Hermann Sasok, míg a harmadik 
helyen a Pannónia I. csapata végzett. Díjat kaptak a korosztá-
lyok legjobbjai is: Vereb Daniella (U19), Szőke Olivér (U18), 
Tatár Lotti (U17), Úr Mátyás (U16), Püspöki Lotti (U15), Fa-
ragó Zsombor (U14), Püspöki Vanda (U13), Csató Ildikó és 
Pafféri Péter (U12), valamint Kutrik Dóra és legifjabb Hajdu 
Péter (U11). A bajnoki év legjobb edzője Sámuel Gergő, az or-
szágos döntőbe jutott U12 csapatunk edzője lett. Idén először 
kiosztották a Zsíros Tibor ösztöndíjat, melyet Ildikó asszony 
alapított és melynek kamataiból 25-25 ezer Ft-os támogatást 
kapott Farkas Eszter és Varga Balázs. 

Az esemény Radványi Gábor alpolgármester zárszavával ért 
véget, aki a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémiát Budapest ko-
sárlabda-fellegvárának nevezte, és azt kívánta, hogy a sporto-
lók a megkezdett utat folytassák a sikerekért, eredményekért.

Forrás és képek: Darazsak.hu
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Hintsetek virágot – tehetséges tanulók 
képességfejlesztése a Harmat iskolában

A Kőbányai Harmat Általános Iskolában 2015. június 6-val 
zárult a „Hintsetek virágot” című pályázati projekt, melyet a 
Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő In-
tézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdetett meg 
a magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a 
népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok tá-
mogatására.

A pályázaton nyert összeget ötven tehetséges tanuló képesség-
fejlesztésére és kibontakoztatására fordították. A programban 
olyan 6-11 éves gyerekek vettek részt, akik a néptánc, népdal, 
kézművesség vagy dráma területén mutattak többlet adottságot 
társaiknál.

Márciustól májusig terjedő időszakban sok oldalról megköze-
lítve, komplex tematikus foglalkozások keretében dolgoztak 
fel három tavaszváró jeles napot, a kiszézést, a húsvét-koma-
tálazást és a pünkösdöt. Megtanulták az egyes eseményekhez 
kapcsolódó dalokat, táncokat, szokásokat, játszó és kézműves 
délutánokon élővé tették ismeretanyagukat.

Kiállításon, bemutatókon az iskola többi tanulóját is bevonva 
népszerűsítették és varázsolták a hétköznapok gyakorlatába 
elődeink ősi tapasztalatait, tudását.

A pályázati támogatás lehetővé tette, hogy iskolán kívüli prog-
ramokra jussanak el a diákok. Egy alkalommal a Magyar Nép-
rajzi Múzeumot látogatták meg, majd a Nemzeti Táncszínház 
előadásában megnézték a Táncoló tavasz című produkciót, 
végül pedig a Hagyományok Házában élvezték a pünkösdölő 
foglalkozást.

Utolsó programjuk az iskola hagyományos, nyitott kapus ren-
dezvényének a „Mesterséges udvara” keretében valósult meg, 
mely az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is remek hangulatban 
telt, színes, sok tevékenységi lehetőséget, szórakozást vonulta-
tott fel. Méltán népszerű a környéken lakó családok számára is.

Az iskolában hosszú ideje nagy hangsúlyt fektetnek a hagyo-
mányok ápolására, éltetésére, a nemzeti identitás erősítésére, a 
népi kultúra hatásának személyiségre kifejtett pozitívumaira. A 
megnyert pályázat segítette ezt az áldozatos munkát, melynek 
oroszlánrészét Mátrainé Borbély Lívia, Péczeli Emese és Ko-
vácsné Gajzer Edit tanítók vállalták.

XIX. Vegetáriánus Fesztivál: életmód hétvége 
nem csak növényevőknek - augusztus 29-30.

A 19. Vegetáriánus Fesztivál 2015. augusztus 29-30. között, idén 
hatodik éve már a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban (X. kerület, Szent László tér 7-14.) táplálkozási 
szakemberek előadásait, csoportos jógát, tai csit és csi kungot, 
relaxációs foglalkozásokat, valamint makrobiotikus és vegetá-
riánus ételkóstolókat, főző-tanfolyamokat, öko- és bio szemlé-
letű termék-bemutatókat kínál - nem csak vegetáriánusoknak! 
Az idei szakmai előadásokon többek között szó lesz a vegán 

