
Erős kőbányai csapat az olimpián

A kerületet ünnepeltük a Szent 
László Napok alkalmából. Idén 
harmincnégyen vehettek át dí-
jat a kerületért végzett mun-
kájuk elismeréseként. A Szent 
László téren és Kőbánya több 
pontján pedig három napon 
át rengeteg színes program-
mal készült az önkormány-
zat. A 120 éves polgármesteri 
hivatal épületét „civilben” ott 
dolgozó, önkéntes idegenve-
zetők mutatták be, fel lehetett 
menni a Szent László-temp-
lom tornyába, élménytúrán 
lehetett végigjárni Kőbánya 
egyedülálló pincerendszerét, 
rendhagyó autóbuszos város-
nézésen mutatták be a kerület 
nevezetességeit, de volt lovas 
sétakocsikázás, Szent László 
király idejét idéző lovagi be-
mutató és bajvívás, tűzugrás, 
rengeteg zene, tánc. Idén elő-
ször rendeztek főzőversenyt, 
ahol sörrel készült ételekkel 
lehetett nevezni. 

Írásunk a 10. oldalon

Szalainé Tímár Szilvia 
imádja a munkáját

Török Ádám gyakori 
vendég nálunk

6.
oldal

9.
oldal

Kőbányát ünnepeltük

Segítség a tanévkezdéshezKözelebb egy álomhoz

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti  havilapja

KŐBÁNYAI HÍREK

A kerületben élő általános és középiskolás tanulók is 5-5 ezer forintos tanév-
kezdési támogatást kapnak a Kőbányai Önkormányzattól. Az általános isko-
lások szülei az ebédbefizetéskor kapják meg az Erzsébet-utalványt, a közép-
iskolások, valamint a nem kőbányai általános iskolák diákjai augusztus 29. és 
szeptember 9. között vehetik át a támogatást a polgármesteri hivatalban.

Részletek a 3. oldalon

Megtette az első lépéseket a képviselő-testület a kerület két szégyenfoltjának felszámolá-
sa érdekében: végre megkezdődhetnek a tárgyalások arról, hogy a Mázsa téri üres telek 
és a Liget téri volt szolgáltatóház az önkormányzat tulajdonába kerülhessen. Az elmúlt 
években Kovács Róbert polgármester, dr. György István, Budapest főváros kormánymeg-
bízottja és Révész Máriusz, kőbányai országgyűlési képviselő közösen dolgozott azért, hogy 
megszűnhessenek az áldatlan állapotok. Ha megszületnek a megállapodások, a két terü-
let fejlesztéséről már nem csak álmodozhat Kőbánya.

Részletek a 2. oldalon 

Csodás emlékek kötik ide

4–5.
oldal

HAVILAP  

XXVI/8. szám  

2016. augusztus

Kőbányai az Év védőnője
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„Hosszú út áll még előttünk” – kommentálta 
lapunknak Kovács Róbert a képviselő-testület 
júliusi, rendkívüli ülésén született döntéseket. 
A polgármester hangsúlyozta: bár az önkor-
mányzat felhatalmazást kapott arra, hogy 
visszavásárolja a 2004-ben regnáló szocialis-
ta városvezetés által eladott Mázsa téri ingat-
lanokat, illetve, hogy megvegye a Liget téri 
volt szolgáltatóház magántulajdonú területe-
it, ez még nem garancia arra, hogy az adásvé-
teli szerződések létre is tudnak jönni. „2010 
óta, amióta polgármester vagyok, próbálunk 
dűlőre jutni ezekben az ügyekben. Bár most 
valóban jelentős lépéseket tettünk a leromlott 
állapotú ingatlanok kerületi tulajdonba véte-
léért, csak akkor dőlhetünk hátra, ha ráütjük 
a pecsétet a papírokra, és ehhez bizony a 
másik félre is szükség van mindkét esetben” 
– fogalmazott Kovács Róbert. 

Emlékezetes: a Mázsa téren valaha piac 
működött, de azt a kerület korábbi vezetése 
megszüntette, a területet pedig eladta. A ter-
vek szerint a 3 hektáros telken egy ingatlan-
fejlesztő konzorcium 2010–11-re felhúzott 
volna egy bevásárlóközpontot, egy lakótor-
nyot, egy irodaházat, valamint egy hatalmas 
parkolót. A Kőbánya Kapuja beruházás építé-
se azonban nagyon hamar félbeszakadt, bár 
közműfejlesztés történt a területen. A tulaj-
donos el akarja adni az ingatlant, az önkor-
mányzat pedig többször is tárgyalt már a 
megvételről – eddig eredmény nélkül. 

Az előrelépést az jelenti a Mázsa tér ügyé-
ben, hogy a kormány hozzájárult a kerület 
hitelfelvételéhez. A képviselő-testület felha-
talmazásával pedig a polgármester elkezdhet 
tárgyalni a bankokkal a legkedvezőbb konst-
rukció kiválasztásáról, illetve az adásvételi 
szerződés megkötéséről az eladóval. A csak-
nem 1,8 milliárd forintos vételár fedezetére 
86 millió forintos önrészt biztosít a kerület, a 
többit hitelből fedezik. 

AKTUÁLIS

Történelmi jelentőségű döntések születtek a képviselő-testület 
rendkívüli, júliusi ülésén. Ezeknek köszönhetően jelentős aka-
dály hárult el a fejlődő Kőbánya két szégyenfoltjának számító 
ingatlan, a Mázsa téri üres terület és a Liget téri volt szolgálta-
tóház sorsának rendezése elől. 

Jelentős előrelépés a Mázsa 
és a Liget tér ügyében

Van még feladat
Kovács Róbert szerint az önkormányzat, dr. György István budapesti kormány-
megbízott és Révész Máriusz országgyűlési képviselő hosszú évek óta tartó sike-
res együttműködésének köszönhetően jutott el idáig Kőbánya. „Igazi csapatmun-
ka volt, amely természetesen folytatódik, hiszen hosszú út áll még előttünk” – 
jegyezte meg a polgármester, hozzátéve, hogy rengeteg más ügy is van, amiért 
harcolnak. „Már a polgármesteri programomban is számba vettem azokat a 
problémákat, amelyeknek a megoldása nem az önkormányzatunk kezében van. 
Azt ígértem, hogy minden lehetséges módon közbenjárunk ezen ügyek előmoz-
dítása érdekében. Ilyen a Mázsa tér mellett például a MÁV-telep sorsának rende-
zése, amellyel szintén több évtizedes probléma végére kerülhet hamarosan pont 
(erről a 8. oldalon olvashatnak bővebben – a szerk.). A Népliget fejlesztésének 
kérdése is régóta húzódik, ebben együttműködünk a fővárossal. Az egészségház-
ról sem feledkeztünk meg, itt is van előrelépés, de még nagyon az elején tart a 
folyamat. Remélem, hogy néhány hónap múlva már tudok részletekről beszélni” 
– mondta Kovács Róbert.

Kitörni a patthelyzetből
A képviselő-testület másik, szin-
tén történelmi jelentőségű dön-
tésével felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a Kápolna utca 2. 
szám alatti szolgáltatóház ma-
gántulajdonú albetéteinek meg-
vásárlásával kapcsolatos intéz-
kedéseket megtegye, és az adás-
vételi szerződést megkösse. 
A  korábban üzleteknek helyet 
adó ingatlanban ma már csak 
egy borozó működik, amelynek 
megvásárlásával a kerület végre 
rendezni tudja a tarthatatlan ál-
lapotokat. A tulajdonos 80 millió 
forintot kért – ez magasabb, mint 
a piaci érték, vagyis az érték-
becslés várható eredménye, 
azonban az önkormányzat sze-
rint már nem lehet tovább halo-
gatni a probléma megoldását. 
Ugyanakkor az adásvétel bonyo-
lult jogi háttere miatt a szolgál-
tatóház esetében sem lehet még 
biztosat mondani a megállapo-
dás időpontjáról – már ha való-
ban sikerül most kimozdítani a 
holtpontról az ügyet.

„Kőbányának, a kőbányaiaknak 
messzemenő érdeke, hogy az in-
gatlan a tulajdonukba kerüljön. 
Mérlegelnünk kellett, hogy mi a 
fontosabb: mielőbb megszüntetni 
a már egy évtizede méltatlan 
helyzetet és hasznosítani az épü-
letet, vagy újabb éveket eltölteni 

patthelyzetben, és várni, hogy to-
vább romoljon az ingatlan állaga, 
aztán pedig még többet kelljen 
rákölteni” – ismertette a dilem-
mát a polgármester. Kovács Ró-
bert szerint Kőbánya városkapu-
jának meg kell változnia. „Elin-
dulhat a tűzoltólaktanya felújítá-
sa, hamarosan kezdődik a Kápol-

na utca megújítása, a közelben a 
kormányhivatal átépült. Teljesen 
más kép jellemezné ezt a terüle-
tet, ha a szolgáltatóház is meg 
tudna újulni, ami a városrész fel-
értékelődéséhez is vezetne” – 
tette hozzá a polgármester, aki 
reméli, hogy végre sikerül meg-
egyezni a tulajdonossal. 
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Valamennyi kőbányai tanuló 
számíthat idén is az ön
kormányzatra, a kerületnek 
ugyan is fontosak a családok és 
most is szeretnék könnyebbé 
tenni az iskolakezdést. Ehhez 
biztosítja a tanévkezdési támo
gatást, amellyel a szeptemberi 
anyagi terheket szeretné csök
kenteni. Mind az általános is
kolások, mind a középiskolá
sok 5 ezer forint értékű Erzsé
betutalványt kapnak.  

