
15 éves a Szivárvány Idősek Otthona 7. oldal

Kőbányai
Hírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

HAVILAP
XXIX/6. szám 
2019. június

Éles vita kísérte azt a Kőrösi színháztermében megtartott fóru-
mot, ahol a repülőgépzaj miatt szenvedő kőbányaiak, valamint 
a minisztérium, a repülőtér és a légi irányítást végző cég mun-
katársai jelentek meg.

Egymást érik a nagyberuházások Kőbányán az idén nyáron. Épül az Óhegy park, 
ebben a hónapban a mozogni és kikapcsolódni vágyók birtokba vehetik a Sport-
ligetet, mind több lakótelepi belső út újul meg, s többek között elindult az Újhe-
gyi sétány rekonstrukciójának harmadik üteme is. 

Fórum a repülőgépzajról
a légicégek szakértőivel

2. oldal

A most kezdődő vakáció alatt 
idén is több mint ezer kőbányai 
fiatal táborozhat kedvezménye-
sen az önkormányzat, a Kőrösi 
és a Kocsis Sándor Sportközpont 
szervezésében. A gyerekeket a 
lellei üdülőben immár új faház 
várja. 

Óriási érdeklődés kí-
sérte az Újhegyi Tava-
szi Pikniket, a Balkán-est és a Kőbányai Gye-
reknap is színes programokkal várta a csalá-
dokat.

Az esély-
egyenlőség 
és a teljesít-
mény volt a 
középpont-
ban a Moz-
dulj Kőbá-
nya! két 
sportnap-
ján.

Kedvezményes
táborozás 
a gyerekeknek

Tisztelet és küzdelem
a sportnapokon Nem szabad 

görcsösen
élni az életet

Palacsintázás az 
Újhegyi
sétányon 

6. oldal

11. oldal

4—5. oldal

Fejlesztéseké
az idei nyár

70 ezer tő
növényt
osztottunk ki
Minden eddiginél többen pá-
lyáztak sikeresen a Szeretnék 
Önnek is adni virágot akcióban. 
Mintegy 3200 társasház, intéz-
mény és magánszemély össze-
sen 70 ezer tő virágot, fűszer-
növényt és sövényt kapott az 
önkormányzattól, hogy meg-
szépítse saját környe-
zetét. 

A Szent László Napok 
sztárvendége az ismert 
énekesnő lesz, aki boldo-
gabb és felszabadultabb, 
mint valaha.

9. oldal

16. oldal 13. oldal

Tóth 
Vera:
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Hírek 

Négyen 
kórházban
Egy Gyömrői úti társasház 
egyik lakásából négy em-
bert szállítottak a mentők ki-
vizsgálásra kórházba. A ház-
ban a szén-monoxid-érzéke-
lő riasztott, majd a kiérkező 
tűzoltók mérései is kimutat-
ták a mérgező gáz jelenlétét 
az ingatlanban.

Menekülés 
lakástűzből
Kigyulladt a Tóvirág utcá-
ban egy nyolcadik emele-
ti lakás, amelynek mintegy 
fele égett ki, mielőtt a tűz-
oltók a lángokat elfojtották. 
Egy embert emelőkosárral 
kellett kimenteni, őt füst-
mérgezés gyanújával vizs-
gálták a mentők.

Kedves Kőbányaiak!
A közmondás szerint a májusi eső aranyat 

ér! Mi, kőbányaiak viszont úgy rövidít-
hetjük le ezt a népi bölcsességet, hogy 
a május aranyat ér. Ugyanis az elmúlt 
hónap is Kőbánya rendkívül fontos idő-
szaka volt, olyan szakasz, ami bővelke-

dett mindenben, ami egy fejlődő, össze-
tartó közösség számára szükséges. Tovább 

folytattuk szeretett kerületünk megújítását, 
sőt mérföldkőhöz értünk azzal, hogy letettük az Újhegyi sétány 
harmadik szakaszának alapkövét. Immár karnyújtásnyira van 
a terület komplett megújítása: még néhány hónap, és három esz-
tendő verejtékes munkája érik be azzal, hogy teljesen elkészül az 
egyik legnagyobb fővárosi lakótelep főutcája, ami a 21. század-
hoz méltó külsőt kap. De a fővárosi szinten is jelentős beruházás 
beharangozása mellett megvolt a magunk privát avatóünnepsé-
ge is, amit már csendesen, „családi körben” tartottunk meg. Át-
adtuk a Liget teret, ezzel végleg elbúcsúztatva a város központ-
ját elcsúfító egykori betonmonstrumot. Üdítő élmény volt lát-
ni, amikor a szolgáltatóház helyén családok fotózkodtak az im-
már ikonikusnak számító, Kőbánya nevét megjelenítő kőkocká-
kon ülve.

Ám nyugalmunk és fejlődésünk sajnos nem csak a saját ke-
zünkben van. Kerületünk egy pezsgő európai nagyváros része, és 
így olyan hatások is érnek minket, amelyek ellen látszólag sem-
mit nem tehetünk. Tavaly augusztus óta a megnövekedett reptér-
zaj zavarja nyugalmunkat, s hogy mihamarabb javítsunk a hely-
zeten, fórumot kezdeményeztem a repülőtér, a minisztérium és a 
légi irányítók szakembereivel – a lakosság bevonása mellett. Saj-
nos láthattuk, hogy a nemzetgazdasági szempontból is jelentős 
gépezetet nemcsak meghátrálásra nem késztethettük, de partne-
ri viszony kialakítását sem tudtuk elérni. Viszont nagy igazság, 
hogy egységben az erő! Szomorúan láttam, hogy a fórumra alig 
százötvenen jöttek el, míg csak a kerületben 55 ezer ember éle-
tét keseríti a repülőgépzaj. Ezért arra buzdítok mindenkit, hogy 
emelje fel a szavát a minket ért igazságtalanság ellen. Az önkor-
mányzat és én is minden támogatást megadunk ahhoz, hogy a ke-
rületiek minél többen és minél erőteljesebben juttathassák ér-
vényre: Kőbánya nem kér ebből a légi támadásból!

Májusban a nagy sikerű Balkán-estre, illetve a Kőbányai Gye-
reknapra invitáltam Önöket, és ebben hónapban is szeretném, 
ha néhány önfeledt napot tölthetnénk együtt. Ezért ezúton hívok 
mindenkit a június 27. és 30. közötti Szent László Napokra. Idén 
is minden korosztály számára élvezetes programokkal várjuk a 
látogatókat, a választékról a 12. oldalon olvashatnak bővebben.

Szeretettel várom Önöket!

A POLGÁRMESTER LEVELE

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

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Megtartotta a kerület május 
29-én a Kőbányát sújtó légtér-
zajjal kapcsolatos fórumot, a 
Kőrösi színháztermébe a Buda-
pest Airport Zrt., a légi irányí-
tást végző HungaroControl Zrt. 
és az Innovációs és Technoló -
giai Minisztérium részéről is 
érkeztek szakemberek.

Az eseményt szervező D. Ko-
vács Róbert Antal elmondta, 
hogy a zajfórumra még márciu-
si és áprilisi városrészi látogatá-
sain tett ígéretet. A polgármes-
ter ezt követően panaszos leve-
lekből olvasott fel, amelyekben 
egymást érték a gépzajjal kap-
csolatban az „elviselhetetlen” 
és a „kibírhatatlan” jelzők, s az 
olyan állítások, hogy az augusz-
tus 16-án bevezetett új fel- és le-
szállási rend életbeléptetésével 
gyakorlatilag oda az emberek 
nyugalma.

– A gépek miatt megszólalnak 
az autóriasztók és a babák lég-
zésfigyelői, nem lehet a teraszo-
kon, a friss levegőn altatni a gye-
rekeket – sorolta a problémákat 
a polgármester. – Ez hosszú tá-
von nem maradhat, ezért min-
dent megteszünk, hogy megvál-
toztassuk a protokollt, még ak-
kor is, ha egyesek azt mondják, 
óriási gazdasági érdek húzódik 
a háttérben.

Ezt követően a kérdések jöt-
tek, amelyek elsőként Szarvas 
Gáborhoz, a BA Zrt. közkap-
csolati igazgatójához szóltak. 
A vezető válasza azonban szin-
te azonnal meg is határozta a 
fórum hátralévő hangvételét. 
Szarvas Gábor mondanivalóját 

azzal kezdte, hogy a reptér 
„már 1950 óta működik”, a 
nyolcvanas években a 2-es 
terminál is elkészült. Ez 
azonban csak felpaprikáz-
ta a hallgatóságot, hiszen 
tény és való: a hetven évvel 
ezelőtti légi forgalom aligha 
összevethető a maival.

Az igazgató azon kijelen-
tését is hangos nemtetszés 
fogadta, hogy a közlekedés 
„a fizikai keretrendszer és 
a jogszabályi rendszer” alap-
ján zajlik. Egy felszólaló ennek 
kapcsán azt kifogásolta, hogy a 
megváltozott irányok ellenére a 
zajmérő műszereket nem telepí-
tették arrébb, vagyis azok nem a 
valós zajterhelést mérik a foko-
zottan veszélyeztetett, úgyne-
vezett zajgátló védőövezetben, 
valamint a méréseket éppen a 
reptér végezteti.

Már-már veszekedés a la-
kult ki egy szakanyag kapcsán 
is, ami azt állította, a légtérzaj 
háromszáz ember életét kese-
ríti meg. A konkrét kérdésekre 
Szarvas Gábor elismerte, hogy 
valóban tízezreket sújt a zaj, ám 
a számháborúnak a polgármes-
ter vetett véget.

– Ötvenötezer. És csak Kőbá-
nyán – mondta.

A kedélyek némileg csillapod-
tak, amikor dr. Szabó Krisztián 
jegyző elmondta, hogy a kerület 
hogyan próbálja lakosai érdeke-
it képviselni. Így Kőbánya ható-
sági és peres eljárásokat kezde-
ményezett, saját zajmérést vég-
zett, s a folyamatos egyezteté-
sek mellett jogszabály-módosí-
tási kezdeményezésekkel élt. De 
felhívta arra is a figyelmet, hogy 
hiába kérte az önkormányzat a 
zajgátló védőövezetben folyta-
tott mérések eredményeit, csak 
üres e-mail érkezett a megfelelő 
dokumentumok nélkül.

Azt az első perctől tudtuk, 
hogy a zajterhelés növekedé-

se a tavaly augusztusi új fel- és 
leszállási rend eredménye, de 
a fórum második felében végre 
megfogalmazódott a kérdés: mi 
a tényleges kiváltója az elvisel-
hetetlen állapotnak. Erre Mud-
ra István, a minisztérium főosz-
tályvezetője válaszolt:

– Eddig a gépek a felszállást 
követően 45 fokban élesen el-
fordultak. Ez azonban nem volt 
szabályos, hiszen a biztonsá-
gos közlekedés érdekében csak 
15 fokot lehet így fordulni, az új 
szabályozás szerint pedig szigo-
rúan be kell tartani az előírást – 
mondta Mudra István. A válasz 
azonban sem a hallgatóságot, 
sem a városvezetőket nem győz-
te meg, mondván, az agyagbá-

nya felé fordulva el lehetne 
kerülni a sűrűn lakott új-
hegyi területeket.

Egy civil szervezet ne-
hezményezte azt is, hogy a 
Kőbányai Önkormányzat-
tól hiába kért támogatást. 
Mint kiderült, ennek oka 
az volt, hogy az egyesület 
nem tudott maga mögé ál-
lítani megfelelő tömeget. 
Sőt a polgármester fel is 
hívta a figyelmet a társa-
dalmi támogatottság hiá-

nyára. Ugyanis míg csak Kő-
bányán tízezrek életét keserí-
ti meg a légtérzaj, addig az elő-
re meghirdetett fórumra saj-
nos alig százötvenen mentek 
el. Márpedig D. Kovács Róbert 
Antal szerint az nem elég, hogy 
csak az önkormányzat áll ki a 
légügyi cégekkel szemben, ez-
zel párhuzamosan jelentős tár-
sadalmi nyomásra, akár ezrek 
folyamatos panaszáradatára is 
szükség lenne a helyzet megvál-
toztatásához.

Elhunyt Varsányi István karnagy

Civilek és légi irányítók 
találkoztak a Kőrösiben

Légelhárítók akcióban
Szenvedélyes vita, ve-
szekedés és mellébe-
szélés jellemezte azt a 
fórumot, ahol a kerület 
életét megkeserítő re-
pülőgépzaj volt a téma.

Hosszan tartó betegség után 
május 9-én elhunyt Varsányi 
István karnagy, aki 52 eszten-
dőn át vezette a Szent László 
Kórust.

Varsányi István 1933-ban 
született Budapesten, zenei 
pályája zongoraleckékkel kez-
dődött, majd orgonálni tanult. 
Elődjétől 1967-ben vette át a 
kórust, amelynek létszáma 
kitartó munkájának köszön-
hetően gyarapodni kezdett. 
Az évek alatt a kar repertoár-
ja oratóriumokkal, nagyobb 
misékkel, motettákkal bővült. 
A kórus fellépett többek között 
Németországban, Spanyolor-
szágban, Ausztriában, Olaszor-

szágban, de énekeltek a Notre-
Dame-ban, Erdélyben, Szlová-
kiában, Lengyelországban is.

Varsányi Istvánt 1987-ben 
a Művelődésügyi Minisztéri-
um Kodály Zoltán emlékpla-
kettel tüntette ki, munkáját 
2000-ben a Kőbányai Önkor-
mányzat Kőbányáért Díjjal is-
merte el, tavaly pedig meg-
kapta a Magyar Kórusok, Ze-
nekarok és Népzenei Együt-
tesek Szövetsége karnagyi 
KÓTA-díját.

Varsányi Istvánt a Kőbányai 
Önkormányzat saját halottjává 
nyilvánította, végső búcsúzta-
tására 2019. június 5-én a Szent 
László-templomban került sor.

Abszolút többséget szerzett 
a Fidesz a május 26-i európai 
parlamenti választáson. A kor-
mányzópárt több mint 1,8 mil-
lió szavazatot gyűjtött be, ami 
az összes voks 52,56 százalékát 
jelentette, s ezzel a 21 magyar 
képviselői helyből 13-at szer-
zett meg. A párt öt éve hasonló 
eredményt ért el, de a mostani 
jóval nagyobb részvételi arány 

miatt több mint 600 ezer fővel 
növelni tudta szavazótáborát, 
illetve egy plusz mandátumhoz 
is jutott.

