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JÚNIUS 23. PÉNTEK
16.00-20.00 Népi kirakodó vásár
 Szent László tér, templomkert
17.00-17.45 Paprika Jancsi – vásári komédia
 Szent László tér, templomkert
18.00-19.00 Szentmise
 Szent László plébániatemplom
18.00-19.00 A LÓVÁ TETT MENYASSZONY– PÓDIUM SZÍNHÁZ
 Szent László tér, templomkert
19.00-20.00 P.KABI.NET UNPLUGGED KONCERT
 Szent László tér, templomkert
20.15 SZENT LÁSZLÓ NAPOK 2017 - MEGNYITÓ
 Ünnepi köszöntőt mond: Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere
20.30–22.00 EGY DARABOT A SZÍVEMBŐL – A PANNON VÁRSZÍNHÁZ ELŐADÁSA
 Szent László tér, nagyszínpad

JÚNIUS 24. SZOMBAT
9.00 – 14.00 II. SZENT LÁSZLÓ-NAPI FŐZŐVERSENY
 Szent László tér, templomkert
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 2017. június 
9-től a www.kvzrt.huhonlapon. Kérjük, hogy jelentkezéskor adják meg, mikor és hány 
fővel szeretnének részt venni a pincelátogatáson!

10.00-14.30 A Conti-kápolna megtekintése, idegenvezetéssel
 Indulás félóránként
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 12-től, a Kőrösi pénztárában (1105 Buda-
pest, Szent László tér 7-14.) hétköznap 15.00-19.00 óra között.

10.00–18.00 Szent László plébániatemplom megtekintése és toronyjárás
10.00-14.00 Toronyjárás idegenvezetéssel, indulás félóránként
 Az utolsó csoport indulása 13.30.
10.00-18.00 A felújított Plébánia épületének megtekintése, vetítés a plébánia életéről
 E.Szabó Margit, Illésyné Naszádos Ilona, Weninger Varga Ilona kiállítása
10.00-16.00 Varázslatos Zenevonat - interaktív gyermekkoncertek:

Takáts Botond énekes, zeneszerző, Takáts Rita előadóművész
A vonat a rendezvény helyszínén kialakított állomásról indul kőbányai útjára június 
24-én és június 25-én, 10.00-12.30 és 13.30-15.30 óráig, félóránként. Az utolsó járat 
15.30 órakor indul. A zenevonatra jegy 200 Ft. Jegyek megválthatóak a Szent László 
téren felállított információs sátorban, kizárólag a következők szerint: a június 24-ére, 
szombatra szóló jegyeket szombati napon 9.30-tól, a június 25-ére, vasárnapra szóló 
jegyeket vasárnapi napon 9.30-tól. A korlátozott férőhely végett a jegyek is korlátozott 
számban állnak rendelkezésre.

10.00-16.00  A Szent László plébánia bemutatkozása
Szent László Évhez kapcsolódóan - Kőbánya az én aranybányám című könyv árusítása
Szent László tér, templomkert (Keressék a Szent László asztalt!)

10.00-20.00 Népi kirakodó vásár
 Szent László tér, templomkert
10.00-17.00 Magyarok Madara Íjász Egyesület
 interaktív bemutató Szent László tér, templomkert
10.00-17.00 Kézműves foglalkozások
 Szent László tér, templomkert
10.00-16.00 Lovas sétakocsikázás Kőbánya belvárosában
 Indulás és érkezés helyszíne: az Önkormányzat épülete előtti parkoló
10.00-11.00 Lovagi Játékok
 Rottenbiller park
11.00-12.00 ZABSZALMA EGYÜTTES - GYERMEKKONCERT
 Szent László tér, nagyszínpad
11.00 és 14.00Szent László emlékséta

Helytörténeti emlékséta a Szent László év alkalmából. A korzó Kőbánya főteréről, a 
Szent László térről indul és a Szent László Gimnáziumnál fejeződik be.  Szent László 
személyéhez köthető, helyi emlékek felkeresése, a sétaút közben Verbai Lajos, a 
Kőbányai Helytörténeti gyűjtemény vezetője mesél eleink különleges kötődésű Szent 
László –törődéséről, a kőbányai Szent László kultusz kialakulásáról, annak érdekes, 
esetenként meghökkentő momentumairól. Indulás a Polgármesteri Hivatal elől.