A támogatás feltétele, hogy 
a gyermek augusztus 1jén X. 
kerületi lakcímmel rendelkez
zen. Az önkormányzat által 
működtetett általános iskolá
ba járó gyermekek törvényes 
képviselője az ebédbefizetés
sel egyidejűleg, a lakcímkártya 
bemutatásával kapja meg az 
utalványt. A középiskolások, 
valamint a kerületen kívüli 
vagy nem az önkormányzat 
által működtetett általános is
kolák diákjai augusztus 29. és 
szeptember 9. között vehetik 
át a támogatást a Polgármes
teri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
lakcímkártya és iskolalátoga
tási igazolás bemutatásával.

Az ügyfélszolgálat (1102 Bu
dapest, Szent László tér 2–4.) 
nyitva tartása:

Hétfő: 8.00–17.30
Kedd: 8.00–15.30 
Szerda: 8.00–16.00
Csütörtök: 8.00–15.30
Péntek: 8.00–13.00

AKTUÁLIS

Kedves Kőbányaiak! 

Bár a nyár a kikapcsolódás és a 
pihenés időszaka, az élet nem 

állhat meg Kőbányán sem. Az 
önkormányzat már készül a 
szeptemberre! Igazán nem 
akarok ünneprontó lenni, de az 
iskola és óvodakezdésre, az 

őszi teendők előkészítésére már 
most gondolnunk kell. Önkor

mányzatunk az idén is jelentős részt 
kíván vállalni abban, hogy a családok ter
heit csökkentsük. Minden Kőbányán élő 
általános és középiskolás tanuló tanévkez
dését támogatjuk 55 ezer forintos Erzsé
betutalvánnyal. A bölcsődések, óvodások 
és iskolások részére pedig biztosítjuk a 
tisztasági csomagot, átvállalva ezt a ki
adást a szülőktől. 

Különös figyelmet fordítunk a gyerme
kekre, ezért folyamatosan keressük azokat 
a lehetőségeket, amelyekkel segíthetjük a 
családokat. Az ingyenes étkeztetés biztosí
tását – a rászoruló gyerekeknek nyári 
szünidő alatt is –, a bölcsődék, óvodák, is
kolák felújítását, a napközis nyári táborok 
támogatását évek óta alapvető kötelessé
gének tekinti az önkormányzat. De vannak 
más, hasonlóan fontos céljaink. Az egész
ség megőrzése is ilyen. Önkormányzatunk 
kiemelten támogatja a veszélyes, eseten
ként halálos betegségeket megelőző, 
korszerű védőoltásokat. Ezeknek a sok 
tízezer forintos, sőt akár a százezer forintot 
is elérő védőoltásoknak a költségét Kőbá
nya csaknem teljes egészében – rászorulók 
esetében 100 százalékban – átvállalja a 
családoktól annak érdekében, hogy az itt 
élő gyermekekből egészséges felnőttek 
válhassanak.

Kőbánya tovább fejlődik: önkormányza
tunk nyári útfelújítási programja keretében 
felújítjuk a Halom köz, a Szárnyas utca, 
valamint az Újhegyi lakótelep belső útháló
zatát érintő Bányató, Lenfonó és Szövőszék 
utcák burkolatát. 

Szeretettel várom Önöket, minden ked
ves érdeklődőt augusztusi rendez vé nyeink
re: 19én 10 órára a Szent Istvánnapi ün
nep ségre, majd 14 órától a Blues Fesztivál
ra, augusztus utolsó hétvégéjén pedig a 
Rendvédelmi Napra és a Vegetáriánus 
Fesztiválra. 

További jó pihenést és kellemes kikap
csolódást kívánok mindenkinek a nyár 
hátralévő heteire! 

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kovács Róbert 
Kőbánya polgármestere

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

A LÉPCSŐHÁZI KAMERA SEGÍTETT 
A Népliget bokrai között, sokkos állapotban 
találtak meg kutyasétáltatók egy 86 éves 
tiszafüredi asszonyt, mellette a táskája, kö
rülötte az iratai szanaszét hevertek. A lát
hatóan bántalmazott idős nőt először ki 
sem tudták hallgatni, akkora trauma érte, 
majd kiderült, hogy lakáskulcsát és minden 
értékét elvitték, brutálisan meg is verték. 
Eközben budapesti lakásában élő déduno
kája értesítette a rendőrséget, hogy valaki 
kulccsal be akart menni hozzá. A lépcsőhá
zi kamerák rögzítették az esetet, így felvétel 
is volt a fiatalemberről, akinél a lopott kul
csok voltak. A X. kerületi kapitányság rend
őre kerékpározás közben felismerte az el
követőt, feltartóztatta és értesítette kollé
gáit, akik elfogták a büntetett előéletű tet
test. Két tettestársát, egy férfit és egy nőt 
még keresik.  

RendőRségi HíRek

Segítség 
a tanévkezdéshez

Idén is óriási kedvezménnyel igényelhető a 
fiúgyermekeknek a humán papillomavírus el
leni védőoltás. A vírus (felnőttkorban) szexuá
lis úton terjed és nemi szervi szemölcsöt, 
nőknél pedig méhnyakrákot okozhat. 

Az önkormányzat évek óta ingyenesen biz
tosította a leánygyermekeknek a védőoltást, 
amikor pedig az állam átvállalta a költsége
ket, az agyhártyagyulladás elleni vakcinára 
csoportosította át ezeket a pénzeket, illetve a 
fiúk kedvezményes HPVoltására. Ezt idén 
azok a fiúgyermekek kaphatják, akik 2003ban 
születtek, és állandó kőbányai lakosok. A há
rom oltásból álló védőoltássorozat 5 ezer fo
rintos szülői önrész fizetése mellett igényel
hető, miközben a védelem teljes ára megkö
zelíti a 100 ezer forintot – a fennmaradó részt 
vállalja át az önkormányzat. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
2003ban született fiúgyermekek szülői ön
rész biztosítása nélkül, vagyis teljesen ingye
nesen kaphatják meg a védőoltást. Idén 
egyébként arról is döntött a kerület vezetése, 
hogy az ugyan drágább, de sokkal nagyobb 

védelmet adó, 9 komponensű oltóanyagot biz
tosítja az érintett gyerekeknek. 

A védőoltás igénylése iránti kérelmet szep
tember 1jétől október 15ig lehet benyújtani 
a Kőbányai Önkormányzat Humánszolgáltatá
si Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztá
lyán. Ehhez mellékelni kell az önrész befizeté
sét igazoló postai csekk vagy az átutalási 
megbízást igazoló irat másolatát. Bővebb in
formációt a 4338332es telefonszámon Barta 
Erika egészségügyi referens nyújt.

Védőoltás kerületi támogatással

RENDSZÁMTÁBLA- 
TOLVAJT FOGTAK

Ittas vezetés miatt vontak felelősségre 
egy fiatal lányt a 19. kerületben, ám ki
derült, hogy gépkocsijának a forgalmija 
is lejárt. Levették a rendszámát, de a 
hölgy ettől nem jött zavarba. Először a 
kerületen belül lopott egy táblát, majd a 
13. kerületben kettőt, illetve a 10. kerü
letben is magához vett egyet. Másnap 
reggel nyugodtan autóba szállt, gondol
ván, bármi is történjen, van elegendő 
tartaléka, ha még egyszer az előző esti 
történet megismétlődne. Csakhogy a 
rendőrök megint résen voltak, újra iga
zoltatták a leleményes hölgyet, és a 
csomagtartóban megtalálták a zsák
mányt. A fiatal nő akár 4,5 éves szabad
ságvesztésre is számíthat, ráadásul 
nem először szegte meg a törvényeket.
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Reményi Ármin úszó, Kőbánya SC

Születési idő/hely: 1998. 03. 08., Nyíregyhá-
za  Magasság (cm)/testsúly (kg): 188/78  
Versenyszám: 4x100-as gyorsváltó  Nevelő-
edző/edző: Hajnal Márta/Turi György  Leg-
jobb eredménye: ob-1. (2016, 4x100-as ve-
gyesváltó)  Cél: minél jobb eredmény eléré-
se Rióban.  A sport a lételeme, amikor 
éppen nem a medencében rója a hosszokat, 
kosárlabdázik. Öccse vízilabdázik. Hatalmas 
megtiszteltetésként éli meg, hogy ott lehet a 
riói olimpián. Igazi váltóspecialista, az idei 
országos bajnokságon négyszer is a dobogón 
állhatott a Kőbánya SC váltóinak tagjaként. 
Kedvenc filmje A majmok bolygója.

Turi György, 
a Kőbánya SC úszóedzője:

„Azt kívánom, hogy még nagyon sok Kőbá-
nya Díszpolgára címre érdemes versenyzőt 
tudjak kinevelni, illetve sok jó embert tud-
jak nevelni, akik nagyon sok boldogságot 
hoznak a kerület lakosságának.”

Horváth Dávid úszó, Kőbánya SC

Életkor: 20 év  Legjobb eredmény: junior 
világbajnoki ezüstérem  Versenyszám: 
200 méter mell  Bár a vizes sportokat tö-
mörítő nemzetközi szövetség (FINA) július 
6-án arról tájékoztatta a Magyar Úszó Szö-
vetséget, hogy a 20 éves junior világbajnoki 
ezüstérmes, akinek csak B szintje volt 200 
méter mellen, indulhat az olimpián. Július 
15-én a FINA visszavonta a döntését, és 
„utólag kapott észrevételek” miatt 
Horváth nak nem engedélyezte a részvé-
telt. Végül ezt is módosította „különleges 
elbírálással”. Az utolsó pillanatban került 
be a csapatba, ezért róla a Magyar Olimpiai 
Bizottság honlapjára nem került fel adat-
sor.