Második helyen a Demokrati-
kus Koalíció végzett 16,05 szá-
zalékos eredménnyel, így négy 
mandátumot tudhat a magá-
énak. A Momentum közel tíz-
százalékos támogatottsága két 
parlamenti helyhez juttatta a 

pártot, míg az MSZP és a Job-
bik egy-egy képviselőt kü ldhet 
Brüsszelbe. A Mi Hazánk Moz-
galom, az MKKP, az LMP és a 
Munkáspárt nem érte el a beju-
táshoz szükséges küszöböt.

Továbbra is támogatja a Kő-
bányai Önkormányzat, hogy a 
Hős utca 15/A–B tömbök köré 
kerítés épüljön. A társasház 
még októberben határozott 
az építkezésről, de miután ezt 
a döntést több lakó is megtá-
madta, a bíróság a múlt hónap-
ban hatályon kívül helyezte az 
intézkedést.

A kerítésépítésről a társas-
ház közgyűlése döntött, de a 
két épület háromszáz lakásá-
nak nagy része már akkor is 
önkormányzati kézben volt. 
A jelentős önkormányzati tu-
lajdon miatt (ez napjainkban 
már a 70 százalékot közelíti) a 
képviselő-testület megszavaz-
ta, hogy állja az építkezés költ-
ségeit, tehát a lakókat semmi-
féle pótbefizetés nem terhelte 
volna, továbbá arra is forrást 
biztosított, hogy folyamatos 
portaszolgálat és beléptetési 
rendszer szavatolja a rendet és 
az ott élők biztonságát. A hely-
zet ugyanis olyannyira prob-
lémás, hogy a drogkereskede-
lem miatt a tömbök az elmúlt 
két évben országos hírre tettek 
szert, s az áldatlan állapotok a 
becsületes Hős utcai bérlők és 
ingatlantulajdonosok életét is 
pokollá teszik.

A határozat megsemmisíté-
sét a bíróság azzal indokolta, 
hogy az októberi társasházi 
közgyűlésen olyan döntéseket 
fogadtak el, amelyek lényeges 
pontjairól a lakók nem kaptak 
megfelelő tájékoztatást.

– A társasház fellebbez a bí-
róság nem jogerős döntése el-
len – tudta meg a Kőbányai 
Hírek D. Kovács Róbert Antal 
polgármestertől. – A Hős utcai 
ingatlannak korábban is volt 
kerítése, így annak megépítése 
nem sérti az ott élők jogait, va-
lamint a közbiztonság javítása 
mellett a köztisztasági gondok 
megoldása is indokolja az épít-

kezést. A társasházak udvarán 
rendszeresen sok száz köbmé-
ter hulladék halmozódik fel, 
ami komoly közegészségügyi 
kockázattal jár. Ez a hulladék 
láthatóan nagyrészt lomtala-
nításokból származó szemét, 
amit egyesek odahordanak, a 
folyamatos elszállítás viszont 
a kőbányaiaknak több tízmil-
lió forintjába kerül.

Szigorú biztonsági intézke-
dések egyébként a kerítésépí-
téstől függetlenül is történtek 
a környéken. A rendőrség eré-
lyes fellépésének (razziák, tö-
meges igazoltatások) köszön-
hetően jelentősen változott a 
helyzet, ellehetetlenült a drog- 
és bódítószer-kereskedelem. 
Ennek ellenére a két épület 
végleges sorsa csakis a bontás 
lehet, hiszen a rossz állapotú, 
szlömös tömbök nem bizto-
sítanak senki számára méltó 
életkörülményeket. Az önkor-
mányzat ezért igyekszik min-
den tulajdonossal és tisztes-
séges bérlővel megállapodni, 
akár pénzt, akár cserelakást 
ajánlva a rossz állapotú ingat-
lanokért – amihez az állam is 
bő kétmilliárd forintos forrást 
biztosított.

Egyperces néma gyász-
szal kezdte meg munká-
ját májusi ülésén a váro-
si testület, a képviselők 
a Szent László-templom 
kórusának karnagyára, 
Varsányi Istvánra emlé-
keztek.

Az ülés első napirendi 
pontja a kerületi hivatá-
sos tűzoltó-parancsnok-
ság beszámolója volt, 
amelyet a testület egy-
hangúlag fogadott el. 
A szakmai anyagból ki-
derült, hogy a kőbányai 
tűzoltókat tavaly 823 
esetben riasztották. Ezek 
közül legtöbbször, össze-
sen 390 alkalommal műsza-
ki mentés miatt kellett a hely-
színre vonulniuk, tűzesethez 
305-ször szálltak ki. Mint a 
dokumentum kitért rá, tavaly 
a legjelentősebb tűzeset no-
vember végén történt – ez 
az volt, amikor az ATV Kőrö-
si Csoma Sándor úti székhá-
zának tetőszerkezete gyul-
ladt ki.

A testület ezt követően két 
kőbányai tűzoltónak és 25 
kőbányai rendőrnek szava-
zott meg havi ötvenezer fo-
rintos lakbér-hozzájárulást. 
A támogatás célja az egyen-
ruhások Kőbányához való 
kötődésének erősítése és 
az állomány stabilitásának 
elősegítése. Szintén a mun-
ka hatékonyabbá tételének 
érdekében a képviselők a 
Kőbányai Állatvédelmi Jár-

őrszolgálat rendelkezésé-
re bocsátották a Bebek utca 
1. szám alatti ingatlan egy ré-
szét, illetve megszavazták, 
hogy a város újabb egy évre 
szerződést kössön a családi 
bölcsődéket működtető Kis 
Cimborák Nonprofit Kft.-vel 
és a Fehér Kereszt Baráti Kör 
Kiemelten Közhasznú Egye-
sülettel maximum hét-hét 
gyermek gondozására és el-
látására.

Győzött a Fidesz 
az EP-választáson

Tűzoltók beszámolója 
a testület előtt

Kerítéspárbaj
a Hős utcában

A biztonságot szolgálná az építkezés

Hatályon kívül helyezte a bíróság a Hős utcai háztömbök köré tervezett kerítés 
építéséről szóló társasházi határozatot.

A romos tömb egykori 
kerítése is tönkre ment

A rendőrség munkájának hála 
ellehetetlenültek a dílerek

Külön állásponton a 
városvezetők és a légi 
szakemberek 

Nehéz percek

A lakosság 
látványosan 
tiltakozott

A képviselő-testület is 
megemlékezett az elhunyt 
Varsányi István karnagyról
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Akárcsak a Sportliget, úgy az 
Óhegy park megújítása is ro-
hamléptekkel halad. A kivitele-
zők első körben két, a régi Kőbá-
nya hangulatát idéző játszóteret 
építenek. A kicsiket köteles má-
szóház, rugós játékok, süllyesz-
tett trambulin, terepcsúszda és 
homokozók várják majd. A na-
gyobbaknak bányászati temati-
kájú, Kőbánya múltjának emlé-
ket állító eszközök épülnek, így 
például lesz csőcsúszda, amely 
a tárnák szűk folyosóit idézi, to-
vábbá mászósziklák és „régész”-
homokozó szolgálják az önfeledt 
játékot.

Ezen felül az első szakaszban 
az önkormányzat utcabútoro-
kat, padokat és egyéb pihenő-
helyeket is telepít, hogy a csa-
lád minden tagja számára biz-
tosított legyen a kikapcsolódás. 

Gördeszkapálya, műfüves foci-
pálya, pingpongasztalok és ko-
sárpalánkok létesülnek, míg 
a jövőre induló második sza-
kaszban nemcsak petanque- 

és tollaslabdapályával, külté-
ri fitnesz elemekkel gazdagodik 
a kínálat, hanem újabb, immár 
szőlő tematikájú játszótér is fel-
idézi Kőbánya múltját.

A kerületben jelentős útépítés 
kezdődött idén az önkormány-
zat kezelésében lévő szakaszok 
több pontján. Így gőzerővel zajlik 
a Farkasalma utca és Medvesző-
lő utca burkolatainak megújítá-
sa, gyakorlatilag a Noszlopy–Pet-
rőczi–Kada–Száraz utca által ha-
tárolt terület útpályáinak, járdá-
inak és parkolóinak rekonstruk-
ciója folyik: 1,3 kilométer hosszú 
útszakaszon 6300 négyzetméter 
pálya épül, s 2 ezer négyzetmé-
ter járda is új burkolatot kap. Még 
ennél is nagyobb volumenű a Gya-
korló utcai lakótelep bő egy kilo-
méternyi úthálózatának és par-
kolóinak felújítása, ami összesen 
10 ezer négyzetméteres felüle-
tet érint. Zajlik a munka a Lavot-
ta lakótelepen, ahol az I. felújítási 
ütemben kimaradt részeken (600 
méter út és parkolókkal együtt 
összesen 6 ezer négyzetméter-
nyi burkolat) folyik az építkezés – 
ezzel a telep belső úthálózatának 
felújítása immár teljessé válik.

Az idei évben tavaly megkezdett 
projektek építése is befejeződött, 
ezzel a 2018–2019-es időszakban 
összesen 9 kilométer utat újít fel 
a kerület. Ez óriási lépés az úthá-
lózat modernizációjához, mert 
az elmúlt 30 évben ilyen tempó-
ra nem volt példa. A városvezetés 
ugyanis célul tűzte ki, hogy ezen 
a téren is lerója a több évtizedes 
adósságot, elődei a fejlesztést el-

hanyagolták, a lakótelepek belső 
útjai negyven esztendeje épültek, 
s sok helyen eddig egyáltalán nem 
történt felújítás.

A Kőbányai Hírek összesítette, 
hogy hogy az új vezetés alatt, 2011 
óta milyen mértékű munka folyt: 
összesen 19 kilométer, megköze-
lítőleg 60 ezer négyzetméternyi 
felületű, kerületi kezelésben lévő 
szakasz mellett több mint 100 
ezer négyzetméternyi parkoló és 
járda felújítása és megépítése tör-
tént meg.

Szintén alapvető kérdés Kőbá-
nya legnagyobb, fővárosi keze-
lésben lévő útjainak rekonstruk-
ciója. Ezen infrastruktúra eseté-
ben éppen az az átok, ami a ke-
rület adóbevételeit, fejlődési le-
hetőségeit tekintve áldás: a köz-
ponti fekvés. A jelentős kőbányai 
átmenő forgalom és az élénk tö-
megközlekedés ezeket az utakat 
lényegesen nagyobb igénybevé-
telnek teszi ki. E fővárosi keze-
lésben lévő utak (gyakorlatilag 
olyan szakaszok, ahol tömegköz-
lekedés van) nem a kerület hatás-
körébe tartoznak – a karbantar-
tásra is Budapestnek kell költe-
nie –, de folyamatosak a fejlesz-
tésekről szóló tárgyalások. Elő-
relépés itt is tapasztalható, mert 
az elmúlt közel hat esztendőben 
mintegy 15 kilométer ilyen útpá-
lyát újított meg a kerületben Bu-
dapest.

Befejeződött a Sportliget felújí-
tásának első üteme, a számos új 
sportolási lehetőséget biztosító 
22 hektáros pihenőparkot június 
13-án (csütörtökön) 10–14 óra kö-
zött, a Kőbányai Juniálison avat-
ja fel az önkormányzat. A park 
immár akadálymentesen köze-
líthető meg, s megépült a street-
ball-, teqball- és a lábteniszpá-
lya, továbbá műfüves foci- és ko-
sárlabdapálya, illetve petanque is 
várja majd a sportbarátokat.

A z avatóünnepségen szá-
mos sportversenyre kerül sor, 
így óvodások és iskolások vetél-
kedhetnek, retro focigála indul, 
míg a középiskolások lábtenisz-
ben, teqballban és kosárlabdá-
ban mérkőzhetnek egymással. 
Hagyományteremtő szándékkal 
méri össze erejét a Szent László 
Gimnázium és a Zrínyi Miklós 
Gimnázium férfi és női kosár-

labdacsapata, továbbá látványos 
show keretében pingpongbemu-
tatót tart Gergely Gábor aszta-
litenisz-világbajnok, és fellép 
László Gyula Guinness-rekor-
der labdazsonglőr is. A szeniorok 
eközben a Zágonyi Artúr asztali-
tenisz-emléktornán küzdhetnek.

A fejlesztés tovább folytató-
dik, a teljes rekonstrukciót kö-
vetően saját testsúlyos edző-
park, gördeszkapályák, 140 mé-
teres kerékpárospálya, vala-
mint ezerméteres futókör is bő-
vítik majd a sportolási lehetősé-
gek kínálatát.

Kőbánya nemcsak a saját erő-
ből épülő nagyprojektek vá-
rosa, hanem a milliárdos álla-
mi beruházások terepe is, s az 
utóbbiak szintén jó ütemben 
haladnak. Míg a Bajcsy-Zsilinsz-
ky Kórház területén az új szak-
rendelő mélygarázsának szer-
kezete áprilisban még alig érte 
el a földszintet, addig legutób-
bi látogatásunkkor azt tapasz-
taltuk, hogy a második szint fö-
déme készül.

A szakrendelő építését a kor-
mány az Egészséges Budapest 
Program keretében közel 6 mil-
liárd forinttal támogatta. Az in-
tézmény olyan korszerű mű-
szerparkkal felszerelt egész-
ségház lesz, ami orvosnak és 
betegnek is kifogástalan körül-

ményeket fog biztosítani, illet-
ve mivel a kórházzal közös te-
lephelyen működik, a betegbiz-
tonság lényegesen nő. A szak-
rendelő mélygarázsában ötven 
autó fér majd el, s mivel a beteg-
forgalom várhatóan jelentősen 
emelkedik, az önkormányzat a 
közelében 83 új parkolóhelyet 
alakít ki, a Maglódi út másik ol-
dalán pedig újabb parkoló léte-
sülhet.

A kerület kimagaslóan nagy 
presztízsű másik beruházása az 
Eiffel Műhelyház, ami a Magyar 
Állami Operaház műhely-, rak-
tár- és próbacentruma. A Kőbá-
nyai úton, az egykori Északi Jár-
műjavító területén álló létesít-
ményben áprilisban kezdődött 
meg a száznapos próbaüzem.

Bő három év munka után már 
csak néhány hónap, és befejező-
dik a mostani önkormányzati 
ciklus egyik legfontosabb és leg-
nagyobb beruházása, az Újhegyi 
sétány teljes rekonstrukciója. A 
sétány második része áprilisban 
készült el, s már májusban elin-
dulhatott a harmadik, a Gergely 
és a Bányató utca közötti szakasz 
építése.

