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Ékszerdobozba
került Kőbánya
történelme

A főváros egyik legszebb helytörténeti gyűjteményévé lépett
elő a kőbányai, miután a kerület kulturális öröksége a felújított Füzér utcai épületbe került.
A tárlat kiállításait a Szent László Napok alkalmával láthatta a
nagyközönség.
6. oldal

Felújítás a
legbiztosabb
alapokon

Megkezdődtek a Kolozsvári és
az Ónodi utca kereszteződésénél fekvő tér átépítési munkái.
A terület különleges rendvédelmi projekt keretében újul meg,
és így jóval biztonságosabb is
9. oldal
lesz.

Átfogó felmérés
a droghasználatról
Elkészült annak a három hónapon át tartó drogfelmérésnek
az összefoglaló anyaga, ami a kerületben előforduló drogfogyasztás jellemzőit összesíti. Ez a felmérés a számos család
életét megkeserítő jelenség megelőzését és a szerhasználók
4—5. oldal
kezelését segítő stratégia alapja lesz.

Ezrek buliztak
a Szent László
Napokon

Négy nap
ünneplés
Koncertek és előadások sora várta a kerület
legnagyobb ünnepére, a Szent László Napokra kilátogató tömeget. Az eseményen olyan
fellépőket hallhatott a kőbányai közönség,
mint Tóth Vera vagy a Csík zenekar, de a gazdag programválaszték minden korosztály
számára önfeledt kikapcsolódást biztosított.
12—13. oldal

Evangélikus lelkész
a Szent László-díj
kitüntetettje
A kerület legmagasabb kitüntetését példaértékű emberi
magatartásával és sok évtizedes áldozatos munkájával idén Kinczler Irén
evangélikus lelkész érdemelte ki.
7. oldal

Új pályák
a Sportligetben

Az első alkalommal megrendezett Kőbányai Juniálison vehették birtokba a kőbányaiak a Sportligetben
elkészült pályákat. A 22 hektáros park felújítása tovább folytatódik.
10. oldal

Veretlenül játszott
a királyok réme

Nagy Zoltán FIDE-mester
nyerte a Törekvésben megrendezett szenior sakkversenyt. A végig veretlenül játszó sakkozó és két társa képviselheti Kőbányát az őszi országos bajnokságon.
11. oldal

Közös csobbanás a strandfürdőben

16. oldal
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A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta a testület

Gyász és elismerés
Két Kőbányáért díjas lokálpatriótától búcsúzott a kép- selők megszavazták, hogy 25 civiselő-testület, de a város újabb kitüntetett építésszel vil szervezet kulturális, hagyományápoló, ismeretterjesztő,
is gazdagabb lett.

Szomorú hír fogadta a képviselőket a júniusi testületi ülésen:
D. Kovács Róbert Antal polgármester két elismert kőbányai
kerületépítő elvesztéséről számolt be. Életének 84. évében elhunyt Simon Miklós, aki a kőbányai intézményekben a víz-,
gáz-, fűtésszerelést végezte, kiemelkedő szaktudásának köszönhetően a Szent Lászlótemplom rekonstrukciójában
is részt vett. A képviselők búcsúztak a 73 évesen örök nyugovóra tért dr. Szabó Miklósnétól
is, aki aktív éveiben óvodai intézményvezetőként dolgozott.
Kimagasló munkájukért korábban a város Simon Miklóst
és dr. Szabó Miklósnét is Kőbányáért Díjjal tüntette ki.
Az egyperces néma gyászt követően örömtelibb eseményre
került sor. Napirend előtt a pol-

gármester Andor Anikó Ybl-díjas táj- és kertépítészt, városrendezési szakmérnököt köszöntötte, aki elnyerte az Év
Tájépítésze 2019 elismerést.
A szakember három munkájával pályázott, és ezek egyike a Szent László téri Lechner
Ödön-szobor környezetalakítása volt. Mint az a szakmai magyarázatból kiderült: a kőbányai helyszín átalakítása ös�szetettségével nyerte el a zsűri
tetszését, ugyanis egy nagy kereszteződési csomópont közepén sikerült elérni az alig embermagasságú szobor megfelelő érvényesülését.
A testület ülésén számos támogatásról döntött. A kamerapályázat keretében közel 1,7
millió forintot ítélt meg négy
társasház részére a biztonsági
rendszer kiépítéséhez. A képvi-

környezetvédelmi és közművelődési programok szervezésére összesen 4,5 millió forintot
kapjon ez évre. Szintén pozitívan bírálták el a Bihari úti Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ kérelmét. A hajléktalanok ellátásával foglalkozó telephely az elmúlt időszak
esőzései miatt beázott, az elektromos rendszer pedig tönkrement. Az életveszély elhárításához, valamint a biztonságos
üzemeltetéshez ezért a szervezet közel 4 millió forint segítséget kért – és kapott. Hasonló összeget ítéltek meg a Baptista Szeretetszolgálat számára is: a napi 400-500 rászoruló
élelmezését biztosító szervezet
hűtőautó beszerzésére fordítja
a forrást, hogy az ételt hatékonyabban tudják szállítani.
Döntés született továbbá arról, hogy a kerület stratégiai

D. Kovács Róbert Antal
gratulált Andor Anikónak

szerződést köt a Robert Bosch
Kft.-vel, és ennek keretében
a felek háromfős bizottságot
alakítanak. A testület feladata
az lesz, hogy javaslatot tegyen
azon 400 millió forintnyi településfejlesztési hozzájárulás
felhasználására, amelyet a cég
a kerületnek öt év alatt fizet a
Gyömrői úti beruházása után.

Július 8. és augusztus 10.
között a polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadás szünetel. Lehetőség van azonban ezen
időszak alatt is az anyakönyvi ügyek és a szociális ügyek intézésére, valamint az Állomás utca 26.
szám alatt található ügyfélszolgálaton az ügyintézésre hétfőnként 13.30–
17.30 óráig, szerdánként
8–16 óráig, illetve péntekenként 8–11.30 óráig.
Ezen időszakban a hivatal
a 06-1-4338-100-as központi telefonszámon változatlanul elérhető.

Zenés műsor
a gyásznapon

Weeber Tibor
mondott
beszédet

kezdtünk felépíteni egy határok felett átívelő, a szívünkben gyökerező erős és ös�szetartozó Magyarországot.
Mert bár a történelem elvette a magyarságtól az egy országban élés kényelmes lehetőségét, de soha senki nem
veheti el tőlünk az egy nemzetként élés lehetőségét.
A méltóságteljes megemlékezésen Szabó Arnold, a Pódium Színház művésze Wass Albert Üzenet haza című versét
szavalta, míg a Harmat Általános Iskola tanulói a Honfoglalás című film betétdalát, a Kell
még egy szót énekelték el.

Szörnyethalt
a kiskamasz
Kizuhant egy kőbányai panelház nyolcadik emeletéről egy 13 éves fiú. A szerencsétlenül járt gyermeket elsőként a helyszínre kiérkező rendőr, majd a mentők
próbálták újraéleszteni, de
már nem tudták megmenteni az életét. Az eset körülményeit rendőrségi vizsgálat tisztázhatja, idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Véradás
a Kőrösiben

Iskolások is
emlékeztek

Öt felújítandó lakást kínál a kerület azon bérlőknek, akik az
önkormányzattal már érvényes
szerződéses lakásbérleti jogviszonyban állnak. Az ingatlanokat helyreállítási kötelezettség terheli, vagyis azokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. előírásai szerint a bérlőknek saját
költségen kell felújítaniuk.
A pályázóknak nem lehet bérleti-, illetve közüzemidíj-tartozásuk, továbbá vállalniuk kell,
hogy a jelenlegi, legalább komfortos bérleményüket kiürített
és tiszta állapotban, üzemképes berendezési tárgyakkal leadják. Kizáró ok, ha a bérlő bármely más beköltözhető lakás
legalább egynegyednyi tulajdoni hányadával vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik, illetve
nem igazolja, hogy a felújítás keretösszege a rendelkezésére áll.

komfort

a helyreállítás
tervezett bruttó
költsége
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Korányi Frigyes
erdősor 1.

fszt. 5.

Kőrösi Csoma
Sándor út 9.

VI. em. 29.

Kőrösi Csoma
X. em. 40.
Sándor út 21.
Kőrösi Csoma
I. lph.
Sándor út 43-51. IV. em. 3.

Az ingatlanok bérleti díja minden esetben a piaci ár töredéke.
A pá lyázathoz szükséges
nyomtatvány letölthető a kobanya.hu-ról, illetve beszerezhető a polgármesteri hivatal
ügyfélközpontjában (Állomás
u. 26.), ahol bővebb felvilágosítás is kérhető. A lakásokat július 16-án (kedd) 9–10 óra között
és 2019. július 18-án (csütörtök)
15–16 óra között lehet megte-
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kinteni, míg a kérelmek leadására július 23-tól 31-ig van lehetőség.
Az ingatlanok helyreállítására hat hónap áll rendelkezésre, ami egy alkalommal három
hónappal meghosszabbítható. A lakások elkészültéig azokban életvitelszerűen senki sem
tartózkodhat, így ez alatt az idő
alatt csak a közüzemi számlákat kell fizetni, a lakbért nem.