Pulai Bence úszó, Kőbánya SC

Születési idő/hely: 1991. 10. 27., Budapest  
Magasság (cm)/testsúly (kg): 192/91  Ver-
senyszám: 100 m pillangó  Nevelőedző/edző: 
Pecsics Zsuzsanna/Turi György  Olimpiai 
eredményei: London (5., 4x100-as vegyesvál-
tó, 14., 100 m pillangó)  Egyéb sikerei: Eb-3. 
(2014, 4x100 vegyesváltó), Eb-8. (2012, 100 m 
pillangó)  Cél: javítani a Londonban elért he-
lyezésen  Édesapja a kenus Pulai Imre, aki a 
2000-es sydneyi olimpián C–2 500 m-en 
aranyérmes lett. Négyévesen kezdett úszni, 
nevelőapja, Turi György felkészítésével jutott 
ki a londoni ötkarikás játékokra. Kedvenc 
filmje a Django. Ha zenét hallgat, Ákos albu-
mait veszi elő. A július eleji Budapest Openen 
egyéni legjobbjával kvalifikálta magát.

Tobai-Sike Renáta sportlövő, 
kőbányai lakos

Születési idő/hely: 1978. 07. 10., Nagyatád  
Magasság (cm)/testsúly (kg): 180/67  Neve-
lőedző/edző: Orbán László/Győrik Csaba  
Legjobb eredményei: vb-3. egyéni sportpisz-
toly és csapat légpisztoly (2014), Eb-3. egyéni 
légpisztoly (2015), CISM-vb-2. military sport-
pisztoly (2006)  Cél: mosolyogva döntőzni az 
olimpián  Versenyszám: 10 m légpisztoly, 25 
m sportpisztoly  Általános iskolában egy to-
borzón próbálta ki a sportágat. A korábbi 
kapitány, Gombos Károly nevezte el „Hosszú-
pisztolynak”. Ő szerezte Rióra az első magyar 
kvótát. A Testnevelési Egyetemen szakedzői 
képesítést, a Szegedi Tudományegyetemen 
kommunikációs diplomát szerzett. Házas.

Imre Géza vívó, kőbányai lakos

Születési idő/hely: 1974. 12. 23., Bp.  Magas-
ság (cm)/testsúly: (kg) 184/75  Nevelőedző/
edző Kopetka Béla/Dancs házy-Nagy Tamás  
Legjobb eredményei: olimpiai 2. csapatban 
(2004) és 3. egyéniben (1996), vb-1. egyéniben 
(2015) és 3x csapatban (1998, 2001, ’13), Eb-1. 
egyéniben (2008) és csapatban 5x (1998, 2006, 
’07, ’09, ’10)  Cél: pozitív élményként megélni 
az olimpiát  Versenyszám: párbajtőr egyéni és 
csapat  Olimpiai részvétel: Atlanta (egyéni 3., 
csapatban 6.), Athén (csapatban 2., egyéni 21.), 
Peking (csapatban 5., egyéni 12.), London 
(egyéni 14.)  A riói játékok egyik rangidőse ötö-
dik olimpiáján vesz részt: éremkollekciójából 
még az ötkarikás arany hiányzik. A Harsányi 
János Főiskolán szerzett közgazdászdiplomát. 

A magyar csapatban sok Kőbányán élő vagy az olimpiára itt készülő sportoló is helyet kapott. 
A 36 fős úszócsapat 8 sportolója a Kőbánya SC versenyzője, de a legfiatalabb és a legidősebb 
magyar induló is kőbányai Rióban: az alig 15 esztendős Késely Ajna és a 41 éves Imre Géza.

Szabó Norbert úszó, Kőbánya SC

Születési idő/hely: 1996. 01. 02., Budapest  
Magasság (cm)/testsúly (kg): 184/79  Ver-
senyszám: 4x200-as gyorsváltó  Nevelőedző/
edző: Turi György  Legjobb eredményei: ifjú-
sági olimpia-3. (2014, 200 m vegyes), 2x ifjú-
sági Eb-2. (2014: 200, 400 m vegyes)   Cél: 
minél jobb eredményt elérni Rióban  Orvosi 
javaslatra kezdett úszni, mellkasi problémái-
ra látták a megoldást a sportágban. Végül 
versenyző lett belőle, amiben édesapjának is 
volt szerepe. A nankingi ifjúsági olimpia hozta 
meg a kiugrást számára: a Virginiai Tech 
egyetem sportösztöndíjasa lett, várhatóan 
2019-ben diplomázik. Példaképe Cseh Lász-
ló. Kedvenc filmje a Rush, szereti David Guet-
ta és Hardwell zenéjét.

Telegdy Ádám úszó, Kőbánya SC

Születési idő/hely: 1995. 11. 01., Budapest 
 Magasság (cm)/testsúly (kg): 194/78  
Nevelőedző/edző: Turi György, Güttler Ká-
roly  Legjobb eredményei: Eb 7. (2016, 
London)  Cél: Rióban döntőbe jutni  Ver-
senyszám: 4x200 gyors váltó  Igazi kosár-
labdázó családból származik: édesapja 
ott volt az 1952-es helsinki olimpián, 
édesanyja szintén kosaras volt, Európa-
bajnoki bronzérmes lett. Testvérei is a 
labdát pattogtatják, ő azonban az úszóme-
dencében lett sikeres. Az élsport mellett a 
tanulásra is nagy hangsúlyt fektet: a Ká-
roli Gáspár Református Egyetemen pszi-
chológiát hallgat. Kedvenc filmjei a Har-
cosok klubja és a Deadpool.

Pulai Vince úszó, Kőbánya SC

Születési idő/hely: 1995. 08. 05., Budapest  
Magasság (cm)/testsúly (kg): 202/92  Ver-
senyszám: 4x100-as gyorsváltó  Anyaegye-
sület/Jelenlegi klubja: Kőbánya SC  Nevelő-
edző/edző: Varga Zsuzsanna, Turi György  
Legjobb eredményei: 2x ob-1. (2015: 4x100-
as gyorsváltó, 4x100-as vegyesváltó)  Cél: 
Rióban egyéni csúcsot úszni  Édesapja a 
kenus Pulai Imre, aki a 2000-es sydneyi 
olimpián C–2 500 m-en aranyérmes lett. 
Édesanyja, Varga Zsuzsanna és nevelőapja, 
Turi György irányítja az edzéseit. Az ifjúsági 
bajnok célja, hogy ott legyen a 2017-es ma-
gyarországi FINA-világbajnokságon és „le-
győzze önmagát”. Szabadidejét testvérével 
és barátaival tölti.
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Szorítsunk együtt a kőbányai olimpikonoknak!

Augusztus 5-én megkezdődtek a 2016. évi nyári olim-
piai játékok, amelyek egészen 21-ig tartják majd láz-
ban a világot. Magyarországot összesen 158 sportoló 
képviseli, akik asztaliteniszben, atlétikában, birkózás-
ban, evezésben, judóban, kajak-kenuban, mountain 
bike-ban, ökölvívásban, öttusában, sportlövészetben, 
súlyemelésben, teniszben, tollaslabdában, tornában, 

triatlonban, úszásban, nyíltvízi úszásban, műugrásban, 
vízilabdában, vitorlázásban és vívásban szereztek kvó-
tát. Nem lesz könnyű dolguk, mert az olimpián idén 
rekordszámú ország lesz jelen, 206 állam jelezte a 
részvételét, köztük most először Dél-Szudán és Koszo-
vó. 28 sportág 42 szakágában összesen 306 aranyér-
met osztanak ki. 

Hajrá, Ko"bánya!

Mike Róbert kajak-kenus, 
kőbányai lakos

Születési idő/hely: 1984. 05. 08., Temesvár  
Magasság (cm)/testsúly (kg): 176/78  Neve-
lőedző/edző: Soltész Árpád/Oláh Tamás  
Legjobb eredményei: vb-1. C2 1000m (2013), 
Eb-1. C4 1000 m (2011), Európa Játékok-4. C2 
1000 m (2015)  Cél: olimpiai aranyérem, tokiói 
részvétel  Versenyszám: C-2 1000 m  „Májki” 
12 évesen osztályfőnöke javaslatára kezdett 
sportolni. Azóta szerzett világ- és Európa-baj-
noki címet is. Első olimpiáján bajnok szeretne 
lenni, de már Tokiót is tervezi. Vágya, hogy a 
világ minél több országába eljusson. A Móricz 
Zsigmond Szakközépiskolában logisztikai me-
nedzserként, gépészként végzett. Példa ké pe 
Maxim Opalev orosz olimpiai bajnok kenus.

Risztov Éva úszó, Kőbánya SC

Születési idő/hely 1985. 08. 30., Hódmező-
vásárhely  Magasság (cm)/testsúly (kg) 
173/72  Nevelőedző/edző: Csókay Miklós/
Turi György  Legjobb eredményei: olimpiai 
bajnok (London, 2012, 10 km nyíltvízi), 6x 
Eb-1., 3x vb-2., 6x Eb-2, 58x magyar bajnok 
 Cél: kihozni a maximumot magából Rióban 
 Versenyszám: 800 m gyors, 10 km nyíltvízi 
 Olimpiai részvétel: Sydney (14. 800 m 
gyors, 16. 200 m pillangó, 29. 400 m gyors), 
Athén (4. 400 m vegyes, 8. 200 m pillangó, 
15. 400 m gyors), London (1. 10 km hosszú-
távúszás, 13. 800 m gyors, 15. 4x100 m 
gyorsváltó, 16. 400 m gyors)  A negyedik 
olimpiájára készülő úszó a Debreceni Egye-
temen diplomázott. 