– Az Újhegyi sétány Buda-
pest egyik legnagyobb lakótele-
pének közösségét szolgálja ki és 
fogja össze. A kerület 
egyik főutcájára 40 év 
után ráfért a felújítás, 
a korzó a 21. század-
hoz méltó külsőt kap 
– hangsúlyozta D. Ko-
vács Róbert Antal polgármes-
ter, aki Szeneczey Balázs főpol-
gármester-helyettessel rakta le 
az alapkövet. Kőbánya polgár-
mestere elmondta, hogy a főutca 
az évek során elnéptelenedett, 
ezért a város a tervezőkkel olyan 
sétányt álmodott meg, amely 
újra élettel tölti meg. Ez a már 

átadott első két sza-
kaszon megvalósult: 
megszépültek a burko-
latok, szökőkutak, ját-
szóeszközök, pihenő-
helyek fogadják a fia-

talabbakat és az idősebbeket.
A most épülő déli részen a ki-

sebbeket kötélmászógömb, az 
idősebbeket pihenőliget várja 
majd, a kánikulában pedig pára-
oszlopok segítik a felfrissülést. 
A projekt mindhárom szakaszát, 
így a mostanit is támogatja a fő-
város TÉR_KÖZ projektje.

A sétá ny rekonstr u kciója 
2016-ban kezdődött; a munka a 
közterületek akadálymentesí-
tése mellett magában foglalja a 
közösségi és játszóterek korsze-
rűsítését, a térburkolatok, ut-
cabútorok cseréjét, valamint a 
zöldfelületek automata öntöző-
rendszerének kiépítését. A má-
sodik ütem a sétány északi sza-
kaszát érintette a Harmat utcá-
tól a Mádi utcáig, amelyet színes 
felhőgyár zár le: az oszlop pára-
gömböket lövell ki, s világítás va-
rázsolja láthatóvá őket.

Utolsó szakaszában a sétány 
építése

Új játszóterek az 
Óhegy parkban

Már magasodnak 
a szakrendelő falai

Emberemlékezet óta nem folyt ennyi jelentős építkezés egyszerre a kerületben

Nagyberuházások nyara Kőbányán
Nem csak a közelgő vakáció és a szabadságolások miatt 
érdemes az esős május után barátságosabb időszakban 
reménykedniük a kőbányaiaknak. A város fejlesztése mi-
att is, hiszen egyszerre több, még fővárosi szinten is je-
lentős beruházás zajlik. Az elmúlt évben indult útfelújítá-
si munkák folytatódnak, így lakótelepek belső úthálóza-
ta, parkolóhelyek sokasága újul meg. Finiséhez ért a szin-
tén milliárdos értékű felújítás az Újhegyi sétányon, készül 
a szakrendelő a Bajcsy Kórházban, és már ebben a hónap-
ban birtokba vehetik a sportbarátok a Sportliget első fris-
sen megépült pályáit, létesítményeit.

Gyorsuló ütemben 
újulnak meg az utak

2011
ÚTFELÚJÍTÁSOK
Veszprémi utca  
(Havas I. utca – Halom utca)
Alkér utca 
(Óhegy utca – Dér utca, jó bur-
kolat)
Nagyicce utca 
(Pilisi utca – Dömsödi utca)
ÚTÉPÍTÉSEK
Grafit utca 
(Maglódi út és Szőlőtelep utca)
Rákosvölgyi köz (Rákosvölgyi ut-
cától Rákosvölgyi köz végéig)

2012
ÚTÉPÍTÉSEK
Sárosi utca kiépítése 
(Vasgyár utca – kiépített rész kö-
zött a Noszlopy utca felől)

2013
ÚTFELÚJÍTÁSOK
Erdősi utca,
Harmat utca 172–188. belső út,
Bányató utca 210. belső út,
Kőrösi Csoma Sándor út 
43–51. belső út
ÚTÉPÍTÉSEK
Maláta utca

2014
ÚTFELÚJÍTÁSOK
A Gyöngyike utca és a Pong-
rácz 9. ltp. „A” jelű útjának fel-
újítása,
Gitár utca  
(Jászberényi út – Maglódi út)
Liget utca 
(Harmat utca – Ónodi utca)
Halas utca (Rákos-patak ára-

pasztó hídjától kifelé az út végéig)
Kelemen utca (Vaspálya utca – 
Cserkesz utca)
ÚTÉPÍTÉSEK
Maláta utca 2013-ban elma-
radt szakaszának kiépítése

2015
ÚTFELÚJÍTÁSOK
Újhegyi ltp. belső utak 
(I. ütem)  
(Az Újhegyi lakótelepen a Har-
mat utca páratlan oldali szerviz-
útjától egészen az Agyagfejtő 
utca végéig)
Bánya utca  
(Kolozsvári utca – Liget utca)
„Kis-Sibrik” lakótelep:  
Szegély utca, Gyalog utca, 
Sellő utca

ÚTÉPÍTÉSEK
Ökrös utca 
(Gumigyár utca – Korall utca)

2016
ÚTFELÚJÍTÁSOK
Harmat köz
Szárnyas utca 
(Száva utca és Somfa köz)
Újhegyi lakótelepen a belső 
utak felújítása (II. ütem)
Száva utca (Basa utca – Szállás 
utca)

2017
ÚTFELÚJÍTÁSOK
Újhegyi lakótelep (III. ütem)
Somfa köz (Üllői út és Zágrábi 
utca)

Szárnyas utcában a Zágrábi 
utcára merőleges épületek kör-
nyezetében található belső ún. 
„szilvamagok”, valamint a parko-
lás rendezése

2018
ÚTFELÚJÍTÁSOK
Újhegyi lakótelep belső utak 
(IV. ütem) Harmat utca – Új-
hegy sétány – Mádi utca – Sibrik 
M. út által határolt terület belső 
útjai és parkolói)
Gyakorló utcai lakótelep 
útfelújítása (I. ütem) 
(Fehér úttól a Gyakorló utca 30. 
vonaláig a lakótelep páros ol-
dalán)
Lavotta utcai lakótelep  
parkolókialakítás és útfelújítás

Szárnyas utca 20–22. burko-
latfelújítás
Kápolna utca 3–19. szám 
burkolt felületek rendezése
ÚTÉPÍTÉSEK
Kistorony park térburkolás

2019
ÚTFELÚJÍTÁSOK
Farkasalma  utca 
és Medveszőlő utca
Gyakorló utcai lakótelep 
útfelújítása (II. ütem)
Lavotta utcai lakótelep parkoló 
kialakítás és útfelújítás (Har-
mat utca – Sibrik M. út – Mádi 
utca – Lavotta utca által határolt 
terület)

19
KILOMÉTER
ÚT

60 000
NÉGYZETMÉTER
ÚTFELÜLET

100 000
NÉGYZETMÉTER
PARKOLÓ ÉS JÁRDA

ÚTFELÚJÍTÁSOK ÉS ÚTÉPÍTÉSEK 2011–2019

FŐVÁROSI UTAK  
(2013-TÓL)
Gergely utca 
(Bolgár utca – Sibrik M. út)
Kőrösi Csoma Sándor út 
(Liget tér – Éles sarok)
Kápolna utca 
(Körösi Cs. S. út – Kápolna tér)
Maglódi út – Sírkert utca 
(Sibrik M. út – Kozma utca)
Harmat utca 
(Kőrösi Cs. S. út – Tavas utca)
Keresztúri út 
(Túzok utca – Határhalom 
utca)
Jászberényi út
(Maglódi út – Tárna utca)
Kerepesi út 
(Albertirsai út – Örs vezér tere)
Sibrik Miklós út és a felüljáró

Juniálison nyílik meg 
a Sportliget

Kőbányai családokat hívott 
meg a kerület legújabb zöld 
szigetének felavatására D. Ko-
vács Róbert Antal polgármes-
ter.Az egykori betonszörny, a Li-
get téri szolgáltatóház helyére 
épített zöldfelület átadásakor az 
ünneplők életre szóló emlékkel 
gazdagodtak. A szervezők fény-
képet készítettek a teret birtok-
ba vevő kőbányaiakkal: a szülők 
és gyermekek a Kőbánya felira-
tot kiadó kőkockáknál fotózkod-
hattak, a háttérben a város iko-
nikus épületével, a Szent Lász-
ló-templommal. A fényképezés 
után az önkormányzat fagyizni 
hívta a látogatókat, akiknek na-
gyon tetszik a közterület.

– Az egyik közeli utcában la-
kunk, az ablakból szinte rá le-
het látni a térre – mondta Ket-
tinger Ferenc és felesége, 
Eszter, akik öt- és hétéves fi-
aikkal érkeztek az esemény-
re. – Nagyon örülünk, hogy 
eltűnt az egykori szolgálta-
tóház, mert erre jártunk min-
den nap, és nemcsak a látvá-
nya borzasztott el bennün-
ket, de az onnan áradó szag 
is – célzott a családfő arra, 
hogy az elhagyatott épület 
kétes elemek tanyájaként is 
szolgált, s a komor betonbun-
ker köztisztasági szempont-
ból gyakran a senki földjének 
számított. 

Családi 
ünnep 
a Liget 
téren

Új pályák a Sportligetben

Épül a tematikus játszótér

Szeneczey Balázs és 
D. Kovács Róbert Antal 
leteszik az alapkövet
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Az idei vakációban sem maradhat 
éhes egyetlen gyermek sem. A gyer-
mekvédelmi törvény értelmében a 
Kőbányai Önkormányzat ezért térí-
tésmentesen biztosít komplett ebédet 
azoknak a kerületi gyerekeknek, akik 
hátrányos helyzetűnek, illetve halmo-
zottan hátrányos helyzetűnek számí-
tanak. Továbbá az önkormányzat saját 
költségen a napi egyszeri meleg egy-
tálételt azon fiataloknak is garantálja, 
akik rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben része sülnek. Így össze-

sen mintegy ezer gyermek juthat na-
ponta térítésmentesen melegételhez..

Az igényeket a Bárka Kőbányai Hu-
mánszolgáltató Központnál (1105 Bu-
dapest, Ihász u. 26., telefon: 261-8183) 
kell jelezni 2019. június 11-ig. A zárt 
dobozokba csomagolt egytálétel ki-
osztása 2019. június 17. és augusztus 
23. között a Bárka különböző telephe-
lyein történik. Az igényléskor jelezni 
kell, hogy mely napokon és mely hely-
színről kívánják elszállítani az ételt a 
jogosultak.

Ebédet kapnak nyáron 
a rászoruló gyerekek

Nem kell a játszótéren vagy a parkok-
ban lógniuk egész nyáron azoknak a 
gyerekeknek, akiknek nincs lehető-
ségük a vidéki rokonoknál eltölteni az 
egész vakációt, míg a szülők dolgoznak. 
A Kőbányai Önkormányzat idén is több 
mint ezerötszáz fiatal számára biztosít 
kedvezményes üdülési lehetőséget.

A Janikovszky Éva Általános Iskolá-
ban működő napközis tábor egész nyá-
ron nyitva áll majd hétköznap 8-tól 16 
óráig, s közel ezren fordulhatnak meg 
ott. Külön részvételi díj nincs, csak az 
évközi napközis térítési összeget kell 
megfizetni, amiért napi háromszori ét-
kezés mellett változatos programok, így 
sportversenyek, gyer-

mekműsorok, kirándulások és kézmű-
ves-foglalkozások várják a gyerekeket. 
Jelentkezési lap a KÖSZI-ben és az is-
kolákban igényelhető.

Balatonlellén, a kerület több évtizede 
működő üdülőjében is közel ezer gyer-
mek nyaralhat idén. Sőt a vakációzó fi-
atalokat már egy teljesen új központi fa-
ház várja, ugyanis hamarosan elkészül 
a 64 fő elszállásolására alkalmas mo-
dern épület. Ez nemcsak kényelmében, 
de energiatakarékosságában is veri 
majd elbontott elődjét, ugyanis fenntar-
tási költsége 20 százalékkal lesz alacso-
nyabb, mint a réginek.

Lellére június 16-ától két tíznapos 
turnusban több mint kétszáz sporto-
ló gyermeket várnak majd, ők a labda-
rúgó szaktáborba és a diáksporttábor-
ba jelentkezhetnek – utóbbiban húsz 
sportág kipróbálására nyílik lehető-
ség. Július elejétől pedig a Kőrösi szer-
vezésében hat turnusban több mint 
800 gyerek élvezheti a nyarat a Bala-
ton mellett. A táborozás kedvezmé-
nyes, hiszen az önkormányzat az üdü-
lőt ingyen biztosítja, és a felügyelőta-
nárok bérét is állja, a részvételi díj csak 
az utazást, az étkezést és a programo-
kat tartalmazza.

De egész napos sporttáborokból Kő-
bányán sem lesz hiány. Június 17-től 
három csoportban és öt turnusban in-
dul az úszótábor, jelentkezni a helyszí-

nen, az Újhegyi Uszoda és Strandfür-
dőben lehet. Július 8-ától 12-éig, vala-
mint 15-e és 19-e között a Kocsis Sán-
dor Sportközpont focitábort indít, míg 
22-étől 26-áig, illetve július 29-e és 
augusz tus 2-a között a sportágakat 
bemutató sportismereti tábor indul a 
sportközpont Bihari utca 23. alatti köz-
pontjában. A lehetőségek ez esetben is 
kedvezményesek, az önkormányzat 
támogatásával ugyanis a teljes infra-
struktúra ingyen használható.

Privát szervezésű szaktáborok június 
17-e és július 5-e között indulnak heti 
bontásban hétköznapokon. Az úszó-, 
karate- és kreatív táborokról (utóbbi 
bűvész, „csak csajok” és kis tudós tema-
tikával) bővebben a Kőrösiben kihelye-
zett szórólapokon lehet tájékozódni.

Minden versenyző számá-
ra kedves tematika szerint 
zajlott az idei Szeretem 
Kőbányát helytörténeti 
vetélkedő. A versenyben 
kulináris örömökkel kap-
csolatos kérdéseket kel-
lett megválaszolni, Verbai 
Lajos, a Kőbányai Helytör-
téneti Gyűjtemény vezető-
je ugyanis a kerület gasztro-
nómiájára épülő feladatsort 
állított össze.