12.00-17.00 Gyerkőc udvar
 Szent László tér, templomkert
12.15-13.00 „70 ÉV” SZABÓ-STEVE TAYLOR PÁNSÍP MŰVÉSZ KONCERTJE
 Szent László tér, nagyszínpad
13.15-14.45 Szent László Folklór Fesztivál

Bemutatkozik: Grúzia, Lengyelország, Magyarország, Nepál, Ukrajna, Spanyolország
12.45 Felvonulás és menettánc a Kőrösi sétányról
13.15 Táncbemutatók
 Szent László tér, nagyszínpad

15.00-16.00 NEMZETEK ASZTALA – NEMZETISÉGI SZÍNHÁZI ELŐADÁS
 Szent László tér, nagyszínpad
16.00-18.00 KŐBÁNYA BLUES BAND
 Szent László tér, templomkert
16.30-17.30 TUTTA FORZA ZENEKAR KONCERT
 Szent László tér, nagyszínpad
16.00-17.00 „Kőbánya oda és vissza – mesék ihlette emlékezet” könyvbemutató
 Szent László plébániatemplom
18.00-19.00 Szentmise

Szent László plébániatemplom
19.00-20.00 ILLÉS LAJOS EMLÉKKONCERT

Szent László tér, nagyszínpad
20.30-22.00 BON BON EGYÜTTES KONCERT

Szent László tér, nagyszínpad

JÚNIUS 25. VASÁRNAP
9.00-10.00 Szentmise -  Szent László plébániatemplom
10.00-11.00 Orgonabemutató - Szent László plébániatemplom
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 2017. június 
9-től a www.kvzrt.huhonlapon. Kérjük, hogy jelentkezéskor adják meg, mikor és hány 
fővel szeretnének részt venni a pincelátogatáson!

10.00-18.00 Népi kirakodó vásár
Szent László tér, templomkert

10.00-16.00  A Szent László plébánia bemutatkozása
Szent László Évhez kapcsolódóan - Kőbánya az én aranybányám című könyv árusí-
tása Szent László tér, templomkert (Keressék a Szent László asztalt!)

10.00-16.00 Varázslatos Zenevonat - interaktív gyermekkoncertek:
Takáts Botond énekes, zeneszerző, Takáts Rita előadóművész
A vonat a rendezvény helyszínén kialakított állomásról indul kőbányai útjára június 
24-én és június 25-én, 10.00-12.30 és 13.30-15.30 óráig, félóránként. Az utolsó járat 
15.30 órakor indul. A zenevonatra jegy 200 Ft. Jegyek megválthatóak a Szent László 
téren felállított információs sátorban, kizárólag a következők szerint: a június 24-ére, 
szombatra szóló jegyeket szombati napon 9.30-tól, a június 25-ére, vasárnapra szóló 
jegyeket vasárnapi napon 9.30-tól. A korlátozott férőhely végett a jegyek is korlátozott 
számban állnak rendelkezésre.

10.00-16.00 Kézműves foglalkozások
Szent László tér, templomkert

10.00-16.00 Lovas sétakocsikázás Kőbánya belvárosában
Indulás és érkezés helyszíne: az Önkormányzat épülete előtti parkoló

10.00-14.00 Szent László napi futás 2017
(utcai futóverseny) Rottenbiller park, információk: 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 12-től, a Kőrösi pénztárában (1105 
Budapest, Szent László tér 7-14.) hétköznap 15.00-19.00 óra között. Szent László 
plébániatemplom

10.00–16.00 Szent László plébániatemplom megtekintése
11.00-12.00 KÖRFORGÁS – SZALÓKI ÁGI KONCERT

Szent László tér, nagyszínpad
11.00 és 14.00 Szent László emlékséta

Helytörténeti emlékséta a Szent László év alkalmából. A korzó Kőbánya főteréről, a 
Szent László térről indul és a Szent László Gimnáziumnál fejeződik be.  Szent László 
személyéhez köthető, helyi emlékek felkeresése, a sétaút közben Verbai Lajos, a 
Kőbányai Helytörténeti gyűjtemény vezetője mesél eleink különleges kötődésű Szent 
László –törődéséről, a kőbányai Szent László kultusz kialakulásáról, annak érdekes, 
esetenként meghökkentő momentumairól. Indulás a Polgármesteri Hivatal elől.