Szabián Norbert sportlövő, 
kőbányai lakos

Születési idő/hely: 1982. 09. 24., Kecel  Ma-
gasság (cm)/testsúly (kg): 182/97  Nevelő-
edző/edző: Kállai Erzsébet/Kissné Oroszi 
Edit  Legjobb eredményei: Eb-4. 60 m fekvő 
kisöbű puska (2015), többszörös ob-1. csapat-
ban  Cél: kihozni magából a legjobb ered-
ményt, amire képes  Versenyszám: 50 m 
puska fekvő  A Budapesti Műszaki Egyetemen 
szerzett mérnöki diplomával, sportlövőtudás-
sal műszaki vezetőként dolgozik a magyar 
fegyvervizsgáló állomáson. Házas, egy gyer-
meke van, kisfia ötesztendős. Fiatal korában 
öt évig karatézott, majd 14 évesen kezdte a 
sportlövészetet. Példaképei Varga Károly és 
dr. Hammerl László olimpiai bajnokok.

SPORTLÖVÉSZET 
 augusztus 6–14.

SPORTLÖVÉSZET 
 augusztus 6–14.

A XXXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK

Hajmási Éva 
kerekes székes vívó

Osváth Richárd 
kerekes székes vívó

A szeptember 7. és 18. között sorra kerülő XV. paralimpián 
11 sportágban 39 versenyző képviseli az országot Rio de 
Janeiróban. Kőbányáról két sportoló jutott ki: Hajmási Éva 
és Osváth Richárd kerekes székes vívók.

A paralimpián is vannak kőbányaiak

KAJAK-KENU
 augusztus 7–11.

Forrás: 
www.mob.hu 

Késely Ajna úszó, Kőbánya SC 

Születési idő/hely: 2001. 09. 10., Budapest  
Magasság (cm)/testsúly (kg): 162/54  Neve-
lőedző/edző: Turi György  Legjobb eredmé-
nyei: EYOF (2015, Tbiliszi, 200 pillangó és 800 
gyors 1.), Eb-6. (2016, London, 200 gyors)  
Cél: Rióban váltóban döntőbe jutni, érmet 
nyerni To kióban  Versenyszám: 200, 400 
gyors, 4x200 m gyors  A mozgás szeretete 
már fiatal korában kialakult: óvodás korában 
hiphoptáncolt. Úszni ötévesen kezdett el 
édesapja hatására, a 2015-ös EYOF-on négy 
aranyérmet nyert. Példaképe minden idők 
egyik legjobb magyar úszója, az ötszörös 
olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina. Kedvenc 
filmje A beavatott, ha zenéről van szó, Justin 
Bieber dalait kedveli.
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Kőbányai az Év védőnője

„Van, hogy érzelmi érintettsége 
okán sem az édesanyám, sem a 
párom nem találja azt az épp 
megfelelő szót, ahogyan a gyer-
mekorvos sem. Ilyenkor jön a 
védőnő, aki tökéletes elegyét ke-
veri ki a balzsamozó szónak: van 
benne az anya szeretetéből, a 
barátnő könnyedségéből, a szak-
ember hozzáértéséből, és még ki 
tudja, miből. Épp annyi, amennyi 
ott és akkor kell. Különös kémia, 
különös mágia ez. Magabiztossá-
got, nyugalmat, derűt hoz az 
édesanya életébe” – írta Szalainé 
Tímár Szilviáról az egyik anyuka, 
aki ezekkel a sorokkal nevezte be 
őt az Év védőnője versenybe. So-
rait azzal zárta: „bízom benne, 
hogy a szavaim vissza tudnak 
adni valamit abból a nagyrabe-
csülésből, szimpátiából, szere-
tetből, amit a védőnőnk, szá-
momra az év, és az elmúlt 20-30 
év védőnője iránt érzek”.

A szóban forgó védőnő a Kőrö-
si Csoma úti, szépen felújított 
védőnői központban fogadott 
minket. Szobája telis-tele van 
mesefigurákkal, gazdára váró 
gyerekruhákkal, játékokkal. Mert 
itt erre is figyelnek: ha valakinek 
már nem kellenek a holmik, ide 
behozhatják, innen pedig oda ke-
rülnek, ahol valóban szükség van 
rájuk. És Szalainé Tímár Szilviá-
nak igenis mer szólni, aki segít-
ségre szorul, nincs szégyenér-
zet. A védőnő minden alternatí-
vát megtalál, ha épp szűkös a 
kassza, nem tud a szülő több 
ezer forintot kifizetni. „Mi meg-
próbálunk mindent megoldani. 
A szegénység nem a gondosko-
dás fokmérője, borzasztóan fi-
gyelnek attól még ők is a gyere-
kekre. Sőt van, hogy sokkal in-
kább” – mesélte az Év védőnője.

Ő aztán pontosan tudja: egy 
kicsi faluban volt védőnő, aztán 

szerelembe esett Szalai Fe-
renccel, a férfiszabóval – akivel 
egyébként lapunk 10. oldalán 
találhat beszélgetést. Miatta 
jött ide, mert ő bizony nem 
mozdult volna ki Kőbányáról. 
Úgyhogy azóta itt egyengeti az 
újdonsült családok első lépé-
seit. „A rosszat igyekszem el-

felejteni, bár bevallom, az 
nehéz, mikor a lakhatás kerül 
veszélybe. 

Van olyan családom, akik na-
pidíjért bérelnek lakást, ha 
pedig három napot csúsznak, 
már teszik is ki őket. Az átme-
neti otthonba bejutni nehéz. 
Ilyenkor mindenki tehetetlen. 

De kárpótol minden apró siker-
élmény, ha segíteni tudok, mit 
egyen a baba, hogy gondozzák, 
öltöztessék, etessék. A mi 
munkánk nem látványos, hi-
szen éppen akkor csináljuk jól, 
ha minden a megszokott ke-
rékvágásban működik” – tette 
hozzá a védőnő.

Szeretem csinálni – ez a válasza Szalainé Tímár 
Szilviának arra a kérdésre, vajon miért ő lett 
az Év védőnője cím nyertese idén. 
Mivel a szülők szavazata döntött, egyértelmű, 
hogy Kőbányán nagyon szeretik a szakembert.

A HUNGEXPO Zrt., a legnagyobb magyar 
kiállítás szervező, az utóbbi évek legsi-
keresebb félévét zárta idén. A kőbányai 
cég rendezvényeit rekordszámú, mint-
egy 300 ezer látogató kereste fel január 
és május között. A kiállítók száma is 
emelkedett; eddig 2433 kiállító vett részt 
valamelyik kiállításon vagy vásáron. 

Az év legsikeresebb kiállításai: 

  AGROmashEXPO és AgrárgépShow  
(45 ezer látogató, 350 kiállító) 

  FeHoVa és Budapest Boat Show  
(60 ezer látogató, 360 kiállító)

  Utazás kiállítás és BringaEXPO  
(35 ezer látogató, 399 kiállító)

  Autó, Motor Tuning Show  
(55 ezer látogató, 71 kiállító)

  Construma (54 ezer látogató, 584 kiállító) 
  Sirha Budapest (20 ezer látogató, 400 kiállító)
  Ipar Napjai (10 ezer látogató, 385 kiállító)

A saját kiállításai mellett idén 16 sikeres rendez-
vénynek adott otthont a HUNGEXPO, köztük 
olyanoknak, mint az egyik legjelentősebb ázsiai 
autógyártó, az EMEA céges rendezvénye, vagy a 
Bocuse d’Or Europe, amelyen 20 ország séfjei 
mérték össze tudásukat. A verseny zsűrielnöke, 
Jerome Bocuse minden idők legjobb európai 
döntőjének nevezte a kőbányai rendezvényt. 

Az év hátralévő hónapjaiban is számos ki-
emelkedő esemény helyszíne lesz a HUNGEXPO 
Budapesti Vásárközpont. Augusztusban itt ren-
dezik például a Drónverseny 2016-ot, amely egy-
ben robotikabemutató is. Októberben negyedik 
alkalommal kerül sor az AUTOMOTIVE Hungary 
Nemzetközi Járműipari Beszállítói szakkiállítás-
ra és az AUTOTECHNIKA Kiállításra, ekkor lesz a 
Dental World nemzetközi fogászati szakkiállítás 
és konferencia, valamint a Tiszta Show és a Bu-
dapest Music Expo. Novemberben rendezik az 
Őszi Esküvő Kiállítást, a Bónusz elektromos 
zenei fesztivált, a Ponty Show horgászati kiállí-
tást és a Total Dance Fesztivált.

Kiállítási 
nagyüzem

Hirdetés
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Dr. György István kormánymeg-
bízott „Adjunk a húroknak!... és a 
rászorulóknak is!” címmel meg-
rendezett jótékonysági koncert-
jének bevételéből 71 kőbányai 
gyermek táborozását támogatta, 
akik a Szociális Védegylet pályá-
zatán nyerték el a lehetőséget. 
A  fejenként 10 ezer forintos tá-
mogatás minden család számá-
ra nagy segítséget jelentett. Két 
családdal beszélgettünk a támo-
gatás elköltéséről.

Szatmári Mihály feleségével 
három kislányt nevel, Bogi 4 
éves, Gréti most kezdi az iskolát, 
Orsi pedig 9 esztendős – ő mehet 
nyaralni, Balatonrendes-Pálköve 
a célpont. „Két éve költöztünk 
vidékről Kőbányára, kertes 
házba, nagyon sok pénzt és 
munkát visz el a ház, teljesen fel 
kellett újítani, nem is vagyunk 
még készen. Az elmúlt években 
mindössze egyszer voltunk kö-
zösen nyaralni, rokoni segítség-
gel. Ha most Orsi nem kap támo-
gatást, ő sem jutott volna el se-

hová” – mondta lapunknak az 
apuka. 