A csapatoknak például 
számot kellett adniuk arról, 
hogy a jelenlegi és egykori 
kőbányai üzemek mely – év-

tizedekkel korábban még jól 
ismert – élelmiszeripari ter-
mékeket gyártották, de aki 
győzni akart, annak „ma-
laca” kellett hogy legyen. 
Nem hiányozhattak ugyan-
is a sertésekkel kapcsola-

tos kérdések, hiszen bő 
száz éve Kőbánya még 
az euró pai sertéskeres-

kedelem központja volt.
Míg a csapatok dolgoz-

tak, Verbai Lajos a szurko-
ló közönséget számtalan ér-
dekes történettel, legendá-
val szórakoztatta. A nézők-
nek is szóló kérdésekből és 

a sztorikból kiderült példá-
ul, hogy egykor – ha a szüret 
különlegesen jó volt – Kőbá-
nyán aszúbor készült. De azt 
is megtudhattuk, hogy a Gö-
döllőre utazó Ferenc József 
császár mindig megállt Kő-
bányán, s a Rákos-patak kör-
nyékén szarvasra vadászott.

Az első helyet végül a Po-

gácsaimádók csapata nyer-
te. A nyugdíjas tanárokból 
álló gárda alaposan felké-
szült a megmérettetésre, hi-
szen nemcsak a műsorveze-
tő helytörténész előadása-
it látogatták rendszeresen, 
de a Kőbányai Kalendáriu-
mot is szorgalmasan lapoz-
gatták a verseny előtt.

Helytörténeti 
eszem-iszom

D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya pol-
gármestere is kitüntetésben részesült 
a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az 
éveknek” Országos Szövetsége 30. szüle-
tésnapi ünnepségén, az Angyalföldi Jó-
zsef Attila Művelődési Központban. A szö-
vetség azon vezetők munkáját ismerte el, 
akik aktívan hozzájárulnak az idősebb ge-
nerációk életminőségének javításához.

Mint elhangzott, a kerületből nagyon 

sok ajánlás érkezett a polgármester sze-
mélyére, az indoklás szerint ugyanis „Kő-
bánya kiemelkedően odafigyel az idősei-
re”. A polgármester elmondta: az elisme-
rés nem egyedül neki, hanem az egész 
mellette álló csapatnak szól, ugyanis a 
képviselőtársak, a hivatali dolgozók és a 
kerület szociális dolgozói közös munká-
jának köszönhető az, hogy Kőbánya ilyen 
sok figyelmet tud szentelni az időseknek.

Kitüntették a polgármestert

Óriási volt a sür-
gés-forgás a Sü-
töde utcai idősek 
otthonában má-
jus 23-án, hiszen 
az intézmény az-
nap ünnepelte 15. 
születésnapját. Az 
ott dolgozók nem-
csak meglepetés-
sel készültek az 
időseknek, de a 
nagy napra város-
vezetőket és hiva-
tali dolgozókat is 
meghívtak.

A több mint száz 
ü n n epl ő  ny u g-
díjast D. Kovács 
Róbert Antal kö-
szöntötte, akit so-
kan nem mint hi-
vatalos személyt, 
hanem mint régi 
barátot üdvözöl-
tek. A jó kapcso-
latról a városveze-
tő is megemlékezett beszédé-
ben; mint mondta: nagyon örül, 
hogy együtt láthatja azokat a la-
kókat, akikkel évek óta rendsze-
resen találkozik a boltban, a pi-
acon vagy az Újhegyi sétányon 
– és hosszan elbeszélgetnek ar-
ról is, milyen az élet az intéz-
mény falain belül. Ezt követő-
en a polgármester emléklapo-
kat adott át az idősotthon egy-
kori első beköltözőinek és a kez-
detektől fogva az intézményben 
dolgozó munkatársaknak.

A virággal és oklevéllel meg-
ajándékozott nyugdíjasok kö-
zött volt Haná k Mihá lyné, 
aki lapunknak a kezdetekről 
mesélt.

– Egészségügyi okok 
miatt költöztünk be 
tizenöt évvel ez-
előt t a fér jem-
mel az otthonba, 
ő sajnos négy éve 
elment – mondta 
Éva néni. – A pest-
lőrinci csalá-
di házunk-
ból érkez-
tünk, így 
nagyon 
sokat 
jelen-
tett, 
hogy 
egy 
kis 

parkja is van az otthonnak. 
Az évek alatt mi is sokat tet-

tünk azért, hogy ilyen szé-
pen pompázzanak a virá-
gok, gyakran magunk ön-
töztük, gondoztuk a mus-

kátlikat.
Éva néni 

manapság 
szívesen 

tévézik kis 
főzőfülkés, 

fürdőszobás 
garzonjában. 

Boldogan 
emlékszik 
v issza a z 

első évek-
re is, hiszen 

minden hónapban kirán-
dulásokat, táncmulatságo-
kat szerveztek a lakók, élénk 
klubélet folyt. Társaságból 
ma sincs hiány, mert nemcsak 
a lakótársakkal, de az itt mű-
ködő Örökifjak Idősek Klubja 
tagjaival is rengeteg progra-
mot szerveznek az idősek.

Bár immár másfél évtized 
telt el azóta, hogy a képvise-

lő-testület döntését követően 
megépült és megnyílt az ott-
hon, az láthatóan színvonalas 
és modern. Lajtai 
Ferencné, a tár-
saság vezetője el-
mondta, hog y a 
szociális szolgál-
tatásként folya-
matos gondozást, 
24 órás felügye-
letet, egészség-
ügyi ellátás ke-
retében hetente 
kétszer belgyó-
gyász orvosi ellá-
tást, napi ötszöri 
étkezést, gyógy-

tornát, masszást, mentálhigié-
nés ellátást, mosást, takarítást 
biztosít az intézmény. A men-
tálhigiénés munkatársak gon-
doskodnak a lakók kulturális és 
szabadidős programijairól.

A szülinap kitűnően telt, s 
nem hiányozhatott az ünne-
pi menü, a torta és a zene sem. 
A hangulatról a délután folya-
mán a Kroó György zeneisko-
la tanárai gondoskodtak, akik 
népzenei műsorral szórakoz-
tatták az időseket.

Szülinapi buli az idősek otthonában

15 éve ragyog a Szivárvány
Két jeles évfordulót is megünnepeltek a Szivárvány 
Idősek Otthonában: az intézmény idén másfél évtizede 
nyitotta meg kapuit, az Örökifjak Idősek Klubja pedig 
harmincesz-
tendős lett.

Kis polgárok 
nagy versenye

Talpraesettségről és széles körű társa-
dalmi ismeretekről adtak számot idén is 
a Polgár a helyi demokráciában vetélke-
dő indulói. Az általános iskolás verseny-
zők azt bizonyíthatták, mennyire isme-
rik Kőbánya közéletét, illetve mennyire 
határozottak az elképzeléseik a kerüle-
tet érintő kérdésekben.

A fiataloknak tesztet kellett kitölteni-
ük, és jeleskedniük kellett gyakorlati fel-
adatok megoldásában is. Így interpellá-
ciót küldtek a polgármesternek, vala-
mint olyan kérdésekben vitáztak, mint 
hogy bekamerázzák-e iskolájukat, vagy 
a tanítás csak számítástechnikai eszkö-
zökön történjen-e.

Végül a győzelmet a Bem József Általá-
nos Iskola Polgárfiókák csapata (Prepuk 
Boglárka, Dudás István, Gajzágó József 
és Markos György) aratta, de a mezőny 
nagyon kiegyenlített volt. Mint Edényi 
László, a szervező CIKK Egyesület elnö-
ke elmondta, a fiatalok egyre felkészül-
tebbek, a viták pedig mind élvezeteseb-
bek, ami azt mutatja, hogy a fiatalok vi-
takultúrája egyre jobban fejlődik.

Idén is rengeteg család helyzetét köny-
nyíti meg dr. György István kormány-
megbízott és zenésztársainak felaján-
lása. A tavaly decemberi jótékonysági 
koncert bevételét a zenészek ugyan-
is ismét mintegy háromszáz kőbányai 
és kispesti gyermek táboroztatására 
fordítják.

– Kilenc éve határoztuk el Póka 
Egonnal és több zenésztársunkkal, 
hogy jótékonysági koncer-
tet adunk, amiből mára ha-
gyomány lett – mondta el 
dr. György István lapunk-
nak. – Ez idő alatt mint-
egy 20 millió forint jött 
össze, s támogattunk már 
hátrányos helyzetű fiata-
lokat, de jutott pénz beteg 
gyermek gyógykezelésé-
re is. Idén ismét úgy dön-
töttünk, hogy üdültetésre 
fordítjuk az összeget. Bár-
ki bármilyen hazai táborhoz pályázha-
tott segítségért 14 éves korig.

A 147 kőbányai gyermek a Kőrösi 
színháztermében vehette át a 15 ezer 
forintot tartalmazó borítékot a kor-
mánymegbízottól és D. Kovács Róbert 

A nt a l  p ol gá r -
mestertől. A fia-
ta lok a Witeg-
Kőporc Kft. fel-
ajánlásának kö-
szönhetően egy 
müzlistá lla l is 
gazdagodtak.

Családonként 
több gyermek is pályázhatott, így tett 
a lapunk által megszólaltatott három 
testvér is. A nyolcéves ikerpár, Anna 
és Kati, júliusban hittantáborba mehet 
a zenészek segítségével, míg a tízéves 
Erzsi a lovastábort választotta.

Háromszázan üdülnek
a koncertbevételből

Lellén már az új faház várja a gyerekeket

Idén is több mint ezer kőbányai fiatal üdülhet kedvezményesen az 
önkormányzat, a Kőrösi és a Kocsis Sándor Sportközpont által szer-
vezett táborokban.

Két hónap 
táborozás

HIRDETÉS

Elismerés a 
polgármestertől

Ünnep az ebédlőben

Zenés műsor

Közös 
tortázás

Éva néni is 
oklevelet 
kapott

Munkában a győztesek

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
SZOCIÁLIS ALAPÚ
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

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 intézmények tanulói részére. 
Az ösztöndíj 2019 szeptemberétől 2020 januárjáig, öt hónap időtartamra szól. 

Elnyerésének feltétele:
a) kőbányai lakcím,
b) 71 500 forint alatti egy főre jutó jövedelem a családban,
c) a kiírásban részletesen meghatározott tanulmányi eredmények elérése.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:
A pályázat feltételei, benyújtásának módja és helye megtalálható a www.kobanya.hu 
honlapon, ahonnan a pályázati adatlap is letölthető. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a KaszaDiana@kobanya.hu 
e-mailcímen, valamint a +36 1 4338 250-es telefonszámon.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
D K á Rób t A t l
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KERT ÉS BALKON

Madarak a kertben
Hasznos segítőink a díszkertben, a 
zöldségeskertben, valamint a balko-
non is a madarak. Különösen igaz ez 
az énekesmadarakra: az a kert, ahol 
sok madár lakik, sokkal egészsége-
sebb, és a madárcsicsergés meg-
nyugtatóan hat az emberre is.
Magyarországon a legelterjedteb-
bek közé a fekete rigó, a cinegefélék, 
a vörösbegy, a fakopáncs, a házi rozs-
dafarkú, a tengelic, a kormos légyka-
pó és a fecskefélék tartoznak, bár ez utóbbiak napjainkban 
erősen veszélybe kerültek. Ha a kertbe kívánjuk csalogatni 
a szorgalmas segítőket, gondoskodnunk kell táplálásukról 
és a fészkelési lehetőségekről. Ezt viszonylag egyszerűen 
megtehetjük; a kert különböző pontjain helyezzünk el ma-
dárodúkat, olyan védett helyeken, ahol nem férnek hozzá 
a ragadozók, gondolva itt a házi macskákra. Ezen egysze-
rű „madárlakások” lehetőleg fából készüljenek, bejáratuk 
az uralkodó széljárással ellentétes oldalon legyen. Itt fog-
nak költeni kedvenceink, egy évben akár többször is. Se-
gítő munkájuk főleg a rovarok elfogyasztásából áll. Sok-
kal nagyobb a hasznuk, mint az általuk okozott kellemet-
lenség, amit az ürülékük okoz. Ezt rendszeres takarítással 
könnyedén kezelhetjük.
A madarak hihetetlen mennyiségű rovart képesek elfo-
gyasztani, de egy madárbarát kertben az általunk ültetett 
növények is segítik a táplálásukat, különösen az apró ter-
mésűek. A nagy termetű fák közül a nyugati ostorfa (Cel-
tis occidentalis) apró magjaiért rajonganak kedvenceink. 
A tűztövis (Pyracantha coccinea) nemcsak élelmet bizto-
sít termésével, hanem szúrós ágrendszere kiváló fészke-
lést tesz lehetővé. A díszalmák (Malus sp.) változatai szin-
tén rendkívül hasznosak egy madárbarát kertben.
Ne feledkezzünk el a nyári hőségben a vízről sem; a kert 
egy védett sarkában, itatónak egy nagyobb cserépalátét 
is megteszi. Minden kert egy különálló mesterséges öko-
szisztéma, vagyis a növények mellett megjelenő rovarok, 
madarak emberi irányítással alkotnak egy közösséget. Egy-
szerűbben: az általunk biztosított körülmények határozzák 
meg a kert élővilágát. Lehetőségünk van hasznos rovaro-
kat is a kertbe csalogatni úgynevezett rovarhotel kihelye-
zésével. Ez egy fából készült búvóhely a rovarok számára. 
Amennyiben nagyon felszaporodnának, a jelen lévő mada-
rak gondoskodnak az egyensúlyról a kertünkben.
A vándormadarak ősszel elköltöznek, ám azokról, ame-
lyek itt maradnak a téli időszakban, gondoskodnunk kell. 
A kert különböző részein madáretetőket helyezzünk ki! Na-
gyon fontos szabály: ha elkezdtük őket etetni, semmilyen 
körülmények között ne hagyjuk abba. Így tudjuk biztosíta-
ni, hogy ezek a kedves és hasznos állatok sokáig a kertünk 
lakói legyenek.

 Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium  és Szakközépiskola igazgatója

A megszokott óriási érdeklő-
dés és a fantasztikus, önfeledt 
hangulat ez alkalommal sem 
maradt el a Merkapt sport-
központban, a XXIV. Nagy 
Sportágválasztót ugyanis 
két nap alatt közel húszez-
ren látogatták meg. Az első 
napon érkező iskoláscsopor-
tok, majd az 5,5 hektáros te-
rületet a második napon bir-
tokba vevő családok össze-
sen 109 sportágat ismerhet-
tek meg és próbálhattak ki.