életmódról, a nyers táplálkozásról és a gluténmentes étrendről. 
A rendezvény célja, hogy eloszlassa a vegetáriánus étkezésesel 
kapcsolatos tévhiteket, illetve, hogy rávilágítson arra, hogyan él-
hetünk egészségesen sok zöldség és gyümölcs fogyasztásával. 
A két nap alatt lehetőség van természetgyógyászokkal folyta-
tott konzultációra is. A fesztivál több zenei és tánc-programot 
is kínál. A rendezvényre a belépés ingyenes! A teljes program 
ezen a linken érhető el: www.egeszsegvar.hu/reszletes-program
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Lakossági fórumot tartott június 10-én a Demokratikus Koalíció 
budapesti 9. választókerületi (Kőbánya-Kispesti) alapszervezete 
az Újhegyi Közösségi Házban. A „Megélhetést, biztonságot” 
című rendezvény fő témája a Demokratikus Koalíció által meg-
hirdetett, az elfeledett 6 millió ember programja volt. Beszédet 
mondott és a hallgatóság kérdéseire válaszolt Kerék-Bárczy Sza-
bolcs és Varga Zoltán, a DK elnökségi tagjai. A fórumon részt 
vett Patay-Papp Judit Vivien kőbányai választókerületi elnök, 
önkormányzati képviselő, valamint Élő Norbert volt polgármes-
ter-jelölt is.

A lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón Kerék-Bárczy Sza-
bolcs értékelte a kormány politikáját, valamint fejtette ki saját és 
pártja véleményét az aktuálpolitikai kérdésekről. Elmondta, hogy 
pártja elkötelezett az európai értékek mellett, amelyek Magyar-
ország számára az egyetlen kitörési pontot jelenti. Véleménye 
szerint a bevándorlásról folytatott konzultáció a legsúlyosabb 
válságok egyike, amelyeket az ország átélt. A kormány politikája 
új szintre emelte a gyűlöletkampányt, ezért – álláspontjaszerint 
– mostmár bármi elképzelhető, számítani kell arra, hogy még 
kegyetlenebb időszak fog elkövetkezni. Kerék-Bárczy Szabolcs 
szerint a bevándorlás-ellenes plakátok nem a magyar nép állás-
pontját tükrözik, nem beszélve arról, hogy Magyarország mindig 
akkor volt emelkedő pályán, amikor befogadó volt, és nemcsak 
befogadta az ide érkezőket, hanem kifejezetten behívta a más 
etnikumú embereket.A DK politikusának meggyőződése, hogy 
nem maradt más hátra, mint az előrehozott választás, amit Orbán 
Viktor maga fog előidézni. A kormányfő ugyanis már képtelen 
felmérni a realitásokat, nem tudja kezelni pártja belső feszültsé-
gét. Egyre többen mondanak nemet az orbáni politikára, végül 
a saját pártja fog útilaput kötni a kormányfő talpára. A gyűlölet-
kampány elhozta a polgári engedetlenséget, most itt az idő, hogy 
mindenki a maga területén a demokrácia szabályainak betartá-
sával kényszerítse ki a változást. Mindent el kell követni annak 
bebizonyítása érdekében, hogy az ország jelenlegi helyzete egy 
kis bűnöző csapat tevékenységének következménye. A Demok-
ratikus Koalíció éppen ezért ott akar lenni minden településen, 
hogy üzeneteiket eljuttathassák a választópolgárokhoz.

Képek: Demokratikus Koalíció Kőbánya-Kispesti alapszervezete

DK lakossági fórum Kőbányán

Számítógépen és okostelefonon is elérhetőek lesznek a kőbá-
nyai székhelyű Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben 
kapott leletek az augusztustól használható Bajcsy-egészségkár-
tya segítségével, amely az időpontfoglalást is megkönnyíti. 
Az intézmény tájékoztatása szerint az augusztus 3-ától hasz-
nálható Bajcsy-egészségkártya lényege, hogy mindazok, akik 
a kórházban vagy a rendelőintézetben ellátást kapnak, a www.
egeszsegkartya.com honlap és a kártya segítségével bárhol, bár-
mikor hozzáférhetnek leleteikhez, adataikhoz. A kártya segít-
ségével nemcsak a már meglévő, illetve leendő kórházi doku-
mentumok válnak folyamatosan elérhetővé, de megkönnyíti a 
nem beutalóköteles vizsgálatokra való időpontfoglalást, továb-
bá a betegirányítóba történő bejelentkezést is meggyorsítja.A 
Magyarországon egyedülálló szolgáltatás a háziorvosok mun-
káját is segíti, hiszen a kártya segítségével elektronikusan is be 
tudják utalni a betegeket vizsgálatra, és a honlapon keresztül a 
leletekhez is hozzájutnak. A páciensek a honlapon azt is beál-
líthatják, hogy melyik orvos melyik leletüket láthatja. A bete-
gek nemcsak a honlapon, de egy mobilalkalmazás segítségével 
okostelefonjukon is megtekinthetik adataikat. Regisztrálni az 
egészségkártya oldalára és kártyát igényelni az egészség-
ügyi intézményben lehet. A tesztüzem július 27-én kezdődik.