Halász Károlyné egyedül ne-
veli három lányát, akik mindany-
nyian nyertek támogatást.  „Yvette 
a legnagyobb, ő Balatonlellére 
megy, Betti és Melani fitnesz-
tornáznak, Melani hipp-hopp 
táncos is, korosztályában ma-
gyar bajnok, ők velencei edzőtá-
borba készülnek. Ugyan ki kell 
majd egészíteni ezt a pénzt, de 
nagy segítség, hiszen albérlet-
ben lakunk. Szerencsére közö-
sen is tudunk majd 4 napot 
együtt tölteni, jelentkeztem 
ugyanis az Erzsébet-pályázatra 
is” – mesélte az édesanya.

Segítség a táborozáshoz
A napfürdő feltölti a D-vitamin-
raktárainkat. Melegben, a nap-
fény hatására az ember jobb 
kedvű, vidámabb, arról nem is 
beszélve, hogy a barna bőr 
szexi, karcsúsít, feszesebb, 
egészségesebb hatást kelt. 
Akik gyorsan akarnak csokolá-
dészínt, gyakran leégnek, mert 
11 és 15 óra között is kifeksze-
nek a napra vagy nem használ-
nak napolajat. A napégés öregí-
ti a bőrt, ráadásul hosszú távon 
rákot okozhat, a napallergiáról 
és a napfoltokról nem is be-
szélve. Az interneten könnyen 
találni házilag készíthető nap-
tejrecepteket, amelyek alap-
anyagai a gyógyszertárakban 
és bioboltokban beszerezhe-
tőek. A természetes növényi 
olajok közül készülhet jojoba-, 
kókusz-, meggymag- vagy dió-
olaj, esetleg kakaó- vagy shea-
vaj felhasználásával is; a fény-
védő faktor az összetevőktől 
függ. A faktorszám azt mutatja 
meg, hogy a termékkel milyen 

hosszan lehet a napon maradni 
anélkül, hogy leégnénk: minél 
nagyobb a krém faktorszáma, 
annál jobban véd. A krémek, 
olajok és sprayk legnagyobb ré-
szét a 30–50 faktoros tarto-
mányban értékesítik, ezek a 
magas védelmet nyújtó termé-
kek. Aki attól tart, hogy ezeket 
használva fehéren fog vissza-
térni a nyaralásból, megnyu-
godhat: ugyanúgy le fog barnul-
ni, csak lassabban.

Leégés esetén fontos, hogy 
mielőbb megkezdjük a bőr ke-
zelését. Tévhit, hogy a tejföl, 

joghurt jó a leégésre: hűsíti 
ugyan a bőrt, de nincs gyulla-
dáscsökkentő hatása. Az aloe 
vera-tartalmú krémek nagyon 
sokat segíthetnek a fájdalom 
megszüntetésében és a lehám-
lás elkerülésében is. Gyógy-
szertárakban és gyógynö-
vényboltokban különböző kon-
centrátumú krémek kaphatók, 
de magunk is elkeverhetjük az 
aloe nedvét valamilyen semle-
ges testápolóban. Célszerűbb 
azonban a gyógyszertárban be-
szerezni a leégés utáni készít-
ményeket.

Augusztusi veszélyek

EZEK A LEGJOBB NAPTEJEK A NÉMET 
TEST MAGAZIN SZERINT

1.  Sundance Transparentes Sonnenspray 
(Drogerie Markt) – 30 faktor, 200 ml  
 – 1599 Ft

2.  Cien Sonnenmilch Classic (Lidl) – 
30 faktor, 250 ml  – 1399 Ft

3.  Lavozon Sonnen Milch (Müller)  
– 30 faktor, 200 ml  – 1090 Ft

4.  Sun Ozon Sonnenlotion Soft and Light 
(Rossmann) – 30 faktor, 200 ml – 1499 Ft

A gyógyszerek is megromolhatnak a melegben?
Sokan nyáron a frizsiderbe teszik a piruláikat, pedig hűtőszekrényben 
csak akkor tárolható gyógyszer, ha ezt a dobozában elhelyezett be-
tegtájékoztató nem tiltja – ezt mindig olvassuk el! Ha ugyanis a hő-
mérséklet túl alacsony, a készítmény állaga, minősége visszafordít-
hatatlanul megváltozhat. Amennyiben bármilyen rendellenesség 
észlelhető a gyógyszerkészítményen – például megváltozik a színe, 
külleme, állaga, nagyon porlik vagy elfolyósodik –, nem szabad fel-
használni még akkor sem, ha a megadott felhasználási időn belül 
van!  (Forrás: OGYÉI)

„A közelmúltban két ember életét köve-
telte az óvintézkedések elmulasztása, 
volt, hogy egy hét alatt ötször riasztották 
a katasztrófavédelmet szén-monoxid-
áramlás miatt” – figyelmeztet Gárdi Jó-
zsef alezredes, X. kerületi tűzoltópa-
rancsnok. „A háztartások többségében 
nyáron is működnek a gázkazánok, gáz-
üzemű átfolyós vízmelegítők, nyílt égés-
terű berendezésekkel melegítik például 
a vizet. A nyári melegben lecsökkenhet 
a kémény huzatértéke, így fokozottan 
fennáll a veszélye a szén-monoxid-visz-

szaáramlásnak. De a konyhai szag- és 
páraelszívók is lehetséges veszélyforrá-
sok, ha nem megfelelően használják, és 
így például a kéményből szívják el a le-
vegőt, ahonnan viszont égéstermék 
áramlik vissza” – mondta a szakember, 
aki szerint nyáron nem gondolunk arra, 
hogy veszélyben lehetünk. A szén-mo-
noxid színtelen, szagtalan, és a szerve-
zetre gyakorolt hatásai – rosszullét, 
szédülés, hányinger, fáradtság – köny-
nyen összetéveszthetőek akár egy meg-
fázással is.

Klíma melletti zárt ablakok, felforrósodott kémény, vagy a tipikus 
nyári nagy viharok miatti szén-monoxid-visszaáramlás – néhány 
példa arra, miért kell a kánikulai napokon is figyelni a gázra. 

Nyáron is kell 
az óvatosság!

Hirdetés
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Többéves, kilátástalannak tűnő küz-
delem után végre Kőbánya tulajdo-
nába került a MÁV-telep, így meg-
kezdődhet az ingatlanok helyzetének 
rendezése. Az ügymenet felgyorsítá-
sa érdekében az önkormányzat ügy-
félszolgálati irodát nyitott a Zách 
utca 1-ben, a volt MÁV Karbantartó 
telephelyén. Kovács Róbert polgár-
mester munkatársaival valamennyi 
itt élő számára külön információcso-
magokat állított össze, hogy minden-
ki eligazodhasson a kissé kusza 
helyzetben.

Az érvényes bérleti jogviszonnyal 
rendelkező bérlőkre az eddigi feltéte-
lek maradnak érvényesek, csak az 
önkormányzati rendelet előírásai 
szerint, így ennek megfelelően a Kő-
bányai Vagyonkezelő Zrt. lakbér-fe-
lülvizsgálatot végez. Az ezzel kapcso-
latos tudnivalókról, teendőkről az in-
gatlanok birtokba vételét követően 
írásban tájékoztatja az érintetteket.

Az érvényes bérleti jogviszonnyal 
jelenleg nem rendelkező, de a koráb-
bi ingatlantulajdonosok által elismert 
lakáshasználóként nyilvántartott 
személyek esetében lehetőség van 
lakásbérleti jogviszony létesítésére. 
A bérbevételi kérelmet a kihelyezett 
ügyfélszolgálati irodában, illetve az 
önkormányzat ügyfélszolgálatán 
(Szent László tér 2–4.) az erre rend-
szeresített nyomtatványon, csatolva a 
korábban kiadott, lakáshasználat kö-
rülményeit igazoló összes okirat má-
solatával nyújthatják be. (A nyomtat-
vány letölthető a www.kobanya.hu 
honlapról.)

A már birtokba vett lakások eseté-
ben a vagyonkezelő külön értesítést 
küld a lakásbérlettel, illetve a bérleti 
jogviszony rendezésével kapcsolatos 
egyeztetés időpontjáról. Felkérnek 
mindenkit, hogy a kihelyezett ügyfél-
szolgálati irodában a használatukban 

lévő lakás közüzemi szerződéseit és az 
utolsó havi közüzemi számlákat (áram, 
gáz, mellékvízmérő, szemétszállítás, 
kéményseprés) félfogadási időben, 
legkésőbb szeptember 30-ig mutassák 
be a vagyonkezelő munkatársainak.

Az egyéni, érvényes szemétszállí-
tási, kéményseprési, illetve mellék-
vízmérő-szerződéssel nem rendel-
kezők az igénybe vett szolgáltatások 
után átalánydíjat kötelesek fizetni. 
Ennek elmulasztása esetén a va-
gyonkezelő köt szerződést a szolgál-
tatóval, amelynek díját a szolgálta-
tást igénybe vevő érintett lakáshasz-
nálók között megosztja, és azt a 
lakás bérleti, használati díjával együtt 
továbbszámlázza a lakóknak. Érvé-
nyes mellékvízmérő-szerződés és a 
fővízmérő számlájából a szolgáltató 
által rendszeresen levont mellékvíz-
mérős fogyasztás hiányában átalány-
díjat számláz ki.

