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Bilincs jár
a zöldfelület
pusztításáért

Zenével és tánccal
búcsúztattuk a tavaszt
Egymást érték a vidám programok Kőbányán májusban.
Az Óhegy park legnagyobb üstjében félezer adag halászlé rotyogott
a Halmajálison, a Balkán-esten színes forgatag, míg a gyerekna6–7. oldal
pon rekord palacsintasütés várta az érdeklődőket.

Programok a vakációra

Egész nyáron
táborozás

Komoly károkat okoznak a zöldfelületekben és a járdákban a szabálytalanul parkoló autók. Pedig a
szabály egyértelmű: parkolni csak
az úttesten lehet, hacsak a táblák
nem jeleznek mást.
9. oldal

60 ezer virág
díszítheti
a kerületet

Idén is óriási sikere volt az Önnek is szeretnék adni virágot
akciónak. A 2500 jelentkező
60 ezer növényt kapott az ön6. oldal
kormányzattól.

A vakáció kezdetével a nyári tábori szezon is elindul, a fiatalok több tucat lehetőség között válogathatnak. Az önkormányzatnak kiemelten fontos a gyerekek zavartalan pihenése, így több tízmillió forinttal támogatja a táboroztatást.

4–5. oldal

Fogyatékkal élők sportoltak
együtt ép társaikkal
A nagy sikerű Mozdulj
Kőbánya! rendezvénysorozat bebizonyította: a sport
is össze tudja hozni a különböző
jellegű és súlyú
fogyatékkal élő
embereket és
ép társaikat.
16. oldal

Kőbányán nyílt az ország
legnagyobb kóser péksége
Különleges termelőüzemmel gazdagodott Kőbánya: a kerületben nyílt meg az ország legnagyobb kóser péksége.
Az üzem több százféle terméket készít, amelyek a hazai piac
mellett Pozsonyba és Bécsbe is eljutnak. A termelés évekkel ezelőtt még egy családi ház pincéjében indult el.
10. oldal

Alapkőletétel a Pongrác úti rendelőben

3. oldal
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Ismét megjelent a testületi ülésen az AVM csoport

Változó álláspont

A májusi testületi ülés sem múlhatott el A Város Mindenkié (AVM) csoport demonstrációja nélkül, de lényegesen finomodtak a Bihari utca 8/C lakóinak lakhatásával kapcsolatos követelések.
A május 24-ei testületi ülésen
két napirendi pont foglalkozott
a Bihari utca 8/C-ben élőkkel.
Az ügy előzménye, hogy a társasház önkormányzati lakásaiban élők egy részének bérleti szerződése lejárt, s a kerület
többé nem akarja ezen ingatlanokat bérbe adni, lévén a ház
életveszélyes állapotú. A lejárt
szerződések ellenére a lakásokat tovább használó, gyakorlatilag illegális lakásfoglalókként
ott élők számára pedig az AVM

Hírek
Eladó lakások
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata pályázat útján értékesíteni kívánja a tulajdonát képező Gergely utca
37. fszt. 10., a Gergely utca
38. fszt. 1. és a Gyömrői út
42. fszt. 5. szám alatti lakásokat. Pályázni a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél
lehet július 4-ig. Részletek
az önkormányzat és a vagyonkezelő honlapján.

Elhunyt Choli
Daróczi József

hónapok óta azt követeli, hogy
maradhassanak az ingatlanban, illetve a kerület más pontján kapjanak önkormányzati
bérleményt.
Az önkormányzat és a civilek
között a fő ellentétet az okozza, hogy a rendeleti szabályozás szerint tíz esztendőre kizárja magát a bérlakásprogramból az, aki
megsérti a szerződési feltételeket. Így például nem
hagyja el a megadott időpontig a bérleményt, ha
a szerződés lejárt. Tehát
eleve a testület által meghozott rendelet tiltja azt,
amit a civilek kérnek: új
szerződések megkötését
a lakókkal.
A szóban forgó két napirendi pont egyike arra
tett javaslatot, hogy a képviselők módosítsák ezt a tiltást, s
a képviselő-testület egyes esetekben felmentést adhasson.
A másik pont pedig azt tartalmazta, hogy a Bihari utca 8/C
büntetlen előéletű és lakbértartozással nem rendelkező lakóinak biztosítsa a kerület a jövőben is a lakhatást. Utóbbi esetben az ellenzéki követelés némileg „felpuhult”, hiszen korábban ezt még minden lakó szá-

Igazgatási
szünet

A Kőbányai Önkormányzat
2018. július 9-től (hétfő) augusztus 10-ig (péntek) igazgatási szünetet tart.
A jelzett időszakban az anyakönyvi és a szociális ügyekért
felelős hivatali szervezeti egység és az Állomás u. 26. alatti
Ügyfélközpont ügyfélszolgálata
hétfőnként 13.30-tól 17.30-ig,
szerdánként 8.00-tól 16.00-ig,
péntekenként 8.00-tól 11.30-ig
fogadja az ügyfeleket. A Kőbányai Közterület-felügyelet működése folyamatos.
A szünet utáni első hivatali munkanap 2018. augusztus
13-a hétfő lesz.

Felállt az új kormány
Május 18-án hivatalosan is
megalakult a negyedik Orbánkormány. A kabinet Orbán Viktor miniszterelnök mellett 13
miniszterből áll: Bártfai-Mager
Andrea a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Gulyás Gergely a
Miniszterelnökséget vezető miniszter, Kásler Miklós az embe-

ri erőforrásokért felelős miniszter, Nagy István agrárminiszter, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter
lett. Továbbra is Pintér Sándor
vezeti a belügyi tárcát, Szijjártó Péter a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, Trócsányi
László az igazságügyi tárcát,
Rogán Antal a Miniszterelnöki
Kabinetirodát, míg némiképp

átalakult feladatkörrel Varga
Mihály irányítja a Pénzügyminisztériumot. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter hatásköre a nemzetpolitika mellett az
egyházügyekkel és a nemzetiségekkel bővült, míg Süli János
továbbra is a paksi atomerőmű
bővítéséért felelős tárca nélküli
miniszterként vesz részt a kormány munkájában.

Megújul a háziorvosi rendelő

mára kérték – függetlenül attól,
hogy a bérlő betartja-e a közösségi együttélés normáit, fizeti-e a lakbért és a rezsit, illetve
óvja-e a közösségi tulajdonnak
számító ingatlant. Meg kell jegyezni, hogy sajnos a lakók egy
része – tisztelet a kivételnek –
vét ezen szabályok ellen.
A képviselők egyik indítványt
sem támogatták, s az okokra D.
Kovács Róbert polgármester
adta meg a választ. A tízéves ti-

lalom feloldásával megszűnne
annak visszatartó ereje, hogy a
bérlők maradék nélkül betartsák a szerződést. A másik, a Bihari utcaiakra szabott határozat pedig eleve nélkülözi az
egyenlőséget, mert ez esetben
miért csak ezen szegregátum
lakói részesülnének a pozitív
szabályozásból? A polgármesternek egyébként vissza kellett
utasítania azt a vitában is elhangzott AVM-es és ellenzéki

vádat, hogy az önkormányzat érzéketlen lenne. „Az önkormányzatot nem kell kioktatni a törvényben előírt vagy
önként vállalt feladatokról,
hiszen 2500 bérlakást működtet” – mondta D. Kovács
Róbert.
A képviselők elé került továbbá a költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány szóló beszámoló. Eszerint a tavalyi működési bevételek mintegy tíz százalékkal, 1,4 milliárd forinttal haladták meg a tervezettet.
A testület úgy döntött, hogy a
maradvány terhére többek között a Sportliget fejlesztésére 374 millió forintot, az Újhegyi Uszoda tetőfelújítására 300
millió forintot, míg az orvosok
eszközvásárlására is ötmillió
forintot különít el.

Litochorói fiatalok üdültek Kőbányán

Életének 79. évében elhunyt Choli Daróczi József író, költő, műfordító,
pedagógus, népművelő.
A magyarországi cigány
közélet ismert alakja tagja volt a Magyar Írószövetségnek, a rendszerváltás után betöltötte a kőbányai cigány önkormányzat
elnöki tisztét is.
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Cserediákok
Görögországból
Elővakációra érkezett Kőbánya
görögországi testvérvárosa, Litochoro 15 tanulója a kerületbe.
A fiatalok a két város csereprogramjának köszönhetően egy hetet vendégeskedtek a Zrínyi Miklós Gimnázium tanulóinál. Litochoro és Kőbánya két éve írta
alá az együttműködést: először
tavaly tavasszal érkeztek görög
diákok hozzánk, a látogatást fél
évvel később a Zrínyi tanulói viszonozták, most pedig újra az
Olümposz lábánál fekvő nyolcezres település iskolásain volt a
sor. A görög diákoknak magyar
társaik szerveztek programokat,
és megismertették őket Magyarországgal és Kőbányával.
D. Kovács Róbert polgármester a hivatal épületében köszöntötte a látogatókat, akiket a litochorói gimnázium egykori igazgatója, Michalis Provokas is elkísért. Számára nem volt ismeretlen terep Magyarország, hi-

Állófogadás a városházán

szen már többször járt hazánkban, először még egyetemistaként. A gyerekek természetesen nem érkeztek
üres kézzel a városházára:
ajándékcsomagot is hoztak,
amelyben az Olümposzról
szóló színes atlasz, valamint
apró dísztárgyak mellett szárított füge és bor lapult, de nem
hiányozhatott a helyi specialistás, a cipuro (törkölypárlat) sem.
D. Kovács Róbert beszámolt
arról, hogy a kerület iskolai
csereprogramjai nagyon sikeresek, a gyerekek szívesen mennek látogatóba egymáshoz, hogy megismerjék
más népek, országok, városok kultúráját, szokásait,
hagyományait. A kapcsolattartás pedig manapság
már nagyon könnyű: az egy
hét alatt kialakuló barátságok könnyen ápolhatóak az
online közösségi portálokon is.

AlapKőbánya
a Pongrác úton
Saját, vagyis önkormányzati forrásból,
300 millió forintos beruházással fejleszti
a Pongrác úti háziorvosi rendelőt a kerület. Az épület modernizációja mellett a környék rendezése is megtörténik.

Az időkapszulát
D. Kovács Róbert
helyezte el

Szinte nem telhet el
hónap Kőbányán
fontos ber uházás alapkövének
letétele nélkül.
A Pongrác úti háziorvosi rendelő
májusi ceremóniá
ján így D. Kovács
Róbert polgármester már viccesen meg is
jegyezte: Kőbányát – ahogy
egy barátja fogalmazott – lassan akár „alapKőbányára” is át
lehetne keresztelni az egymást
érő ilyen ünnepségek láttán.
Mint a polgármester beszédéből kiderült: a várhatóan év végére elkészülő rendelő kívül és
belül egyaránt teljesen újjáépül.
Kőbányán alap, hogy a rendelkezésre álló forrásokat észszerűen felhasználva mindig előrébb kell lépni, ezért is szán a
kerület a beruházásra önerőből 300 millió forintot. Az ingatlan egyébként szinte teljesen megújul: a homlokzat hőszigetelést, a lapos tető pedig új
műanyag vízszigetelést, csapadékelvezetést is kap. A hűtő- és
fűtőrendszerek mellett az ivóAz ingatlant teljesen
felújítja az önkormányzat

Ajándék a vendégektől

Az alapkövet a polgármester
többek között dr. Mátrai Gáborral
és dr. Pap Sándorral tette le

víz- és szen�nyvízvezetékeket, az elektromos hálózatot,
illetve a nyílászárókat
is kicserélik. Az akadálymentesítés mellett pedig a környező zöldfelületeket is rendezik.
– A rendelőfelújítások sorát
a Salgótarjáni útival kezdtük,
majd a Zsivaj utcai és a Kerepesi
úti intézet következett, most pedig a Pongrác úti rendelőt újítjuk meg – mondta D. Kovács Róbert, aki dr. Pap Sándor alpolgármesterrel és Szabó Lászlóval, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójával
gyürkőzött neki az alapkő
letételének. Ám a polgármester szerint a fejlesztés a legszélesebb összefogás eredménye, ezért a
művelethez szimbolikusan az ünnepségen részt

vevő dr. Mátrai Gábor, a kerület Humánszolgáltatási Bizottságának elnöke, Némethné Lehoczki Klára, a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
vezetője és dr. Simora
Mária háziorvos
segítségét is
kérte.
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!