Július 1-jével újabb
kedvezmények
a családoknak

Hírek
Idén is a Pongrác úti Föltámadott Krisztus templomban emlékezett meg a trianoni békediktátum megkötéséről a Kőbányai Önkormányzat. A 99 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én aláírt rablóbéke évfordulóján
Bánóczky Előd atya tartott
szentmisét, és Weeber Tibor alpolgármester mondott beszédet.
– Amikor a magyar országgyűlés elfogadta a
2010. évi 45. törvényt, nem
véletlenül adta neki a nemzeti összetartozás napja nevet.
A célja az volt, hogy a trianoni
békediktátumra emlékezve
a magyarság összefogására
buzdítson – emlékezett Weeber Tibor, aki felidézte a megalázó szerződés következményeit, így az ország kétharmadának elveszítését és 3,3 millió magyar anyanyelvű polgár
idegen uralom alá kényszerítését.
Mint az alpolgármester elmondta, az elmúlt években
mi, a határon innen és azon
túl élő magyarok közösen el-

Önkormányzati bérlakásokra A POLGÁRMESTER LEVELE
Kedves Kőbányaiak!
lehet pályázni

Nyári szünet
a hivatalban

Egy nemzetként élni

Lakossági véradást szervez a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban július 25-én (csütörtök) 14–18 óra között a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete.
A véradók részt vesznek a
Nyári Véradó Nyereményjátékon is, amelynek keretében értékes ajándékokat
nyerhetnek.
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Itt a babaváró
támogatás

Kőbánya számára a június talán a legkülönlegesebb időszak. Ebben a hónapban
egyszerre érik be néhány hónap, egy esztendő, több év, vagy akár egy élet munkájának gyümölcse. A múlt hónapban a
Kőbányai Juniálison adhattuk át az első
ütemben megújult Sportligetet, és mondhattunk köszönetet hét hónapnyi megfeszített munkáért. Az egész tanévben példás teljesítményt nyújtó diákjainkat egy vidám délutánra hívtuk. Több év
tervezést és kivitelezést követően átadhattuk a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény új székhelyét is, és állíthatom, hogy a Füzér utca 32. alatti felújított épületben berendezett tárlat Budapest
egyik legjobbja lett. A Szent László Napok alkalmából kitüntettük városunk legjobbjait önfeláldozó szolgálatukért. Szeretném
ezúton is elismerésemet kifejezni minden kitüntetettünknek, köszönjük, amit a helyi közösségért végeznek, végeztek.
Rajtuk kívül köszönetet mondanék mindazoknak is, akik a nyári kánikulában eddig és az elkövetkező hónapokban is keményen
dolgoznak a város építéséért. Hiszen jelen pillanatban is gőzerővel
zajlik a belső utak rekonstrukciója a Gyakorló utcai és a Lavotta
lakótelepen, a város több pontján újulnak meg a járdák, s tucatjával alakítunk ki parkolókat az Agyagfejtő utcában, az Újhegyi lakótelepen, a Bajcsy Kórház mellett, vagy a Farkasalma és a Medveszőlő utca környezetében.
A mostani június azonban nemcsak a kitüntetések és a fejlesztések miatt volt fontos. Elkészítettük azt a jelentős felmérést, ami
a kerületben előforduló drogfogyasztás jellemzőit összesíti. Mérföldkő ez a drogok elleni küzdelemben, ugyanis ezzel kapunk hiteles képet arról, milyen súlyos is a probléma valójában. Hiszen –
szerencsére – a szakmai anyag bebizonyította: túlzó az a média
festette kép, hogy a Hős utca tükrében a kerület az ország drogtanyája lenne. Ennek ellenére nem nyugodhatunk meg, mert egyetlen széthullott család, egyetlen elkallódott fiatal és egyetlen tönkrement egzisztencia is tragédia. Éppen ezért a szakemberek javaslatai alapján látunk hozzá az átfogó stratégia megalkotásához,
amelynek része a drogprevenció mellett a megelőző-gyógyító intézményeink fejlesztése is.
De a munka mellett mindenkinek jár egy kis vakáció is. Ezért
szeretnék jó pihenést is kívánni az elkövetkező időszakra.

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

Az állami segítséggel a fiatal házasok akár 10 milliós
életkezdési támogatáshoz juthatnak, míg a több gyereket vállalóknak a jelzálogtartozásuk csökkenhet, a
nagycsaládosok pedig új kocsi vásárlásához kérhetnek támogatást.
Tovább bővült a hónap elején a családtámogatási rendszer, amivel a fiatal házasok
és a gyermeket vállalók soha
nem látott mértékű állami
segítséghez jutnak. A július
1-jétől igényelhető újdonságok közül a legkiemelkedőbb
a „babaváró támogatás”. Ennek lényege, hogy az állam
10 millió forintos hitelt biztosít. A lehetőséggel 2022 végéig akkor élhetnek a párok,
ha a feleség betöltötte a 18.
évét, de nem múlt még el 41; a
házastársak legalább egyikének ez az első házassága, s az
egyik fél legalább három éve
tb-jogosult vagy felsőoktatási tanulmányokat folytat/
folytatott.
Fontos, hogy a hitel vissza
nem térítendő támogatássá alakulhat! A hitelfelvételt
követően születő vagy örökbefogadott második gyermek érkezése után ugyanis az
aktuális tőketartozás 30 százalékát (akár 3 millió forint),
míg a harmadik csemete vállalásával a teljes tartozást elengedi az állam. A törlesztés

továbbá az az első és a második gyermek érkezésekor három-három évre felfüggeszthető.
Szintén új elem, hogy a jelzáloggal rendelkező családok tőketartozásából a második gyermek után egymillió,
a harmadik után pedig négymillió forintot fizethet ki az
állam, ha a szülők azt kérelmezik. (A további porontyok
után egy-egy millió forint
jár.) A nagycsaládosok pedig
akár 2,5 millió forint állami támogatást is igényelhetnek új autó vásárlásához – ez
esetben a már július 1-je előtt
született gyermekek is figyelembe vehetők.
Kedvezőbbé válnak a csok
(családok otthonteremtési kedvezménye) feltételei is
azoknak, akik nem új, hanem
használt lakást vesznek, bővítenek vagy korszerűsítenek. Ezen esetekben szintén
jár gyermekszámtól függően
az akár 10 millió forintos állami támogatás, valamint a
10-15 millió forintos kedvezményes hitel.

Tisztelgés
a városépítő
emléke előtt
Közösen koszorúzta meg
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara X. kerületi Tagcsoportja és a Kőbányai Önkormányzat Alsó-viszokai Gerlóczy Károly
(1835–1900) emléktábláját
a Hölgy utcában. Budapest
volt főjegyzőjének, majd később első alpolgármesterének egykori háza előtt Bellovics Péter, a BKIK X. kerületi tagcsoportjának elnöke
idézte fel a városépítő munkásságát.

A főváros közigazgatási átszervezésén
munkálkodó Gerló
czy Károly élharcosa volt az Üllői úti kórházépítéseknek, a járvány- és árvízvédelemnek. Többek között az ő nevéhez fűződik a Zeneakadémia és az Operaház
létesítése. Nemzeti elkötelezettségű emberként szerepet vállalt a budai vár visszafoglalásának 200. évfordu-

Koszorú az
emléktáblán
lójára rendezett kiállítás berendezésében, és közreműködött Kossuth Lajos hamvainak hazahozatalában.
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Elkészült a kerületi drogfogyasztást vizsgáló felmérés, ami a megelőző stratégia alapja lesz

Alapmű a drogprevencióhoz
Három hónapos megfeszített munka eredményeként született meg az a kutatási
anyag, ami a kerületben előforduló drogfogyasztás jellemzőit összesíti. A szakértők a dohányzást, az alkoholfogyasztást és a gyógyszerek használatát is vizsgálták. Az elsősorban a Hős utca miatt ránk irányuló médiafigyelem ellenére a helyzet nem rosszabb az országos átlagnál, de a fiatalok így is komoly veszélyben vannak a tanulmány szerint. Egybehangzó vélemény, hogy a „csapból is a prevenciónak kell folynia”.

SZERHASZNÁLAT GYAKORISÁGA

A Kőbá nya i Önkormá nyzat
márciusban indíttatott nagyszabású kutatást, hogy képet
kapjon a kerületi lakosok, kőbányai intézményekben tanuló diákok és a szakemberek segítségével a drogfogyasztásról.
A felmérésre azért volt szükség,
hogy átfogó stratégia készüljön
a számos családot érintő probléma kezelésére, a megelőzőgyógyító intézmények működésének javítására, a fejlesztési lehetőségek meghatározására.
A Kőrösiben tartott konferencián a kutatás vezetője, Szécsi Judit elmondta, hogy egyelőre az eredmények kétharmadát
értékelték ki, de így is sok tanulság vonható le. Mint kiderült, a
válaszadó lakosok, diákok és
szakemberek 61,6 százaléka vé-

KRISTÁLY (SZINTETIKUS
KATINONOK)
LSD VAGY MÁS HALLUCINOGÉNEK, VARÁZSGOMBA
(BÉLYEG, KORONG)

lekedett úgy, hogy Kőbányán
nagyobb a drogprobléma, mint
más városrészekben. Ez azonban túlzás, hiszen az eredmények tükrében megállapítható,
hogy az országos átlagnál nem
súlyosabb a helyzet. Szintén elhangzott, hogy a drogelosztóközpontként emlegetett Hős utcai tömbök környékén konszolidálódott a helyzet a gyakori
rendőri intézkedések hatására,
de ezzel párhuzamosan a kerület más, eleve problémás részein aktívabbak lettek a dílerek,
és áthelyeződött a fogyasztás is.
A szakértők szerint a megelőzést fejleszteni kell, és kiemelt
figyelmet kell szentelni a fiataloknak, de nemcsak az illegális drogok miatt. A szakemberek által megkérdezett ös�-

szesen ötszáz 8. és 10. osztályos
diák nagy része rendszeresen
fogyaszt kávét, alkoholt, energiaitalt, és sokan szívnak cigarettát is. (Ezzel bővebben egyik
alábbi anyagunkban foglalkozunk.)
Összességében megállapítható, hogy a gyógyítással, megelőzéssel foglalkozó szakemberek túlterheltek, mert a segítő szervezeteknél sok a betöltetlen állás. Nagyon fontos lenne a szakemberek továbbképzése is. De fontos lenne a mentális
egészség javítása, az „élet lassítása”, amivel az emberek több
időt tudnának egymásra szentelni. Sok drogfogyasztó ugyanis nagyon magányos, és ennek is
döntő szerepe volt abban, hogy a
tiltott szerekhez nyúltak.