12.00-17.00 Csodatár játékok
Szent László tér, templomkert

10.00-16.00 Magyarok Madara Íjász Egyesület
interaktív bemutató Szent László tér, templomkert

12.30-13.30 MOHIKÁN EGYÜTTES KONCERTJE
14.00-15.00 OPERETTGÁLA – a Pódium Színház műsora
15.00-15.30 Térzene

Közreműködik: a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség 
Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység Helyőrségi Zenekara Vezényel: Baczkó 
István őrnagy

15.30-16.15 Szent László legendái
,,Történetek Szent László életéből” Mirkó királyfi  meséjével Szent László tér, temp-
lomkert

16.30-17.00 Koszorúzás a Szent László szobornál
17.00-19.00 ÜNNEPI SZENTMISE,

melyet Dr. Kálmán Antal a Béke téri Szent László Templom plébánosa celebrálja. 
Elhangzik: Haydn: Nelson mise Vezényel: Varsányi István karnagy Szarka Emília 
szoprán, Bardócz Erzsébet alt, Viszló István tenor, Lettner Zsolt basszus 
Szent László plébániatemplom

19.00-21.00 KORMORÁN KONCERT
Szent László tér, nagyszínpad

Szent  László Napok Kőbányán (részletes  program)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Hat új autó a kőbányai közbiztonság és rend szolgálatában

Kőbánya közbiztonsági statisztikái látványosan javultak az 
elmúlt években, köszönhetően az önkormányzati fejlesztések-
nek, a rendőrségnek, a közterület-felügyeletnek, a polgárőr-
ségnek és a mezőőröknek nyújtott támogatásoknak, illetve a 
szervezetek összehangolt munkájának. Kovács Róbert polgár-
mester május 16-án hat új gépkocsit adott át a kerület közbiz-
tonságáért és rendjéért dolgozó szervezeteknek.

Az elmúlt években példaértékű együttműködés alakult ki 
Kőbányán az önkormányzat, a kerületi rendőrkapitányság, a 
közterület-felügyelet, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a 
polgárőrség között. A közös járőrszolgálatoknak, valamint a 
Kőbányai Önkormányzat folyamatos közbiztonsági fejleszté-
seinek köszönhetően (a térfi gyelő- és lépcsőházi kamerarend-
szer bővítése, albérleti támogatás a rendőröknek, új körzeti-
megbízotti irodák, autó- és eszközvásárlások, stb.) az elmúlt 5 
évben látványosan javultak Kőbánya közbiztonsági statisztikái. 
A regisztrált bűncselekmények száma egy év alatt 15 százalék-
kal csökkent. Ezen belül a közterületi bűncselekmények száma 
8 százalékkal mérséklődött, a lopások és betöréses lopások 
száma 12 százalékkal, az autólopások aránya 36, a gépkocsi 
feltöréseké pedig 16 százalékkal csökkent.

Kovács Róbert polgármester május 16-án 3 autót adott át a 
kerületi rendőrségnek, egyet a Kőbányai Közterület-felügye-
letnek, egyet az útellenőri szolgálatnak és egyet a Rákosmenti 

Mezei Őrszolgálatnak. Beszédében Kovács Róbert hangsú-
lyozta: bízik abban, hogy az újabb támogatás nem csak a bűnül-
dözésben és a bűnmegelőzésben jelent majd segítséget, hanem 
a kőbányai zöldterületekre hordott illegális szemét lerakásá-
nak megfékezésében is – ez utóbbival szinte szélmalomharcot 
vív valamennyi kertvárosi kerület Budapesten. A polgármes-
ter igazi csapatmunkának nevezte a szervezetek és a hivatal 
közötti együttműködést, hangsúlyozva, hogy az összefogás, 
valamint az összehangolt műszaki fejlesztések és egyéb önkor-
mányzati támogatások nélkül a statisztikák sem javultak volna 
ilyen látványosan.

A polgármestertől Meichl Géza dandártábornok, a főkapitány 
gazdasági helyettese, dr. Gyetvai Tibor ezredes, kerületi rend-
őrkapitány és három munkatársa vette át az autókat. A rendőr-
ség egy Dacia Duster, egy Suzuki SX4 és egy Dacia Sandero 
típusú, összesen közel 10 millió forint értékű gépjárművet 
kapott az önkormányzattól. A kocsikat közterületi járőrözésre, 
bűnügyi helyszínelésekhez és nyomozásokhoz használják majd. 
A Kőbányai Közterület Felügyelet és az útellenőri szolgálat 
egy-egy 3,6 millió forint értékű Dacia Dokkert, a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat pedig egy 4,53 millió forint értékű Suzuki 
Vitarát kapott, melynek megvásárlásához a kőbányai és a XV. 
kerületi önkormányzat fele-fele arányban járult hozzá. 