Forrás: MTI

Online is elérhetőek lesznek a 
Bajcsy-Zsilinszky kórházban 
kapott leletek

Kőbányai sikerek a taekwon-do 
világbajnokságon!

Nagyszerűen szerepelt a magyar válogatott az olaszországi 
Jesoloban megrendezett 2015. évi ITF Taekwon-do Világbaj-
nokságon. A magyar csapat húsz, köztük több kőbányai ver-
senyzővel vágott neki a sportág legrangosabb megmérettetés-
nek. Az öt napig tartó versenyen a 16 éve Kőbányán működő 
Sasok SE versenyzője, Rizmayer Norbert felnőtt férfi  küzdelem 
-57 kg kategóriában világbajnok lett! A kick-box sportágban is 
jeleskedő taekwon-dos mind az öt mérkőzését nyerte. Eredmé-
nye a hazai sportág történeti eseménye: ő lett az első felnőtt 
magyar férfi , aki taekwon-do világbajnokság egyéni küzdelmi 
kategóriában a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel!Herbák 
Tamás pedig - aki szintén a Sasok tanítványa és edzője - szintén 
küzdelemben szerzett bronzérmet, -85 kg kategóriában. Ő négy 
megnyert meccsét követően angol ellenfelével szemben maradt 
alul az elődöntőben. Az aznap születésnapját ünneplő versenyző 
nem is kaphatott volna szebb ajándékot, mint egy VB-érmet.A 
felnőtt női csapat erőtörés versenyszámában bronzérmet szerző 
négy fős csapatból ketten szintén a kerületi Sasok tanítványai: 
Höfl inger Klaudia és Volenik Gabriella.

Forrás és képek: tkdinfo.hu
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Az újhegyi városrészben feltűnt illegális bevándorlók kap-
csán kezdeményezetttalálkozót Mácsik András önkormányzati 
képviselő Dr. Gyetvai Tibor X. kerületi kapitányságvezetőnél 
azzal a céllal, hogy megismerhesse a nagy érdeklődést kivál-
tó jelenséggel kapcsolatos információkat, és tájékoztathassa 
a polgárokat.A megbeszélésre június 29-én került sor a rend-
őrkapitányság épületében, ahol Dr. Gyetvai Tibor elmondta, 
hogy a „népvándorlásnak” tekinthető menekültáradat, amely 
– aNyugat felé vezető utak mentén halmozottan jelentkezik – 
Budapestetés így Kőbányát is elérte. Amíg tavasszal a koszo-
vóiak érkeztek nagyobb számban, addig most jellemzően szír, 
afgán és pakisztáni állampolgárságú személyekkel akad dolga a 
migrációban feladattal rendelkező szerveknek.Kifejtette, hogy 
a kőbányai rendőrök gépjárművekkel és a térfi gyelő-kamerák-
kal folyamatosan ellenőrzik a kerület közterületeit, aminek 
eredményeként minden nap fognak el olyan személyeket, akik 
nem hivatalos úton léptek Magyarország területére. Az elfogott 
migránsokat a rendőrök a Bevándorlási és Állampolgársági Hi-
vatalba (BÁH) szállítják, ahol regisztrálják őket. A hivatal ezt 
követően személyenként vizsgálja meg az ügyüket, menekült-
státusz iránti kérelem benyújtása esetén pedig elbírálja azok jo-
gosságát. A kérelmezők a vizsgálat lefolytatásának végéig nem 
hagyhatják el a kijelölt menekültállomás területét. Azokat, akik 
nem jogosultak menekültstátuszra, kitoloncolják az országból. 
Dr. Gyetvai Tibor kiemelte, hogy migránsokhoz köthető bűn-
cselekményt vagy szabálysértést Kőbányán nem regisztráltak, 
mint ahogy közegészségügyi szempontból sem merült fel sem-
milyen probléma velük kapcsolatban. Az elfogott személyek 
együttműködőek, nem szegülnek ellen a hatóságok intézke-
désének. A beszélgetés végén Mácsik András megköszönte a 
tájékoztatást, és örömét fejezte ki amiatt, hogy az Európai Unió 
egészét érintő jelenségnek eddig nem volt negatív hatása a ke-
rület közbiztonságára, és a kerületi rendőrök mindent megtesz-
nek a kőbányai emberek biztonsága érdekében.