Tavasszal a szokásos munkálatokkal és immár
hagyományos kerületszépítő mozgalmainkkal tettük szebbé Kőbányát. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki csatlakozott faültetési, padfestési, virágosítási akcióinkhoz, vagy a kerülettakarításban volt segítségünkre. Amellett, hogy ezen programok
keretében is igyekszünk mind szebbé tenni
Kőbányát, egyúttal az ápolt és gondozott környezet fontosságára szeretnénk ily módon is felhívni a figyelmet. Köszönöm, hogy ebben is számíthatunk Önökre, köszönöm az évről évre nagyobb aktivitást! Hiszen hiába teszünk meg mindent, ami az önkormányzat módjában áll a rendezett környezet érdekében, hiába gondozzunk a kezelésünkben álló zöldfelületeket, Önök nélkül, a lakosság és az ingatlanok tulajdonosainak együttműködése nélkül az összkép nem lesz makulátlan. Minden elhanyagolt porta, járdára
hajló faág, zöldfelületen szabálytalanul parkoló autó, kiborított szemétgyűjtő, ki nem szedett gyom, fel nem szedett kutyaürülék, közterületen folytatott alkoholizálás és illegálisan utcára rakott hulladék – csak
néhány példát említve – rontja a köztisztaságot, a biztonság érzetét és
azt a rendezett állapotot, amiért nap mint nap dolgozunk. Ezért kérem
Önöket, legyenek segítségünkre, működjenek együtt a rend biztosítása
érdekében. Rendőreink és közterület-felügyelőink nem állhatnak a nap
24 órájában kerületünk minden pontján, de biztosan megtesznek mindent annak érdekében, hogy intézkedjenek ott, ahol arra szükség van.
A nyár beköszöntével napról napra közelebb kerülünk a vakációhoz,
amely elsősorban a gyerekekről szól és ezt önkormányzatunk is tudja
jól. Éppen ezért az idén is több tízmillió forinttal támogatjuk a kőbányai gyermekek táborozási lehetőségeit, illetve a rászoruló óvodások
és iskolások ingyenes étkeztetését. Célunk, hogy minden kerületi család megtalálja a gyermeke számára legmegfelelőbb nyári programot,
ezért az ingyenes napközis táborok mellett sporttáborokat is szervezünk az önkormányzat balatonlellei üdülőjében, illetve számos tematikus tábort kőbányai helyszíneken.
Természetesen nyáron sem állunk meg kerületünk további fejlesztésével. Csak a legjelentősebb munkák közül néhányat említve, épül a
Pongrác úti új háziorvosi rendelőnk, folytatódik a Helytörténeti Gyűjtemény Füzér utcai épületének kialakítása és a Harmat utcai kosárlabdacsarnok építése is. Folytatjuk az önkormányzati utak és járdák aszfaltozási munkáit és a második ütemmel folytatjuk az Újhegyi sétány
újjáépítését. Hamarosan kezdődik a Gyakorló utcai lakótelep belső útjainak rekonstrukciója és a Keresztury Dezső Általános Iskola épületének felújítása.
Végezetül ezúton hívom Önöket kerületünk ünnepére, a Szent László Napok rendezvénysorozatra, melyet az idén június 21 és 24. között
rendezünk meg a Szent László téren! Ünnepeljük együtt a nyarat, a kultúrát, a gasztronómiát, ünnepeljük együtt Kőbányát! Színes és gazdag
programkínálattal készülünk a családoknak, a gyermekeknek, a fiatalabb és az idősebb korosztálynak egyaránt. Szeretettel várom Önöket!

D. Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere
Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester
oldalon is olvashatnak!

Rendben zajlottak
az írásbeli érettségik
Mindkét kőbányai gimnáziumban, a Szent Lászlóban és a Zrínyiben is példás rendben zajlott le az idei érettségi vizsgák írásbeli része. A Zrínyiben 154-en, a Szent Lászlóban 313-an vizsgáztak, de
ez utóbbiak közül csak
180 a saját diák, a többiek között vannak esti,
emelt szintű vizsgát
tevő külsősök is.
A Szent Lász-

ló Gimnázium ugyanis vizsgaközpontként működött angol nyelvből. Ez nem véletlen,
hiszen mint Sárkány Pétertől, a Szent László Gimnázium igazgatójától megtudtuk,
a reál tárgyak mellett a nyelvoktatást tartják az intézmény
erősségének.
A Kelet-Pesti Tankerületi vezető, dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó szintén elégedetten nyilatkozott az érettségi-

ről. A két intézményben nagy
a túljelentkezés, s ez – mint
mondta – bizonyítja: szakmailag mindkét iskola jó úton jár.
Nem mellékes ugyanakkor a
tanár és a szülő motiváló szerepe sem. Éppen ezért szeretné, ha a következő tanévben
az iskolák tanárai részt vennének azokon a KLIK által finanszírozott továbbképzéseken,
amelyek a pozitív megerősítés jelentőségéről szólnak.
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Sportversenyek, készségfejlesztő foglalkozások és strandolás várja két hónapon át a gyerekeket

Pazar táborválaszték a vakációra
Egész nyáron színes programok között válogathatnak a vakáció alatt táborozó
gyerekek Kőbányán. Az önkormányzat elkötelezett amellett, hogy a fiatalok
ne csak biztonságban és pajtásaik társaságában, hanem tartalmasan és értékesen töltsék a szünidőt. Ezért számtalan lehetőséget kínál a szülőknek kedvezményesen, de akár ingyen is arra, hogy míg a felnőttek dolgoznak, csemetéik felhőtlenül kapcsolódhassanak ki.
Napjaink táborválasztékára
nem lehet panasz, de a szűk
keresztmetszetet szülői szemmel valójában az anyagiak jelentik. Ám a Kőbányai Önkormányzat évről évre, így idén
is több tízmillió forinttal támogatja a kerületi gyerekek táborozását éppen azért, hogy ne
legyen utcán csellengő, otthon
unatkozó gyerek a kerületben.

A Kőrösi Kulturális Központ munkatársai által szervezett táborok között ingyenes és kedvezményes is megtalálható. A kerületben mintegy ezer gyermek díjmentesen – csak az étkezés költségének megfizetésével – töltheti a hétköznapokat a napközis táborokban, de az önkormányzat balatonlellei

üdülőjében is több százan
nyaralhatnak kedvezményesen. Közülük nem mindenki
kőbányai: egy sikeres uniós
pályázatnak köszönhetően
hárommillió forintból a testvérvárosokból érkező gyerekek is együtt üdülhetnek
– teljesen ingyen – a fővárosi
társaikkal.
A KSC balatoni és itthoni

sporttáboraiban hagyományosan a testedzésé, a mozgásé, a játéké, a vetélkedésé
a főszerep. Ezeken a helyeken
a legkiválóbb kőbányai sportemberek mentorálása mellett
gyakorlatilag életformává válik a gyerekek számára a sportolás, a mozgás, az egészséges életforma. Így ez az a tábortípus, ahol eszükbe sem
jut a számítógép előtti „kockulás”, a ma már aggasztó
arányú elhízással és eltunyulással járó helytelen életmód.
Mert a kerület különösen erős
sportélete jó alapot szolgáltat
ahhoz, hogy egészséges nemzedékek nőjenek fel.

Dr. György István és zenésztársai háromszáz gyereket támogatnak

Koncertbevételből
nyaralnak a gyerekek

Hét éve
minden decemberben
oly a n z e nészlegendákkal zenél jótékony célért
dr. György
István kormánymegbízott, mint
Önfeledtebben
a Póka Egon
nyaralhatnak
Experience
vagy Zorán
gitárosa, Sipeki Zoltán. A leg- ri táborozására ajánlottak fel
utóbbi „Adjunk a húroknak… a zenészek.
és a rászorulóknak is!” elneA fejenként 15 ezer forintos
vezésű jótékonysági koncer- támogatásra Kőbányán a Szoten több mint négymillió fo- ciális Védegylet egyesületrint gyűlt össze, amit kőbá- nél pályázhattak a családok,
nyai és kispesti gyerekek nyá- így több mint 150 kőbányai

A támogatást dr. György István
és D. Kovács Róbert adta át

gyerek
nyerte
el a támogatást. A 7–14 év közötti gyerekek és szüleik dr. György Istvántól és D. Kovács Róberttől, Kőbánya polgármesterétől vehették át az adományokat. Kispesten szintén több
mint 150 gyereket támo-

gatnak a zenészek, így a két
kerületben háromszáznál
is több gyerek nyári élményei h ez
járulnak
hozzá.

Állami üdülés
a Balatonnál

Egész
nyáron
sport!
Díjmentes napközis
tábor két hónapon át

Az állam az Erzsébet Alapítványon keresztül kínál
egyhetes, gyakorlatilag szinte ingyenes táborozási lehetőséget a zánkai és a fonyódligeti Erzsébettáborok valamelyikében, ahová iskolai szervezésben juthatnak el a felső tagozatos gyerekek. A szervezők a Balaton-parti saját strandjaik kínálta örömök (óriáscsúszda, sárkányhajózás, vízividámpark)
mellett igen intenzív kulturális (koncertek, diszkó,
foglalkozások, bemutatók), sport- és egyéb szabadidős programkínálattal (kalandpark, vitorlázás, haditechnikai park, kirándulás) várják az ifjúságot. A tábori életről az Erzsébet-táborok Facebook-oldalára feltöltött filmekből is lehet
tájékozódni.

Ingyenes étkezés
a rászorulóknak
Az önkormányzat az iskolai
szünet idején – a gyermekvédelmi törvény értelmében – térítésmentesen biztosít komplett ebédet azoknak a kerületi gyerekeknek,
akik hátrányos helyzetűnek,
illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek számítanak (mintegy 300 fő), valamint rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményben részesülnek (1500 fő).
A nyári szünet időtartama
alatt, a 2018. június 18. és 2018.
augusztus 17. közötti időszakban az étkeztetés szervezését a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és
Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata végzi. A lefóliázott egy tál me-

leg ételt zárt dobozokban biztosítják az érintettek részére, amit igény
szerint a Bárka Ihász u. 25
alatti vagy a Salgótarjáni
út 47. alatti intézményeiből lehet elvinni. Az igényeket a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központnál (1105 Budapest,
Ihász utca 26, telefon: 261-8183)
kell jelezni 2018. június 15-ig.