Forrás: Kőbányai Önkormányzat
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Folytatódik az Újhegyi lakótelep 

támfalainak felújítása

2017-ben folytatódik az Újhegyi lakótelepen 2015-ben meg-
kezdett támfal felújítási munka. Az ott lakók több helyen is 
észlelhették korábban, hogy a támfalak burkolókövei leestek, a 
támfalat vagy épp a rajta lévő korlátot megrepesztette egy-két 
fa gyökérzete. Ennek a helyzetnek a megoldására indított prog-
ramot a Kőbányai Önkormányzat, melynek keretében évente 
2-3 támfal felújítására kerülhet sor. Idén az alábbi helyeken 
újul meg a több szempontból is fontos mérnöki létesítmény: 
Agyagfejtő utca 4. és 6. között, Szövőszék utca 4. és 6. között, 
Bányató utca 6. és 8. között.

A már felújított támfalaknál látható, hogy a támfal teteje záró 
burkolatot kap a csapadék romboló hatásainak kiküszöbölé-
sére. Ez évben pedig már a támfal melletti lépcsők felújítása, 
javítása is a vállalkozó feladatát képezi. A munkák legkésőbb 
augusztus 15-én fejeződnek be.

A Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kéri a lakosság szíves türelmét és megértését!

Ilyenek lesznek a felújított támfalak

A Nemzeti Összetartozás Napjára 

emlékezett Kőbánya
A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola tanulóinak és a Kroó György Zene- 
és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjainak ünnepi műsorával emlékezett Kőbánya a Nemzeti 
Összetartozás Napjára június 6-án. A Pongrác úti Föltámadott 
Krisztus templomban tartott megemlékezésen a jelenlévők 
köszöntötte Balogh Attila atya, ünnepi beszédet mondott Rad-
ványi Gábor alpolgármester.

Kőbánya a Művészetek 

Völgyében

A Kőbányai Önkormányzat minden évben díjazza a kiváló 
tanulmányi eredményt elérő kerületi diákokat. Szerdán a Kőbá-
nyai Szent László Templomban és Plébánián tartott díjátadó 
keretében 77 általános- és középiskolás tanuló kapott elisme-
rést. Közülük tízen fesztiválbelépőt is kaptak a Művészetek 
Völgyébe. „Az önkormányzat számára fontos a fi atalok és a 
művészetek találkozásának támogatása, ezért is döntöttünk 
úgy, hogy a legszorgalmasabb középiskolás diákok tisztelet-
jeggyel juthatnak be az idei Völgybe” – mondta el a díjátadón 
Radványi Gábor, Kőbánya alpolgármestere.

Idén először a fesztiválon a kerület vezetése és a Kőbányai 
Zenei Stúdió közös színpadot hoz létre a Völgy egyik legszebb 
helyszínén, az ikonikus Gástya-árok területén. A közös szín-
padon a zene kapja a főszerepet, így esténként hangot adnak a 
fi atal tehetségeknek és a rocklegendáknak egyaránt. A Kőbá-
nya Udvarban többek között fellép a Margaret Island, a Mary 
Popkids, a Middlemist Red, a Póka-Tátrai Regeneráció, a 
Mörk, a Fran Palermo, a Bohemian Betyars, Váczi Eszter és 
a Quartet, a Lóci játszik, a Póka Egon Experience, a Budapest 
Voices, a Jazzékiel, az Ozone Mama és Marge is.

Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiválját, a 27. 
Művészetek Völgyét idén július 21-30. között rendezik meg, 
Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön. A tíznapos 
fesztivál közel 1200 programmal és produkcióval – köztük kon-
certekkel, színházi előadásokkal, irodalmi estekkel, közösségi 
programokkal, interaktív játékokkal és új udvarokkal – várja 
a látogatókat. A legnevesebb hazai előadók mellett ott lesz a 
világhírű francia Nouvelle Vague, a Deluxe és az amerikai Pink 
Martini. 

Forrás: Pro-koord
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Parkoló ellenőr munkatársat keres 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – teljes munkaidős, határozat-
lan időtartamú munkaviszony betöltésére – parkolási ellenőri 
pozíció betöltésére munkatársat keres.

Ellátandó feladatok: parkolójegyek, és parkolási engedélyek 
ellenőrzése, parkolási pótdíjfi zetési felszólítás kiállítása; a 
szabálytalan parkolás ellenőrzése, beszámoló a rendszeresen 
felmerülő problémákról. Parkoló automaták üzemkészségé-
nek ellenőrzése, működési probléma esetén hibabejelentés. A 
parkolóhelyet igénybe vevő gépjárművezetők tájékoztatása a 
díjfi zetés módozatairól, az automata használatáról, a díjfi ze-
tés elmaradása esetén alkalmazható szankciókról. A parkolás 
szabályozás jogi alapjainak, szakmai hátterének megismerése. 
Kőbánya Önkormányzatának, illetve a munkáltató kulturált 
képviselete a felhasználók felé. A közúti jelzőtáblák és bur-
kolati jelek meglétének, állapotának ellenőrzése, a hiányosság 
jelzése.