Akárcsak profi sportági be-
mutatókból, úgy kilátogató 
bajnokokból sem volt hiány 
az eseményen. Így az olim-
piai bajnokok közül többek 
között Gedó György ökölví-
vó, Szász Emese párbajtőrö-
ző és Dunai Antal labdarúgó 
is megjelent a megnyitón, de 
találkozhattunk Lisztes Krisz-
tián 49-szeres válogatott fo-
cistával, illetve Baji Balázs vi-
lágbajnoki bronzérmes és Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmes gát-

futóval is, aki éppen sportsé-
rüléséből lábadozott. Az ér-
deklődő gyerekeknek külön-
leges élmény volt, hogy a baj-
nokokkal közös képeket is ké-
szíthettek.

Állandó érdeklődés kísérte 
a harcművészeti sátrakban, 
így a Wing Tsun Kung Fu küz-
dőterénél folyó eseményeket 
– ennek az irányzatnak volt 
követője a néhai akciófilmes 
sztár, Bruce Lee is. Az érkező-
ket nemcsak bemutatók szó-
rakoztatták, a bátrabbaknak 
a legképzettebb oktatók, így 
Szabó Csaba hatodik fokoza-
tú mester is edzéseket tartot-
tak. A leendő harcművészek 
ütéseket és egész mozdulat-
sorokat leshettek el.

Óriási népszerűségnek ör-
vendett a Magyar Honvéd-
ség „csatatere”, ahol folyama-
tos volt a sorban állás. A fiata-
lok hatalmas felfújt fedezé-
kek között harcolhattak egy-
mással. A speciális fegyver-

rel küzdő al-
kalmi kato-
náknak öt-
öt életük volt, s a lézeres fegy-
verek fénysugarait érzékelő 
sisak jelezte, ha valakit kilőt-
tek társai.

Ám az ifjú érdeklődők nem-
csak tetszésük szerint vá-
laszthattak sportágat, ha-
nem annak alapján is, hogy 
idősebb korukban melyik az, 
amelyikben sikeresek lehet-
nek. A szakemberek ingye-

nesen végeztek 
a legalább hét-
esztendős gye-
rekek körében 
sportantropo-
metriai mérést, 
azaz a várható 
felnőttkori tes-
ti adottságokat felderítő vizs-
gálatot. A számos kiállító kö-
zött a Kőbányai Önkormány-

zat is képviseltette magát; 
a kerület egyebek mellett a 
Mozdulj Kőbánya! rendez-
vénysorozat soron következő 
állomásait népszerűsítette.

A mostani esemény külön-
legessége, hogy a sportna-
pokhoz idén első alkalommal 
a Nagy Hangszerválasztóra 
keresztelt társrendezvény is 
csatlakozott. A mozgásban 
kifáradt látogatók húsz hang-
szerrel ismerkedhettek, mi-
közben a sportbarátokat a 
hetedik kerületi Molnár Antal 
Zeneiskola vonós- és fúvós-
zenekara szórakoztatta.

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Egészségügyért 
Felelős Államtitkársága idén 
is keresi azt a háziorvost, akit 
a páciensek, civil szerveze-
tek vagy önkormányzatok a 
legjobb szakembernek tarta-
nak. Az akció célja: ráirányí-
tani a figyelmet az embersé-
ges és szakmailag is elhiva-
tott gyógyítókra. Mint a Szo-

ciális Védegylet alelnökétől, 
Marksteinné Molnár Julian-
nától megtudtuk, a civil szer-
vezetnek már megvan a maga 
jelöltje.

– Kőbánya szerencsére bő-
velkedik lelkiismeretes gyó-
g yítókban, mi dr. Fejér Ti-
bort jelöljük – mesélte az al-
elnök. – A doktor úr közel há-
rom évtizede gyógyít a Zsivaj 

utcai rendelőben, és mindig a 
legnagyobb figyelemmel volt 
páciensei iránt. Nem ritka, 
hogy a gyógyszert maga vit-
te el a betegnek, és az időseb-
beket rendszeresen megkere-
si telefonon és személyesen is. 
Nekem egy alkalommal a re-
pülőtéren vette fel a telefont, 
egészen a beszállásig elérhető 
volt, hiszen magától értetődő 

számára, hogy bármikor ke-
reshetik fontos ügyben.

A háziorvosról és a nővérről 
szóló történeteket szeptember 
14-ig magánszemélyek és egye-
sületek is elküldhetik az evpra-
xisa.hu honlapra. Az internete-
zők ezt követően szavazhatnak 
a bírálóbizottság által kiválasz-
tott tíz magyarországi és tíz ha-
táron túli háziorvosra.

Kőbánya is csatlakozott ahhoz 
az országos mozgalomhoz, amely 
a magas vérnyomás veszélyei-
re hívta fel a figyelmet május-
ban. Az önkormányzat a város-
rész több pontján szervezett in-
gyenes mérést. Az akció első ál-
lomása a Kőrösi Csoma sétány 
termelői piaca volt, de összesen 
több mint egy tucat helyszínen 
nyílt lehetőség a vizsgálatra.

– A hozzánk érkező kőbányai-
ak úgy kétharmadának magas 
volt a vérnyomása – mondta 
az első nap tapasztalatai alap-

ján Megyeri Lívia, a mérése-
ket végző Árkád-Corvin-Mam-
mut Egészségközpont diplomás 
ápolója. – Ennek oka lehet, hogy 
többnyire idős emberek jöttek, 
akik tudták, hogy érintettek. 
Ám a magas vérnyomás bár-
mely életkorban előfordulhat, 
gyakorlatilag népbetegség.

A szakember szerint kóros vér-
nyomásról 140/90-es érték fe-
lett beszélhetünk, s a kialaku-
lás leggyakoribb okai az elhí-
zás, a mozgásszegény életmód, 
a dohányzás, a túlzott alkohol-

fogyasztás, a túlzott sóbevitel, a 
stressz. A kezeletlen magas vér-
nyomás szívinfarktushoz, szív-
elégtelenséghez, agyvérzéshez, 
veseelégtelenséghez vezethet. 
Tünetei lehetnek a tarkótáji fej-
fájás, szédülés, koncentrációza-
var, orrvérzés, kipirult arc, fá-
radtság érzése. A betegség meg-
előzhető egészséges életmódra 
történő áttéressel. A már kiala-
kult magas vérnyomás esetén 
minden esetben orvoshoz kell 
fordulni, aki egyénre szabott te-
rápiát állít be.

Legyen kőbányai a nemzet háziorvosa!

Húszezer érdeklődő a Merkapt sportközpontban

Sportágválasztás 
ritmusra

Vérét adta a hivatal
A rendezvényen a korábbi alkalmakhoz hasonlóan véradásra 
is nyílt lehetőség. Nagy Gábor, a Magyar Vöröskereszt főigaz-
gató-helyettese külön felhívta a figyelmet, hogy a nyári idő-
szakban különösen fontosak a véradók, hiszen a szabadságo-
lások miatt jelentősen csökken ilyenkor a vérkészlet.

A Kőbányai Önkormányzat munkatársai idén is kitettek 
magukért, mint a szervezők elmondták: a hivatali dolgozók 
Radványi Gábor alpolgármester vezetésével a legaktívabbak 
voltak a cégek, egyesületek és egyéb jelen lévő szervezetek 
között.

Vérnyomásmérés mindenkinek

Immár 24. alkalommal rendezték meg a Nagy Sport-
ágválasztót, de a mostani rendezvény azért is volt 
különleges, mert először egészült ki a Nagy Hang-
szerválasztóval.

Várhatóan nagy sikert arat 
az önkormányzat legújabb 
környezetbarát akció-
ja, hiszen ki ne szeret-
ne minél több énekes-
madarat vonzani a 
kertjébe. A Madárba-
rát Kert pályázat ke-
retében az igénylők 
kis testű madarak szá-
mára lakhelyül szolgá-
ló odút, műfecskefész-
ket, fecskepelenkát kér-
hetnek a kerülettől augusz-
tus végéig. Az ideális életkö-
rülmények miatt beköltöző 
madarak a közérzetünket is 
pozitívan befolyásolják – ezt 
állítja Kelemen Judit, aki már 
évekkel ezelőtt valóságos 
madárparadicsommá alakí-
totta óhegyi háza kertjét.

– Az egész úgy kezdődött, 
hogy kiraktam egy etetőt – 
mesélte a kezdetekről Judit. 
– Eleinte csak egy-egy ma-
dár jött, a szokásos rigó, ve-
réb, de amint komolyabban 
kezdtem figyelni rájuk, egy-
re többen szoktak oda. Tud-
ják, hogy az ember gondos-

kodik ró-
l u k ,  h i -
szen ami-
k o r  e l -
fogy az ele-
ség, szabályo-
san reklamálnak. 
Hosszan el tudom néz-
ni őket, kikapcsol a látvány, 
érzem, hogy része leszek a 
természetnek. Mindez való-
ságos relaxációval ér fel.

Judit okleveles kertépítő, 
így könnyedén oldotta meg, 
hogy a madarakat a lehe-
tő legnagyobb kényelem fo-

gadja. Olyan 
növénye-
ket ültetett, 
amelyek ter-
mészetes bú-

vóhelyül szol-
gálnak és táp-

lálékot is adnak 
a kismadaraknak, 

a kerti csobogó pedig 
a tollas jószágok strandfür-

dője lett. Az énekhangokból 
becsülve alaphangon tucat-
nyi madárnak nyújt mene-
déket a nem túl nagy kert, s 
mára már a közelben élő har-
kályok is bátran az etetőhöz 
jönnek, nem tartva Judit kö-
zelségétől.

Évről évre rekordokat dönt a 
kerület legnépszerűbb város-
szépítő akciójában részt vevők 
száma, s idén is óriási tömeg 
vehette át azokat a növényeket, 
amelyeket az önkormányzat 
ingyen biztosított a Szeretnék 
Önnek is adni virágot pályá-
zat nyerteseinek. Mint azt már 
megszoktuk, a hatalmas érdek-
lődés miatt most májusban is 
két teljes napot kellett szorgos-
kodniuk a hivatal munkatársai-
nak, hogy kiosszák a virágokat 
a jelenleg üzemen kívüli Bánya 
utcai általános iskola udvarán.

– Virágos jó reggelt! – kö-
szöntötte az érkezőket D. Ko-

vács Róbert Antal polgármes-
ter, aki külön köszönetet mon-
dott azért, hogy az akcióban 
egyre többen vesznek részt, hi-
szen idén már 311 társasház, 63 
intézmény és 2820 magánsze-
mély pályázott sikeresen. Mivel 
a kiosztott virágok családi há-
zak kertjeit, társasházi lakások 
erkélyeit és udvarait, előtereit 
díszítik majd, így gyakorlatilag 

több ezer „önkéntes” vesz részt 
a kerület szépítésében – mun-
kájuknak köszönhetően ugyan-
is Kőbánya a virágos arcát mu-
tathatja.

A pályázók muskátlit, fűszer-
növényeket, különböző sövé-
nyeket, illetve évelő és egynyá-
ri virágokat kérhettek, ame-
lyekből közel 70 ezer darab ta-
lált gazdára. 

Közös városszépítés a kőbányai lakókkal

Idén közel 3200-an ösz-
szesen 70 ezer növényt 
vehettek át a Szeretnék 
Önnek is adni virágot pá-
lyázat keretében a kerü-
lettől.

Madárkánaán 
a kertben

A Kőbányai Hírek felkeresett 
olyan kerteket, ahová a város-
szépítő akció virágjai kerül-
tek, s így jutottunk el a Harmat 
utca 15/C alatti társasházhoz. 
A város zajától félreeső pon-
ton nemhogy virágos előtér, 
de egyfajta édenkert fogadott 
minket. A ház körüli több száz 
négyzetméternyi közterüle-
tet egy nyugdíjas házaspár, Kis 
Márta Erzsébet és Gájer Lajos 
gondozza.

– Tíz éve kezdtük a kertész-
kedést, egyrészt a munka örö-
méért, másrészt az idő hasz-
nos eltöltéséért – mesélte Kis 

Márta Erzsébet. – Minden al-
kalommal pályázunk virágo-
kért, és a Tiszta udvar elisme-
rést is megnyertük.

Á m a ker t felépít éséhez 
mindez nem volt elég, mélyen 
a zsebükbe is kellett nyúlni-
uk, hogy a kerület egyik legna-
gyobb köztéri „magán”-parkját 
létrehozzák. Egy évtized alatt 
saját zsebből legalább 200 ezer 
forintot költöttek, Gájer Lajos 
pedig a társasház műhelyében 
számtalan délutánját áldozta 
fel, hogy kis kerítések készül-
jenek, amelyekre a virágok fel-
futhatnak.

Közös park 
tíz év munkával

Virágeső 
a BányábanRoham a csatatéren

Wing Tsun 
Szabó Csabával

Népszerű volt a vívás

Hangszerválasztás

Rezesutánpótlás

Kis Márta Erzsébet 
és Gájer Lajos 
szenvedélyesen 
ápolják a közös 
területet

Judit rendszeresen 
eteti is a madarakat
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Az egész főváros leglüktetőbb, 
legszenvedélyesebb pontjává vált 
a Mély-tó környéke a IV. Balkán-
est alkalmából. A békák kuruty-
tyolását ugyanis a népzenészek 
tüzes ritmusai nyomták el, a tó 
friss levegőjébe a hal- és hússü-
tők ínycsiklandó illata vegyült, 
míg a horgászok és a sétáló csalá-
dok látványát a hamisítatlan bal-
káni hangulatra vágyó sok száz 
fős közönség és a színes ruhák-
ba öltözött nemzetiségi hagyo-
mányőrzők forgataga váltotta fel.

A kerületben élő görögök, szer-
bek és bolgárok immár hagyo-
mányos estje rövid idő alatt nőt-
te ki magát az egyik legnépsze-
rűbb kőbányai programmá. Er-
ről még a polgármester, D. Ko-
vács Róbert Antal is megemlé-
kezett, aki felelevenítette a kez-
deteket, miközben köszöne-
tet mondott a közreműködők-
nek, különösen Kollá-
tosz Jorgosz főszerve-
zőnek, a Kőbányai Gö-
rög Önkormányzat el-
nökének. Az első hason-
ló programot, a görög es-
tet ugyanis még a Kőrö-
siben tartották, de már 
akkor kiderült: a rendez-
vényt ki kell vinni a sza-
badba, hogy minél töb-
ben láthassák, hiszen a 
másik két nemzetiség is 
rövid úton csatlakozott 
a programhoz.