A Kőbányai Kocsis Sándor Sportközpont négyféle különböző tábort kínál a kőbányai gyerekeknek: az úszó- és vízilabda- mellett
labdarúgótábor, valamint diák
sport- és sportismereti tábor várja őket.
Az ötnapos úszó- és vízilabdatáborokba június 18-ától hat héten keresztül 50-50 gyereket várnak. Természetesen a vízisportok
mellett más sportformákra, illetve
szabad játékra is lehetőség lesz, a
részvétel ára 17 500 forint.
A Kőbányáért Egyesülettel közösen szervezett labdarúgószaktábort az önkormányzat ba-

latonlellei üdülőjében tartják június 16-tól 25-ig. A jelentkezés
díja az önkormányzati támogatásnak köszönhetően mindössze
30 500 forint, ami magába foglalja az utazási költséget, a faházas
elhelyezést, napi 4 étkezést, és a
fociedzések mellett a kulturális
rendezvényeket, valamint a mindennapi strandolást is. Ugyanitt
június 26-án indul a diáksporttábor, ami szintén tíznapos, költsége megegyezik a fociszaktárboréval, csak itt 18 sportág között válogathatnak a fiatalok.
Végül a Kocsis Sándor Sportközpont ad helyet a kétszer ötnapos

(július 23-tól 27-ig és július 30-tól
augusztus 3-ig) sportismereti tábornak. Itt a Kőbányán legnépszerűbb tíz sportággal – atlétika, foci,
ökölvívás, röplabda, floorball, vívás, birkózás, tenisz, tollaslabda, kosárlabda – ismerkedhetnek
meg a résztvevők. Részvételi díj:
17 500 forint. Érdeklődni lehet a
262-3504-es telefonszámon, vagy
a kobanyasport@kobanyasport.hu
e-mail címen.

KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

Kőbányán a legolcsóbb
tábortípus a KÖSZI által szervezett nyári napközis tábor, amely június 25-től augusztus 24ig folyamatosan, ötnapos
turnusokban, reggel 8-tól
(ügyelet 7 órától) 16 óráig
áll rendelkezésre. Hetente
a szervezők 130 diákot várnak, így összesen több mint
ezren élhetnek ezzel a lehe-

tőséggel is a kerület iskoláiból. A tábor költségeit az önkormányzat állja, a szülőknek
mindössze a napi háromszori
étkezés nyersanyagköltségét
kell finanszírozniuk azoknak
a kedvezményeknek megfelelően, amelyek az évközi iskolai menzán is megilletik őket.
A napközis tábor számára a
hagyományoknak megfelelően idén is a Janikovszky Éva

Általános Iskola biztosít helyszínt. E tábor bár olcsó, egyáltalán nem mondható „fapadosnak”. A Kőrösi ugyanis
1,6 millió forintot fordít arra,
hogy sportversenyekkel, uszodai fürdéssel, gyerekműsorokkal, kirándulásokkal és kézműves-foglalkozásokkal szórakoztassa a kicsiket. A programok helyszínei között szerepel a KÖSZI és a Kőrösi épü-

lete is, de új elem, hogy az Újhegyi Horgászegyesülettel kötött együttműködés keretében
a gyerekek hetente részt vehetnek horgász foglalkozásokon.
Jelentkezési lap az iskolákban és a KÖSZI-ben (Előd u. 1)
igényelhető.

Csúcsforgalom a lellei nyaralóban
A Kőrösi nemcsak a két héten
át zajló ingyenes napközi táboroztatásért felelős: az önkormányzat balatonlellei táborában is üdülteti a gyerekeket,
ahol júniusban és júliusban
akár hatszázan is nyaralhatnak kedvezményesen. A közös
nyaralót az első két csoportban

június 16-25-ig és június 26-tól
július 3-ig a sporttáborok részvevői használják, a lehetőség a
Kocsis Sándor Sportközpont
kínálatában is megtalálható.
Ezt követően az egyes kerületi iskolák diákja lepik el a Balaton partját. A Kada utcai iskola
kézműves tábort szervez 85 ta-

nulójának. Őket a Szent László Általános Iskola (121 fő), illetve a Janikovszky és a Bem
József Általános Iskola (32 fő)
növendékei követik. Utóbbi intézmény kifejezetten tánctábort szervezett a fiataloknak.
Végezetül július 30. és augusztus 5. között különleges vendé-

gei lesznek az üdülőnek. Egy
3 millió forintos sikeres pályázat eredményeként kőbányai
diákok és a kerület testvérvárosainak iskoláiból érkező gyerekek lakhatják be a faházakat
– a 95 tanuló egy héten át ismerkedhet egymás kultúrájával, szokásaival.
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Bográcsbajnokság az Óhegy parkban

Kőbányai hangulat
a Halmajálison
Budapest talán leghangulatosabb május 1-jei programjává nőtte ki magát a
Kőbányai Halmajális. A halászléfőző versenyen idén
harminc csapat indult: kőbányaiak és vendég versenyzők egyaránt.
A legnagyobb üstben ötszáz adag
halászlé rotyogott egy szegedi halászcsárda jóvoltából, így akiknek nem
jutott a kisebb bográcsokban készült
versenyművekből, azok sem maradtak
éhesen. A halászléfőző verseny alatt
ingyenes néptánc- és gyerekelőadások szórakoztatták a népes közönséget, este pedig a Dolly Roll együttes lépett fel. Emellett vidámpark, mindenféle eszem-iszom, kirakodóvásár varázsolt igazi majálishangulatot az Óhegy
parkba.
Az igazi halászlé titkaiba lapunkat
Gyarmati Károly mesterszakács, a zsűri elnöke avatta be. Eszerint két fő halászléirányzat van: a szegedi és a bajai.

A versenyműveket
Nyertes Zsuzsa szín
művész is zsűrizte

D. Kovács Róbert
mint minőségbizto
sítási ellenőr

Előbbi egy passzírozott, szűrt, csont
nélküli hallal és belsőségekkel tálalt leves. A bajaiak nem szűrik le a hagymát,
ellenben a halat külön tálalják, a paprikás hallébe pedig gyufatésztát tesznek. Fontos a megfelelő minőségű paprika, és hogy a felhasznált halnak, így
a kész halászlének sem szabad zsírosnak lennie, továbbá gyakori hiba, hogy
túl sok halból főzik, és a csontokból kioldódott ízanyagok miatt enyves ízű lesz a
végeredmény. A halászlé frissen az igazi, különben romlik a hal állaga, ezért
azonnal tálalandó.
Az idei halászlébajnok a Krisztina
Cukrászda csapata lett, ők eddig há-

A legjobb csapatok
1. Krisztina Cukrászda
2. Boszi csapat
3. FishHunters
Különdíj: Smiracz csapat

romszor indultak a halászléfőző versenyen – mondta el Vanek Szilvia
cukrász. A családtagok alkotta csapat
először bronz-, másodjára ezüst-, most
aranyérmes lett. Séfjük, Benő László, a
csapat legifjabb tagja, képzett szakács,
de a többiek is otthonosan mozognak a
bográcsok környezetében. Mindhárom
alkalommal különleges recepttel ké-

Közel 2500-an pályáztak az ingyenes virágokra

60 ezer dísznövény
színesíti a kerületet

Végtelennek tűnő sor kígyózott április végén a Bánya
utcában, ám a türelmesen várakozók mindegyike egyetértett abban: érdemes volt ácsorogni. Az önkormányzat
számos dolgozója ugyanis D. Kovács Róbert polgármester vezetésével közel 60 ezer dísznövényt osztott ki a kőbányaiaknak az Önnek is szeretnék adni virágot akció keretében.
Az érdeklődést jól mutatta, hogy a volt iskolaépület kapujának megnyitása előtt egy órával már megérkezett az
igénylők egy része.
– Ez Kőbánya legnagyszerűbb akciója, hiszen együtt szépíthetjük a kerületünket. Köszönöm, hogy partnerek ebben – mondta D. Kovács Róbert, aki nem is szaporította a
szót, hiszen délelőtt több mint 2100 pályázónak kellett átadni a növényeket. És azért „csak” ennyinek, mert a társasházak és intézmények már egy nappal korábban megkapták a sok ezer növényt. Velük együtt egyébként összesen
2500-an részesültek a 10 millió forint értékű ajándékból.
Valóságos virágerdőt cipelve távozott Köő János és felesége is. Rájuk duplán igaz volt a mondás: aki a virágot
szereti, rossz ember nem lehet. Nemcsak a saját növényeiket vitték haza, az elfoglalt ismerősöknek is segítettek elszállítani a nyereményeket.

A győztes recept

Hozzávalók:
Az alapléhez: 3 kg ponty, 1,5 kg vöröshagyma, só, pirospaprika
A harcsagombóchoz: 1 kg filézett harcsa, 1 db vöröshagyma, 2 db tojás, 2 db
áztatott zsemle, petrezselyem, kapor,
só, bors.
A megpucolt halat daraboljuk,
a fejet, farkat, apró részeket a
felvágott vöröshagymával, illetve
sóval bő vízben feltesszük a bográcsba. A megmaradt szép pontyszeleteket sózzuk és állni hagyjuk.
Kb. 1,5 óra múlva az alaplevet szűrjük, passzírozzuk, majd visszates�szük a tűzre. Forrásnál megszórjuk
pirospaprikával.
Közben elkészítjük a harcsagomb ócot: a filézet t halat
apró darabokra vágjuk, beletes�szük a szintén apróra vágott vöröshag ymát, vágott petrez selymet, kaprot, sót, borsot, két áztatott zsemlét és két nyers egész tojást,
amit így gombócokká formázunk.
A kész alaplé be belete sszük a
pontyszeleteket és a formázott
harcsagombócokat, majd 15 perc alatt
készre főzzük. Tálaláskor meglocsolhatjuk egy teáskanál sűrű tejszínnel, megszórhatjuk friss kaporlevéllel.

Kicsiket és nagyokat is vonzott az Újhegyi Tavaszi Piknik

Fergeteges tánc
a tóparton

1.

Idén is az önfeledt szórakozás helyszíne volt május végén a Mélytó: a látogatókat a Balkán-est forgataga és gyermeknapi színes
programok várták.

2.

3.