Az állás betöltésének feltételei: középfokú iskolai végzett-
ség; alapfokú műszaki ismeretek (okostelefon kezelése). 
Egészségügyi alkalmasság. Megfelelő kommunikációs kész-
ség, udvarias, megnyerő magatartás, jó problémamegoldó és 
együttműködési képesség. Önállóság, precizitás, pontosság, 
megbízhatóság, józan életmód.

Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, X. 
kerületi illetőség.

Amit kínálnak: megfelelő munkakörülmények, korrekt bér és 
béren kívüli juttatások, munkaruha.

A munkavégzés helye: Budapest, X. kerület. 

Jelentkezés módja: Amennyiben a munkakör felkeltette érdek-
lődését, akkor fényképes szakmai önéletrajzát küldje el a 
kvzrt@kvzrt.hu címre.

A világ leghosszabb 

palacsintája Kőbányán!

A Kőbányai Szabadtűzi Lovagrend tagjai május 28-án, Gye-
reknap alkalmából elkészítették, majd a gyerekeknek kiosztot-
ták a világ leghosszabb palacsintáját! A szorgos és fáradhatat-
lan lovagok már reggel 9-kor nekiálltak a nemes munkának az 
Újhegyi sétányon: sorra sütötték és tették folyamatosan egymás 
mellé a palacsintákat, majd kakaóval megtöltötték és felteker-
ték őket. A kitartás meghozta a gyümölcsét: 13:00 órára elké-
szült a 133 méter és 75 cm hosszú palacsintakígyó. A rekord 
hitelesítését követően Kovács Róbert polgármester jelentette 
be a hőn áhított sikert, amelynek köszönhetően Kőbánya neve 
bekerül a rekordok könyvébe. Nem maradt más hátra, mint a 
puding, azaz a palacsinta próbája, az evés. A lovagrend tagjai 
nem teketóriáztak, hanem gyorsan felszeletelték a hosszú órák 
munkájával létrehozott hatalmas „kígyót”. Ennek a helyszínen 
lévő gyerekek és felnőttek örültek a legjobban, akik már alig 
várták, hogy megízlelhessék a siker kakaós ízét. Így történt, 
hogy a rekord hosszú palacsinta rekord gyorsasággal vált az 
éhes szájak és ízlelőbimbók martalékává. 

Forrás: Pro-koord

Tavaszi zsongás Újhegyen
Az Újhegyi Közösségi Ház előtt két májusi hétvégén is gye-
rekeknek szóló programok várták a környékbelieket. A Törek-
vés Táncegyüttes tagjaival néptáncot lehetett tanulni és járni, 
emellett népi hangszerekkel volt lehetőség testközelbe kerülni, 
a kisebbek pedig kézműves foglalkozás keretében ismerked-
hettek meg dédszüleik gyermekkorának játékaival. Radványi 
Gábor alpolgármester felavatta Kőbánya iránytűjét is, amely 
egy fából készült pavilonban kapott helyet. Az egyik falat egy 
térkép díszíti, amelyen a kerület legfontosabb nevezetessége-
iről készült gyermekrajzokat helyezték el, a Csodafa Óvoda 
Kékmadár csoportjának munkáit. 

Forrás: Kőbánya.hu

Negyven csapból folyt a sör 

Kőbányán

A kőbányai kézműves sörfőzdék a Maglódi úti Főzdepark-
ban rendezték meg a második Kraft Sörfesztivált, ahol három 
napon át több mint 40 csapból folyt a sört. A május 19. és 21. 
között megrendezett fesztivál a kerületi sörfőzés hagyomá-
nyának egy régi ipari környezetben történő felélesztését tűzte 
célul. Az esemény fővédnöke Kovács Róbert polgármester 
volt, aki szerint a sörfőzés tradicionálisan van jelen Kőbányán, 
és az ilyen kezdeményezések igazán hasznossá teszik a rozsda-
övezetek kihasználását. Különösen izgalmasnak nevezte, hogy 
főzdepark szomszédságában egy multinacionális sörgyár üze-
mel. Kiemelte, Kőbánya büszke mindkettőre. 