Gyereknek méreg
az energiaital!
Nemcsak a tiltott szerek okozta veszélyek leselkednek a fiatalokra. A kávé- és energiaitalfogyasztás is komoly problémát
jelent, ismertette a fiatalokról készült kutatás eredményeit Bokányi Zita. A vizsgált 8. és 10. osztályos (14 és 16 éves) diákok 34 százaléka a kávé-, 23 százaléka pedig
az energiaital-fogyasztási szokásai miatt számít problémás szerhasználónak – vagyis ők havonta
vagy annál sűrűbben fogyasztják
ezeket. Továbbá 15 százalékuk cigarettázik legalább havi rendszerességgel, 8 százalékuk iszik alko-

holt, 3 százalékuk pedig marihuánát szív.
Sajnos gyakran a szülők sincsenek tisztában azzal, hogy az élénkítő italok nagyon károsak a fiatal
szervezetre. Az ilyen italok ellen
nemcsak az orvosok emelték már
fel a szavukat. A világsajtót bejárta az az eset, mikor a brit tévés
sztárszakács, Jamie Oliver fakadt
ki, mondván: „gyereknek méreg az
energiaital!” Ennek a következménye az lett, hogy Nagy-Britanniában a kiskereskedelmi láncok
önként vállalták, hogy 16 év alattiaknak nem adnak el energiaitalt.

Az igazi veszélyük az, hogy a
bennük lévő hatóanyagok – így a
koffein – függőséget okoznak, az
elvonási tünetek pedig fáradtságban, fejfájásban, remegésben és depresszióban mutatkoznak meg. A hatóanyagok a fejlődő
szervezetre károsak, hiszen emelik a vérnyomást és a pulzusszámot, megterhelik a szívet, májat,
vesét. Az élénkítő italok ugyan
rövid távon stimulálják az agyat,
így pár órára pluszenergiát adnak, de nem büntetlenül: később
még intenzívebb kimerültséget
idéznek elő.

EZEKET A SZEREKET PRÓBÁLTÁK MÁR KI ÉLETÜKBEN A DIÁKOK
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Designer drogok

KÉREM, MONDJA MEG, HOGY HASZNÁLTA-E ÖN AZ ALÁBBIAKAT!
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Tisztás a város közepén
A drogprevenciót tartja alapvető küldetésének a Tisztás Közösségi Hely, amely 2018 februárjában nyitotta meg a kapuit a Zágrábi utca 3–5. szám
alatt. A Tisztás munkatársai
azt szeretnék elérni, hogy a fia

Élményekkel
a drog ellen
Idén húszéves az Életrevaló Karitatív Egyesület. A főként Kőbányán tevékenykedő civil szervezet nemcsak drogprevenciót
folytat; mentálisan, szociálisan
vagy egyéb okból krízishelyzetbe került, veszélyeztetett fiatalok és családok részére is segítséget nyújt.
Az egyesület különleges programja, hogy kreatív műhelyében
a gyerekek a saját életükből behozott kérdésekről forgathatnak kisfilmeket – az alkotói folyamatba sok esetben a szülőket
is bevonják. A szervezet szakmai vezetője Preszl Éva, akit az
önkormányzat júniusban a ne-

héz sorsú kőbányai családoknak
és fiataloknak nyújtott munkája
elismeréseként a Kőbánya Kiváló Szociális Szakembere elismerő címmel tüntetett ki.
Mint a szakmai vezetőtől megtudtuk, a foglalkozások fontos élményt nyújtanak a fiataloknak,
és a filmezés kifejező eszköznek
bizonyult a számukra. Az alkotás segít abban, hogy az eleve veszélyeztetett csoport számára ne
a veszteségélmény domináljon,
hanem a célok jelenjenek meg
előttük, erősítve ezzel a megküzdési képességüket, fejlesztve
kreativitásukat és az együttműködés iránti igényt.

talok nagyobb önismeretre tegyenek szert, és megtanuljanak
nemet mondani a drogokra. Ennek érdekében iskolákban tartanak játékos önismereti/személyiségfejlesztő órákat, illetve a Zágrábi utcai helyszínen
13–23 éves fiataloknak keddtől
péntekig 14 és 18 óra között biztosítanak közösségi teret. Mint

Bartha Kata, a Tisztás egyik
munkatársa elmondta, ezeken
a délutánokon szívesen hagyják a fiatalokat egymással játszani, beszélgetni, de bármikor
rendelkezésre állnak, ha valaki
akár négyszemközt komolyabban is szeretné egy felnőttel
megosztani az érzéseit, problémáit.

Vissza az életbe
és a munkába
A konferencián a szakemberek
és a sajtó előtt a kőbányai drogrehabilitáció büszkesége, az Emberbarát Alapítvány is bemutatkozott. Mint Bereczki Sándorné, a Cserkesz utcai intézmény helyettes vezetője elmondta, az
alapítvány még
a rendszerváltozás előtt,
1989-ben jött létre. Integrált intézményi rendszere szenvedélybetegek komplex kezelését teszi
lehetővé: addiktológiai gondozással, járóbeteg-ellátással, eltereléssel egyaránt foglalkoznak,
s már tízéves kortól nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra.
Az alapítvány az önellátásra legalább részben képes, elég-

séges jövedelemmel rendelkező
egykori függők számára átmeneti otthont üzemeltet a társadalomba és a családba való visszailleszkedés elősegítésére, valamint munkahelyeket (sütőüzem
és asztalosműhely) biztosítanak
a munka világából kiesett, vagy
oda még be sem került emberek
számára. Utóbbihoz párosul a
képzési rendszer, amelynek keretében sütőipari OKJ-s szakmát
szerezhetnek klienseik. A legutóbbi tanfolyam január közepén indult, és a július 26-ig tart.
A Kőbányai Önkormányzattal kötött együttműködés értelmében a kábítószer-problémával küzdő kerületi fiatalokat az
alapítvány soron kívül veszi fel a
programba.

„Kőbánya
elégtételt
kapott”

Bár a szakmai anyag kiértékelése még tart, a felmérésnek
már több olyan megállapítása
ismert, amelyek rendkívüli jelentőséggel bírnak egy széles
körű kerületi drogprevenciós program megalkotásához.
D. Kovács Róbert Antal személyesen vett részt a felmérésről
rendezett konferencián.
– Milyen fő üzenetei vannak
az elkészült kutatásnak?
– Több oldalról közelíteném
meg a kérdést. Furcsa módon
az anyagnak van egy pozitív
üzenete is. Jól emlékszünk,
hogy hosszú időn át nem telt
el úgy egy nap, hogy Kőbánya
a Hős utca kapcsán ne szerepeljen a híradásokban. A médiafigyelem okán a közvélemény már úgy tekintett a kerületre, mint az ország drogtanyájára. Nos, a tanulmány
rámutatott, hogy a kőbányaiak szerhasználata nem tér
el az országos átlagtól. Vagyis Kőbánya elégtételt kapott,
a stigma, amit ránk ragasztottak, túlzó. Igaz, mi, kőbányaiak mindig tudtuk, hogy
a problémát a drogturisták
okozták, akik akár órákat is
utaztak, hogy Kőbányán szerezzék be a szert maguknak.
Emellett a Hős utcában lényegesen javult a helyzet a fokozott rendőri intézkedéseknek hála.
– Akkor a nagyobb rendőri
jelenlét a megoldás kulcsa?
– A törvény szigorával a
rendőrség tudja üldözni a
dílereket, de ebben a harcban az önkormányzat is szerepet vállal. Kitűnő a kapcsolatunk a kőbányai rendőrkapitánysággal, a kerület rendszeresen segíti eszközbeszerzésekkel a munkájukat – legutóbb éppen egy csapatszállító kisbuszt adhattunk át, ami
a razziák alkalmával tesz majd
jó szolgálatot. De folytatnunk
kell az olyan szegregátumok
felszámolását is, mint a Hős
utcai. Ezen a téren már vannak
tapasztalataink, hiszen hasonlóan szlömösödött, problémás
helyeket szanáltunk már például a Noszlopy utcában.
– És a Hős utca felszámolásával hogy áll a kerület?
– Folyamatosan tárgyalunk
a lakókkal, a megállapodások eredményeként 317 albetétből jelenleg 218 lakás és
nyolc egyéb helyiség áll a Kőbányai Önkormányzat tulajdonában. Volt, akinek önkormányzati lakás bérleti jogát

ajánlottuk fel, de előfordult,
hogy a főváros agglomerációjában vásároltunk cserelakást
a Hős utcai ingatlannal egyenértékben. Mintegy félszáz önkormányzati ingatlan is lakott
még, ezekből a kivásárolt egykori tulajdonosok a vállalt határidőben kiköltöznek, míg a
bérlőket igyekszünk cserelakás biztosításával máshol elhelyezni.
– És melyek a szakmai anyag
egyéb fontos megállapításai?
– Volt iskolaigazgatóként különösen megdöbbentett, hogy
milyen sok kamasz él olyan
stimuláló szerekkel, amelyek
egészségkárosító hatásáról
talán a szülők sem tudnak. Itt
a kávé- és a túlzott energiaital-fogyasztásra gondolok.
Egészen biztos, hogy emiatt
a lehető legrövidebb időn belül komoly felvilágosító programba kell kezdeni – és nem is
csak a diákok, hanem a szülők
körében is.
– A kutatási ismeretek tükrében az önkormányzatnak milyen egyéb feladata lesz?
– Az anyag kiértékelése
még tart, biztos vagyok benne, hogy a szakemberek még
számos fontos megállapítást
tesznek a következő hónapokban. A kutatást azért rendeltük meg, hogy átfogó képet kapjunk a kerületünkben előforduló drogfogyasztás jellemzőiről – legyen szó
a dohányzásról, az alkoholról, gyógyszerek használatáról, és persze az illegális kábítószer-használatról. Ez a kulcsa annak, hogy átfogó stratégia jöhessen létre a sok családot érintő probléma kezelésére, a megelőző-gyógyító intézmények hatékonyabb működtetésére és fejlesztésére. Azt azonban már most látjuk, hogy a prevencióból soha
nem elég, és már az óvodásoknál el kell kezdeni a megelőzést.
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Két különleges kiállítás a Füzér utca 32.-ben

Aranykor
a história
házában
A főváros egyik legpazarabb helytörténeti
gyűjteményével büszkélkedik immár a kerület. A kőbányai történelmi örökség végre méltó
helyre került.