A Balkán-est hosszú évek óta szerves
része a gazdag kőbányai kulturális kínálatnak. Az Újhegyi-tó színpadát idén
is délszláv és görög ritmusok és dallamok, népviseletek töltötték be, miközben a környéket autentikus balkáni
ételek – a görög bifteki fasírt, muszaka,
tzatziki, gírosz (Metaxával leöblítve),
valamint a szerb csevapcsicsa és ajvár,
illetve a bolgár caca, kalkan, lefer és palamud halételek – illata lengte át.
Az idei esten is nagy számban képviseltették magukat a magyarországi bolgár, görög és szerb nemzetiségi hagyományőrző csoportok tagjai, táncosai,
zenészei. Őseik korhű viseletében adták
elő néptáncaikat a nagyszámú kőbányai
közönség előtt. A rendezvényt D. Kovács Róbert polgármester és Kollátosz
Jorgosz, a Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke, a III. Balkán Est főszervezője nyitotta meg.
Láthattunk spártai táncos harci bemutatót ókori görög leánytánccal, Zorba táncát pedig a kerületben élő görög
származású fiúk és lányok mutatták
be. Szerb részről a Tabán tánccsoport
és zenekaruk adott profi műsort, míg a

Éjjel-nappal
palacsinta

szültek: két éve savanyúkáposztás-tejszínes halászléval arattak sikert, tavaly
halpéppel töltött raviolival dobták fel
a versenyművüket, idén pedig harcsagombóccal, kaporral és tejszínnel bolondították meg a halászlevet.
Előkészített
virágcsomagok
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Rekorddöntő
csapat

bolgár nemzetiséget a Jantra néptáncegyüttes képviselte. A Babra zenekar
hagyományos szerb felállásban, tamburán, klarinéton, harmonikán, bőgőés dobkísérettel játszott.
A kéttagú Road Six Sax szaxofonon
játszott bolgár népzenei alapokon álló
jazzt, majd élvezhettük két klarinétos fiatal, Szideropulosz Anna és Kujumdzisz Kira játékát: ők négy görög
népdalt adtak elő. A műfaji sokrétűség
jegyében Mazei Brigitta tsifteteli görög
hastánccal kápráztatta el a férfiközönséget, Kollátosz Fotisz színművész pedig balettművész hölgyek társaságában
egy ismert görög popdalt énekelt.
Idővel aztán a hagyományokhoz híven
szabadtéri táncházzá alakult át az est,
a közönség is bekapcsolódhatott a programba. A közös tánchoz a talpalávalót
az egymást váltó Pasatempos, Pravo
és a Guca Partyzans Brass Band biztosította, így tehát az idei Balkán-est egy
éjfélig tartó, fergeteges táncmulatságba
torkollott a Mély-tó békáinak nem kis
bánatára, mert ezen az estén nem tudták túlkuruttyolni a ritmusos balkáni
muzsikát.
HIRDETÉS

JÁRHATÓ JÁRDÁKAT!

A polgármester is segített az osztásban

HIRDETÉS

Köő Jánosné a szomszédoknak
is kiszállította a növényeket

Összesen 2500-an
igényeltek növényeket

Az idei gyereknapi Újhegyi Piknik legnagyobb attrakciója a tavalyi Guinnessrekord-döntés (a világ
leghosszabb
palacsintája)
után szintén a
palacsintához
kapcsolódott.
Ezúttal a Kőbányai Szabadtűzi Lovagrend kilenc önkéntese a gyereknap alkalmából azt vállalta, hogy 24
Munka
órán ke re szközben
tül folyamatosan süti a palacsintát az Újhegyi Közösségi Ház
előtt a gyerekeknek. E hétvégén
ugyanis bármelyik gyerek, aki
felkereste a gyereknapi „palacsintázót”, ingyen kaphatott egy
kakaós és egy házilekváros palacsintát (aki kétszer állt sorba,
az kétszer kapott). A lovagrend
tagjai a 24 órás megszakítás nélküli munka során összesen 2247
palacsintát sütöttek. Az ötszázadik palacsinta kisütését nagyvonalúan átengedték D. Kovács Róbert
polgármesternek, aki boszorkányos
ügyességgel pörgette a levegőben a
palacsintát.
A kőbányai gyereknapon ezt követően számos gyerekprogramot kínáltak a kicsiknek az Újhegyi Közös-

Tisztelt Kőbányai Ingatlantulajdonos, -kezelő és -birtokos!

Készül
az 500.
palacsinta

Egy sor
baállás
két pala
csintát
ért

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának gondoskodnia kell az ingatlana és
környezete rendezettségéről, ebben MINDENKINEK közreműködnie szükséges.
Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának biztosítania kell az ingatlanáról a
közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a kerítésének, az ingatlan
homlokzatának és a teleknek a tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a kerítése tövéből kinövő
gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítésről.
Szintén gondoskodnia kell az ingatlana előtti járda, illetve a járda és az úttest közötti terület
gondozásáról, amelybe beletartozik a tisztán tartás, gyomtalanítás, kaszálás.
A terület akkor gondozott, ha
• a fák, bokrok 2,5 méter magasság alatti része nem nyúlik az úttest, illetve a járda fölé,
• a fás szárú növény sarját eltávolították, és
• a talajtakaró növényzet magassága legfeljebb 20 centiméter.

A fenti rendelkezések megsértői közigazgatási vagy helyszíni bírsággal sújthatók.
Kérem, hogy biztosítsák az ingatlanok és közterületi zöldsávok rendezettségét, az ingatlanuk
előtti járda rendeltetésszerű használhatóságát, segítsék elő az azon történő biztonságos,
kényelmes közlekedést.
0LQGHQNHU½OHWLODNRVQDNªVY¢OODONR]¢VQDNN·V]·Q·PD]HJ\½WWPĩN·GªVªW9LJ\¢]]XQNHJ\½WW.čE¢Q\¢UD

ségi Ház előtt. Volt dinóshow, majd
a Pódium Színház művészei klas�szikus mesék legjobb dalaiból ös�szeállított zenés műsort adtak elő.
De kézműves-foglalkozások és ugrálóvár is színesítették az ingyenes
programot.

D. Kovács Róbert
D
Kőbánya polgármestere
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16.45 Weninger Varga Ilona – Üdvözlégy, kegyelmes Szent
László király! című ikonkiállítás megnyitója a Szabó
Ervin Könyvtár Kőbányai Könyvtárában. (1105 Budapest,
Szent László tér 7-14.) Közreműködik: Szalay Fatima
Köszöntőt mond: Balogh Attila, plébános
A kiállítást megnyitja: Weeber Tibor, Kőbánya alpolgármestere
17.15 Szent László falképek Székelyföldön című kiállításának
megnyitója a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
Központban (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)
A kiállítást megnyitja:
D. Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere
18.00 ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Szent László díj, díszpolgári címek, kerületi kitüntetések
átadása
Közreműködik: Ökrös Tibor és zenekara
Konferál: Bényi Ildikó (MTVA)
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)

10.00-14.00 Harangok titkai – vetített képes előadás
a Szent László templom kórustermében félóránként

10.00-17.00 Civil Korzó
Szent László tér, templomkert

10.00-16.00 A felújított plébániaépület megtekintése, vetítés
a plébánia életéből
Kőbánya az én aranybányám c. könyv megvásárlása
mellyel plébániánk táborát támogatják.
Szent László tér 25.

10.00-16.00 VARÁZSLATOS ZENEVONAT
interaktív gyermekkoncertek: Takáts Botond
énekes, zeneszerző és Takáts Rita előadóművész
A vonat a rendezvény helyszínén kialakított
állomásról indul kőbányai útjára június 24-én,
10.00-12.30 és 13.30-15.30 óráig, félóránként.
Az utolsó járat 15.30 órakor indul.
A zenevonatra a belépő 500 Ft. Jegyek megválthatók
a Szent László téren felállított információs sátorban,
kizárólag a következők szerint: a június 24-re,
vasárnapra szóló jegyeket vasárnapi napon 9.30-tól.
A korlátozott férőhely végett a jegyek is korlátozott
számban állnak rendelkezésre.

10.00-20.00 Népi kirakodó vásár
Szent László tér, templomkert
10.00 -18.00 Civil Korzó
Szent László tér, templomkert
10.00-18.00 Babasátor és játszótér
Szent László tér, templomkert
10.00-17.00 Magyarok Madara Íjász Egyesület
interaktív bemutató
Szent László tér, templomkert
10.00-16.00 Kézműves foglalkozások
Szent László tér, templomkert
11.00-11.45
11.45-12.45

POLYÁK LILLA – MARY POPPINS GYERMEKKONCERT
Szent László tér, nagyszínpad
DUOTRIXX ZSONGLŐR - BOHÓC SHOW
Szent László tér, nagyszínpad

11.00-17.00 Sakk szimultán
Játékvezető: Egedi István sakkmester
Szent László tér, templomkert

-1,86317(.

13.00-14.00 ÖKRÖS TIBOR ÉS ZENEKARA
Szent László tér, nagyszínpad

16.00-20.00 Népi kirakodó vásár
Szent László tér, templomkert

14.15-15.00

17.00-18.00 KŐBÁNYA BLUES BAND KONCERT
Szent László tér, kisszínpad

RÓZSA GYÖRGY GITÁRTRIÓ KONCERT
Szent László tér, nagyszínpad

15.00-15.30 Kiben van az X? versenyzőinek előadása
CSÓKÁS ANNA ÉS A TÁNCOLÓ TALPAK
Szent László tér, kisszínpad

18.00-19.00 Lúdas Matyi – vásári komédia
Szent László tér, templomkert

15.30-16.30

19.00-20.00 P.KABI.NET KONCERT
Szent László tér, kisszínpad

16.30-17.00 Kiben van az X? versenyzőinek előadása
BOTAKIDS ÉS SZEVERÉNYI SÁNDOR EDE
Szent László tér, kisszínpad

20.00

SZENT LÁSZLÓ NAPOK 2018
MEGNYITÓ

Ünnepi köszöntőt mond:
D. Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere

20.15–22.00

A PADLÁS (FÉLIG MESE, FÉLIG MUSICAL)
A PANNON VÁRSZÍNHÁZ ELŐADÁSA
Szent László tér, nagyszínpad

17.00-18.00 TORPEDÓ SUPERJET KONCERT
Szent László tér, nagyszínpad
18.00-19.00 Szentmise
Szent László templom
18.00-19.00 EARLY MORNING EGYÜTTES JAZZ KONCERT
Szent László tér, kisszínpad

-1,866=20%$7

19.00-19.30

9.00–16.00 „ÉLMÉNYTÚRA”
A Kőbányai pincerendszer megtekintése idegenvezetéssel, előzetes bejelentkezés alapján! Indulás
negyedóránként a Bánya utca 35. szám alatti
bejárattól. (Meleg ruházat szükséges!) Regisztráció
2018. június 4-től a www.kvzrt.hu honlapon. Kérjük,
hogy jelentkezéskor adják meg, mikor és hány fővel
szeretnének részt venni a pincelátogatáson!

20.15-22.00

10.00-18.00 Babasátor és játszótér
Szent László tér, templomkert
10.00-16.00 Magyarok Madara Íjász Egyesület
interaktív bemutató
Szent László tér, templomkert
10.00-14.00

SZENT LÁSZLÓ NAPI FUTÁS 2018

(utcai futóverseny)
Rottenbiller park. Információ és nevezés: www.bbu.hu

10.00 és 12.30 Rendhagyó kőbányai buszos városnézés
Indulás a Kőrösitől (1105 Budapest, Szent László tér
7-14.) A program jegyára 200 Ft, mely személyesen
megvásárolható, június 11-től a Kőrösi pénztárában
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) hétköznap
15.00-19.00 óra között.
10.00–14.00 Szent László templom megtekintése
10.00–14.00 Toronyjárás idegenvezetéssel a Szent László
templomban. indulás félóránként
11.00-12.00

MALEK ANDI ÉS AZ ESZEMENT
GYEREKBANDA KONCERT
Szent László tér, nagyszínpad

Szent László tér, nagyszínpad

16.00 - 17.00 Orgonabemutató a Szent László téri templomban
Benedek András kántor vezetésével

12.00-12.30 HEINATKLANG - TAKSONYI NÉMET ZENEKAR
KONCERTJE KASSAI ZOLTÁN VEZETÉSÉVEL
Szent László tér, kisszínpad
12.30-13.15

SZELLEMI TURBÓLYUK
STAND UP COMEDY TRABARNÁVAL
Szent László tér, nagyszínpad

13.30-14.30

EGYHÁZI GÉZA
MUSICAL DALLAMOK
Szent László tér, nagyszínpad

14.30-15.00 SZABÓ-STEVE TAYLOR PÁNSÍP MŰVÉSZ
KONCERTJE
Szent László tér, kisszínpad

RIPPEL BROTHERS SHOW

15.00-16.00 TUTTA FORZA ZENEKAR KONCERTJE
Szent László tér, nagyszínpad

EDDA MŰVEK KONCERT

16:00–16:30 Térzene
Közreműködik: a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti
Honvéd Díszegység Helyőrségi Zenekara
Vezényel: Baczkó István őrnagy
Szent László tér, Szent László szobor

Szent László tér, nagyszínpad
Szent László tér, nagyszínpad

-1,869$651$3

16.30-17.00 KOSZORÚZÁS A SZENT LÁSZLÓ SZOBORNÁL

10.00-14.30 A Conti-kápolna megtekintése, idegenvezetéssel
Indulás félóránként.