Illegális határátlépők 
Kőbányán

Boncasztalból emlékmű 
a Bajcsy kórházban

Játszótéren pihenő illegális határátlépők, Szabóné Balogh Emese fel-
vétele, a kép forrása: Facebook

Négy márvány asztal, több ezer holttest, több ezer emberi lé-
lek. A mondat hátborzongató is lehetne, ha nem egy különleges 
kezdeményezésről adnánk hírt. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet főigazgatója Dr. Bodnár Attila és egy fi atal pa-
tológus négy súlyos, legalább 40-50 millió éves tardosi mész-
kőből készült boncasztalból emlékművet álmodott. Egy helyet, 
ahol gyertyát gyújthatnak azok, akik az orvosok küzdelme el-
lenére elveszítették szeretteiket a kórházban. A négy asztalon 
az elmúlt évtizedekben ott feküdt szinte minden egyes elhunyt, 
így a márvány felület fi zikai kapcsolatban volt az emberi tes-
tekkel. A főigazgató és a kórboncnok látomását Kontúr András 
szobrász mester keltette életre. 

Dr. Bodnár Attila főigazgató a szoboravató ünnepségen el-
mondta, hogy két éve felújították a kórház patológia osztályát. 
Akkor merült fel az ötlet, hogy a mészkőből készült boncasz-
talokat ne dobják ki az építési törmelékkel együtt, hanem al-
kossanak belőle értéket. Az elképzeléssel megkeresték Kontúr 
András szobrászművészt, aki térítésmentesen alkotta meg a 
szobrot. A főigazgató úgy véli, hogy az elhunytaknak tartoznak 
ezzel az emlékművel.Dr. Rácz Gergely patológus beszédében 
kiemelte, hogy ezek a 40-50 millió éves mészkőből készült 
asztalok évtizedeken át szolgálták a kórházat. Minden egyes 
asztalon több száz elhunyt feküdt, akik fi zikai kapcsolatba ke-
rültek velük, nyomot hagytak bennük. Ezek az elgondolkodtató 
tömbök az ő emléküket idézik és őrzik.Kontúr András művész 
olyan különleges lehetőségnek érezte a felkérést, amelynek 
csak alázattal és méltósággal lehetett eleget tenni, a mészkő-
asztalokhoz hozzányúlni. Elmondta, hogy a tömbök az életün-
ket szimbolizáló négy állomást jelenítik meg. Az első elem az 
élet megfogalmazódásának kapuja, a második a születést jelké-
pezi, a harmadikon látható arcok az idő múlását érzékeltetik, 
míg a negyedik tábla a testből eltávozó lelket ábrázolja.A be-
szédek után Snell György római katolikus püspök megáldotta 
a kompozíciót, majd Dr. Bodnár Attila meggyújtotta a kegyelet 
gyertyáját.
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FOGÁSZAT
Teljeskörű gyermek- és felnőtt fogászati 

ellátás Kőbánya centrumában

1102 Bp., Hölgy utca 16.

06/30/221-9241 és 06/30/382-3471
WWW.FOGORVOS.CO.HU

Esztétikai fogászat
Fogsorkészítés
Fémmentes pótlások
Fogbeültetés
Fogfehérítés
Szájsebészet
Gyermekfogászat
Digitális röntgen
Garancia
Rövid határidőAPRÓ

Ezermester Kőbányán
A kőbányai Orol Kft .-ben a következő munkák, teendők és fel-
adatok szakszerű elvégzésében lelhet korrekt partnerre: víz-, gáz-, 
fűtés- és villanyszerelés. Komplett lakásfelújítás, ács, kőműves és 
lakatos, valamint kül- és beltéri munkák, kertkarbantartás, burko-
lás. Autó, kisgép és kerékpár-szerelés. 
Elérhetőség: Orol Kft ., tel.: 06-70-504-3069, 
web: www.ezermester.kobanya.info

Termelői piac Újhegyen minden kedden és pénteken
Az Újhegyi Termelői Piac minden kedden és pénteken 14-18:00 óra 
között várja mindazokat, akik szeretnének hazai gazdálkodásból 
származó, egészséges termékeket közvetlenül a termelőtől vásá-
rolni. Helyszín: Újhegyi sétány 14./A. Szervező: Cselekedjünk Köz-
hasznú Alapítvány, www.cselekedjunk.hu

Önkéntes munkára keres jogászt a 
DélUtán Alapítvány
A középkorú és idős emberek lelkisegély szolgálatát ellátó 
DélUtán Alapítvány önkéntes munkára keres JOGÁSZT, aki 
havi 3-4 alkalommal telefonos tanácsadást tartana idősödő em-
bereknek.További információ az alapítványról: www.delutan.
hu, jelentkezés: 21-71-821 vagy info@delutan.hu

DélUtán Alapítvány ingyenes lelkisegély szolgálatát sokat ke-
resik meg különféle jogi problémákkal, így például öröklés, 
végrendelet vagy szerződések ügyében. Az alapítványt azon-
ban májusban szomorú veszteség érte: elhunyt az a munka-
társuk, aki karitatív munkájával eligazította az ingyenes jogi 
tanácsadást kereső telefonálókat.
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