Míg a tó partján álló 
szí npa dot eg y m á s 
után vették birtok-
ba az előadók, addig 
a part oldalán, a fel-
ső sétálóúton valósá-
gos ízek utcája vár-
ta a különlegességek-
re éhezőket. A sát-
rak és mozgóbüfék in-
gyen adták a Balkán-
félsziget legismertebb 
harapnivalóit. A bolgár 
standnál a sokak által a 
tengerpartról jól ismert 
cacát (egyben sült apró-
hal) lehetett ropogtatni, 
a szerb kamion bősége-
sen kínálta a csevapot, a 
görögök pedig a krump-
lival, padlizsánnal és be-
samelmártással készülő 
darált húsos muszakát, a 
szuflakit (rablóhús) és a 
gíroszt ajánlgatták – ter-
mészetesen dzadzíkivel. 
Utóbbi alighanem sokak-
nak volt újdonság, hiszen 
nem „pestiesen” készült, 
hanem Görögországból 
érkezett joghurtból, s a 

megfelelő mennyiségű uborka 
és fokhagyma is belekerült.

Az esten több mint tíz együt-
tes lépett fel, a kínálat minden 
igényt kielégített. A Jantra fo-
lyó (főleg e vidékről érkeztek a 
hazai bolgárok ősei) nevét őrző 
együttes szenvedélyes táncán át 
a Mydros keserédes görög mu-
zsikáján keresztül a Guca Par-
tyzans Brass rezesbanda Kus-
turica-filmek hangulatát idé-
ző műsoráig élvezhette a legkü-
lönbözőbb produkciókat a kö-
zönség. Az est sztárvendége a 
Sziget-fesztiválokról jól ismert 
Balkan Fanatik volt, de a kilenc-
kor véget ért koncert után a 
kemény mag táncház ke-
retében a fellépőkkel 
együtt még éjfélig 
rophatta a kó-
lót és a szir-
takit.

Idén is tömegeket vonzottak az újhegyi programok

Halcsipsz szirtakival

Még a nap is másképpen sütött az Újhegyi Tavaszi Piknik alkalmával. A többnyire szomorkás, esős 
május egyik legbarátságosabb két napját fogtuk ki a Balkán-esten és a másnapi, a hónap utolsó 
vasárnapján tartott Kőbányai Gyereknapon.

Palacsintaparádé 
a sétányon

Gyerekek és 
nemzetiségek 
ünnepe

Palacsintából 
n e m  vo l t  h i -
ány, és az önfe-
ledt kikapcsoló-
dást sem gátolta 
semmi a Kőbányai 
Gyereknapon. Az Újhe-
gyi Közösségi Ház előtt fel-
állított színpadon reggeltől délutánig színes műsor szóra-
koztatott szülőt és gyermeket egyaránt, míg a nézőtér mel-
lett ingyenes palacsinta várta a játék közben megéhezett 
családokat.

A palacsintaellátmányról hat csapat gondoskodott, így az 
Újhegyi sétány építését végző Mátra-Fuvar-Sped Kft., vala-
mint a nemzetiségi önkormányzatok, a Kőbányai Szabadtű-
zi Lovagrend, a KőCafé, a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális 
Központ, illetve a kőbányai médiumok gárdája, utóbbi szer-
kesztőségünk és a TV10 tagjaival kiegészülve. Az önkénte-
sek több mint egy tucat serpenyőből ontották a palacsintát, 
s a négy órán át tartó sütögetés eredményeként közel két-
ezer kakaós és lekváros csemege készülhetett. A csapatok 
egy időre külső segítséget is kaptak: D. Kovács Róbert An-
tal is sütőt ragadott, sőt egyszerre kettőt is! Mint kiderült, 
az egykori iskolaigazgató a napközis táborokban vált évek 
alatt feketeöves palacsintakészítővé.

Ezalatt a színpadon bemutatkoztak az Újhegyi Közösségi 
Ház tánccsoportjai, de tömegeket vonzott a Pódium Színház 
bábos előadása és a Daniel Speer Brass filmzenés gyerek-
koncertje, amelyen az Oroszlánkirálytól a Star Warsig ked-
velt filmek zenéi csendültek fel. De a kreatív gyermekek is 
megtalálták a számításukat. Hagyományőrző faművesek fel-

ügyelete mellett bárki farag-
hatott, gyalulhatott vagy fűré-
szelhetett állatfigurákat; artis-
táktól labdával, buzogánnyal 
tanulhatott zsonglőrködni, és 
a gyereknap elengedhetetlen 
kelléke, a lufi is előkerült: ele-
fántot, zsiráfot vagy éppen ka-
ticát lehetett hajtogatni a fel-
fújt gumiszafaládékból.

A gyerekek a szülőket is be-
vonhatták a mókás progra-
mokba, s a családi agytorná-
kon minden família kisebb 
nyereményeket kapott.
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Duplán is emlékezetes a Szent 
György-plébánia és a hívek szá-
mára az idei munka ünnepe. 
A Sörgyár utcai templom aznap 
lett 25 esztendős, s az ünnepi 
alkalomból maga a főpásztor, 
Erdő Péter tartotta meg a szent-
misét. Május 1-jén a prímás bib-
liamagyarázata az ács Szent Jó-
zsefről szólt, Jézus nevelőapjá-
ban az egyház ugyanis nemcsak 
a hit, hanem a munka emberét 
is tiszteli. Mint Erdő Péter sza-
vai emlékeztettek rá, a munka 
egész életünket átfogó, annak 
értelmet, értéket adó hivatás, 
amely révén az ember elhelye-
zi magát a világmindenségben, 
s megtalálja a saját szerepét, ha 
Isten akarata szerint végzi a fel-
adatát. Ám a munka nem lehet 
öncél sem, a dolgozó embernek a 
mai rohanó világunkban is meg 
kell állnia, és teljesen az ünnep-
lésre, a pihenésre kell figyelnie.

– Külön öröm volt számom-
ra, hogy nagyon sokan jöt-
tek el az ünnepi szentmisé-
re – mondta lapunknak Cseh 
Zoltán plébániai kormányzó. 
– Nemcsak a plébánia mos-
tani hívei voltak jelen, hanem 
azok is, akik az elmúlt negyed 
évszázadban már elköltöztek, 
más közösség tagjai lettek. 
De egykori itt szolgált atyákat, 
valamint más kőbányai plébá-
niákról érkező vendégeket is 
üdvözölhettünk.

Cseh Zoltán atya egyébként 
az ünnepi alkalomra maga hív-
ta meg levélben a bíborost, aki 
szívesen tett eleget az invitá-
lásnak. A prímás olyannyira 
jól érezte magát a hívek között, 
hogy a misét követő közös ét-
kezésre, valamint a délutánig 
tartó családi nap első részére 
is maradt. De nem Erdő Péter 
volt az első főpásztor, aki meg-

tisztelte jelenlétével a Szent 
György-templomot: 1994-ben, 
az építést követően Paskai 
László, Erdő Péter elődje áldot-
ta meg.

A templom története egyéb-
ként 1947-ig nyúlik vissza, ami-
kor a Bajcsy Kórházban meg-
szüntették a kápolnát. Mivel a 
környék lakói így nem tudtak 
hova misére járni, saját temp-
lomra lett igényük. Az ötvenes 
években erre azonban nem volt 

lehetőség, s az alapkőletételre 
1986-ig kellett várni. A nyolc 
éven át tartó építkezés költsé-
geit azonban a főegyházmegye 
támogatása csak kisebb rész-

ben fedezte, így a templom tel-
jes elkészültéhez külföldi anya-
gi támogatásra, valamint kül-
földi és kőbányai fiatalok fizi-
kai munkájára is szükség volt.

Huszonöt éves a Szent György-templom

Főpásztori
szentmise
Kőbányán
Fennállásának negyedszázados évfordulóját ünne-
pelte május 1-jén a Sörgyár utcai templom, ahol a 
neves alkalomból Erdő Péter bíboros, prímás, esz-
tergom–budapesti érsek mutatott be szentmisét.

Kodály Zoltán szavaival élve: a 
legszebb hangszer az énekhang 
– és ennek a VI. Kőbányai Kó-
rusok Találkozója résztvevői 
idén is tanúbizonyságát adták. 
A rendezvényre betegség és egy 
tragikus esemény – Varsányi 
István, a Szent László-templom 
karnagyának halála – miatt vé-
gül négy vendégkórus látogatott 
el, ám így is két órán át zengett 
az ének az Ihász utcai reformá-
tus templomban.

A fellépők között a templom 

saját karán túl ebben az évben 
is ott volt a Csillagfény kínai 
kórus, amely nemcsak kínai-
ul, hanem magyarul is énekelt. 
A negyven főt számláló társa-
ságból többen díszes kínai ru-
hákban emelték az esemény 
színvonalát. Szintén hallhattuk 
a Sztárai Mihály Református 
Vegyeskart, de nem hiányozha-
tott a Pataky Nőikar sem.

Idén egy különleges meghí-
vott vendéget is köszönthetett 
a kórustalálkozó megálmodó-

ja, Szilágyi-Sándor Gabriella 
lelkész. Férje, a szintén lelki-
pásztor Szilágyi-Sándor And-
rás szülőfalujából, a Kolozs me-
gyei Magyarnagykapusról jött 
el a helyi református gyüleke-
zet énekkara, hogy a kőbányai 
kórusokkal együtt lépjen fel, 
valamint az összkarban a Gló-
ria szálljon a mennybe fel kez-
detű kánont énekelje.

Az előadás után a szervezők 
mindenkit szeretetvendégségre 
hívtak, de a magyarnagykapu-

siak a másnapi istentiszteletre 
is maradtak. Így a hívők ismét 
hallhatták őket, majd a határon 

túlról érkezett művészek neki-
vágtak a négyszáz kilométeres 
hazaútnak.

Kórusok vendégségben

Megújult 
a templom
A születésnaphoz közeledve 
több felújítás zajlott a temp-
lomban. Tavaly nyáron ön-
kormányzati segítséggel a 
belső festés, a járólapok csi-
szolása, valamint a világító-
testek LED-es izzókra cse-
rélése történt meg, ősszel 
az erőforrás-minisztérium 
támogatásával a kivitele-

zők a tető kijavítását, a vízel-
vezetés megújítását és a vako-
lást végezték el. Idén tavasszal 
a képviselő-testület a tetőtér, a foglalkoztatók, a szociális 
helyiségek, a hittanterem, a padlástér és a kocsibeálló fel-
újítási költségeire szavazott meg forrást.

HIRDETÉS

Erdő Péter
volt a templom vendége

Tüzes ritmusok

Bolgár 
halkülönlegesség

Lendületben a 
nemzetiségek csapata

Polgármesteri 
közreműködés

Jutott palacsinta 
mindenkinek

Vidám 
programok

Ragyog a 
Csillagfény
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Június 29-én egész nap a ha-
zai daloké, zeneszerzőké és ze-
nészeké lesz a színpad. A Szent 
László Napok Kőbányán szól a 
magyar dal című rendezvénye 
olyan zenekaroknak ad lehető-
séget, amelyek kapcsolódnak a 
városrészhez, így innen indult 
a pályájuk, illetve egyik-másik 
tag itt él, élt vagy a Kőbányai 
Zenei Stúdió tanulója volt.

Ilyen az idei Eurovíziós Dal-
fesztivál Forró című slágerét 
jegyző Ruby Harlem együttes 
is, akik popslágerekkel, elké-
pesztő színpadi jelenléttel és a 
zenélés abszolút örömével vár-
nak mindenkit. Szintén fer-
geteges bulira számíthatunk 
a Pannonia Allstars Ska Or-
chestrától, gyerekkoncertjü-
kön frappáns szövegek, ritmu-
sos dallamok egyvelege szóra-
koztatja a szülőket és gyerme-
keiket, valamint itt lesz a ma-
gyar és erdélyi népzenei ele-

mek mellett a balkáni, a blues- 
és a popzene hangzásvilágából 
merítő Veronaki is. Összessé-
gé ben a zenekarok sokszínű-
sége miatt minden korosztály 
meg tudja találni a neki tetsző 
előadót, dalokat.

– 15 évvel ezelőtt kezdtem el 
a Kőbányai Zenei Stúdióba jár-
ni, amelynek azóta tanszakve-
zető tanára lettem – mond-

ta Szakadáti Mátyás, énekes-
zeneszerző, a MattSet front-
embere. – Közel tíz éve lakom 
a kerületben, számomra ez kü-
lönlegesen kedves helyszín. 
Büszke vagyok rá, hogy a vá-
rosrész elsőként állt ki az élő-
zene mellett, megtisztelő, hogy 
idén egy ilyen nívós eseményen 
együtt ünnepelhetjük a ma-
gyar dal fontosságát.

PROGRAMAJÁNLÓ

DÉLSZLÁV ÉS GÖRÖG TÁNCHÁZ

A Poklade és a Mydros zenekarral

Június 14. (péntek) 19 órától 

a Kőrösiben

VASÁRNAPI TÁNCPARTI

Zenés-táncos összejövetel

Június 16-án 15 órától a Kőrösiben

BRILLANTIN ZENEKAR

Könnyűzenei koncert

Június 21. (péntek) 19 órától a 

Törekvés Művelődési Központban

MUSICAL PLUSZ 70

Június 23-án (vasárnap) 14 órától 

a Kőrösiben

SZENT IVÁN-ÉJI TŰZUGRÁS

Június 28. (péntek) 18 órától 

a Törekvés Művelődési 

Központban

A GRUND

A vígszínházi fiúzenekar 

koncertje

Július 6-án (szombat) 19 órától 

a Kőrösiben

MUZSIKÁLÓ FILMKOCKÁK

Utazás a filmslágerek 

világában

Július 11-én (csütörtök) 

19 órától a KÖSZI-ben

TUTTA FORZA  

NYÁRESTI KONCERT

Július 11-én (csütörtök) 

19 órától az Újhegyi 

Közösségi Házban

SZENT LÁSZLÓ NAPOK
2019. június 27-30.