Szemet gyönyörködtető, igényes, izgalmas, különleges –
csak néhány jelző, amivel a látogatók illették a Kőbányai
Helytörténeti Gyűjtemény épületét és tárlatait. Kőbánya legújabb ékszerdoboza ideiglenesen a Szent László Napok alkalmából nyitotta meg kapuit
– egyelőre csak bejelentett csoportokat fogad –, a város vezetői
és a berendezést végző szakemberek ugyanis a kerület legnagyobb közösségi ünnepén adták
át a gyűjteményt. A teljesen felújított épületet Balogh Attila, a
Szent László-plébánia plébánosa szentelte fel.
Kőbánya aranykorának két kiállítás is emléket állít. A Marksteinné Molnár Julianna önkormányzati képviselő által berendezett időszaki tárlat a város
egyik tradicionális iparága, a
tégla- és porcelángyártás múltját idézi a Drasche gyár, illetve
a Kőbányai Porcelángyár történetének feldolgozásával. A látogató megtudhatja, hogy a téglagyártás kezdetének előzménye az 1838-as pesti árvíz volt,
ami után jelentősen megugrott a
tégla iránti igény. A múlt század
elején pedig a porcelángyártás
is beindult, s a gyár termékei
nek gazdag palettáját több mint
200 tárgy szemlélteti, amelyeket magánszemélyek ajánlottak
fel, illetve adtak kölcsön.
A gyűjtemény állandó kiállítása Kőbánya aranykorát ismerteti, így feldolgozza a bányászat, a szőlőművelés és a sertéstartás történetét, miközben él a
modern eszközök használatával. Három rövidfilm foglalkozik a város történetével: az alkotások szemléltetik a földtör-

Modern eszközök
segítenek eligazodni

Balogh Attila plébános
áldotta meg az épületet

téneti korok geológiai változásait, a XIX. századi ipar kialakulását és virágzását, valamint
a most készülő a háborút követő
Az időszaki kiállítás a
évtizedekről fog regélni.
porcelángyártást mutatja be
– Méltó helyre került a kőbányai tárlat, bizton állíthatom,
hogy a felújított környezetnek is
hála, Budapest három legszebb
ilyen gyűjteménye közé emelkedett a kőbányai – mondta lapunknak Népessy Noémi, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója,
aki az állandó kiállítás
szakmai koncepcióját dolgozta ki. A neves szakember öt
évvel ezelőtt került kapcsolatba
Kőbányával, s
az újrapozicionálásra tett javaslatait mind
Kőbánya polgármestere,
mind a gyűjA kőbányai közönség láthat- pok előestéjére meghirdetett
temény vezeta elsőként a Kárpátia – Magyar- előadásra jó előre elfogytak a jetője, Verbai
nak születtem című zenés doku- gyek, ezért a szervezők az ősbeLajos támomentumfilmet, amely az ismert mutatót követően egy újabb vetígatta.
és közkedvelt, nemzeti rockot tést szerveztek a Kőrösi kulturáA k u lt ú rjátszó együttes 15 éves történe- lis központban.
kincs elhelyetét dolgozza fel. Az érdeklődést
Bicskei Éva rendező-producer
zéséhez a Füdokumentumfilmjének
elkészímutatja,
hogy
a
Szent
László
Nazér utca 32 .
tését
az
Emberi
Erőforrások
alatti, több mint
Minisztériuma mellett szászázesztendős,
mos önkormányzat támohelyi védettséget
gatta, köztük a kőbányai is.
élvező épületet telA több száz rajongó között
jesen fel kellett újíszámos ismert közéleti szetani. Az építkezés
mélyiség tűnt fel, így Wittköltségét a város saner Mária volt országgyűlési
ját erőből és a Főváképviselő, akit 56-os szereprosi Önkormányzat
vállalásáért halálra, majd
pályázati támogatáWittner Mária
életfogytiglani börtönbünsából fedezte.
is vendég volt
tetésre ítéltek.

Régi eszközök
a borászat
hőskorából

Ősbemutató
a Kőrösiben

– Az a közösség, amit a Kárpátia összekovácsolt, államoktól függetlenül az élő nemzetet képviseli – mondta a vetítés
előtti beszédében Orbán Éva, a
filmet készítő Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért kuratóriumi elnöke, aki a határokon túlról érkező rajongókat külön köszöntötte.
A filmben az együttes tagjai,
barátok, sportolók beszéltek a
kezdeti időkről, a múltjukról és
jelenükről. A szereplők nemzetről, hazaszeretetről és hitről szóló gondolatai, valamint egy-egy
dal születését ismertető elbeszélései alatt mintegy ötven számból hangzottak el részletek.

Bosszantani, akiket kell

Petrás János

val ezer felett járunk, és azóta sem állunk meg.
– 2006 őszén a demonstrálók gyakran játszották le az
együttes számait felvételről
az utcákon. Sokat lendített a
népszerűségükön az akkori
tiltakozáshullám?
– Ezt túlzás lenne állítani, mert 2005-ben már több
mint száz koncertet adtunk,
rá egy évvel a határokon túl
is felléptünk, június 4-én Trianonban koncerteztünk. Úgyhogy a Kárpátia már elég ismert volt akkorra. Talán inkább kicsit hírhedtebbek lettünk 2006 szeptemberében,
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Tucatnyi kitüntetés a köz szolgálatáért

Kőbánya eszményképei
A kerület legkiválóbb
építőinek kitüntetésével
kezdődött idén is a Szent
László Napok rendezvénysorozat. A képviselő-testület ünnepi ülésén
zsúfolásig megtelt a Kőrösi színházterme, hogy
családtagok, barátok és
tisztelők köszöntsék a város elismert polgárait.

A polgármestert is
lenyűgözte a tárlat

A Kárpátia zenekar frontemberét, a Magyar Arany Érdemkereszttel is kitüntetett Petrás Jánost a zenekar
múltjáról, jövőjéről és a magyar kultúra ápolásáról kérdeztük.
– Hogyan indult a Kárpátia
karrierje 2003-ban?
– A korábbi zenekarunkból
a zenésztársakkal kiadtunk
egy kislemezt öt számmal,
Kárpátia címmel, ami a rajongóknak nagyon tetszett. Igazából nem is akartunk koncertezni, az első fellépés is
úgy lett kisajtolva belőlünk,
majd jött a többi. Ma már jó-
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miután felléptünk a Kossuth
téren, de akkor ott más nemzeti érzelmű együttesek is
játszottak.
– Az együttes minden lemezén feldolgozások is hallhatók. Ismert versek, indulók,
komolyzenei nóta, de a Halotti beszéd is. Miért nyúlnak
ezekhez a művekhez?
– Ennek a lényege a hagyományőrzés. Minden szakmának vissza kell nyúlnia a gyökerekhez, és amíg lesz Kárpátia, addig minden albumon egy szám erejéig feldolgozunk valamit a régiekből a
saját gondolataink alapján.

– A magyar identitás ápolása nem mindenhol népszerű:
három szomszédos országba sem utazhatnak. Hogyan
tovább a határokon túl?
– Kárpátaljára be sem engednek, a Vajdaságban pedig visszavonásig tart a kitiltásunk. Erdély esetében három év tiltást kaptunk, amiből másfél év van még hátra, ezt követően azonnal megyünk újra fellépni. Üzenem
azoknak, akik nagyon-nagyon nem szeretik, hogy mi
vagyunk, hogy még egy ideig itt leszünk, és bosszantjuk
őket teljes energiánkkal.

„Szent László önfeláldozását, hősiességét és teljesítményét már kortársai is elismerték, személyét a korabeli
emlékezetpolitika eszményképpé formálta. Szent László
ünnepén Kőbánya közössége
oly a n s z emé ly i s é gek nek
adományoz elismerést, akik
Szent Lászlóhoz hasonlóan
mások fölé magasodtak. Olyan
személyiségeknek, akiknek
a belső iránytűje ugyanolyan
bizonyossággal mutatja az
utat, mint egykor a lovagkirályé” – méltatta a Szent László Napok ünnepélyes díjátadóján a kerület kitüntetettjeit D. Kovács Róbert Antal.
A polgármester elmondta, a
Szent László-díj, a díszpolgári
cím, a Kőbányáért Díj, a Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem, az elismerő címek és
az ágazati elismerések átadásával egy közösség szeretetét fejezi ki.
A gála a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet csapatzászlajának bevonulásával kezdődött, a
Kőbányai Önkormányzat ugyanis zászlószalagot adományozott a testület és a város között
évek óta fennálló kiváló
kapcsolat elismeréseként. Az egyes kitüntetettek érdemeit Bényi Ildikó műsorvezető sorolta, s a
díjak átadása között a Tutta
Forza zenés műsorral emelte
az est fényét.