9.00-10.00 Szentmise (Duna Tv közvetíti)
Szent László templom

10.00 és 12.30 Rendhagyó kőbányai buszos városnézés
Indulás a Kőrösitől (1105 Budapest, Szent László tér
7-14.) A program jegyára 200 Ft, mely személyesen
megvásárolható, június 11-től a Kőrösi pénztárában
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) hétköznap
15.00-19.00 óra között.
14.00–17.00 Szent László templom megtekintése

9.00–16.00 „ÉLMÉNYTÚRA”
A Kőbányai pincerendszer megtekintése idegenvezetéssel, előzetes bejelentkezés alapján! Indulás
negyedóránként a Bánya utca 35. szám alatti
bejárattól. (Meleg ruházat szükséges!) Regisztráció
2018. június 4-től a www.kvzrt.hu honlapon. Kérjük,
hogy jelentkezéskor adják meg, mikor és hány fővel
szeretnének részt venni a pincelátogatáson!

10.00-16.00 Toronyjárás idegenvezetéssel a Szent László
templomban. indulás félóránként

10.00-18.00 Népi kirakodó vásár
Szent László tér, templomkert

17.00-19.00

19.15-21.00

/$&,.21<+$ I 3/,1.$+= I %257(5$6= I .=0Ĩ9(665.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat I www.korosi.org

Tömegével sértik az autósok a
zöldfelületek védelméről szóló rendeletet

Fűre
állni
tilos!

10.00-16.00 Kézműves foglalkozások
Szent László tér, templomkert

DÉR HENI KONCERT

18.00-19.00 Szentmise
Szent László templom
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ÜNNEPI SZENTMISE

melyet Palya János vácszentlászlói plébános
celebrál
Elhangzik: Schubert: G-dúr mise, zenekari kísérettel
Vezényel: Varsányi István karnagy
Közreműködik: Duba Szilvia (szoprán),
Bardócz Erzsébet (alt), Viszló István (tenor),
Lettner Zsolt (basszus)
Szent László templom

KEREKES BAND KONCERT
Szent László tér, nagyszínpad

Tavaly 366 járműre került kerékbilincs Kőbányán azért, mert az
autósok zöldterületen parkoltak.
Az ilyen szabálysértések nemcsak a nemtörődöm
sofőröknek, a városnak is pénzébe kerülnek.
Ki ne bosszankodott volna már
azon, hogy autósok parkoltak frissen füvesített területen? Sajnos nem csak a forgalmas részeken rendszeres ez a
szomorú látvány – pedig Kőbányán a zöldterületek teljes védelmet élveznek.
– Közterület-felügyelőink 366
alkalommal intézkedtek tavaly
járművel zöldterületre hajtó
személlyel szemben – mondta el
Fodor János, a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője. – Előfordul, hogy a sofőrök
nem tudják, hogy ez tilos, de az
sem kizárt, hogy mások rossz
példáját követik. Pedig nemcsak az önkormányzati rendelet, a KRESZ is elég világosan
fogalmaz: parkolni az úttesten
lehet, hacsak a jelzőtáblák másra nem adnak lehetőséget.
Az ilyen tévedésért súlyos
árat kell fizetni. Maga a bírság

Nem csak zöld
a zöldterület
„Zöldterület a kerület növényzettel fedett vagy e célból kialakított, más közigazgatási területfelhasználási
egységbe nem tartozó közterülete, ideértve azt a közterületet is, amely zöldterületi funkciójú, de arról a növényzetet károsító hatások
részben vagy egészben kipusztították” – áll a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletben. Vagyis a
kopár szegélyek is zöldterületnek minősülhetnek.

moly terhelésre készül. Természetesen a kapubejárókban
megerősített az út szerkezete,
illetve azokon a szakaszokon
is, ahol a táblák kifejezetten
engedik a járdán parkolást.
De összességében a járdákban esett károk mintegy harmadrésze
az autósoknak
róható fel.

15–50 ezer forint lehet – a körülmények súlyától függően.
Valamint a kerékbilincset is fel
kell rakni – elvégre a szabálysértő nincs a helyszínen, ezért
a későbbi beazonosításhoz elengedhetetlen az eszköz használata –, aminek leszerelése további 11 500 forint. De az ilyen
szabálytalan parkolásból nemcsak a sofőrnek, bárkinek kára
származhat.
Mint Hancz Sándor, a KŐKERT Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az autósok a fű
és a bokrok mellett az elsimított talajt is tönkretehetik. A gödrökben esős
időben jobban megmarad a víz, nagyobb lesz
a sár, amit az útburkolatra hordhatnak a
szabálytalankodók.
Ez pedig balesetveszélyes. Vagyis bár a
helyreállítás az önkormányzati céget
terheli, a csúszós út
miatt bárki komoly
bajba kerülhet. De
Idén június 15-ig nevezheta tiltott parkolásnek a kőbányaiak A legszebb
konyhakertek programra. Ezból nemcsak a letarolt zöldterület miatt
zel a kerület is csatlakozik Koszármazik kár. A két
vács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármesterékerékkel járdán megálnek országos kezdeményelás is érzékeny vesztezéséhez, amelynek célja:
séget jelent a városnak.
elismerni a kertművelők
– Ha a járdaszegélytől
munkáját, s minél töb25-30 centire repedezébeket ösztönözni arra,
sek, süllyedések láthatóak,
h o gy te rm e l j e n e k
az szinte biztos, hogy az ott
maguk és családjuk
parkoló kocsiknak köszönhető
számára konyha– magyarázta Szarvasi Ákos,
kerti zöldséget,
a Kőbányai Vagyonkezelő városüzemeltetési igazgatója. –
gyümölcsöt.
A járda ugyanis nem ilyen ko-
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KERT ÉS BALKON

Fűszernövények otthon
Egyre nagyobb divat a fűszernövények
termesztése a saját kiskertben, így
nemcsak a konyhai fűszereinket bővíthetjük ily módon friss, új elemekkel, de
a többi növény védelmét is segíthetjük.
Ezek a többnyire dekoratív és illatos növények a népi gyógyászatban is régóta
ismertek, ráadásul egy kiadós zápor
vagy öntözés után egy rövid kerti séta
fantasztikus látvánnyal, illattal örvendeztet meg bennünket.
Fűszernövényeink lehetnek évelők és egynyáriak. Ültetéskor vagy magvetésnél ezt vegyük figyelembe! Ha évelő fűszernövényeket telepítünk, várhatóan évekig ugyanazon a helyen
lesznek, míg az egynyáriakat minden évben máshová vethetjük vagy palántázhatjuk. Legelterjedtebb évelő és egynyári fűszernövényeink a teljesség igénye nélkül az alábbiak:
A citromfű (Melissa) a kertből gyakorlatilag kiirthatatlan.
Jól szaporítható tőosztással és magvetéssel is. A kakukkfű
(Thymus) rendkívül kellemes illatú, népszerű növény. Kön�nyen szaporítható magvetéssel. Cserépben is kiválóan érzi
magát, így balkonra is ajánlható. Tipikus képviselője a fűszerés gyógynövényeknek, de kertünknek is dísze lehet. A lestyán (Levisticum) nagy termetével emelkedik ki az ágyásokból, ezért jól kell megválasztani a helyét. Egy családnak általában egy tő bőven elég egy évre. A gyógyászatban is alkalmazzák gyomorpanaszok kezelésére. A borsosmenta (Mentha) kb.
1 méter magasra nő, jellegzetes az illata. Edényben is jól érzi
magát, ezért teraszra is javasolt.
Egynyári fűszereink közül a bazsalikomot (Ocimum basilicum) emelném ki, amelynek az elmúlt években számtalan
változata jelent meg a piacokon. (Mintegy ötvenféle bazsalikom ismert!) Íze jellegzetes, enyhén a szegfűszegre emlékeztet. Friss salátákban, főleg paradicsommal együtt használjuk. Főzésnél az utolsó pillanatokban tegyük az ételbe. A kapor (Anethum) magvetéssel szaporítható, de várjuk meg vele,
hogy a talaj hőmérséklete legalább 15 C° legyen, különben elhúzódik a csírázása, vagy ki sem kel. A koriander (Coriandrum)
magvetéssel jól szaporítható, az illata viszont kicsit a poloskára emlékeztet. A növényt vagy nagyon kedvelik, vagy nagyon
nem szeretik. Magyarországon egynyáriként vetjük, de egyes
változatai akár –10 C° fokot is elviselnek, így a téli időszakban
is szedhetőek.
Bátran nyúljunk a fűszernövényekhez a kertben, a konyhában, valamint a gyógyászatban is. Nincs annál nagyobb öröm,
mint amikor a saját magunk által termesztett növényeket használjuk!
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és
Szakközépiskola
igazgatója

Keressük
a legszebb
konyhakerteket
A jelentkezési lapokat az Ügyfélközpontban (Állomás u. 26.),
illetve az Újhegyi Ügyfélszolgálaton (Újhegyi sétány 16.) lehet leadni. Bárki nevezhet, aki a
balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa vagy annak
megművelője. A kerteket két alkalommal tekintik meg előzetes
időpont-egyeztetés alapján, az
eredményhirdetés ez év októberében lesz.
Összesen hét kategóriában
lehet nevezni – az erkélyen kialakított, legkisebb balkon kategórián keresztül a zöldséges,

illetve gyümölcsös zártkertekig –, s a növények is szabadon
megválaszthatók. De a kertben
rendezett környezetben minimum ötféle, a balkonon pedig
öt edényben három különböző
növényt kell termeszteni. Külön előny, ha a kertművelő minél több talaj- és környezetkímélő módszert alkalmaz a gazdálkodás során.
A településeken kategóriánként az első három helyezett részesül elismerésben, és a legjobbakat a Magyarország legszebb
konyhakertje díjra is jelölik.
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Kóser és finom

A Gyömrői úti pékség ünnepélyes megnyitóján D. Kovács
Róbert polgármester felelevenítette, hogy az épület már a
múlt század elején is pékségként funkcionált. „A pékség
azon vállalkozás, ami a kenyeret, az életet jelenti, s ezért is
örülünk, hogy itt lelt otthonra a
vallási élet alapjául is szolgáló
létesítmény” – mondta. Ezt követően Oberlander Baruch és
Michoel Scharf rabbik mondtak köszöntőt, majd kiszögelték a mezüzét (díszes jelkép) a
frissen nyílt üzem ajtófélfájára.
A pékségben szünnap lévén
csak rendben sorakoztak a gépek, de a Kőbányai Hírek néhány nappal később is ellátogathatott oda, ekkor már pezsgő munka folyt. Az üzemben
több százféle termék készül,
és nemcsak tradicionális zsidó pékáruk. Kenyerek, zsömlék, kif lik mellett ugyanúgy
megtalálható a választékban
a kókuszgolyó, a kakaós csiga, a pogácsa, az aranygaluska
és a brownie, mint a flódni és a
barhesz. Az összekötő kapocs:
minden termék kóser.
De mi az a kóser? Ha modern
kifejezéssel akarnánk magyarázni a szót, azt mondhatnánk:
minőségbiztosítási rendszer.
Hiszen héber jelentése: alkalmas, megfelelő. Természetesen ez esetben vallási
követel-

Sikeres ebben a tanévben az újraindult Tanoda projekt. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyeinek növelésére indult kezdeményezést a CIKK Egyesület szervezi a kő-

Mezüze az
ajtófélfára

bányai RADAR Ifjúsági Iroda koordinálásával.
A szervezők célokat, pályaorientációs lehetőségeket kínálnak, és támogatják a fiatalokat készségeik és
képességeik kibontakoztatásában.