A SZENT LÁSZLÓ 

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat   I   www.korosi.org

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

  I    I    I  

Június 25.,  A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesületének 
kedd 17.00 ÁRAMLÁS című 20 éves jubileumi kiállítása

y p p gyy

Kőrösi Galéria

17.00 Kasztovszky Zsolt: Szemmagasságban – Kőbányai séták c.  
fotókiállításának ünnepi megnyitója
Köszöntőt mond: Weeber Tibor alpolgármester
A kiállítást megnyitja: Kele János, a Kőbányai Fotóklub 
vezetője
Közreműködik a Gál Csaba - Szabó Tamás Duó
(Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Kőbányai Könyvtár)

17.00–18.00 Szentmise
Szent László-templom
A misét celebrálja: Nagy Károly atya, a Budapesti 
Rózsafüzér Királynéja templom plébánosa

18.00 ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Szent László díj, díszpolgári címek, kerületi kitüntetések 
átadása 

 Közreműködik: Könyves-Tóth Mihály, trombitaművész
 Konferál: Bényi Ildikó (MTVA)

Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)

16.00–20.00 Népi kirakodóvásár
Szent László tér, templomkert

17.00–18.00 Géczi Erika koncert
Szent László tér, kisszínpad

18.00–19.00 Szentmise
Szent László-templom

19.00–20.00 TÓTH VERA KONCERT
Szent László tér, kisszínpad

20.00 SZENT LÁSZLÓ NAPOK MEGNYITÓ
Ünnepi köszöntőt mond:  
D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere

20.15–22.00 CSINIBABA (MUSICAL)
A Pannon Várszínház előadása
Szent László tér, nagyszínpad

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 2019. június 1-től a www.kvzrt.hu 
honlapon. Kérjük, hogy jelentkezéskor adják meg, mikor és 
hány fővel szeretnének részt venni a pincelátogatáson!

10.00–14.00 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 300 Ft, mely személyesen 
megvásárolható június 5-től a Kőrösi pénztárában, 
hétköznap 15.00-19.00 óra között.

10.00–14.00 Szent László-templom megtekintése idegenvezetéssel
Szent László-templom

10.00–14.00 Toronyjárás 
Szent László-templom

10.00–20.00 Népi kirakodóvásár
Szent László tér, templomkert

10.00–16.00 Civil Korzó
Szent László tér, templomkert

10.00–16.00 Varázsszőnyeg babaprogram
Topál Ildikó és Mátéfi Erika zenepedagógusok egy nagy 
varázsszőnyegen, színvonalas játékokkal, mesékkel, 
muzsikával várják a piciket.
Szent László tér, templomkert

10.00–18.00 LádaVasút játék
Szent László tér, templomkert

10.00–18.00 Piros lábasos nosztalgiajáték
Több generációs, nosztalgikus élményjáték. Kicsik és nagyok, fiúk és 
lányok számára egyaránt tartalmas kikapcsolódást ígér „békebeli” 
jellegzetes konyhai eszközökkel. Igazi aktív élményjáték!
Szent László tér, templomkert

10.00–16.00 Zenesarok
Muzsika, óriás buborékok, bűvészmutatványok, drámajátékok
Szent László tér, templomkert

10.00–15.30 VARÁZSLATOS ZENEVONAT
interaktív gyermekkoncertek: Takáts Botond énekes, zeneszerző 
és Takáts Rita előadóművész
A vonat a rendezvény helyszínén kialakított állomásról indul kőbányai 
útjára június 29-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 29-re, szombatra szóló jegyeket szombaton 9.30-tól, a június 
30-ra, vasárnapra szóló jegyeket vasárnap 9.30-tól lehet 
megvásárolni. A jegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre.         

10.00–15.00 Magyarok Madara Íjász Egyesület interaktív bemutató
Szent László tér, templomkert

10.00–16.00 Kézműves foglalkozások
Szent László tér, templomkert

10.00–14.00 AKCIÓ festés a Szent László-templom oldalánál

Fessük meg együtt Kőbánya óriás X logóját...
Ezernyi színű kerület, megannyi színben, megannyi részletekből 
összeálló mintákkal képviseli kezünk munkáját, amelyet a Kőrösi 
Kulturális Központ aulájában állítunk ki. 

Próbáld ki magad, mert több van benned, mint gondolnád... 
Jobb agyféltekés foglalkozás a Kőrösi Galériában, napi két turnusban, 
felnőttek számára (előzetes bejelentkezés alapján).

10.00–18.00 Kőbányai Bringás Sátor
Játékos, ügyességi, nyomozós verseny a Kőbányai Bringás és a 
Kőbányai Torna Club közös szervezésében
További információk a Kőbányai Bringás Facebook oldalán
Szent László tér, templomkert – Kőbányai Bringás Sátor

15.00 Szobrok, templomok és emlékhelyek Kőbányán 
Helyismereti kerékpáros túra

11.00–11.45 Veronaki, Gőgös Gúnár koncert
Szent László tér, nagyszínpad

12.15–13.00 PASO gyerekkoncert
Szent László tér, nagyszínpad 

13.00–14.30 Ruby Harlem koncert
Szent László tér, kisszínpad

14.30–16.00 TUTTA FORZA KONCERT 
Vendég: VDO Letovice 
Szent László tér, nagyszínpad

16.00–17.00 KOSZIJANKA KONCERT
Szent László tér, kisszínpad

17.00–18.00 FERENCZI GYÖRGY ÉS A RACKAJAM KONCERT
Szent László tér, nagyszínpad

18.00–19.00 Szentmise
Szent László-templom

19.00–20.30 MATTSET KONCERT 
Szent László tér, kisszínpad

20.30–22.00 CARBONFOOLS KONCERT 
Szent László tér, nagyszínpad

9.00–10.00 Szentmise
Szent László-templom

9.00–15.00 „ÉLMÉNYTÚRA” 
A Kőbányai pincerendszer megtekintése idegenvezetéssel, előzetes
bejelentkezés alapján! Indulás negyedóránként a Bánya utca 35. szám 
alatti bejárattól. (Meleg ruházat szükséges!) Regisztráció 2019. június 
1-től a www.kvzrt.hu honlapon. Kérjük, hogy jelentkezéskor adják meg, 
mikor és hány fővel szeretnének részt venni a pincelátogatáson!

10.00–20.00 Népi kirakodóvásár
Szent László tér, templomkert

10.00–16.00 Civil Korzó
Szent László tér, templomkert

10.00–18.00 Kőbányai Bringás Sátor
Játékos, ügyességi, nyomozós verseny a Kőbányai Bringás 
és a Kőbányai Torna Club közös szervezésében
További információk a Kőbányai Bringás Facebook oldalán
Szent László tér, templomkert – Kőbányai Bringás Sátor

11.00 Szobrok, templomok és emlékhelyek Kőbányán 
Helyismereti kerékpáros túra

10.00–16.00 Varázsszőnyeg babaprogram
Topál Ildikó és Mátéfi Erika zenepedagógusok egy nagy 
varázsszőnyegen, színvonalas játékokkal, mesékkel, 
muzsikával várják a piciket.
Szent László tér, templomkert

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 30-án, 10.00-12.30 és 13.30-15.30 
között, félóránként. Az utolsó járat 15.30 órakor indul. A 
zenevonatra a belépő 500 Ft. A vasárnapra szóló jegyeket a 
Szent László téren felállított információs sátorban 9.30-tól, 
korlátozott számban lehet megvásárolni.           

10.00–16.00 Kézműves foglalkozások
Szent László tér, templomkert

10.00–14.00 SZENT LÁSZLÓ NAPI FUTÁS (utcai futóverseny)
Az első háromszáz regisztrált kőbányai résztvevő számára   
a program ingyenes! Információk: www.bbu.hu
Rottenbiller park 

10.00 és 12.30 Rendhagyó kőbányai buszos városnézés
Indulás a Kőrösitől (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)  
A program jegyára 300 Ft, mely személyesen 
megvásárolható június 5-től a Kőrösi pénztárában, 
hétköznap 15.00-19.00 óra között.

10.00–14.00 A Conti-kápolna megtekintése, idegenvezetéssel.
Indulás félóránként.

10.00–15.00 Magyarok Madara Íjász Egyesület interaktív bemutató
Szent László tér, templomkert

10.00–14.00 AKCIÓ festés a Szent László-templom oldalánál

Fessük meg együtt Kőbánya óriás X logóját...
Ezernyi színű kerület, megannyi színben, megannyi 
részletekből összeálló mintákkal képviseli kezünk munkáját, 
amelyet a Kőrösi Kulturális Központ aulájában állítunk ki. 

Próbáld ki magad, mert több van benned, mint 
gondolnád... 
Jobb agyféltekés foglalkozás a Kőrösi Galériában, napi két 
turnusban, felnőttek számára (előzetes bejelentkezés 
alapján).

10.30–11.20 Te legyél a cimboránk!
A Cimbora együttes interaktív, zenés gyerekműsora
Szent László tér, nagyszínpad

11.30–12.10  MASZK bábszínház
Szent László tér, nagyszínpad

12.30–13.10 JÓ EBÉDHEZ SZÓL A MAKSA, KABARÉ
Szent László tér, nagyszínpad

13.10–14.00  OPERETT MŰSOR – PÓDIUM SZÍNHÁZ
Szent László tér, nagyszínpad

15.00–16.00 MARY POPKIDS KONCERT
Szent László tér, nagyszínpad

16:00–16:30 Térzene
Szent László tér, Szent László szobor

16.30–17.00 Koszorúzás a Szent László szobornál

17.00–19.00 Ünnepi szentmise
Az ünnepi szentmisét Illéssy Mátyás,
a százhalombattai Szt. László templom plébánosa 
celebrálja.
Műsor: Beliczay Gyula: F-dúr mise op. 50

 Közreműködnek: a Kőbányai Szent László Templom 
Kórusa, a Ciszterci Szent Alberik Kórus, Zámbó Szilvia 
(szoprán) és Kiss Edit (alt) énekesek, valamint a kibővített 
CARITAS COLLECTIO KAMARAZENEKAR

 Vezényel: Somogyváry Ákos
Szent László-templom

19.00–20.30 CSÍK ZENEKAR KONCERT
Szent László tér, nagyszínpad

– Mit hallhat a kőbányai kö-
zönség?
– A kvartettműsorunk nagyon 
változatos. A zenekar annyira 
egymásra hangolódott, hogy 
gyakorlatilag ott találjuk ki, 
melyik dal legyen a következő, 
mert nálunk ezt a hely stílusa, 
a közönség hangulata alakít-
ja. Sokszor elég érdekes műsor 
kerekedik, de a kihívások min-
dig mozgásban tartanak krea-
tivitás terén.

– Láthatóan sugárzik, s eh-
hez annak is köze lehet, hogy 
mintegy ötven kilót adott le. 
Mennyiben változott meg az 
élete?

– A műtéti beavatkozással 
járó fogyás csak ugródeszka 
volt. Egy kicsit hosszabb be-
szélgetés kellene ahhoz, hogy 
elmeséljem, mi változott, mert 
a baráti körtől a munkám mi-
nőségéig, a belső megélései-
men át nagyon sok minden. 
Talán az egyik legfontosabb 

dolog, amire rájöttem, hogy az 
életet nem szabad annyira gör-
csösen venni, mint ahogy én 
vettem régen. Ha ezt megta-
nuljuk, úgy a sors nagyon há-
lás lesz érte...

– A közösségi oldalakon ak-
tív, a boldogsága miatt szá-
mos irigye lehet. Hogyan ke-
zeli a rosszindulatú megnyil-
vánulásokat?

– Nem érdekelnek, de ha lé-
lekta ni szempontokat ve-
szünk, akkor számomra még 
mindig érthetetlen, hogy va-
laki veszi a fáradságot és szán-
dékosan bántani akar. Nem tu-
dok ezzel azonosulni. Mindig a 
békére törekszem. Nincs baj a 
negatív kommenttel, ha az épí-
tő és szeretetből fakad. Na, eb-
ből van a kevesebb…

– Hamarosan nagynéni 
lesz, látja majd eleget a ki-
csit, és persze a húgát, Tóth 
Gabit?

– Szerencsére most is sokat 

találkozunk Ga-
biva l. Nag yon 
v á r om ,  ho g y 
l á t h a s s a m  a 
p i c u r t ,  m é g 
most sem hi-
szem el, hogy 
a tesóm fel-
nőtt, és anya 
lesz. Még mindig a kislányt lá-
tom benne, de ő mindig ilyen 
lesz, mert a sok félreértés és 
a megosztó személyisége elle-
nére nagyon kis törékeny kis-
lánylélek, sok érzelemmel és 
szentimentalizmussal. Sze-
rintem jót tesz neki a váran-
dósság, kisimult az arca és a 
személyisége is.

– Párja gasztroszakember, 
s ön is gyakori fellépő borna-
pokon, gasztronómiai feszti-
válokon. Fontosnak tartja a 
magyar ízvilág népszerűsí-
tését?

–  S z er i nt em  a  m a g y a r 
gasztronómia most a világon 

a top tízben van szakmai té-
ren. A hazai alapanyagok, a 
magas minőségű termékek-
ből készült ételek olyan él-
ményt nyújthatnak a vendég-
nek, amit akár az Eiffel-to-
rony tetején, egy cham pagne-
vacsorán is átélhetne, de elég 
például csak Palkonyáig utaz-
ni a Palkonyha lakásétterem-
be, ahol a párom, Pauli Zoli 
varázsol mennyei éte-
leket házigazdaként, 
remek villányi borok-
ka l. Büszke va g yok 
arra, hogy ő ennek az 
egésznek mozgatóru-
gója.

– Milyen emlékek kötik Kő-
bányához?

– Sokat járok Kőbányára. 
Rózsa Pisti, egykori produ-
cerem szokott invitálni a bir-
tokára, ami a kerületben van, 
de remek koncerteket adtunk 
anno a Kőrösiben is – jó kö-
zönséggel, jó muzsikusokkal. 
Ezért is várom a fellépést.

Az énekesnő ma már könnyedebben veszi az életet

Tóth Vera 
koncertjét
a közönség 
alakítja
Az idei Szent László Napok sztárvendége hol sokezres közönséggel bu-
lizik, hol a Kiskoncertek estjein családias hangulatban szórakoztatja a 
hallgatóságot. Tóth Vera négy szólólemezének dalai mellett kedvenc 
külföldi és hazai előadóinak ismert slágereiből is válogathat, így nem 
meglepő, hogy a kőbányai koncert is egyedi és alkalomhoz illő lesz.