Hittel és értelemmel
A város legmagasabb kitüntetését, a Szent László-díjat
példaértékű emberi magatartásával idén Kinczler Irén
érdemelte ki. Az evangélikus
lelkész
1928ban
Ungváron (az
akkori

Kinczler Irén a
legrangosabb
kőbányai
kitüntetést kapta

Csehszlovákiában) született,
s élete kész regény, hiszen
modern korunk legzivatarosabb évtizedeinek tanúja.
– Ungvár olyan város volt,
ahol békében éltek csehek,
szlovákok, magyarok, ruszinok, németek és zsidók. A ruszin nyelvű iskola ellenére
mindig éreztem, hogy magyar vagyok. A lelkészünk,
Koren Emil tanított magyar
verseket nekünk – mesélte Kinczler Irén.
Ám a békés élet
nem sokáig jutott
ki, a háború végén a családnak
menekülnie
kellett, vég ü l Kő bányá-

ra kerültek. Kinczler Irén az
érettségi után a teológiára
jelentkezett. S hogy hogyan
juthatott eszébe egy fiatal
nőnek, hogy a Rákosi-diktatúra éveiben egyházi pályára
adja a fejét?
– Nagy hatással volt rám
egy német lelkész, Dietrich
Bonhoeffer, aki azért tért
haza Angliából, hogy a hitlerizmus ellen küzdjön – árulta
el a lelkésznő. – Ő mondta a
pusztítást látva, hogy a világ
épp nagykorúvá válik, s ennek részeként az egyház kényelmes korának vége, sokan
el fogják hagyni. Az emberek
ugyanis a dogmákhoz nemcsak hittel, hanem értelemmel fognak fordulni, válaszokat akarnak. Férjhez mehettem volna, tanulhattam volna műszaki rajzolónak, de
úgy döntöttem, a válságos
időszakban az egyházat kell
segítenem.
De az egyház nem kaphatott két kézzel a segítség
után. A hívek elpártoltak, így
a gyülekezetek örültek, ha a
papot és a kántort tudták fizetni, nemhogy segédlel-

készt, főleg nőt. Végül a kőbányai pap, az Ungvárról már
megismert Koren Emil jóvoltából és a minimális egyházi
segélynek hála, Kinczler Irén
a Bihari, a Ceglédi és a Százados út munkástelepeit kezdte napi rendszerességgel látogatni, hogy az elpártolt hívek érezzék, az egyház számontartja őket.
A teológus idővel anyagi
okok miatt világi állást vállalt, utolsó munkahelye a Bánya utcai iskola volt, onnan
ment nyugdíjba. A bibliaórák,
a kórházi betegek látogatása
persze ezen évtizedek alatt
is rendszeres volt, s éppen a
nyugdíjas évek hozták a legnagyobb változást. Az egyház
a paphiány miatt egyre több
nőt fogadott soraiba, s Kinczler Irén 1988-ban, hatvanévesen megkapta a Luther-kabátot, hogy immár a szószékről
is szólhasson a hívekhez.
– Soha nem zavart, hogy
harminc évet vártam a felszentelésre, úgy érzem, kivártam az időm – mondta szerényen lapunknak a Szent László-díjas lelkész.

A kerület további Sörgyárépítő díszpolgárok
kitüntetettjei
Kőbányáért Díj: Bánóczky Előd plébános, Katona Csaba és családja (a Kő
Café üzemeltetői), Nagy István igazgató (Kocsis Sándor
Sportközpont)
Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem: Molnár Györgyné
kisgyermeknevelő;
Kőbánya Kiváló Közössége:
Koccintós Hagyományőrző
Egyesület, Bem József Bajtársi Egyesület
Kőbánya Kiváló Vállalko
zása: Pallagi Art Kft.
Kőbánya Kiváló Cukrász
dája: FagyiZó-Na Cukrászda;
Kőbánya Kiváló Szociális
Szakembere: Preszl Éva szociológus, szakmai vezető
Kőbánya Kiváló Festő
művésze: Sáfár Pál
Beretzky Endre-díj:
dr. Rajháthy Beatrix gyermekorvos, dr. Szabó Endre
családorvos
Wágner Viktória-díj: Almási
Erika oktatóvédőnő

Év Ápolója Díj: Balog Árpád
Attiláné, Szklenárné Simon
Ildikó
Rottenbiller-díj: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető (Kőbányai Polgármesteri Hivatal)
Manninger Miklós-díj:
Könyves-Tóth Mihály trombitaművész
Sajó Sándor-díj: Ésikné Spáczay Zsuzsanna óvodapedagógus, Juhász Tamás pedagógus, Kovács Ferenc iskolaigazgató, Rédl Andrea pedagógus, Szőkéné Magyar
Erzsébet pedagógus, Túri
Sándorné óvodapedagógus
Kiváló Pályakezdő Munkatárs: Kovács Dóra pedagógus, Szabó Rebeka óvodapedagógus
Soos Géza-díj: Varga Éva Katalin szakmai egységvezető
(BÁRKA)
Stróbl Mária-díj: Kissné Turai Fatime kisgyermeknevelő

A Kőbánya Díszpolgára címet adományozta a kerület dr.
Debreczeny István vegyészmérnök, okleveles gazdasági
mérnöknek. A Kőbányai Sörgyár (ma Dreher Sörgyárak
Zrt.) egykori vezérigazgatójának oroszlánrésze volt az üzem
megújításában és abban, hogy
a gyár máig Kőbánya meghatározó vállalata maradt. A szakembert 1976-ban bízták meg a
sörgyár vezetésével, s ő 1979ben a fennállás 125 éves jubileumát használta fel arra, hogy
az elkerülhetetlen
modernizálást az állam végrehajtsa.
– Főzőkapacitás
dás volt.A sikeres
tekintetében jól áll„lobbizás” eredményeként több
tunk, de a fejtés terén
már kevésbé – memint 1,3 milliárd
sélte lapunknak dr.
forintból (ma i
áron 40-50 milDebreczeny István. –
liárd forint) kezKorszerű gépek híján
Dreher Antal
dődhetett meg a
ugyanis a sört tartályokban szállítottuk
nagyrekonstrukvidékre, ahol a termelőszövet- ció – az államosítás óta először.
kezetek a kitelepített kis telje- A gondos gazdának és munkasítményű gépeinken palackoz- társainak köszönhetően 1986tak, ami korszerűtlen megol- ra a sörgyár Európa harmadik

Dr. Debreczeny István
modernizálta a sörgyárat

legnagyobb teljesítményű üzeme lett, és a minőség is jelentősen javult.
Kőbánya azonban nemcsak
az újító mérnökember előtt
tisztelgett az idei évben, hanem dr. Debreczeny István
nagy elődje, a gyáralapító Dreher Antal előtt is. A „sörkirály”
posztumusz részesült díszpolgári címben a kőbányai sörgyártás fellendítése és világhírűvé tétele elismeréseként.
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Révész Máriusz szerint folytatódik Kőbánya felértékelődése

„Ma Kőbánya
a főváros egyik
leggyorsabban
fejlődő kerülete”

– A hónap elején éppen ön jelentette
be a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetségének (SZEOSZ)
sajtótájékoztatóján, hogy Kőbánya ismét állami forrásból fejleszthet. Milyen újabb létesítménnyel gazdagodik
a kerület?
– A kormánybiztosság tizenkét rekortánborítású, legalább egy kilométer hos�szú futókör fejlesztéséhez biztosít forrást.
A jelentkezések elbírálásához a SZEOSZ
segítségét kértük, és a szakmai szervezet
kifogástalannak tartotta Kőbánya elképzeléseit, ráadásul a kerület azon kevesek
egyike, amelyek már az építéshez szükséges tervdokumentációval is rendelkeznek. Így a Sportliget hamarosan új futókörrel gazdagodik, amelynek költségeit
ötven százalékban az állam állja.
– Kőbányán egymást érik a szabadidős önkormányzati fejlesztések. A váHIRDETÉS

ros abból is profitál, hogy az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos,
vagyis ön ízig-vérig kőbányai?
– A kerületben hosszú éveken át én
voltam a kulturális, oktatási és sportbizottság elnöke, és most azzal foglalkozhatok, ami Kőbányán is szívügyem volt.
Büszke vagyok rá, hogy én javasoltam az
Ihász utcai jégpálya megépítését, valamint szerepem volt az Óhegy parki futókör, illetve a Kada utcai és a Harmat
utcai tornacsarnok megépítésében. Nagyon örülök, hogy az önkormányzat folytatja ezt az utat, és nagy hangsúlyt fektet a sportfejlesztésekre, odafigyel arra,
hogy a beruházásaihoz az állam biztosította forrásokat felhasználja. Ezt bizonyítja a mostani futókörre szóló támogatás megszerzése, de a kerület két helyszínnel is jelentkezett a görparkok építési támogatására is. Az elbírálás előkészí-
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tésére a gördeszkások országos szövetségét kértem fel, s még a nyáron szeretnénk
eredményt hirdetni.
– Milyen egyéb hasonló beruházásokra van esélye Kőbányának?
– Budapest határát hamarosan eléri
az idővel az egész kontinenst behálózó Eurovelo kerékpáros útvonal, kínos
lenne, ha épp itt szakadnának meg a kerékpárutak. A kormány elfogadta az előterjesztésünket, mely szerint a Budapestet átszelő kerékpárutak fejlesztését 800 millió forinttal támogatná, a főváros ugyanennyit tenne hozzá. Ezek a
fejlesztések érintik a Rákos-patak menti kerékpárutat, aminek az építése hamarosan megkezdődik. Ez Kőbányának
is alapvető érdeke. Nemcsak a turizmust
lendítené fel, de a kerékpáros munkába
járásnak is lökést adna, hiszen az agglomerációs településekről a patak mentén, a forgalomtól elzárva lehetne a városba jutni. Ezen felül a Magyar Kerékpáros Szövetséggel és a Kőbányai Önkormányzattal tárgyalunk egy 200 méteres,
sátorborítású fedett kerékpáros-körpálya, más néven velodrom létesítéséről is.
Ha a Sportligetbe tervezett létesítmény
jövőre elkészülne, tovább emelné Kőbánya ázsióját, mert hazánkban ez lenne az
egyetlen ilyen pálya.
– Láthatjuk, hogy Kőbányán egymást
érik a beruházások, amelyekhez az állam és a főváros is rengeteg pénzt ad.
Hogyan sikerült a kerületnek ilyen jól
pozicionálnia magát?
– Ma Kőbánya a főváros egyik leggyorsabban fejlődő kerülete. Ez egyrészt a
Kőbányai Önkormányzat gazdálkodásának köszönhető, a beruházásokra fordított összegek nagysága a legnagyobb a kerületek között. Ebből újulnak meg a rendelők, óvodák, bölcsődék. Másrészt rendkívül szoros együttműködést sikerült kiépíteni a fővárossal, amikor dr. György
István, Budapest mostani kormánymegbízottja még főpolgármester-helyettes
volt. Ennek látványos példája a Kőrösi
Csoma úton a füves villamospálya, ami
nemcsak esztétikailag fontos, de a szálló por is sokkal kisebb mértékű lett azóta. Harmadsorban Kőbánya jól tudta kihasználni, hogy a kormánynál szintén jó
érdekérvényesítő képességgel rendelkezünk, aminek sok tízmilliárd forintos tőkebevonást köszönhetünk. Kőbányán új
egészségház épül, nálunk lesz az új kongresszusi központ, a Népligetben is hatalmas beruházások várhatók, és sikerült
kétmilliárd forintot szereznünk a Hős
utcai telep felszámolásához is.
– Mindezek az építkezések hogyan
hatnak Kőbányára?
– Ezek a fejlesztések mind-mind élhetőbbé teszik a kerületet. Meggyőződésem, hogy továbbra is a legdinamikusabban fejlődő kerület maradunk, és Kőbánya felértékelődése tovább fog folytatódni. A régi egészségházunk állapota a legrosszabb Budapesten, de a Bajcsy Kórház

Modern közterülettel gazdagodik a kerület

Teret kap
a biztonság

Különleges rendvédelmi
projekt keretében kezdődött meg az építkezés a
Kolozsvári és Ónodi utca
sarkán található elhanyagolt kis parkban.