Forrás: Kőbánya.hu
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Hatalmas sikert értek el a Szent László Gimnázium tanulói

A kőbányai Szent László Gimnázium tanulói megnyerték az 
1997-ben alapított Stockholmi Ifjúsági Víz Díj (Stockholm 
Junior Water Prize, SJWP) magyarországi döntőjét, az iskola 
másik döntőbe jutott csapatának a harmadik hely jutott! Ez 
azt jelenti, hogy a legismertebb magas színvonalú nemzetközi 
ifjúsági vízügyi versenyen Magyarországot idén a gimnázium 
tanulói, Stefán Kristóf, Szabó Nikolett és Tari Anna képviselik. 
A középiskolások a vízlábnyom csökkentése érdekében olyan 
társasjátékot készítettek, amelyben a résztvevők játékos formá-
ban szereznek információt többek között a víztakarékos mód-
szerekről, vízkészletről vagy a víztisztítási módszerekről. 

A versenyben – melynek védnöke Viktória, a svéd korona-
hercegnő – középiskolások vehetnek részt. A magyarországi 
döntőbe a kőbányai Szent László Gimnázium két csapata is 
bejutott, amelyek közül a szakmai zsűri a „Tanks of Water” 
című pályamunkát a legjobbnak értékelte, míg Németh Jázmin, 
Rábai Viktória és Fekete Ádám „All Drains Lead to the Ocean” 
című pályázata a 3. helyet szerezte meg. 

Az ifjúsági víz díj magyarországi döntőjének győzteseit a 
Sándor-palotában fogadta Áder János köztársasági elnök, aki 
a magyar forduló védnökeként az első helyezettnek átadta 
a GWP Magyarország Alapítvány díját. Az eseményen az 
államfő elmondta, hogy a vízellátás, az élelmiszer-termelés, a 
várostervezés, az urbanizáció, a biodiverzitás szempontjából a 
növekvő vízfogyasztás súlyos kihívást jelent minden ország-
ban, különösen ott, ahol a népesség az elmúlt évtizedekben 
négyszeresére-ötszörösére nőtt. Az államfő beszédében úgy 
fogalmazott, nagyon örül annak, hogy középiskolások, a fi a-
talok a vízfogyasztással problémájával kitartóan, visszatérően 
foglalkoznak, és egy olyan problémára, amelyre a világon min-
denhol keresik a megoldást, ők is próbálnak innovatív meg-
oldásokat találni. A köztársasági elnök köszönetet mondott a 
középiskolásokat felkészítő tanároknak, akik ráirányították a 
gyermekek fi gyelmét a vízfogyasztással járó problémákra. 

Forrás: MTI, fotó: Szigetváry Zsolt

Csúcsot döntöttek és körbefutották Budapestet az Óhegy parkban

Harmadik alkalommal rendezték meg az Óhegy parki futó-
körön a kétórás futás csúcsdöntési kísérletet. Május 13-án az 
égiek nem voltak kegyesek a résztvevőkhöz, akik szakadó eső-
ben voltak kénytelenek nekiveselkedni a megmérettetésnek. 
A futókat és a szurkolókat Kovács Róbert polgármester üdvö-
zölte, majd ünnepélyes kürtszóval indította el a csúcskísérle-
tet. A polgármester Radványi Gábor alpolgármesterrel együtt 
szintén nekivágott a köröknek. Két óra elteltével kiderült, hogy 
a mindenre elszánt 394 futó együttesen 4118 km-t teljesített, 
amivel megdőlt a tavalyi 3521 km-es csúcs. A legjobb női ver-
senyző Soukup Ágnes lett 23,8 km-rel, míg a férfi ak között 
Török Benjámin 28 km-es teljesítménnyel lett az első.

Május 31-én újra az Óhegy parki futóköré volt a főszerep, 
ahol Magyarország legnagyobb szabadidősport eseménye, a 
Kihívás Napja alkalmából a Kocsis Sándor Sportközpont és a 
Kőbányai Önkormányzat szervezett futónapot. Az egész napos 
kihívás célja az volt, hogy a lelkes résztvevők minél többször 
„körbefussák” Budapestet az Óhegy parki futókörben. Ezúttal 
remek idő fogadta a futókat, akik rendíthetetlenül rótták a körö-
ket annak érdekében, hogy a közösen teljesített kilométerek 
elérjék a célul tűzött távot.
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Teljesen újjáépített műfüves 