Kőbányán szól 
a magyar dal

A Kőrösi Csoma Sándor 
Kulturális Központban mu-
tatják be először a Kárpá-
tia magyar nemzetirock-
zenekar több mint tizen-
öt éves történetéről szóló 
dokumentumfilmet. A Kő-
bányai Önkormányzat és a 
Szent László Király Alapít-
vány a Szellemi és Erkölcsi 
Megújulásért szervezé-
sében látható Magyarnak 
születtem című alkotás ős-
bemutatóját a Szent Lász-
ló Napok keretében láthat-
ja a közönség június 26-án 
18 órától. A 70 perces film-
ben az együttes tagjai, mű-
vészek, sportolók, barátok 
idézik fel egy-egy dal szü-
letését, vallanak múltunk-
ról, jelenünkről. Gondo-
lataikat több mint 50 dal-
részlet illusztrálja.

Kárpátia-
bemutató 
a kerület 
ünnepén

MattSet
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Élt egyszer egy öreg-
ember és egy öregasz-
szony. Kéri az ember az 
asszonyt:

– Süss nekem, anyjuk, 
vajaspánkót!

– Ugyan miből süssek? 
Egy csepp lisztünk sincs.

– Ej, te asszony! Kapard 
le a kosár oldalát, seperd 
fel a magtárt: hátha kerül 
így egy kis liszt.

Úgy is tett az öregasz-
szony: lekaparta a kosár 
oldalát, felseperte a mag-
tárt, s került is liszt két 
marékkal. A tésztába tej-
felt kevert, pánkót vágott 
belőle, kisütötte vajban, s 
kitette a pánkót az ablak-
ba hűlni.

Elunta magát a vajas-
pánkó, legurult a lócára, a 
lócáról a padlóra, s a pad-
lóról legurult az ajtó felé. 
Átgurult a küszöbön ke-
resztül a tornácra, a tor-
nácról a lépcsőre, a lép-
csőről az udvarra, az ud-
varból túl a kapun, min-
dig messzebb és mesz-
szebb.

Gurult, gurult az úton, 
és egyszer csak szembe-
jött vele egy nyúl.

– Megeszlek, te vajas-
pánkó!

– Ne egyél meg, san-
daszemű! Inkább hallgasd meg, milyen 
szépet énekelek neked!

A nyúl hegyezni kezdte a fülét, s a va-
jaspánkó rákezdte az éneket:

„Vajaspánkó a nevem,
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak,
Tejfellel kevertek,
Kemencén sütöttek,
Ablakon hűtöttek.
Megszöktem az otthonomtól,
Gazduramtól, asszonyomtól,
Mért féljek, nyúl, tőled?
Megszököm előled!”

S továbbgurult. Úgy eltűnt a nyúl sze-
me elől, mintha ott sem lett volna. Begu-
rult a vajaspánkó az ösvényen az erdőbe, 
s találkozott a farkassal.

– Megeszlek, te vajaspánkó!
– Ne egyél meg, ordas farkas! Szépet 

énekelek neked.
És fújni kezdte:

„Vajaspánkó a nevem,
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak,
Tejfellel kevertek,
Kemencén sütöttek,
Ablakon hűtöttek.
Megszöktem az otthonomtól,
Gazduramtól, asszonyomtól,
Megszöktem a nyúltól,
Miért féljek, farkas, tőled?
Mindjárt megszököm előled!”

S továbbgurult. Úgy eltűnt a farkas 
szeme elől, mintha ott sem lett volna. 
Gurult, gurult a vajaspánkó az erdő-
ben, s egyszer csak szembejött vele a 
medve. Csörtet, töri a lombot, rontja a 
bokrot.

– Megeszlek, te vajaspánkó!
– Ne egyél meg, tányértalpas, ugyan 

miért is ennél meg?
S a vajaspánkó már rá is kezdte:

„Vajaspánkó a nevem,
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak,
Tejfellel kevertek,
Kemencén sütöttek,
Ablakon hűtöttek.
Megszöktem az otthonomtól,
Gazduramtól, asszonyomtól,
Megszöktem a nyúltól,
Ordas farkas úrtól,
Miért félnék, medve, tőled?
Megszököm mindjárt előled!”

S továbbgurult. Úgy eltűnt a medve 
szeme elől, mintha ott sem lett volna. 
Gurult, gurult a vajaspánkó, s egyszer 
csak szembejött vele a róka.

– Jó napot, vajaspánkó! Ej, milyen jó-
képű, milyen pirospozsgás vagy!

De a vajaspánkó már rá is kezdte:

„Vajaspánkó a nevem,
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak,
Tejfellel kevertek,

Kemencén sütöttek,
Ablakon hűtöttek.
Megszöktem az 

otthonomtól,
Gazduramtól, 

asszonyomtól,
Megszöktem a nyúltól,
Ordas farkas úrtól,
Mackó Miska úrtól,
Miért féljek hát tetőled?
Megszököm könnyen előled!”

– Felséges ének! – szólt a róka. – Csak 
az a baj, hogy megöregedtem, kedvesem, 

rosszul hallok. Ülj csak ide az orrocs-
kámra, s fújd el még egyszer!

Nagyon jólesett a vajaspánkónak, 
hogy így megdicsérték az énekét. Felug-
rott a róka orrára, és újra elkezdte:

– Vajaspánkó a nevem...
Abban a pillanatban a róka, hamm, be-

kapta. Ha a róka a vajaspánkót be nem 
kapta volna, az én mesém is tovább tar-
tott volna.

Itt a vége, fuss el véle, kerek erdő kö-
zepébe!

Fordította: Rab Zsuzsa

A megfejtés Szent László királyunkkal kapcsolatos érdekességet rejt.
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Töltse ki az áb-
rákat 1-től 9-ig 
terjedő egész 
számokkal úgy, 
hogy az összes 
sorban, osz-
lopban minden 
szám csak egy-
szer szerepel-
jen.

SZU
DO
KU

Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, hogy küldjék el 
azt a népmesét vagy azt a saját „költésű” mesét, amit az oda járó gye-
rekek a legjobban szeretnek. Most a Kőbányai Rece-fice Óvoda Cica 
csoportjának kedvencét kaptuk meg, ami egy orosz népmese. A raj-
zokat Simonné Kovács Ágotával készítették a gyermekek.

A vajaspánkó 

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

„Herczeg Zafira Pannának hívnak, 2019. március 2-án láttam meg a napvi-
lágot. Nagyon nyugodt, kedves, mosolygós, hajas baba vagyok. Anyukám 
és Apukám örömére szeretek sétálni a házunknál lévő parkokban is, ahol 
jókat szundizom a friss levegőn.”

Nguyen Bao Chi rajza

Szeghő 
Áron 
rajza

Rafael Bianka rajza

Kelemen Boglárkarajza

A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatja a kerület 
lakosságát, az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó 

szervezeteket, vallási közösségeket, valamint környezet- 
védelmi egyesületeket, hogy egyeztetési eljárást indít az 

alábbi tervekkel kapcsolatosan:

1. Budapest X. kerület, Népliget és környéke: Könyves 
Kálmán körút, Kőbányai út, vasútvonal és Üllői út által 
határolt terület kerületi építési szabályzatának 
módosítása (előzetes tájékoztatás)

2. Budapest X. kerület, Fertő utca, Ceglédi út, Balkán utca, 
Bihari utca által határolt terület kerületi építési 
szabályzata (előzetes tájékoztatás)

3. Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke (Kozma 
utca, 42528/6 hrsz.-ú közterület, 42528/10 hrsz.-ú 
közterület, Meténg utca, Fátyolka utca, Bogáncsvirág utca, 
Tarkarét utca, Ezüstfa utca, Eszterlánc utca, Tündérfürt 
utca, Régivám utca, Tünde utca és Álmos utca által 
határolt terület) kerületi építési szabályzata

A fenti tervekkel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket 
tenni, véleményt nyilvánítani az önkormányzat honlapján 
(www.kobanya.hu) megjelenő felhívásban foglaltak szerint

2019. július 17-ig, valamint

a 2019. július 8-án 17:00 órakor
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban 

tartandó lakossági fórumon lehet.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
DDDDDDDDDDDDDDDD Kovács Róbert Antal

HIRDETÉS
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Különleges sportese-
ményre látogathattak 
ki hat kőbányai álta-
lános iskola diákjai 
május elején, az Esély-
eg yenlőség Napján. 
A fiataloknak ugyan-
is nem az volt a felada-
tuk, hogy versenyezze-
nek és győzzenek, ha-
nem hogy a Mozdulj 
Kőbánya rendezvény-
sorozat keretében ta-
lá lkozza na k fog ya-
tékkal élő társaikkal – 
köztük Down-szindró-
másokkal –, együtt sportoljanak, 
s megtapasztalják: akár kerekes-
székben is lehet teljes, boldog éle-
tet élni.

A Kocsis Sándor Sportközpont-
ba érkező 345 vendéget Szekeres 
Pál olimpikon és paraolimpikon 
vívó, a fogyatékos emberek társa-
dalmi integrációjával kapcsolatos 
feladatok ellátásáért felelős mi-
niszteri biztos köszöntötte. „Fontos, 
hogy a mai nap ne csak azt az üzenetet 
hordozza, hogy vannak más emberek, 
hanem azt is, hogy mennyi közös van 
bennünk” – mondta Szekeres Pál, aki 
megnyitóját követően azonnal „fegy-
vert fogott”. A miniszteri biztos a Tö-
rekvés SE két fogyatékkal élő vívó él-
sportolójával, a világkupa- és paralim-
piai ezüstérmes Hajmási Évával, illet-
ve a világbajnok és kétszeres olim piai 
ezüstérmes Osváth Richárddal tanítot-
ta vívni a gyerekeket. A fiatalok nem-
csak megismerték a kerekesszékes ví-
vás szabályait, de a három kiválóságtól 
igazi mesterfogásokat is ellestek. Eköz-
ben a sportközpont más részein a diá-
kok kipróbálhatták az ülőröplabdát, a 
kerekesszékes kosárlabdázást, vala-
mint pingpongozást, de az óriási felfújt 
gömbökbe bújt fiúk és lányok egymást 
lökdösve buborékfocizhattak is.

Szintén óriási sikert aratott a Moz-
dulj Kőbánya! másik rendezvénye, ahol 
a kitartás kapta a főszerepet. A  Ki-
hívás Napján 1728 résztvevő jelent 
meg, hogy legalább 15 percet intenzí-
ven mozogjon. Az Óhegy parkba nagy 
számban érkeztek iskolások és óvo-
dások, akik a kosarazás és pingpongo-
zás mellett arra is szövetkeztek, hogy 
„Brüsszelig és vissza fussanak”, vagyis 
az 1400 méteres rekortán pályán ösz-
szesen legalább ekkor távot (a térké-
pek szerint ez kb. 2800 kilométer) te-
gyenek meg. Nos, ez kétségkívül sike-
rült is, hiszen a szervezők összesítése 
szerint bőven háromezer kilométeren 
át koptatták a gumiszőnyeget a kihívás 
elfogadói. De némi testmozgásra az is 
kapott lehetőséget, aki a városközpont-
ban maradt. A Kőrösi előtt a spinning-, 
az aerobik- és saját testsúllyal végez-
hető gyakorlatoké volt a főszerep.

Az időjárás kellemesen hűs délelőt-
töt teremtett a futáshoz, de délután 
már nem volt ennyire kegyes, a sza-
kadó eső miatt valamivel a tervezett 
18 órás lefújás előtt kellett befejezni a 
programot. De a tavalyinál még is így 

bő ötszáz fővel többen mozdultak meg 
a május 29-i eseményen, vagyis jövőre 
újabb csúcsdöntésben reménykedhe-
tünk, ha az esőfelhők egész napra el-
kerülik Kőbányát.

Idén is Kőbánya adott otthont az orszá-
gos streetballfesztivál első állomásá-
nak, de ez az évadnyitó más volt, mint 
a többi. A 27 éve tartó bajnokság tör-
ténetében ugyanis ez volt a jubileumi 
25., amikor Kőbányán, pontosabban az 
FTC II. Sporttelep előtti területen kez-
dődött a játék.

A Streetball 2019 versenyén a 11 év 
alattiaktól a 35 év felettiekig összesen 
tizenhét kategória játékosai mérték 
össze tudásukat. Szerte az országból 70 
csapat érkezett, s mivel a szabályok sze-
rint minimum három, maximum négy 
sportoló nevezhetett egy-egy gárdában, 
így közel 280-an pattogtatták a labdát 
a Népligetben. Minden győztes kvalifi-
kálta magát a szeptember 14-i főváro-
si döntőre, ahol a nyolc további hason-
ló vidéki verseny első helyezettjeivel 
mérkőzhetnek meg nemenként és kor-
csoportonként a bajnoki címért a Hő-
sök terén.

A streetball egyre népszerűbb sport-
ág, amit jól mutat, hogy jövőre Tokióban 
3 x 3 néven már olimpiai számként sze-
repel a nyári játékokon. A szabályok lé-
nyegesen eltérnek a kosárlabdáétól, hi-
szen itt a háromfős csapatok csak egy pa-
lánkra játszanak, s többek között a ver-
seny nem időre megy: 21 pontot kell elér-
ni a győzelemhez, miközben az akcióból 
szerzett találatok kettő és három pont 
helyett csak egyet, illetve kettőt érnek.

Esélyegyenlőség 
és kihívás
A sport legnemesebb oldalait ismerhették meg a kőbá-
nyai fiatalok a Mozdulj Kőbánya! májusi rendezvényein, 
így az Esélyegyenlőség Napján és a Kihívás Napján.

Kőbányán indult az éves bajnokság

Jubileumi
streetballozás

„Brüsszelig” futottak az Óhegyi rekorddöntők

MAGYAR ÚSZÁS NAPJA

Az Európai Úszószövetség kezdeményezéséhez
csatlakozva négy hossz (100 méter) leúszásával a cél minél
nagyobb táv, de legalább 10 km teljesítése. A résztvevők
számára a rendezvény napján 12:00 óráig a belépés ingyenes.
A legidősebb és a legfiatalabb résztvevő díjazásban részesül.

2019. június 16.
10:00-12:00 óráig

Helyszín: Újhegyi Uszoda és Strandfürdő
(1108 Budapest, Újhegyi út 13.)

Bővebb információ: +36 1 262 3504

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
D Kovács Róbert AntaalD be

ÚSSZUNK EGYÜTT
MINÉL TÖBBEN 100 MÉTERT

www.kobanya.hu  I  facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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Hajmási Éva 
is tanította 
a fiatalokat

Élmény volt az 
ülőröplabdázás isKözös sportolás Foci az Óhegy 

parkban