A kezdeményezés még 2013-ra nyúlik vissza, amikor A kő hátán is… címmel indult Tanoda program, s ennek
folytatásaként vette kezdetét a VEKOP-7.3.2-16-2016-00025. azonosítószámmal pályázati támogatásban ré-

Egyre többet tudunk
Kőbányáról
Csapatmunka

Közös
köszöntő

Győrfi László termékei az
országhatáron
túlra is eljutnak

szesített program. A projekt keretében
összesen harminc gyermek, 5–7. évfolyamos tanulók csoportos fejlesztőtréningeken, kirándulásokon vesznek
részt, hogy iskolai eredményeik javuljanak.

Verseny és ismeretterjesztés a kerület történelméről
Minősítés

ményeknek kell megfelelni. És
mint bármilyen terméknél, itt
is vannak minőségbiztosítók –
a rabbik –, ellenőrök – vallásfelügyelők –, és a „szabványról”
is jár tanúsítvány – ez a rabbinátus pecsétje (hechser).
Győrfi László nem aprózta
el: két pecsét is díszíti termékei csomagolását. A megnyitón részt vevő Oberlander Baruch a magyarországi Chábád
Lubavics közösség vezető rabbijaként biztosítja az egyiket,
a másikat a londoni Ortodox
Kedassia, ennek képviseleté
ben járt itt Scharf rabbi.
– Nyolc évvel ezelőtt jött a
pékség ötlete Oberlander rabbitól, amikor arról beszéltünk: szeretnék valamit tenni
a közösségért – mesélte Győrfi
László. – Nem volt könnyű, egy
családi ház pincéjében kezdtünk sütni, és a kezdeti nehézségek is jelentkeztek. Kicsi
volt a kapacitás, a szállítójárműből is nagyobbat kellett volna vennem.
De az igazi kihívást más jelentette. Győrfi úr a vállalkozása megkezdése előtt nem sokat konyított a dagasztáshoz,
anyaghányadhoz, sütési technológiákhoz. Így az eredetileg
közgazdász végzettségű vállalkozó visszaült az iskolapadba,
s egy OKJ-s tanfolyamon pék
és cukrász szakképesítést szerzett.
A z üzem ma
már 15 embert
foglalkoztat, akik-
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Az országban egyedülálló pékség nyílt a kerületben

Nem mindennapi üzemmel gazdagodott Kőbánya:
itt nyílt meg az ország legnagyobb kóser péksége. Így egy csapásra a kerület lett a kóser pékárugyártás fellegvára, hiszen a Semes pékség nemcsak a hazai közösségeket látja el, hanem külföldre is szállít.

A MI KŐBÁNYÁNK
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nek nem jelent problémát a kóser szabályok
betartása – vagyis fel
sem merül a veszélye,
hogy nem kóser, vagyis „tréfli” kerüljön ki
a kezeik közül. De hiába a szakértelem, a
kóser szabályok miatt
ők sem tehetnek meg
mindent.
– Az előírások szerint csak a
vallásfelügyelő, vagyis a rabbi
„meghosszabbított keze” gyújthatja be reggel a tüzet – sorolja
a kóser sütés feltételeit Győrfi László. – Természetesen
elektromos kemencékkel dolgozunk, ezért ezeket neki kell
bekapcsolni.
A kemencékkel sem ér véget a vallásfelügyelő munkája. Ellenőrzi a kóser pecséteket felhasználás előtt az alapanyagokon, ő szitálja le a lisztet, vizsgálja át a magokat – nehogy bogár kerüljön bele. De a
tojást is ő töri fel, hogy véletlenül se legyen egyikben sem
csirkeembrió. Ez azért fontos,
mert a vallást szigorúan tartó
zsidók nem ehetnek egyszerre olyan ételt, amelyben hús és
tej is van. Márpedig Győrfi úr
ez esetben is maximalista volt:
termékeit a világ legszigorúbban élő közösségei is ehetik, s
a csomagoláson a hechserek
mellett a „parve” szó is díszeleg – vagyis a termékek húsos
és tejes étkezéshez is fogyaszthatóak.
Szertartásos előírásokat –
vallástól függetlenül – azonban a munkatársak is elvégezhetnek. Ilyen a tésztaáldozat, a
„chálá”. Lényege, hogy minden
két kilónál nagyobb tésztából
felhasználás előtt egy kisebb
gombócnyit levesznek. „Ezt
ki kell dobni, vagy a zsinagógában elégetni. Ez a rész
az Örökkévalóé” – magyarázta Győrfi László.
Ha a vallásfelügyelő el
is ment munkája végeztével, a szigor nem enyhülhet. A rabbi szúrópróbaszerűen ellenőrizhet, az
üzemben pedig kamerák
rögzítik a termelés minden fázisát. De a szakértelem és fegyelem meghozta gyümölcsét: a minőségnek köszönhetően ma már a Semes látja el
itthon az összes zsidó intézmény kóser konyháját, éttermeket, de szállít Bécsbe, Pozsonyba, Győrbe, illetve volt
már érdeklődő Lengyelországból és Belgiumból is.

Séta a polgármesteri hivatalban

Idén sétával kötötte össze hagyományos helytörténeti vetélkedőjét a Kőrösi Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. Az érdeklődők akár
négyfős csapatokban is nevezhettek, ám a győzelmet egy egyéniben induló versenyző szerezte meg.
A vetélkedő a felújítás alatt álló polgármesteri hivatalban kezdődött: az
első állomáson D. Kovács Róbert kalauzolta körbe a versenyzőket. A polgármester megmutatta a műemlék épületet az újragondolt ügyfélfogadó résztől
a Zsolnay-cserépkályhával ékesített tanácstermen át az üvegtetővel lefedett
és színpaddal felszerelt belső udvarig,
ahol rendezvényeket tartanak majd. Az
épület egyik borzongató titkára is fény
derült: a mai tanácsteremben Gárdonyi
Géza írónk részvételével bő száz évvel

ezelőtt spiritiszta szeánsz is folyt. A ház
anno ugyanis nem volt középület, annak
egy részében a plébános lakott, akit az
Egri csillagok írója meglátogatott a pesti kávéház záróráját követően. A vidám
csapat a poharazgatás mellett az akkoriban divatos asztaltáncoltatással múlatta az időt.
A társaság ezt követően a római katolikus parókia épületébe indult, majd a
résztvevők a Kőrösiben Győrffy László
igazgató előadásában ismerhették meg
az intézmény elődei, így például a pol-

Sikeres sportágválasztó a Merkaptban

Borúra
derű

Százegy sportág mutatkozott
be az idén 22. alkalommal megrendezett Nagy Sportágválasztón, amelynek fényét huszonöt világ- és Európa-bajnok, illetve országos bajnokságon érmes versenyző
igyekezett emelni.
A kétnapos rendezvény első, pénteki
napját a hagyományok szerint az előre
bejelentkezett oktatási intézmények
számára tartották fenn, míg szombaton a szülőket bevonva hozhatták meg
sportágválasztó döntéseiket a gyerekek. Az idei rendezvény azonban nem
indult szerencsésen, mert az egész nap
némi megszakításokkal ömlő eső először a sátrak alá, majd a mocsárrá változott Maglódi úti sporttelepről a villamosmegállók felé terelte a nagyon
sokáig kitartóan reménykedő iskolásokat. Sokan viccesen jegyezték meg:
e napon minden sportág „vizes sporttá” vált.
Szombatra azonban megkegyelmeztek az égiek, és ragyogó napsütésben,
fehér felhőpamacsok alatt lehetett élvezni a bemutatókat és kipróbálni a
sportokat. Jöttek is sokan. A klasszikus sportágak mellett számos különlegességgel, újdonsággal lehetett találkozni. Idén először voltak itt például a hőlégballonosok, és számos újonnan divatossá vált sport is bemutatkozott, amelynek a többség talán még a
nevével is itt találkozott először.

gári és munkáskaszinó történetét. A verseny a Szent László téren folytatódott és a KÖSZI-ben
fejeződött be. A szabályok szerint a csapatoknak a helytörténeti séta egyes állomásain öt-öt kérdésre
kellett válaszolniuk, végül húsz villámkérdést kaptak. Az utolsó kérdést követően döntetlen volt az állás, így végül újabb három villámkérdés döntött.
A versenyzők nagyon felkészültek voltak, s meglepetésre nem csapat szerezte meg az első helyet, hanem dr. Mihu
László gyógyszerész.
– A feleségem sajnos nem tudott eljönni, ezért vágtam neki egyedül a versenynek – mondta lapunknak a győztes.
– Taktikusan kellett játszanom. A rossz
válaszok mindig pontlevonással jártak,
ezért én csak akkor jelentkeztem, ha
biztosan tudtam a jót. Előnyömre vált,

hogy igényeltem az idei Kőbányai Kalendáriumot, illetve hogy szinte születésem óta, hat évtizede élek a kerületben, amelynek nagyon érdekel a múltja
– árulta el a győztes, aki a kőbányai történeteket tartalmazó Kőbánya oda és
vissza című művet kapta az első helyezés mellé.
Verbai Lajos helytörténésztől, a vetélkedő szervezőjétől megtudtuk, az a benyomása, hogy az emberek évről évre tájékozottabbak Kőbánya kulturális értékeit és múltját illetően. Ezt bizonyította az idei vetélkedő is, amelyen meglepően nagy tájékozottságról tettek tanúbizonyságot a résztvevők.

HIRDETÉS

A „Kőbánya számít Rád” szociális
alapú tanulmányi ösztöndíj

pályázati felhívása

A Kőbányai Önkormányzat többéves hagyományát
folytatva ismét meghirdeti a „Kőbánya számít Rád”
szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatot.

Pályázható maximális összeg:
5 000 forint/hó (az általános iskola 5-8. évfolyamos tanulói részére),
10 000 forint/hó (a középfokú oktatási intézmény tanulói részére).
Az ösztöndíj 2018 szeptemberétől 2019 januárjáig, öt hónap időtartamra szól.

Pályázati feltételek:
a) kőbányai lakcím,
b) 71 500 forint alatti egy főre jutó jövedelem a családban,
c) a kiírásban részletesen meghatározott tanulmányi eredmények elérése.
A pályázat feltételei, benyújtásának módja, helye, határideje megtalálható
a www.kobanya.hu honlapon, ahonnan a pályázati adatlap is letölthető.
További felvilágosítás kérhető a CsesznokErzsebet@kobanya.hu
e-mail címen, valamint a +36 1 433 8144-es telefonszámon.

D
D. Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

.