Budapestnek és a kormánynak is egyre fontosabb Kőbánya, hiszen a kerületben mind több
állami és fővárosi nagyberuházás valósul meg. Ezt a lendületet Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos maga is tapasztalja, lévén Kőbánya a szabadidős fejlesztésekre kiírt pályázatokon is jól szerepel.
területén épülő szakrendelő jövő tavaszi
elkészültével erről az utolsó helyről az
elsők közé ugrunk, és ezt a gyógyulásra
várók is hamarosan érezni fogják. Várhatóan 2020. februárjában átadják az Opera műhelyházát, az Eiffel Csarnokot, de
az Északi Járműjavító területén épülhet
a Közlekedési Múzeum is. Lobbizunk a
Természettudományi Múzeum ideköltöztetéséért, míg a Hungexpo területén új kongresszusi központ épül. Mindez azt eredményezi, hogy Kőbánya nem
egy lesajnált városrész lesz, hanem egy
trendi kerület. Érezni fogjuk, hogy nemcsak mértanilag vagyunk a főváros közepe, hanem kulturális centrumként is figyelnek ránk, ami az itt élők közérzetére
is pozitívan hat majd.
– Ha már Északi Járműjavító, akkor
Kőbányai út. A környék aligha méltó
egy kulturális centrumhoz...
– Egy modern nagyvároshoz méltóbb
lenne egy kerékpárúttal, zöld sétányokkal szegélyezett Kőbányai út, az úttest
közepén futó villamospályával. Ezért dr.
György Istvánnal és D. Kovács Róbert
Antal kőbányai polgármesterrel erőteljes
lobbizásba kezdtünk. A Fővárosi Önkormányzat és Tarlós István főpolgármester
is a tervek mellé állt, és a kormány első
olvasatban már tárgyalta az ötletet, de
mivel óriási a költségvonzata, végleges
döntés még nem született.
– És lát esélyt a pozitív döntésre?
– Mint mondtam, Kőbánya érdekérvényesítő képessége a kormánynál most
kitűnő, amiben az is közrejátszik, hogy
dr. György Istvánnal, D. Kovács Róbert
Antallal és az alpolgármesterekkel nem
is munka-, hanem baráti kapcsolatban
vagyunk, jól tudunk együtt dolgozni. Így
közösen minden követ megmozgatunk a
Kőbányai út átépítéséért. Ha ezt sikerül
elérnünk, alapvetően át fog alakulni a kerületünkről kialakult kép. De fontosnak
tartom megjegyezni, hogy sokat jelent az
is: Kőbányán bár vannak viták, de konszolidált a viszony az ellenzéki pártokkal. Azt hiszem, ebben van szerepe annak is, hogy az ellenzéki szavazók is látják: a mostani egy gyorsan fejlődő, felívelő periódus a kerület életében.
– A kerület átalakulása az ingatlan
árakban is megmutatkozik majd?
– Elég csak az Újhegyi sétány példáját nézni. A 800 milliós fővárosi támogatással megvalósult eddigi építkezés nyomán rohamléptekkel drágultak a lakások. Természetesen volt egy általános
áremelkedés is, de a felújításnak nagy
szerepe volt abban, hogy a néhány éve
még 7-8 millió forintos lakások ma már
25-30 milliót érnek. Nyugodtan mondhatjuk: az ingatlanok összértékének növekedése bőven meghaladja azt, amit
a főváros és Kőbánya elköltött, vagyis
ezekkel a beruházásokkal a kőbányaiak duplán nyertek, és hasonló várható a
közeljövőben megvalósuló hatalmas fejlesztések után is.
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Kőbánya több szervezettel és
céggel összefogva úttörő vállalkozásba kezdett: Magyarországon eddig kevésbé alkalmazott építészeti megoldásokkal nemcsak megújítják Kőbánya egyik elhanyagolt közterületét, de biztonságosabbá is teszik. A Legyen Tered
mintaprojekt keretében július elején kezdődött az építkezés a
Kolozsvári és Ónodi
utca sarkán.
A helyiek jól ismerik a térrel kapcsolatos problémákat: mind
gyakrabban tűntek ott
fel céltalanul lézengő,
alkoholfogyasztó személyek, akik bőven
hagytak maguk után
eldobált cigarettacsikkeket és egyéb szemetet. Nem csoda, hogy
az áldatlan állapotok miatt a tér
lassan elnéptelenedett.
A mostani rekonstrukció
azonban különleges összefogáson alapul, és többlépcsős tervezés előzte meg. Az építtetők kikérték a helyi lakosok és a közeli
Szent László Gimnázium diákjainak véleményét arról, milyen
változtatások szükségesek ahhoz, hogy szívesen látogassák a
teret. Másrészt a tervezők olyan
modern építészeti megoldásokkal is élnek, amelyek már önmagukban növelik a biztonságot.
– A terület nagy részét ma kerítés határolja, így a megközelíthetőség, átjárhatóság nem megfelelő. Ezt a kerítést elbontjuk,
ami már önmagában csökkenti a bezártság érzetét, és növeli a biztonságérzetet – mondta
Tóth Béla, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke. – A parkosítás keretében a
két korhadt, így veszélyessé vált
fát ki kell vágni, a túlburjánzott
bokrokat, cserjéket pedig vis�szavágni. Mindezeknek például az lesz az eredménye, hogy a
közeli térfigyelő kamera a terület minden négyzetcentiméterét
belátja majd.
Minthogy a projekt kísérleti
jellegű – a későbbiekben tanulmányok sora készül az eredményekről –, Kőbánya duplán nyer
az építkezéssel. Nemcsak rendezett közterületet kap, hanem
lényeges támogatást is a munkákhoz. A költségekhez a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
(NBT), a HM EI Zrt. és a Market
Építő Zrt. összesen több mint
tízmillió forinttal járul hozzá, a
kerületnek így a kiadások felét
sem kell állnia. Továbbá a fővárosi büntetés-végrehajtás fogvatartotti munkával segíti a kivitelezést, ami szintén jelentős
segítség. Jelenleg három rab ingyen, jóvátételi munka keretében dolgozik – márpedig a mos-

Fogvatartottak is
dolgoznak jóvátételi
munka keretében

Íme a tér látványterve

tani kedvező építési környezetben napi 20-25 ezer forint alatt
aligha található segédmunkás a
piacon.
Az építészeti eszközökkel
történő bűnmegelőzés hazánkban még újdonságnak számít,
de Európa nyugati felében több
országnak már jelentős eredményei vannak e téren. Éppen
ezért az NBT márciusban bűnmegelőzési konferenciát szer-

Sajó
Sándor tér

A Kolozsvári és
Ónodi utca sarkán
fekvő területnek jelenleg nincs neve,
de az átépítést követően már ez sem
lenne így. A képviselő-testület korábban egyhangúlag
támogatta azt az indítványt, hogy a tér
a jövőben Sajó Sándor költő, drámaíró, a Szent László
Gimnázium egykori igazgatója nevét viselje. A testület javaslata előbb a főpolgármester elé kerül, a
végső szót a Fővárosi Közgyűlés mondja ki.

vezett a témában, hogy a polgármesterekkel, önkormányzatokkal megossza a tapasztalatokat.
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KERT ÉS BALKON

Vízinövények a kertben
A vizes élőhelyek a kertek legizgalmasabb részei, üdítő színfoltot képeznek. Egy beállt kerti tavacska önálló mikro-ökoszisztémát hoz létre a
kertünkben. A növények helyes megválasztása természetesen döntő fontosságú.
A kerti tóban élő növényeink alapvetően háromfélék: úszó hínárok,
valódi hínárok, illetve lebegő leveles
növények. Tavainkat esztétikai szempontból a lebegő leveles növények díszítik legjobban, például a tündérrózsák (Nymphea ssp.) és a vízitök (Nuphar
luteum). Ezek a növények a tó alján gyökeresednek, majd
a vízfelszínen hozzák a leveleiket. Ültetéskor érdemes kosárba tenni ezeket, és azt belehelyezni a tóba. Virágzáskor
egészen fantasztikus élményben lesz részünk. A valódi hínárok szintén gyökeresednek, ilyen például a süllőhínár
(Myriophyllum spicatum). Ennek a növénynek a jelenléte
különösen fontos a tóban, hiszen akadályozza az algaképződést, illetve oxigént is termel. A lebegő hínárok, például a kolokán (Stratiotes aloides), árnyékolják a vízfelszínt,
ezzel akadályozzák a kerti tavak túlságos felmelegedését.
Kerti tavaink ápolási munkái közé tartozik a tavaszi növényritkítás, és tápoldattal vagy probiotikus mikrobiológiai szerek használatával javíthatjuk tavaink kondícióját.
Amennyiben sok szerves anyag kerül a tóba (falevelek stb.),
azokat feltétlenül szedjük ki a vízből. Egy kerti tavacska élete jóval bonyolultabb annál, hogy egyetlen csodaszerrel
ápolni tudjuk. Nagyon figyelmesen használjuk a halak etetésére a tápot, és óvatosan végezzük a növények tápoldatozását, mert ha a tápanyagok, illtetve a szerves anyagok túlságosan felhalmozódnak, a tápanyagtúltengés rothadást
indíthat el a kerti tóban. Ha kell, telepítsünk még növényzetet, a fentieket figyelembe véve, illetve a túlságosan felszaporodott növényeket gyérítsük. Problémát okozhat a halak
elszaporodása is, halásszuk le a felesleget!
A kerti tavakkal kapcsolatban legtöbbször az a kifogás
merül fel, hogy sok szúnyogot „termelnek”. Azonban ha
segítségül hívjuk a természetes ellenségeiket, akkor jelentősen ritkíthatjuk a vérszívók jelenlétét a kertben. A madarakról már írtam egy korábbi számunkban, így most csak
újra megerősítem, hogy a legjelentősebb segítőink közé
tartoznak, és számukra mindössze a fészkelési lehetőséget kell biztosítanunk a kertben. A vízben élő állatok is gyérítik a szúnyogokat, illetve lárváikat. És akkor még nem is
beszéltünk a szúnyogriasztó hatású növényekről! A kakassarkantyú (Plecranthus) kiválóan riasztja a szúnyogokat,
emellett szép kúszónövény. A citromillatú muskátli (Pelargonium) szintén kedvező hatású.
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója

A gyerekek
örömmel
vették
birtokba
a házat

Nagyüzem a lellei
nyaralóban

Az emeletes ágyak őrzik
a táborozás hangulatát

Júniusban birtokba vehették
a kőbányai gyerekek a frissen
elkészült balatonlellei önkormányzati üdülőt. Az akkor indult tíznapos diáksporttáborba összesen százötven gyermek érkezett, akiket a Kőrösi
szervezésében további mintegy nyolcszáz társuk követ a
nyár végéig.
A táborozókat különleges
látvány fogadta, hiszen a
nagy központi faház helyén
könnyűszerkezetes épület
magasodik. Az önkormány-

zat az évtizedek
alatt korszerűtlenné vált nyaralót tavaly ősszel
ugyanis elbon totta, hogy ezen
a nyáron már kifogástalan körülmények között
pihenhessenek a
fiatalok.
A 64 fő elszállásolására alkalmas üdülő nagy szobáival,
emeletes ágyaival megőrizte
a táborozás egyedi hangula-

tát. A berendezés, a szépen
kialakított folyosók, a vizeshelyiségek és a wifi azonban
a korábbiakhoz képest össze-

hasonlíthatatlanul
jobb körülményeket biztosítanak a
gyerekeknek. Az
épület fenntartási
költsége 20 százalékkal alacsonyabb
is, mint elődjéé, valamint a ház téliesített, vagyis várhatóan a hidegebb évszakokban is lehetőség nyílik a kőbányaiak balatoni kikapcsolódására.
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Hagyományteremtő programok az avatáson

Megújult a Sportliget
A Kőbányai Juniális keretében vehették birtokba a
sportbarátok a 22 hektáros park elkészült pályáit.

A kosarasok
is új pályát
kaptak

Sportnyelven szólva sikeres
első félidőn van túl a Sportliget
a megújításáért folytatott küzdelemben. Kőbánya vezetői hét
hónapja tették le a rekonstrukciós munkák alapkövét, és június közepén, az első Kőbányai
Juniálison több százan ünnepelhették sportversenyeken a
labdajátékokhoz szükséges pályák átadását.
– Elkészültek a kosárlabda-, műfüves foci- és teqballpályák, valamint a pingpong
asztalok – mondta
avatóbeszédében D.
Díjazták a
Kovács Róbert Anlegjobbakat
tal. – A mozgás ösztönzése az önkormányzat egészségmegőrző programjának egyik alappillére, ezért a Sportliget
átter vezése sorá n
minden korosztály
igényei sokat nyomtak a latban.
A reggeltől kora
délutánig tartó versenyeken nem volt
olyan, aki ne találta
volna meg a megfelelő erőpró- rollerezésben, sorversenyben
bát. A pingpongasztaloknál és fociban is bajnoki serleget
a szeniorok a Zágonyi Artúr- vehettek át legjobbjaik. A felemlékversenyen küzdhettek, nőtt indulók retró focigálájáa legkisebbek – alsós és felsős nak nyertese kitűnő játékkal a
általános iskolások – pedig kőbányai görög nemzetiség vászámos ügyességi és erőnléti logatottja lett.
vetélkedőn indulhattak, így a
nap végére kötélhúzásban, gyorsasági

Több kőbányai nemzetiségi önkormányzat is színes programot szervezett júniusban. A látogatóknak talán a Kőbányai
Ukrán Önkormányzat rendezvénye volt leginkább „fogukra
való”, hiszen az 5. Ukrán Gasztronómiai Nap főként a főzésről
szólt. A rendezvény célja a népszokások, illetve a kulturális és zenei hagyományok ápolása volt, valamint a tradicionális borscs meg a
várenyiki (töltött derelye) elkészítése és megismertetése a nagyközönséggel.
Szíveslátásból és finom ételekből a hagyományőrző gyermeknapokon sem volt hiány. A Roma
Nemzetiségi Önkormányzat is a
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Ihász utcai központjának kertjébe várta a kicsiket, akik

A napfényes délutánon a látogatók bejárták az azóta megürült épületet – a
Janikovszky Éva általános iskola 2012ben a Kápolna térre költözött –, ki nem
hagyva az egykori legnépszerűbb helyiségeket, így a tornatermet, öltözőket
vagy az iskolaudvar rejtett zugait.
– 5375-ös számú Münnich Ferenc úttörőcsapat, vigyázz! – harsant fel újra
az régi parancs, ami nem kis derültsé-

Papírszobrok
az iskoláról

get okozott az évtizedek óta elballagott
bányások körében. Sokan régi emléktárgyakkal érkeztek, így előkerült a suli
történetének talán leggazdagabb sörcímkegyűjteménye – amelyet a volt osztálytársak kicsit még mindig irigyeltek.
A látogatást követően a nosztalgiázók
a Kőrösibe mentek át, ahol nemcsak az
intézmény hőskorát bemutató fotókat
tekinthették meg, de külön tárlaton és a

mai iskolások műsorán keresztül bepillanthattak a Janikovszky mostani életébe is.

Rapid sakkversenyen mérték össze tudásukat a szeniorok

Királydrámák Kőbányán
Nagy Zoltán nyerte a Törekvés idei tornáját. A Nemzetközi
Sakkszövetség (FIDE) mestere két szintén dobogós társával képviselheti a kerületet az országos döntőben.

Műfüves
pályán lehet
rúgni a bőrt

A legtöbb új
eszközt és pályát azonban
valószínűleg
a középiskolások próbálták
ki: a két nagy
kőbányai gimnázium, a Zrínyi és a Szent
László csapata ugyanis hagyományteremtő szándékkal
versengett. Első alkalommal
indultak harcba a Kőbányai
három labda vándorserlegért,
s először a kosárpályán kellett
bizonyítani. Itt a Szent László gárdája kerekedett felül, de
teqballban azonnal egyenlített
a nagy rivális. Végül a műfüves focipályán dőlt el
a kupa sorsa, a
trófea eg y
évig a

Szent László Gimnázium vitrinét díszítheti.
A Sportligetre ráfért a felújítás, hiszen negyven éve nem
történt nagyobb rekonstrukció. Az immár akadálymentesített parkban azonban folytatódnak a munkák: futókör,
BMX- és gördeszkapálya, ke-

rékpárospálya létesül, és a pétanque nevű golyójáték kedvelőiről sem feledkeztek meg a
tervezők. Egy szabadtéri színpad és egy fedett foglalkoztató
is helyet kap a szabadidőparkban, s emellett 83 új parkolóhely létesül.

Bajnokok
szórakoztattak

Tucatnyi izgalmas csatát hozott idén is
a Kőbányai Önkormányzat által meghirdetett Rapid Sakkverseny. A Törekvésben megrendezett tornán hét fordulóban csaptak össze a vezéreket, bástyákat, futókat, huszárokat és gyalogokat irányító stratégák. A kérdés az
volt, hogy ki lesz az a három dobogós,
aki a nagykanizsai Országos Szenior
Rapid Sakkbajnokságon képviselheti
Kőbányát.
A Törekvés sakkszakosztályában
keddenként és csütörtökönként délután élénk sakkélet folyik, s a nagy
múltú klub játékosai a 80-as években a
hazai első osztályú bajnokság harmadik helyén is végeztek egyszer. De a szabályok szerint nemcsak kerületi klubok
versenyzői indulhattak a szenior bajno-

Nagy Zoltán
lett a bajnok

ki címért, hanem kerületi
lakosok is. Így esett, hogy
az 1-es számú, kiemelt asztalhoz a tapolcai klub versenyzője, Nagy Zoltán került. Az abszolút favorit végül nem is okozott csalódást, hat győzelmet aratott,
s csak egy partiban „remizett”, de akkor is taktikai
okokból határozott a döntetlen eredmény elfogadása mellett.
– Édesapám szívesen sakkozott, ami elég volt ahhoz,
hogy ne csak velem, hanem
a bátyámmal is megszerettesse a játékot – mesélte lapunknak Nagy Zoltán. –
A versenyzést viszont elég későn, csak

Tucatnyi páros
mérkőzött
egyszerre

17 évesen kezdtem el. Eleinte a Kőbányai Lombikban, majd a Ferencvárosnál játszottam, utóbbi klubnál ifiként a

legjobb pontszerző is voltam a csapatbajnokságban.
Mégis hogyan lett a kőbányai mester
tapolcai sakkozó? Katonaként Tapolcára került, ahol pezsgő sakkélet folyt
– ez pedig beszippantotta Nagy Zoltánt.
A leszerelés után pedig mit lehetett tenni, a barátok és versenytársak miatt
visszajárt a dunántúli városba, miközben meglévő fővárosi klubját sem hanyagolta el. Ez az elszántság meg is hozta a jutalmát, 1993-ban sikerült elérni
a világranglistán a 2300 pontot, ezért a
FIDE mesteri címmel tüntette ki.
– Szerencsére a feleségem mindig támogatott abban, hogy a sakkal foglalkozzak, gyakran a versenyekre is eljárt
velem – mondta Nagy Zoltán. – Manapság azonban a versenysakk már a háttérbe szorult, de napi egy-másfél órát
minimum gyakorlok, főleg interneten
játszom a partikat. Inkább a négy- és a
hétéves unokáimat tanítgatom.
A díjátadón a bajnok kupát kapott,
míg az első hat helyezettnek érem járt.
És persze a dobogósok – a győztes mellett Ivanics Frigyes és Váraljai István – a szeptember 19–20-ai nagykaRadványi
nizsai országos bajnokságra is kijutGábor
nak, az utazás, nevezés, szállás és étindította
kezés költségét pedig a Kőbányai Öna futamot
CT-KomissioKft_KER-061_szerzodes_2019-06-21_X_133x101 26/06/2019 22:28 Page 1
kormányzat állja.