Ügyfélszolgálat 
nyílt a MÁV-telepen

Közösen a zöldebb 
környezetért!
A zsúfolt városokban nagyon fontos a meg-
felelő mennyiségű zöldfelület. Kevesen 
gondolnak azonban bele, hogy a zöldítés-
nek nem csupán a közparkok, ligetek bőví-
tése lehet a módja: a kisebb közösségek, 
az egy utcában vagy egy háztömbben, tár-
sasházban lakó szomszédok is sokat te-
hetnek a zöldebb mikrokörnyezetért!

Külföldön elterjedtebb, hazánkban még 
gyermekcipőben jár a közösségi ültetés, 
pedig ez remek módszer arra, hogy az egy-
más közelében élők közös erővel javítsa-
nak utcájuk, környékük látképén. A közös-
ségi ültetés során a lakók, szomszédok 
saját kezűleg ültetik be az utcafronti, gyak-
ran elhanyagolt, parlagi földsávokat, a tár-
sasházi belső kerteket vagy az épülettöm-
bök közti (esetlegesen rendezetlen állapo-
tú) területeket. Az ilyesfajta növénytelepí-
téshez nem is kell különösebb szakérte-
lem. 

Első lépésben egy részletes terv szük-
séges, mely tartalmazza az ültetnivaló nö-
vények típusait, mennyiségét, a szükséges 
kellékek listáját (termőföld, tápanyag, 
eszközök), valamint egy költségvetést is 
kell készíteni az első fázisban. 

Tipp: 
Az utcafrontokra érdemes alacsonyabb 
gondozási igényű dísznövényeket és cser-
jéket ültetni, a fák közül pedig az úgyneve-
zett városálló, nagyobb tűrőképességű 
fajokat válasszuk. 

Jó ötlet lehet színes évelő virágokat telepí-
teni, de a rózsák is remekül mutatnak az 
utcafrontokon, a különlegességek kedve-
lői pedig a divatos díszfüvek közül választ-
hatnak. A kiadások hatékonyan csökkent-
hetőek a lakók munkájával, például meg-
spórolható a szállítási költség, ráadásul 
Kőbányán pályázni is lehet ültetési célokra 
az önkormányzatnál. A sikeres tervezés és 
a beszerzés után csupán a pár óra alatt 
elvégezhető kiültetés marad, és persze 
nem szabad megfeledkezni az utólagos 
gondozásról sem. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy mindenki erősebben kötődik 
ahhoz, amibe munkát fektetett, így az ilyen 
közös ültetések eredménye rendszerint 
tartós, hiszen a lakók felszólítás nélkül is 
gondozni fogják kedvenceiket.

Kert-Ésszel

Hosszú küzdelem után végre az önkormányzat tulajdonába 
kerültek a MÁV-telepen található ingatlanok. Az önkormány-
zat az épületek kezelésével, üzemeltetésével a Kőbányai Va-
gyonkezelő Zrt.-t bízta meg, az ügyintézés megkönnyítése 
érdekében pedig augusztus 1-jétől ideiglenes ügyfélszolgá-
lati irodát üzemeltet a telepen. 

Az ügyfélszolgálati iroda címe:
Zách utca 1. 

Ügyfélfogadás: 
hétfőn 14.00–17.30, 
szerdán 08.00–16.30, 
pénteken  08.00–11.30 óra  

között. 

Telefon munkaidőben: 
06-1/666-2700  

Az ingatlanok használata 
során felmerülő műszaki, 
számlázási kérdéseikkel, 
problémáikkal – a kihelyezett 
ügyfélszolgálat félfogadási 
idején kívül – a kezelési fel-
adatokat ellátó Kőbányai Va-
gyonkezelő Zrt.-t (Ceglédi u. 
30., e-mail: kvzrt@kvzrt.hu) 
kell megkeresni. Ügyfélfoga-
dási idő: hétfőn 14.00 és 17.30, 
csütörtökön 8.00 és 15.30 óra 
között, telefon: +36-70/643-
7385 (kizárólag a kihelyezett 
iroda ügyfélfogadási idejében). 

Budapesti parkfenntartó cég bp.-i és változó telep-
helyre azonnali kezdéssel segédmunkást keres! 
Előny: kertészvégzettség. Tel.: 06-20/236-7612. 
H.–p.: 8–16. Mail: allas@gyep-mester.hu

apróhirdetÉs

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
(1102 Budapest , Szent László tér 29.) pályázatot hirdet a tulajdoná-

ban álló Budapest X. kerület , Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő 
3 db, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása érdekében . 

A pályázati felhívással kapcsolatban részletes felvilágosítás 
a www.kobanya .hu honlapon található, 

illetve a (06-1)433-8133 telefonszámon kérhető.

Felhívás!



9KŐBÁNYAI PIHENŐ

„Csodás emlékek kötnek ide, a ´70-es 
években végigdzsemmeltük Póka Egon-
nal, Radics Bélával, Révész Sanyival, 
Orszáczky Jackie-vel az ifjúsági parkot, 
az akkori Patakit és a kőbányai kis klu-
bokat. Nagy blues- és rockközönség volt 
mindig is itt, Kőbányán” – emlékezik a 
magát örök hippinek tartó Török Ádám, 
aki szerint a zene barátságokat hoz és 
tart egyben, amire mindenkinek nagyon 
nagy szüksége van. 

„A zenénket ma is sokan rétegzené-
nek gondolják, mégis generációkat köt 
össze és hidakat épít. Az a fiatal, aki a 
gitárzenét szereti, eljut hozzánk is” – 
mondta lapunknak Török Ádám, aki 
szerint rengeteg jó zenész születik, te-
hetség viszont kevés. „A sok tehetség-
kutató csak úgy ontja a fiatal muzsiku-
sokat, a jó technika, a színpadi háttér 
viszont sokszor nagyon félrevisz, mert 
élőben sokszor nagy a csalódás. Nem 
egy kettétört életet láttam amiatt, hogy 
felfedeztek valakit, aki el is hitte, hogy itt 
a jövője, aztán kiderült, mindez talmi 
csillogás. Látok azért néhány ’búvópa-
takot’, Tóth Vera vagy Rúzsa Magdi pél-
dául igazi tehetségek, de borzasztóan 
káros, hogy nincs őszinte szakmai visz-
szaigazolás arra, ha valakiben nincs 
meg ez az átütő szikra” – jelentette ki 
Török Ádám.

Ő annak idején teljesen véletlenül 
csöppent a zene és a blues világába, 
szerencséje volt, ráadásul akkor, 1968 
és 1973 között a magyar blues-rock ke-
rült legközelebb a világhoz. „Gyönyörű 
emlékeim vannak, gyűjtöm is az akkori 
sztorikat. Az egyik kedvencem két sze-
relmes, akik még tinédzserként jártak a 
Mini fellépéseire. Aztán elszakadtak 

egymástól. Majd a 25 éves jubileumi 
koncertünkön, 1993-ban a Sportcsar-
nokban találkoztak újra. Akkor látták 
meg ismét egymást, amikor megszólalt 
a fuvolám. Azóta is boldog házasságban 
élnek” – mesélte a világ 10 legjobb 

rockfuvolistája közé választott zenész, 
aki bízik abban, hogy ez a fajta zene 
mindig formálni tudja a közízlést, ami 
sajnos mára nagyon lecsúszott. „A ze-
nészek kötelessége és felelőssége is, 
hogy formálják, irányítsák a közönséget, 

az igényeket. Itt, Kőbányán szerencsére 
nagyon is megmaradt a mi táborunk, 
amiben nagyon nagy szerepe van pél-
dául Póka Egonnak és az iskolájának” 
– tette még hozzá a bluesikon, aki a 
Blues Fesztivál egyik sztárfellépője lesz. 

Szerencse, de leginkább tehet-
ség kell a jó zenéhez és a siker-
hez – vallja Török Ádám, a rock-
blues hazai ősmotorja, a világ 
legjobb tíz rockfuvolistája közé 
választott muzsikus. A legendás 
zenészt egész ifjúsága Kőbányá-
hoz köti, de ma is gyakori vendég 
itt, ahol szerinte a műfaj őshazá-
ja van. Legközelebb a Blues 
Fesztiválon lép fel.

Az emlékek Kőbányához kötik 
Török Ádámot

Török Ádám, korunk egyik legjobb rock-
blues fuvolistája, énekese, dal- és szöveg-
írója, zenei szervezője, a műfaj hazai ősmo-
torja, egyik legkiemelkedőbb egyénisége 
68 éves és 48 éve áll a színpadon. Pályafu-
tása során a stílus szinte minden fontos 
hazai eseményénél előtérben volt, szöve-
gei, előadói stílusa, zenei ötletei, a közön-
ség szeretete és a benne lévő zenei-spiri-
tuális erő nem csak saját korosztályára, de 
a fiatalokra is hatással van. Legújabb Mini 
együttesét fiatal és kipróbált muzsikusok 
alkotják. A két régi „bútordarab”, a kiváló 
billentyűs Németh Károly, aki most pont 42 
éve tagja az együttesnek, és Zsoldos 
Tamás, az egyik legjobb magyar rockbasz-
szusgitáros, aki most 20 év után tért vissza 
a Minibe. Mellettük a fiatal Tóth Dénes 
dobos  és  Gazdag Viktor gitáros játssza a 
régi és új Mini-szerzeményeket.