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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Különlegességgel készülnek Rippelék

Az erő
velük van
A Rippel fivérek, Ferenc és Viktor világhírű artistaművészek, akik bejárták a világot, miközben tökéletesre kidolgozott felsőtestükkel csodálatot vívtak
ki a hölgyek és őszinte elismerést a férfiak körében.
A Szent László Napokon Kőbányán is fellépnek, ennek apropóján beszélgettünk Rippel Ferenccel, aki
ha az örök élet titkát nem is, az örök fittség titkát
megtalálta.
– Kőbányára egy különleges produkciót tartogatunk. Régóta dédelgetett tervünk, hogy az angyalföldi és a rákospalotai után
megnyissuk a harmadik Rippel
Brothers Mozgásművészeti Akadémiát, mégpedig Kőbányán,
ahol találtunk is egy megfelelő
helyet hozzá a Sibrik Miklós utcai általános iskolában. Ennek
apropójaként olyan harmincperces előadással lépünk színpadra,
amelyben szerepelnek artistanövendékeink is.
– Hány évesek jelentkezhetnek majd az akadémiára?
– Iskolánkban nincsenek korosztályok. Persze sok a fiatal, de
volt olyan nagymama, aki nálunk tanult meg szaltózni, mert
ez szerepelt a bakancslistáján. És van egy középkorú férficsapatunk is,
akik egyszerűen unják már az izzadságszagú edzőtermeket,
de jó alakot akartak,
ezért kerültek hozzánk. Az akrobatikától a
zsonglőrködésen
keresztül
az eg yensúlyozásig
mindent tanítunk, ami
ehhez a művészeti ághoz
tartozik.

– Miután testvérével bejárta a
világot, és artistaművészként
szinte mindent elért, egy kitérőt tett a testépítés felé, ahol
szintén sikereket ért el. Ez
hogy jött?
– Úgy kezdődött, hogy miután
felszedtem pár kilót, áttértem
az egészséges életmódra és a
ketogén diétára, amitől olyan�nyira átalakult a testem, hogy
a testépítő edzők elkezdtek kapacitálni, hogy induljak body
building versenyen. Két hónap
felkészülés után beneveztem a
magyar bajnokságra és elhoztam a bajnoki címet, utána meghívtak az Európa-bajnokságra,
ahol nagyon kemény mezőnyben a hatodik lettem.
Meghív ta k Bakuba is az olimpiai játékokra,
amely egy teljesen doppingszűrt verseny,
ott bronzérmet szereztem.
– Pedig ebben a sportágban sokan szednek különféle tiltott
szereket.
Ez nem zavarta?
– Éppen azért
hagytam
abba a
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Unokákat és nagymamákat is vár kőbányai koncertjére a legendás rockbanda

Nemzedékek Eddája
Az Edda Művek, Pataky Attilával az élén, a
magyar rockzene fénykorának egyik ikonikus együttese. Zenéjükön nemzedékek nőttek fel, a mai negyvenesek–ötvenesek máig
kívülről tudják a harminc évvel ezelőtt született számok szövegeit, dallamát. Bár a
csapat tagjai Pataky kivételével időközben
cserélődtek, az Edda máig úgy hordozza múltja örökségét, hogy közben képes a folyamatos megújulásra is. Pataky csapata 44 évvel és 33 lemezzel a
háta mögött idén hatvan koncertet ad,
köztük egyet Kőbányán, a Szent László Napokon.

versenyzést, mert nem akartam beszállni a hogyan cselezzük ki a doppingellenőröket
című össznépi játékba. Én sosem szedtem semmit, nálam ez
elvi kérdés. Inkább kivárok tíztizenöt évet, majd akkor állok
vissza a versenybe, talán addigra lecseng a mostani divat, és
mindenki természetes módon
a testet és az egészséget helyezi majd előtérbe.
– Tizenöt év múlva hatvanhárom lesz. Elég optimistán
hangzik, hogy versenyezni
fog…
– Egyáltalán nem, egyrészt
mert a senior kategóriában is
olyan testű versenyzőket láttam, hogy leesett az állam. Másrészt meggyőződésem, hogy az
általam gyakorolt tudatos táplálkozás, életmód és testedzés
mellett még nagyon sokáig a topon leszek. Ne feledjük, testünk
százötven évre lett hitelesítve, és
csak rajtunk múlik, hogy rossz
szokásainkkal, helytelen életformánkkal ebből mennyit pazarolunk el.

– Elképesztő mennyiségű koncertetek lesz idén. A fővárosi arénás nagy koncertektől kezdve a legkisebb erdélyi falusi
fellépéssel bezárólag rengeteget vállaltok. Lehet ezt bírni
szuflával?
– Az a dolgunk, hogy szórakoztassunk, és ez nem önzetlen dolog,
bennünket is örömmel tölt el. Külön szerencse, hogy nekünk nem
mások számait kell játszani, hanem a sajátjainkat, azokra kíváncsi
a közönség. Nem akarok patetikus lenni,
de úgy érzem,
a dalainkkal

boldogságot adunk és kapunk, ez arany-, platina- vagy gyémántlea lényege 44 év után is a létezé- mez, úgyhogy az Eddát ez a jelensünknek.
ség kevésbé érinti. A nemrég meg– Ennyi év alatt volt egy-két nem- jelent dupla albumunk is platinalezedékváltás a közönség soraiban. mez lett, pedig csak a MOL-kutaknál kapható. Az, hogy sokat
Ezt nem kis dolog túlélni! Kevekoncertezünk, kizárólag
seknek, szinte csak a Deep
azért van, mert szeretPurple és Uriah Heep
csinálni, ez az élenagyságrendű bandákAkik 1974-ben jük
tünk, el sem tudom
nak szokott sikerülni.
csápoltak,
– Szerintem legalább
képzelni másképp.
ma
már az
három-négy nem– Az idei szezonunokáikkal
zedékváltás történt,
ra tervezett hatvan
koncertre hogyan kémert akik 1974-ben trajönnek
szültök? Mindegyiken
pézfarmerben csápoltak,
ma már nem ritkán az unougyanaz lesz a műsor?
káikkal jönnek. Szinte csa– A nyári turnénak van egy
ládi program lettünk. A napokban műsorváza, ez nagyjából húsz
az egyik vidéki koncer- szám. Mivel azonban a fiúkkal legtünkre Bajáról érkezett alább 150 számot tudunk bármiegy buszos csapat, az öt- kor eljátszani, gyakran előfordul
éves kissráctól a hetven- a műsor hevében, hogy úgy éréves hölgyig mindenféle zem, akkor és ott valamelyik előre
korosztály. Együtt élvez- nem tervezett számot kell eljátszaték az Edda muzsikáját, nunk. Tudniillik figyelem a közöngyönyörű volt.
ség rezdüléseit, és frontemberként
– Sok rockzenész azt eldönthetem, mint játszunk. Ez az
mondja, azért is szükség- egyik privilégiumom. Ez a pillanat
szerű sok koncertet vál- varázsa alakítja a koncertet, ettől
lalni, mert a CD-eladások izgalmas az élőzene.
visszaestek, az együtte– És persze ti csak élőben nyomjáseknek már nem a jog- tok, semmi kamu, semmi előre feldíjak, hanem a kon- vett dolog.
certek jelentik a fő
– Naná, egy rockzenekart az
hiteltelenné tenne. Mi visszük
bevételi forrást.
– Nekünk még ez- a belső cuccot, mindent, ami a
zel együtt is min- színpadon van a hangszerekd e n a l b u m u n k től a háttérvetítésen át a keverő-

ig, a hangosítást és a fénytechnikát
pedig a rendezvények teszik hozzá.
Manapság már nincs ezzel baj, mi
mindig megmondjuk a szervezőknek, hogy mi kell ahhoz, hogy jól
szóljon, ők pedig megrendelik valamelyik hangosítással foglalkozó
profi cégtől. Ez így lesz Kőbányán is.
– A 44 év során gondolom nem
egy-kétszer léptél fel Kőbányán.
Vannak emlékeid?
– Ajaj, de még mennyi! Főleg abból az időből, amikor a Csajkovszkij-parkban voltak a bulijaink, sokszor együtt a P. Mobillal, Ricsével,
Hobóval, na, akkor aztán volt készültség… Jó érzés visszagondolni azokra az izgalmas, ifjonti lázadó évekre.
– Az ex-HBB-s Póka, Tátrai és Deák
Bill neve szinte összeolvadt Kőbányával, zenészsulit is itt működtetnek. Velük milyen a kapcsolatod?
– Nagyon jó cimborák mind, nagyon szeretem őket. Egon kiváló
muzsikus, mindent tud a zenéről,
egyedül talán balett-táncosnak
nem lenne jó.
– Mondjuk annak talán te sem…
– Hát, én azért próbálkozom
vele…

PROGRAMAJÁNLÓ

Közös ünnep, közös ének

60 éves
zenetagozat

Meiszter Kálmán munkái újra
láthatóak a Kőrösiben

Az örök festő
örök alkotásai
Élj úgy, mintha örökké élnél címmel nyílt
meg Meiszter Kálmán festőművész kiállítása a Kőrösiben. A kerület 93 éves díszpolgárának mintegy hat évtizednyi alkotói munkásságát felölelő tárlatát D. Kovács Róbert polgármester nyitotta
meg, méltatva a művész pozitív életfelfogását, élettapasztalatát és bölcsességét.
„Kálmán bácsi mögött hihetetlenül gazdag életút áll. Hiszen volt fűszeres, fémöntő,
hegesztő, mérlegkészítő,
szabóinas és sörfőző is.
Ő a mi egyszemélyes
civil mozgalmunk,
aki tanít minket
a képein, ver-

sein keresztül”, fogalmazott a polgármester.
A jelenlévők Fábry Menta, a Kiben van
az X? ifjúsági tehetségkutató versenyzőjének előadásában az örök festő – ahogy
egy régi barát, dr. Losonci Miklós művészettörténész nevezte – három versét is
meghallgatták, és felidézték Kálmán bácsi legendás „kerti partijait”, amelyek célja mindig az volt: összehozni az embereket. Ezeken a partikon Meiszter Kálmán
rendre tombolákat tartott, amelyekkel
mindenki rajzokat, festményeket nyert,
a befolyt összeget pedig a házigazda jótékony célra fordította.
A több tucat munka június 19-ig látogatható hétfő kivételével 14 és 19 óra között, szombaton 10 és 14 óra között.

Régi barátság:
Kálmán bácsi
kiállítását
D. Kovács Róbert
nyitotta meg

Jubileumot ünnepelt a végéhez közeledő tanévben a Kőbányai Szent László Általános Iskola – egy időben a Pataki István tér 1. sz. Általános Iskola –, amelynek ének-zene tagozata
1957 őszén kezdte meg működését. Tavaly novemberben öregdiák-találkozón emlékeztek az egykori tanulók és tanáraik, a
Mindenki Templomában pedig az iskola jelenlegi kórusai mellett az öregdiákok énekkara is fellépett a karácsonyi hangversenyen. Az ünnepi év május 11-én zárult a Kőbányai Kőrösi Csoma
Sándor Kulturális Központban, ahol nagyszabású gálaműsorral
emlékeztek az elmúlt 60 évre.
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Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, hogy írják meg azt a népmesét, vagy az óvó nénik saját „költésű” meséjét, amit az oda járó
gyerekek a legjobban szeretnek. Most a Tündérkert Óvoda küldte el nekünk a gyerekek kedvenc meséjét, amelyet Farkas Margit óvodapedagógus írt, az illusztrációt pedig Kocsis Katalin Kitti készítette.