focipálya az Ihász utcában

Kovács Róbert polgármester avatta fel május 30-án a Kocsis 
Sándor Sportközpont Ihász utcai telephelyén a teljesen újjáé-
pített műfüves focipályát. A felújítás a Sportágfejlesztési Kon-
cepció keretében valósult meg (TAO program). A munkálatok 
során eltávolították a régi műfüvet és a homokgranulátumokat, 
majd az aljzat kijavítása után elasztikus gumialapot telepítet-
tek, erre került rá az új műfű. A 25 887 456 forint összköltségű 
beruházás a Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ifjúsági 
Sportegyesület (KISE) együttműködésében, az Önkormányzat 
7.000.000 forintos önrészével valósult meg. A pályát az ünne-
pélyes avatás után a fi atalok azonnal birtokba vették és elkezd-
ték lelkesen kergetni, illetve rúgni a labdát.

Kőbányára költözhet a Közlekedési 

Múzeum
Bár mintegy tucatnyi helyszín jöhet szóba, mégis a kőbányai 
Északi Járműjavító a legesélyesebb arra, hogy befogadja a 
Közlekedési Múzeumot! Az Északi Járműjavító területén az 
Operaház már megkapta az Eiff el-csarnokot, hogy kialakít-
hassa a díszlet- és jelmezraktárát, valamint próbaszínpadát. 
A Közlekedési Múzeum így a szomszédos, csaknem 20 ezer 
négyzetméteres Diesel-csarnokba költözhetne. Ha mindkét ter-
vezett fejlesztés megvalósul, akkor egy új kulturális központ 
jöhet létre a Népligethez közeli, jó közlekedési kapcsolatokkal 
rendelkező kőbányai helyszínen. A tervek szerint a Közlekedési 
Múzeum új otthonában több tízezer négyzetméternyi belső és 
külső kiállítóhelyen lesz lehetőség a járműgyűjtemény bemuta-
tására, ezzel egy több évtizedes álom válik valóra. A kormány 
néhány hónapon belül döntést hoz a helyszínről; a potenciális 
területek vizsgálata a múzeumot vezető Vitézy Dávid feladata. 
Az Északi Főműhelynek is nevezett javítócsarnok négyszer 
nagyobb, mint a jelenlegi helyszín, ide jobban beférnek majd a 
mozdonyok és kocsik. A kőbányai Főműhely a hatvanas évek-
ben épült, máig jó állapotban van. 

Forrás: MTI, Hvg.hu

Streetball fesztivál a Népligetben

Május utolsó hétvégéjén rendezte meg a Népligetben a 25. 
Streetball kosárlabda versenyt a Kocsis Sándor Sportközpont. 
1994 óta minden évben Kőbánya ad otthont az országos ver-
senysorozat nyitó eseményének. A rendezvény fővédnökei Dr. 
György István budapesti kormánymegbízott és Kovács Róbert, 
Kőbánya polgármestere voltak. A kosarasok köszöntése után 
a különböző korosztályú csapatok több pályán mérték össze 
tudásukat. Így tett a Kovács Róbert polgármester, Dr. Pap Sán-
dor, Radványi Gábor és Weeber Tibor alpolgármesterek, vala-
mint az önkormányzat munkatársaival felálló csapat is, amely 
a Kőbányai Darazsakkal vívott csatát. 

Forrás és képek: Kőbánya.hu

Gyermekek nyári táborozását 

támogatja dr. György István
Idén is kőbányai és kispesti gyermekek táborozását támogatja dr. 
György István budapesti kormánymegbízott, a hagyományos „Adjunk 
a húroknak… és a rászorulóknak is!” elnevezésű jótékonysági kon-
certjén összegyűjt nagylelkű felajánlásokból. Száz kőbányai és száz 
kispesti gyermek pályázhatott a fejenként 15 ezer forintos támoga-
tásra. Idén több mint hárommillió forint adományt osztanak szét a 
Kőbányai Szociális Védegylet és a Kispesti Társaskör Egyesület 
pályázatain keresztül. A kőbányai gyerekek és szüleik a Kőrösi Kultu-
rális központban rendezett családias ünnepségen vehették át a támoga-
tásokat dr. György István kormánymegbízottól és Kovács Róberttől, 
Kőbánya polgármesterétől. A rendezvényen dr. György István és a 
gyerekek közösen egy dalt is elénekeltek, amelyeket a kormánymeg-
bízott gitáron kísért.