Hirdetés
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Hihetetlen programdömping várta 
a látogatókat a Szent László Napo-
kon június utolsó hétvégéjén. Fel-
sorolni szinte lehetetlen, de nem is 
érdemes az eseményeket és a le-
hetőségeket. Idén is volt toronyjá-
rás a Szent László-templomban. 
Ideiglenes idegenvezetővé avan-
zsált munkatársak, Hanzik Ágnes, 
Katonáné Marton Terézia, Korányi-
né Csősz Anna osztályvezetők, a 

friss Kőbányáért díjas aljegyző, He-
gedűs Károly, illetve Májné Szabó 
Ilona mutatta be a polgármesteri 
hivatal 120 éves épületét. Élmény-
túrán lehetett végigjárni Kőbánya 
egyedülálló pincerendszerét, rend-
hagyó autóbuszos városnézésen a 
kerület nevezetességeit, de volt 
lovas sétakocsikázás, Szent László 
idejét idéző lovagi bemutató, bajví-
vás, szentmise, orgonabemutató, 

testvérvárosok műsorai, tűzugrás, 
rengeteg zene, tánc és fergeteges 
hangulat három napon át. 

Kőbánya legnagyobb ünnepe al-
kalmából idén 34 hétköznapi hős ve-
hetett át díjat munkája elismerése-
ként a Kőrösi Kulturális Központban. 
Kovács Róbert polgármester ünnepi 
beszédében úgy fogalmazott: a ki-
tüntetettek nap mint nap példát mu-
tatnak nem csak szakmaiságból, de 
emberségből és segítőkészségből is. 
„Ők jelentik a fejlődő Kőbánya mo-
torját. Mindennapi munkájukkal, el-
hivatottságukkal a kerület lakóiból 
valódi és erős közösséget építenek” 
– mondta Kovács Róbert. 

A díjazottak névsorát a www. 
kobanya.hu oldalon találják. 

Az önkormányzat, a Kőrösi Kultu-
rális Központ és a Szabadtűzi Lo-
vagrend szervezésében meghirde-
tett rendezvényen – Kőbányához 
híven – sörrel készült leveseket, 
főételeket és desszerteket várt a 
zsűri. Tégel Imre Venesz-díjas 
mesterszakács, a zsűri elnöke, Da-
niss J. Csaba mesterszakács, szak-
oktató, Szűcs György Károly, 
 Schnitta-díjas éttermi mester, 
szakoktató, Vidákovics László, a 
Szabadtűzi Lovagrend főkincstár-
noka, valamennyien a Szabadtűzi 
Lovagrend zsűrijogosultságú tagjai, 
így nagyon is kritikus és szakszerű 
ítéletek vártak a résztvevőkre, akik 
egytől egyig megszállottak és min-
dig új receptekre vadásznak.

Hogy mi tette különlegessé az 
ételeket? „Szív és lélek, mert sze-
retettel főzzük.” „A jó és gondo san 
megválasztott alapanyagok.” 
„Nagy  mamám receptje.” „Mindig 
keressük az újat úgy, hogy őrizzük 
és beletesszük a hagyományain-
kat” – ilyen válaszokat kaptunk a 
versenyzőktől. 

A Szent László tér kis utcája 
csak úgy csalogatta az illatokkal az 
embert, ahol a szakácsok olyan 
lelkesedéssel és átéléssel beszél-
tek receptjeikről, saját felfedezése-
ikről, hogy már az beszippantotta 
az érdeklődőt. Bárány, harcsa, ten-

geri hal, malac, csirke, liba, marha 
és disznó, vagyis az alap mellett a 
söré és a különböző fűszereké volt 
a főszerep. A kóstolójegyek pillana-
tok alatt elfogytak, így a szervezők 
külön lehetőséget adtak, hogy senki 
se maradhasson le a számtalan 
módon elkészített lapcsánkákról, 
ropogós malacfalatokról, izgalmas 
levesekről, a tejszínes rókagombá-
ról, vagy a sörtésztában, esetleg 
sörben és különleges fűszerekkel 
pácolt grillezett csodákról.

„Szigorú szabályok és szakmai 
zsűri döntött az eredményekről. 
Amit mindig értékelnek, az az új, a 
kreatív és a jó megoldások” – 
mondta Katona Csabáné Krisztina 
főszervező a verseny után. „Az idei 
nemcsak azért volt rendkívüli, mert 
az első budapesti versenyünk, 
hanem azért is, mert itt egészen 
különleges tehetségre találtunk. 
Tara Krisztián most végzett, ízig-
vérig szakács, olyan alázattal, te-
hetséggel és elhivatottsággal áll a 
szakmához, amiért mindenképpen 
kiérdemelte, hogy befogadjuk. Most 
az első évben kormosként lesz a 
társaság tagja, majd esküt tehet és 
lovaggá ütik” – beszélt a szervezet 
szabályairól a főszervező, aki el-
mondta azt is, hogy ismét sikerült 
új ízeket találniuk. „A sörrel készült 
tengeri halleves lenyűgözött min-

denkit, de káposztás húsgombócok 
vagy a különféle, különleges lap-
csánkák igazán megérték a kósto-
lást” – tette hozzá.   

A hatalmas sikerre való tekintet-
tel a Szabadtűzi Lovagrend kőbá-
nyai „helytartói” úgy döntöttek, 
kezdeményezik az önálló kőbányai 
kapitányság megalapítását, amihez 
– természetesen szigorú szakmai 
megmérettetés után – bárki csat-
lakozhat.

Budapest első Szabadtűzi 
Lovagrend-versenye

„Apám még 1959-ben alapította a kis Ónodi 
közi műhelyt, én már négyévesen itt téblá-
boltam, figyeltem és lestem el a fogásokat, 
élveztem az itteni életet. Apukám varrt, 
anyukám a keze alá dolgozott, egy alkalma-
zottjuk volt, meg mindig egy-egy tanuló. 
Más világ volt, csak itt, Kőbányán 10-12 ipa-
ros volt, de apukám neve az egész városban 
ismert volt” – emlékszik vissza Szalai Fe-
renc férfiszabó, akinek a munkáját Kőbánya 
Kiváló Iparosa Díjjal ismerte el a kerület az 
idei Szent László Napok alkalmából. 

„Teljesen váratlanul ért az elismerés, de 
nagyon örülök, hogy az önkormányzat is ér-
tékeli a szívvel-lélekkel végzett munkát. Ma 
ugyan már többnyire javításokat, kiigazítá-
sokat végzek, egyre ritkább a kérés öltöny-
re, kabátra, nadrágra, ingre. Inkább az idő-
sebb korosztálynak van erre igénye, ők azok, 
akik ma is, az akár 30-40 éves öltönyüket, 
kabátjukat behozzák kisebb javításokra” – 
mondja a szabómester, aki még azért bízik 
abban, hogy szakmája egyszer újra divatba 
jön. „A konfekcióhoz képest bizony drága, ha 
valaki varrat, de ami itt készül, kézzel, az 
akár életünk végéig is kitart. Egy nadrág 
elkészítése csaknem 14 ezer forint, egy öl-
töny akár 100 ezerbe is kerülhet, hiszen 
nagyjából 50-60 munkaóra, amíg elkészül. 
Nagy előnye a varratott ruhának, hogy min-
dig ráhagyunk, így ha valakire fölszalad né-
hány kiló, nem kell ruhatárat cserélni” –
mondja Ferenc, aki mára egyedüli szabóként 
dolgozik a kerületben. 

Kőbányáról semmi pénzért nem menne 
el. Lakása is két sarokra van, reggel nyolcra 
csak bejön és meg nem áll keze alatt a 
munka. „1974-ben, érettségi után kezdtem 
itt tanulóként, két év múlva letettem a szak-
vizsgát, ´82-ben szereztem mestervizsgát. 
Az osztályunkban egyébként 12 férfi és 28 
női szabó végzett, ma már egyedül csak én 
vagyok a szakmában. Sohasem bántam meg 
a választásom, tudom, hogy amíg élek, dol-
gozni fogok, ahogy apám is. Halála előtti 
napon is varrt még” – emlékszik vissza az 
éppen csak 60 éves iparos, aki szerint ma 
már sajnos luxus a varratás. „A divat egy 
örök körforgás, biztos, hogy újra értéke, fi-
zető közönsége lesz a kézzel készített, mi-
nőségi daraboknak is” – teszi hozzá re-
ménykedve Szalai Ferenc. 

Vajon megfonnyasztjuk a kockára aprított hagymát, majd bele-
tesszük az egészen apróra vágott halat, krumplit, és fedő alatt 
pároljuk, míg levet ereszt. Hideg vízzel felöntjük, hogy jól ellepje, 
sóval ízesítjük, majd nagy lángon teljesen megfőzzük. Amikor 
minden megpuhult, krumplinyomóval áttörjük és liszttel, tejszín-
nel behabarjuk. A forró levesre tálaláskor öntünk kis sört, illetve 
tányéronként 8-10 apró rákot teszünk rá, ami a forró levesben 
pillanatok alatt megfő.

Búzás Ferenc, a Szabadtűzi Lovagrend kőbányai 
lovagja két hamisítatlan kőbányai recepttel ké-
szült a főzőversenyre – mindkettő nélkülözhetet-
len összetevője a sör volt. 

A GYŐZTES RECEPTEK

Ilyen kilátásban gyönyörködhetett, aki felmászott a Szent László-templom tornyába

Kovács Róbert polgármester nyitotta meg a rendezvénysorozatot

Kőbányát ünnepeltük
Szalai Ferenc, a város egyik legrégebbi férfi-
szabója apjától vette át a kőbányai műhelyt. 
Annak idején még méltóságok, minisztériumi 
dolgozók, diplomaták jártak ide, ma már az 
öltözetükre igényes idősebb korosztályból 
jönnek a kuncsaftok. Az önkormányzat Kőbá-
nya Kiváló Iparosa Díjjal ismerte el életművét 
a Szent László Napok alkalmából.  