Barátság

A megfejtés Szent László királyról szóló érdekességet rejt.
HIRDETÉS

SZUDOKU

Töltse ki az
ábrákat 1-től
9-ig terjedő
egész számokkal úgy,
hogy az ös�szes sorban, oszlopban minden
szám csak
egyszer szerepeljen.

Volt egyszer, régen volt, de igaz volt, hogy
volt nekem egy Citrom nevű, csíkos hátú
cicám. Olyan ügyes volt, mint egy akrobata. A legvékonyabb kerítésen is végig tudott sétálni, és a ház tetőtéri szobájába ki-be járkált az ablakon keresztül. Nagyon szeretett vadászni. A fürge
gyíkok nem voltak elég fürgék, ha észrevette őket. Sok-sok gyíkfarok maradt a
tappancsa alatt, amikor el akarta kapni
őket. A madarak sem érezhették magukat biztonságban az alacsonyabb fákon,
bokrokon, mert az én macskám olyan
ügyesen sétált a kerítés tetején, hogy
majdnem elérte őket.
Egy nyári, meleg éjszakán, a nyitott
tetőtéri ablakon át Citrom cica beugrott a hálószobámba, és furcsa hangokat adott ki. A kislámpa fényében csak
azt láttam, hogy két mellső tappancsa
között egy szürke szőrgombóc mocorog, és neki nyávog érdes hangon. Közelebb mentem, hogy lássam, mi történik.
Amint abbahagyta a mozgást a kis állat,
Citrom cica széttárta a mancsait. Egy
szürke színű, fekete szemű, félénken remegő kisegér ugrott ki hirtelen az ölelésből. Pillanatok alatt felmérte a helyzetét: a macska felé nem mehet, mert
újra gúzsba köti; felém nem szaladhat,
mert elkaphatom; akkor irány a lépcső,
lefelé a földszintre.
A nagy vadász nem hagyta annyiban!
Gyerünk utána! Hangos nyávogással rohant lefelé, én pedig döbbenten szaladtam utána. Nehogy már egy egér költözzön be a házunkba! A nagy zajra az egész
család összefutott a nappaliban.
Mire én is leértem, a kisegér már elbújt egy nagyobb virágcserép mögé. A
cica mozdulatlanul várta, hogy előjöjjön. Pár másodperc múlva elfogyott
a türelme. Mivel nem látta, hol van a
zsákmány, hol az egyik, hol a másik
mancsát dugta be a cserép mögé. Na, ez
hatásos volt.
Az egérke óvatosan kidugta a fejét, a
macska pedig odakapott, de nem érte
el. Ekkor a kis rágcsáló óvatosan a másik oldalon próbált „egérutat” nyerni.
A mi vadászunk utána! Az ijedt kisegér
olyan gyorsan szedte apró lábait, hogy
a macska nem érte utol azonnal. Igazi
macska-egér fogócska kezdődött a szobában. Olyan volt, mint a Tom és Jerry
rajzfilmekben. Amikor már éppen elérte volna a macskakarom, a kisegér mindig talált valami menedéket. Bebújt az
ágy alá, a szekrények mögé, a fotel alá, a
virágcserepek közé. Egyszer csak a cica
megállt, leült hátsó lábaira és élvezettel
nyalogatta tappancsait. Azt hittem, feladta, és gondolom, az egérke is így okos-

IMPRESSZUM
Felelős kiadó: Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat, Kovács Róbert
polgármester ● 1102 Budapest, Szent László tér 29. 1475 Budapest, Pf. 35. ● Szerkeszti:
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● Korrektúra: Cseri Mária
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Melyik a mókus igazi árnyéka?

kodott. Nagyon lassan kidugta a fejecskéjét a rejtekhelyéről, és mivel nem látta
a lesben álló ellenfelét, megpróbált menekülni. A cica pedig csak erre várt. Hatalmasat ugrott, és az egér eltűnt alatta.
Akkor Citrom óvatosan bedugta a fejét
a hasa alá, és szájában a zsákmánnyal
felállt. Ezután büszkén járt körbe a szobában, mintha azt akarta volna mondani nekünk: „Látjátok, milyen ügyes vagyok?! Meghálálom nektek a sok finomságot, amivel tápláltok!”
Két kör után egyszer csak újra elengedte. Az egérke most mozdulni se mert.
Farkasszemet nézett a cicával dermedten. Na most mi lesz? A macska unta
meg hamarabb. Egyik mancsával lefogta
az egér farkincáját, a másikkal pedig finoman pofozni kezdte az orrát. Ezt már
nem hagyta az egér. Hirtelen kihúzta a
farkát a szorításból, és felszaladt a lépcsőn. Macskám és a családunk utána.
A hálószobában ismét elkezdődött
a Tom és Jerry-kergetőzés. Szekrény
alatt, ágy tetején, székek között loholt a
kisegér, követte a macska, míg végül újra
elkapta ügyesen a kis rágcsálót. A szájában ismét büszkén körbehordozta előttünk, megmutatta nekünk, milyen ügyes
vadász.
Ezután szájában az egérrel kiugrott az
ablakon, lemászott az udvarra. Figyeltem az ablakon, mi történik. A cica le-

ült egy bokor tövében, lassan kinyitotta
a száját, és mint aki jól végezte a dolgát,
elengedte a remegő egérkét. A kis állat
most nem akart elszaladni, hanem leült
ő is. A macska kényelmesen nyalogatni kezdte tappancsait, majd kicsit meg-

paskolta az egérke orrát, felállt és elindult hazafelé.
Megértettem végre a cicámat: igazából nem is akarta ő megenni az egeret,
hiszen barátok, csak megmutatta a gazdáinak, hogy milyen ügyes vadász.
HIRDETÉS
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Felemás rekord az Óhegy parkban
A futók létszámát tekintve sikerült a rekorddöntés az Óhegy
parkban, de a két óra alatt
egyénileg teljesített távok ös�szessége elmaradt a tavalyitól
– talán a kánikulai forróság
miatt. Április 29-én negyedszer gyűltek össze a futás szerelmesei a rekortán mellett,
hogy túlszárnyalják a 2017es eredményeket – akkor 394
sportoló 4118 kilométert telje-

401 futó
indult a
kétórás
versenyen

sített. Idén a 401 indulónak ez
nem sikerült: 3660 kilométer
lett az össztáv.
Az viszont örömteli, hogy
minden korosztályból nagyon
sokan indultak, már csak azért
is, mert az OHP-beli kétórás futás-rekordkísérlet része a Mozdulj Kőbánya! programsorozatnak. Aki a Kőbányai Önkormányzat által szervezett minden programon elindul idén, az

Együtt sportoltak fogyatékkal élők és ép társaik

Egyenlő esélyek
a sportpályán
A Mozdulj Kőbánya! rendezvénysorozat különleges eseménye volt az esélyegyenlőség napja, amelyet először rendeztek meg a Kocsis Sándor Sportközpontban.
A május 5-ei rendezvény bebizonyította, hogy a sport a különböző jellegű és súlyú fogyatékkal élő emberek számára is egyaránt lehetséges,
bizonyos sportágakat illetően akár együtt az ép társakkal
is. A Kocsis Sándor Sportközpontnak kifejezetten a profiljába tartoznak a különféle mozgássérült-sportágak, amelyekhez az eseményt fővédnökként megnyitó Szekeres
Pál miniszteri biztos, Osváth
Richárd és Hajmási Éva vívóparalimpikonjaink, valamint
a Törekvés ülőröplabdázói is
igyekeztek kedvet csinálni.
A megjelent sportolni vágyók többek között a Forgácska SE, a Stílus SE, a KISE,
az FTC, a Törekvés SE mezét
viselve vettek részt a számos
mozgáslehetőséget kínáló
versenyszámokban. Volt a
sportkínálatban ülőröplabda,
villámtorna, kerekes székes
kosárlabda, ergométeres teljesítménymérés, kerekes�székes asztalitenisz, szivacskézilabda Down-szindrómás
sportolók vegyes csapataival,
de párhuzamosan folyt a párbajtőr-vívók országos bajnoki fordulója, valamint a nap
záróeseményeként bemutatták tudásukat az FTC női futballistái is.
– A sérült embert nem segíteni kell, hanem megpróbálni vele együtt élni, és igyekezni őt bevonni azokba a
sporttevékenységekbe, amelyek nekünk, épeknek is örömet szereznek – mondotta
érdeklődésünkre Nagy István, a sportközpont igazgatója. A sportközpont célja ép-

Váltófutás

Röplabda ülve

pen ezért az, hogy a mozgás
legyen mindenki számára elérhető. Az esélyegyenlőség
napja sem előzmény nélküli,
hiszen a testnevelőtanároknak és diákoknak korábban már szerveztek érzékenyítő programokat. Ezúttal a szélesebb közönséghez
szólnak, bemutatva „az együttélés
tudományát”, felhívva a figyelmet
arra, hogy a sport
nemcsak a teljesítmények versenyéről szól, sokszor fontosabb a közösségépítő, jellemformáló szerepe.
S ze ke r e s Pá l
olimpiai bronzérmes, háromszoros paralimpiai bajnok
tőr- és kardvívó mindezt
úgy foglalta ös�sze: „A fogyatékosságra azt mondják,
hogy valaminek az
állandó hiánya, mi
pedig ma megmutatjuk, hogy semmilyen hiány nincs, hanem vannak

olyan képességeink,
melyekben esetleg jobbak vagyunk, mint
az átlag.”

itt a harmadik pecsétet gyűjthette be a füzetébe.
A legtöbb kört Makai Viktória
(16 kör, 22,4 kilométer) és Zabari János (19 kör, 26,6 kilométer)
tette meg, a legifjabb, babakocsis
induló a 9 hónapos Seres Ádám
volt, akivel édesanyja futotta végig az 1400 méteres pályát, míg
a legidősebb résztvevő, a 84 éves
Buncsik János két kört is lekocogott, ha már elindult.

Bronzérmes
U12-esek

Várakozáson felül teljesítettek a Zsíros Akadémia Kőbánya 12 év alatti kosarasai: a fiúk
bronzérmet szereztek a Zsíros
Tibor Kupán. A Kőbányai Önkormányzat által is támogatott
háromnapos versenyen óriási
csatákat vívtak a csapatok, hiszen a Zsíros Tibor Kosárlabda
Csarnokban a korosztály legjobbjai gyűltek össze. A kőbányai srácok végül három győzelemmel lettek harmadikok, így
a Soproni Sportiskolát, a Rátgéber Akadémia Pécset és a Debreceni KA-t is maguk mögé utasították. A kupát a Zalakerámia
ZTE KK nyerte, míg az ezüst a
Kecskemét-SZEDEÁK együtteséhez került. A kőbányaiak
legjobbja Márkus Balázs lett.

Pontosítás

A Kőbányai Hírek XXVIII/5.
számában (2018. május) az óvodai dolgozók sportvetélkedőjéről szóló írásunkban tévesen
szerepelt a nyertes óvoda neve: a
sportversenyt a Kőbányai Csodafa Óvoda nyerte, őket követte az
élen a Mászóka és a Gesztenye Óvoda csapata.

Egyre népszerűbb
a streetball
Nyolcvan csapat, három-négyszáz játékos vett részt az idei
Streetballfesztiválon a Sportligetben, amit immár a 24. alkalommal rendeztek meg. A május végi szezonnyitó eseményt az
ország kilenc-tíz pontján követik hasonlók. A kőbányai versenyen számos ismert kosárlabdacsapat, köztük a kőbányai Darazsak is megmérkőzött, a bajnokság korosztályonként folyt.