Dr. György István és Póka Egon basszusgitáros zenésztársaikkal 2011 
óta minden évben megrendezik az immár hagyományos Adjunk a 
húroknak… jótékonysági koncertet. Az elmúlt években összegyűlt 
több mint 15 millió forintból segítették a Minden Gyerek Lakjon Jól 
és a Down Alapítványt, a kőbányai és kispesti Gyermekek Átmeneti 
Otthonainak lakóit számítógépekkel és fi tnesz eszközökkel lepték 
meg, de hozzájárultak a kispesti Eszterlánc Bölcsőde sószobájának 
kialakításához is, valamint gyógyászati segédeszközöket vásároltak a 
Kőbányán és Kispesten működő idősotthonok számára. 

– Amikor hat évvel ezelőtt barátommal, Póka Egonnal elindítottuk a 
jótékonysági koncertet a kőbányai KÖSZI-ben, még nem is gondoltuk 
volna, hogy ennyi örömet és boldogságot élhetünk át együtt a nyerte-
seinkkel. Tavaly, amikor gyermekek táborozását segítettük, a rengeteg 
csillogó szempárt látva határoztuk el, hogy idén is erre a célra ajánljuk 
fel a koncertre érkező támogatásokat – mondta dr. György István. 

Forrás: Kőbánya.hu, Dr. György István Facebook oldala
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FOGÁSZAT
Teljeskörű gyermek- és felnőtt fogászati 

ellátás Kőbánya centrumában

1102 Bp., Hölgy utca 16.

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

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

Nyári focitábor gyerekeknek

MOZGÁSSZERVI 
PROBLÉMÁJA VAN?

Derék-vagy végtagfájdalommal küzd?
Gerinc sérve van? 

Idegbecsípődéstől szenved?
Ortopédiai beavatkozáson esett át 

és utókezelésre szorul?
A MEGOLDÁS:

Dekompressziós kimozgatás, 
Csontkovácsolás

Manuálterápiás kezelések
Mélytónusú ízületi masszázs
Forduljon Szakemberhez!!!

Korponyi Balázs
Államvizsgás Mozgás 
és Masszázsterapeuta

Csontkovács
Időpontfoglalás:
06-30-1830297

Rendelés: Bp. X. kerület Liget Tér 1.
Fitness Five and Gym Kőbánya

A Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (KISE) nyári napközis 
tábort szervez, melyre 1-6. osztályos gyerekek jelentkezését 
várják. A sporttelepen füves és műfüves futballpálya áll a gye-
rekek rendelkezésére. További szabadidős lehetőségek: láb-
tenisz, asztalitenisz, tollaslabda, társasjáték. A gyerek részére 
öltöző és zuhanyozási lehetőség biztosítva van. A felügyeletet 
és edzéseket a KISE szakképzett edzői végzik.

Turnusok: 

1. hét: június 19-23.; 2. hét: június 26-30.; 3. hét: július 03-07.; 
4. hét: július 10-14.; 5. hét: július 17-21.; 6. hét: július 24-28.

A tábor díja: 16.500 Ft/hét, mely tartalmazza az egyszeri fő 
étkezést a Don Pepe étteremben, uzsonnát, ásványvizet, uszoda 
és mozi belépőt, valamint az egyéb felmerülő kiadásokat. A 
KISE igazolt labdarúgóinak a tábor díja: 16.500 Ft/hét. 

Napi program: Érkezés 8-9 óra között. Délelőtt edzés 9 órától 
(keddi és csütörtöki napokon uszoda). Étkezés a Don Pepe étte-
remben 12:00-től. Pihenő 14:00 óráig. Délutáni edzés és szabad 
foglalkozás 14:30-tól. Uzsonna 15:30-tól. Távozás: 16:00-tól.

Jelentkezési határidő az első hétre: június 16. (péntek), a tábor 
ideje alatt minden hét utolsó napjáig a következő hétre. A jelent-
kezés módja: a honlapról (www.kise.hu) letölthető dokumen-
tum hiánytalan kitöltése, valamint a tábor díjának befi zetése.

Minden héten ajándék KISE pólót kapnak a résztvevő gyerme-
kek. Aki 2 hétig részt vesz a táborban sportszárat, aki 3 hétig, 
rövid nadrágot, aki 4 hétig, sapkát, aki 5 hétig labdát, aki 6 
hétig ajándék csomagot kap. 

Helyszín: 1106 Budapest, Gyakorló utca 25.

Érdeklődés, jelentkezés és egyéb felvilágosítás:

KISE Iroda: 06-1/261-9837, 06-1/431-0146

Edzők:Kovács József: +36-20-338-1422, 
Magyari András: +36-70-266-9885, 
Német György: +36-30-261-1635

Honlap: www.kise.hu, email: kisetabor@gmail.com