A szabó, aki a jó 
ízlés szolgája

A bőrös malacot besózzuk és fél liter sörben állni 
hagyjuk. Majd beletesszük egy fedett, tűzálló 
tálba vagy tepsibe, ráöntjük a páclét, hozzátesz-
szük a zöldségeket, a lényeg, hogy le legyen fedve. 
Így sütjük 180 fokon 2,5-3 órán át, míg a hús tel-
jesen megpuhul. Ezután levesszük a fedőt vagy 
alufóliát és fél óra alatt grillen vagy nagy lángon 
ropogósra sütjük. Köret: parázsburgonya, sárga-
répa, patisszon, cukkini, káposzta laska méretű 
szeletekre bontva, hagyma. Ezeket kevés olajjal 
és sóval ízesítve egy vastag falú edénybe rendez-
zük puhulási sorrendben, vagyis alulra kerül a 
burgonya, utána a répa, a cukkini, a hagyma, a 
patisszon, és felülre a káposzta. Amikor majdnem 
teljesen puha, összekeverjük.

ÉSZAKI-TENGERI SÖRLEVES 
– 4 személyre

 10 dkg vaj  1 nagy fej hagyma  1 közepes fej krumpli 
 15 dkg lazac  15 dkg füstölt lazac  1 dl tejszín  1 ek. liszt 
 1 dl búzasör  10 dkg északi-tengeri apró rák

SÖRBEN PÁCOLT BŐRÖS MALACSÜLT LERAKOTT ZÖLDSÉGEKKEL 
– 4 személyre

  1 kg bőrös malachús  
(bármilyen jó, a győztes lapockából készült)

 1 fej vöröshagyma négybe vágva 
 4-5 kisebb paradicsom
 2 db tv paprika  1/2 liter sör

A futóverseny a Szent László Napok 
egyik legnépszerűbb eseménye

Idén 34 kőbányait díjazott az önkormányzat 
kiváló munkájukért

Az önkormányzat munkatársai 
kalauzolták az érdeklődőket 

a Polgármesteri Hivatal épületében

Hatalmas sikerrel zárult az első Szent László napi főzőver-
seny, azaz a Szabadtűzi Lovagrend első budapesti megméret-
tetése, amelyre 18 csapat nevezett. 

Az idei Szent László Napokon a hagyományos programok 
mellett különleges újdonságok is várták az érdeklődőket. 
Meg lehetett nézni a 120 éves önkormányzat épületét belül-
ről, volt túra a Szent László-templom tornyába, pincebejá-
rás, rendhagyó buszos városnézés, testvérvárosok bemutat-
kozása, futóverseny és persze rengeteg zene, különleges 
ételek, sőt főzőverseny is.

Tara Krisztián, 
a főzőverseny 
,,felfedezettje”
– ízig-vérig szakács



A füvön piknikezni, sárkányt eregetni, 
sportolni, miközben a gyerek egy kor-
szerűen felszerelt, szuper játszótéren 
élvezi a szabadságot, aztán meginni egy 
pohár málnaszörpöt, sört, megenni egy 
finom lángost. Így nézne ki az a Sportli-
get, amit a környéken élők leginkább 
szeretnének.

A Kőbányai Önkormányzat a kerület-
ben élők véleményét és álláspontját kérte 
a kőbányai Sportliget fejlesztésével kap-
csolatban. A készülő Kerületi Szabályozá-
si Terv Újhegyi út – Harmat utca – Hangár 
utca – Bányató utca által határolt terüle-
tére vonatkozó fejlesztési koncepció 

megalapozásához egy kérdőív kitöltésére 
kérték a lakosságot, és az eredményeket 
most összegezték. 

Csaknem hétszázan töltötték ki, 
küldték vissza interneten a válaszukat, 
többségükben olyanok, akik Újhegyen 
vagy a környékén laknak, leginkább 
gyalog járnak a parkba, felnőtt, aktív 
korúak, hetente, illetve havonta látogat-
ják a zöld területet. A válaszadók sze-
rint a Sportliget könnyen elérhető és a 
legtöbben sétálni, levegőzni, játszani, 

„Ajna Hódmezővásárhelyen három kor-
osztállyal előtte járó ellenfelekkel mérte 
össze az erejét, és ennek fényében még 
nagyobbra értékelhetjük a pompás telje-
sítményét. A legapróbb jelét sem láttuk 
annak, hogy belefáradt volna a verseny-
zésbe. Éppen ellenkezőleg: az újabb si-
kerek motivációs energiaforrásokat sza-
badítottak fel benne. Neki most arra van 
szüksége, hogy újabb tapasztalatokat 
gyűjtsön és közben edzésben is marad-
jon. Három napig szinte megállás nélkül 
fog versenyezni, egy kis túlzással, ki sem 
fog jönni a vízből” – nyilatkozta Turi 
György a Telekom Sporthír Szolgálat 
munkatársának a hatalmas siker után. 
A 14 esztendős Késely Ajna a legutóbbi 
junior Európa-bajnokságon négy arany-
érmet is szerzett: 200, 400 és 800 gyor-
son, valamint a 4x200-as váltó tagjaként 
– nyilatkozta edzője, Turi György.

A fiatal úszónőről már korábban is-
tenadta tehetségként beszéltek, ami-
hez ráadásul egy varázslatos személyi-
ség is párosul. A Kőbánya SC úszója 
már az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
válon is négy aranyat és egy ezüstöt 
szerzett. Akkor azt mondta: „a felnőtt-
mezőnyhöz talán 400 gyorson állok leg-
közelebb, bízom benne, hogy ezt Rióban 
is megmutathatom”. Turi György való-
sággal áradozott a sportolóról, de nem 
elsősorban vagy kizárólag fizikai adott-
ságairól, mert rendkívüli eredményei 
mellett leginkább személyisége az, ami 
a világklasszis edzőt lenyűgözi. „Ajna 

annak idején a kőbányai Stílusban, a 
fiókegyesületünkben kezdett, de pilla-
natok alatt kinőtte a kereteket. Akkor 
jött át hozzánk. Már a kezdetekkor lát-
tam, hogy mennyire rendben van min-
den téren, de egy amerikai edzőtábor-
ban egészen elkápráztatott: a junior és 
felnőtt edzőtársak között ez a kislány 
úgy dolgozott, olyan alázattal, szorga-
lommal és kitartással, hogy senki sem 
tudta tartani vele a lépést” – mesélte 
korábban Turi György. De ezt látta meg 
benne minden idők legsikeresebb ma-
gyar úszónője is, Egerszegi Krisztina, 
aki ugyan teljesen visszavonult az 
úszástól, Ajna esetében azonban kivé-
telt tett: mentora és kísérője fiatal ra-
jongójának, így „bálványa és példaképe” 
erejével is küzd majd Rióban.

A Sportliget jövőjét tervezik
Egy sportolási, pihenési, kikapcsolódási lehetőségekkel ellátott, 
kényelmi szolgáltatásokkal felszerelt park képét álmodták meg 
a kőbányaiak – legalábbis ez körvonalazódik ki abból a közvéle-
mény-kutatásból, amit a Sportliget fejlesztésének lehetőségeiről 
készíttetett az önkormányzat. A cél, hogy olyan teret teremtse-
nek, amire a legtöbben vágynak.

12 SPORT

Kőbányai az új sztárúszó
Késely Ajna próbálja Hosszú Katinka útját járni, a legutóbbi junior 
Európa-bajnokságon négy aranyérmet is szerzett. 200, 400 és 800 
gyorson, valamint a 4x200-as váltó tagjaként is a legjobbnak bizo-
nyult úszó a riói olimpiai küldöttség legfiatalabb magyar tagja – 
mindössze 14 éves. 

SÉTÁLNI, LEVEGŐZNI

JÁTSZÓTÉRRE

SPORTOLNI

FUTNI

KERÉKPÁROZNI

KUTYÁT SÉTÁLTATNI

EGYÉB

Milyen célból jár a park területére?

Ön mely funkciókat erősítené a park területén?
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sportolni járnak ki ide, leginkább pedig 
azért szeretik, mert csendes, pihenés-
re, családi összejövetelekre, háborítat-
lan sportolásra alkalmas. 

Az itt élők így nagyon is el tudnának ide 
képzelni korszerű játszóteret, különböző 
sportolási lehetőségeket, de leginkább 
olyan területeket, amelyeket éjszakára 
lezárnak, hogy minél tovább használha-
tóak és épek maradjanak. A válaszokból 
jól látszik, leginkább az zavarja az ide já-
rókat, hogy minden egy helyen van; a ku-
tyasétáltató, a játszótér, a kerékpározás-
ra, futásra kijelölt területek nincsenek 

elkülönítve. Emellett sokan kitértek arra, 
hogy nincsenek kiszolgáló létesítmények, 
kevés a parkoló, a kiépített járda, a kiala-
kított pihenőhely, túl nagy a zaj és a for-
galom a környéken. Sokan szeretnének 
illemhelyeket, vízcsapokat, sportszere-
ket, öltözőket és étkezési lehetőséget is a 
ligetbe. A válaszadók többsége egy brin-
gaparkot is támogatna, de azt nem sze-
retnék, ha egy sportág központjává válna 
a főváros egyik legnagyobb zöld területe, 
a Sportliget.

 Az önkormányzat a vélemények figye-
lembevételével készíti majd el a terveket. 

Milyen gyakran jár 
a Sportligetbe?

Mit szeret 
lejobban a parkban? 
Mit tart a Sportliget 

legnagyobb 
értékének?

 naponta   hetente   csak hétvégén
 havonta   egyáltalán nem járok

 pihenés csendes, tiszta levegőjű természeti 
környezetben   sokrétű sportolási lehetőség a 
lakóterület zavarása nélkül   nagyobb helyigé-
nyű szabadtéri tevékenységek, nagyobb kiter-
jedésű, jól felszerelt, korszerű játszótér   egyéb

Hirdetés