Jó tanulók
gokartoztak

A gyerekek
kihívhatták
Gergely Gábor
világbajnokot

Két különleges vendége is volt az avatóünnepséggel egybekötött juniálisnak. A kőbányai születésű kétszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok Gergely Gábort bárki kihívhatta egy meccsre a pingpongasztaloknál – persze csak azt követően, hogy a bajnok
az ifjú rajongók tucatnyi pólóját a találkozás
emlékére aláírta. A Jónyer–Klampár–Gergely
világbajnok aranytrió tagja a tőle megszokott könnyedséggel adta vissza a labdákat, s
természetesen humorral fűszerezte a show-t.
Szintén óriási csődületet okozott két előadásával a 13-szoros Guinness-rekorder
László Gyula labdazsonglőr. A sportoló a
világ legjobb focistáinak cseleit utánozta
le, halántékán, homlokán egyensúlyozta a
labdát, és a legkülönlegesebb helyzetekben dekázott. Bár a hajdúhadházi roma
fiatalember még csak 29 éves, az élete
kész regény. Embertelen mélyszegénységből jön, ma is nélkülözni kényszerül –
Ízelítő
betegség
miatt fizikai munkát nem végezvaszköszöntőt is. A program
az ukrán
het
–,
de
napi
kilenc órát gyakorol, s nekeretében rendezték meg
kultúrából
héz
helyzete
ellenére
rendszeresen spóa Pánčity Stipánról elneverol,
hogy
nagy
álmát
beteljesítse.
László
zett labdarúgó-emléktorGyula egyik rekordja, hogy labdával a feélvezettel vették birtokba a kör- nát. A zuglói Horvát Óvoda, Áltajén egyensúlyozva mindössze hetven perc
hintát, a motoros szimulátort, vagy lános Iskola, Gimnázium és Kolalatt 363 emeletnyit
éppen ültek a tűzoltóautóba, mi- légium fiatalon elsétált egy toronyközben készült a töltött káposzta. hunyt tanára egyházban. Ezt a muA Kőbányai Lengyel Önkormány- kor a Kőbányai Hortatványt egyszer
zat rendezvényén az arcfestés, ug- vát Önkormányzat
Dubajban szeretné
rálóvár mellett íjászkodhattak is a elnökhelyettese is
megismételni, hogy
gyerekek, kézműves-foglalkozáso- volt. Az anyaorszáígy jusson fel a világ
kon vehettek részt, vagy elsajátít- gi és hazai horválegmagasabb épütok
viadalán
a
bahatták az elsősegélynyújtás csínlete, a 828 méter
jai csapat szerezját-bínját.
magas Burdzs KaliA Kőbányai Önkormányzat támo- te meg idén az
László Gyula labdazsonglőr
fa tetejére.
gatta a Horvát Hagyományőrző Ta- aranyérmet.
óriási show-t csinált
Horvát
csapatok
fociztak

Nemzetiségek
hónapja

Ötven év a Bányában

Több százan emlékeztek a Bányában lehúzott gyermekkorukra, munkás éveikre. Szerencsére nem valamilyen gyermekmunkásokat segítő szervezet szívszorító konferenciáját rendezték meg a
kerületben, hanem a Bánya utcai általános iskola volt tanulói és tanárai találkoztak abból az alkalomból, hogy a
suli ötven éve, az 1968–69-es tanévben
nyílt meg.
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A bukósisak alatti
védőmaszk kötelező volt

szöntötte a gyermekeket
Radványi Gábor, majd az
alpolgármester csokit és
elismerő oklevelet adott
át a tanulóknak. Ezt követően a fiatalok kisebb csoportokban a gokartokba
pattantak. Bár legtöbben
Csak óvatosan!
óvatosan köröztek a pályán, hamar kiderült, hogy
Az idei tanév végeztével is kalapot egy profi is csatlakozott a mezőnyemelt a Kőbányai Önkormányzat a höz, aki az alig 23 másodperces pákerület legjobb tanulói előtt. Ezt per- lyarekordtól rendre csak pár másodsze csak képletesen kell érteni, mert perccel maradt el. Szigl Alex ugyana fiatalok a sűrű esztendő végén in- is versenyeken is indul, és az internekább vágytak az önfeledt szórako- ten fellelhető cikkek és videók szezásra, mint a megsüvegelésre. A vá- rint a tehetségek felkutatására szerros vezetése ezért a diákokat a Sil- vezett GTC Téli Kupán szép eredméverkart Gokart és Rendezvényköz- nyeket ért el.
pontba invitálta.
A futamok szünetében a diákok
– Minden iskolából a három-há- csocsóztak, bowlingoztak, vagy éprom legeredményesebb diákot hív- pen biliárdoztak, s mire mindenki
tuk, ezért nyugodtan mondhatjuk: ti megéhezett, a pizzák is megérkeza legjobbak legjobbjai vagytok – kö- tek a délutáni uzsonnához.

HIRDETÉS

Kispesten lévő Élelmiszer és Ital Nagykereskedésbe keresünk
az alábbi munkakörbe:

Komissiózó/áru összekészítőt
Raktárunkba vállalkozói jogviszonnyal keresünk
komissiós munkatársakat.
Napi feladatoK:
• Megrendelések összekészítése vonalkód-leolvasóval,
meghatározott rendszer alapján
• Raklap mozgatása kézi hidraulikus emelő (béka) segítségével
• Raktárban érvényes munkavédelmi és biztonsági szabályok betartása,
• A raktári rend fenntartásának biztosítása, a raktári helyiségek
tisztántartása
Betanulási idő után garantált nettó 250.000,-ft vállalkozói díj,
1 hónap próbaidő, utána elérhető nettó 320.000,-ft vállalkozói díj.
Jelentkezni önéletrajzzal a hr.ct@4knet.hu, vagy 0630/499-0237
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Monstre koncert
az évzárón

Minőségi kikapcsolódást nyújtott a kerület legnagyobb ünnepe

Négynapos
programözön
Ezrek szórakoztak idén is a Szent László Napok programjain. Több mint húsz koncert és előadás várta a nézőket a
Szent László-templom két oldalán felállított színpadoknál,
míg szerte a téren tucatnyi sátorban kézműves- és készségfejlesztő foglalkozások kötötték le a gyerekeket – és persze
az őket kísérő szülőket. Újból feltárultak Kőbánya legizgalmasabb helyei, míg a helytörténeti érdekességekre szomjazó lokálpatriótáknak idegenvezetők meséltek a kerület
neves épületeiről, köztereiről.
A 27-ei ünnepélyes díjkiosztás
után az önfeledt szórakozásé
volt a terep a Szent László Napokon. A hangulatról már péntek
este gondoskodott az esemény
egyik sztárvendége, Tóth Vera.
Magyarország egyik legnépszerűbb énekesnője a polgármesteri
hivatal és a templom között felállított színpadon lépett fel. Az
egyórás műsorban olyan slágerei
hangzottak el, mint a Nem baj,
hogy semmi nem jön könnyen,
de a repertoárból nem hiányozhatott Cserháti Zsuzsa Hamu
és Gyémánt, valamint a Boldogság, gyere haza! örökzöldje sem –
utóbbi refrénjét több százan dalolták az énekesnővel együtt.
Sokan azonban csak távolról
buliztak az első Megasztár zenei tehetségkutató győztesével.
Ők a templom másik oldalán álló
nagyszínpad előtt foglaltak jó
előre helyet, hogy az este 8-kor –
D. Kovács Róbert Antal polgár-

mester ünnepi köszöntőjét követően – kezdődő Csinibaba musicalre a legjobb helyeket foglalják
el. A darabot a Pannon Várszínház társulata vitte színpadra. Az
ismert betétdalokat a közönség
együtt dúdolta az előadókkal, és
a színészek humorral fűszerezett játéka szinte mindenkinek
mosolyt csalt az arcára.
Az igazi nagyüzem a hétvégén indult be a Szent László téren. Szombaton már hiánytalanul felvonultak a népművészek
és vásárosok, a teret átszelő
utak mellett valóságos mesterségek utcáját alakítva ki. A színpadokon már délelőtt 11-kor elkezdődtek a koncertek, s nem
is akármilyen fellépők váltották egymást. A Kőbányán szól a
magyar dal rendezvény keretében ugyanis egészen estig olyan
előadók léptek fel, akik a kerülethez kötődnek – akár itt éltek,
élnek vagy tanultak.

Tóth Vera
volt az egyik
sztárfellépő

Óriási volt a kínálat helytörténeti programokból. Vezetett túrák indultak a pincerendszerbe,
a Conti-kápolna megtekinté-

Kerékpáros hétvége
A programkínálatra a bringásoknak sem lehetett
panaszuk a Szent
László Napokon.
Szombaton és vasárnap a kerékpárosok helyismereti túra keretében
kereshették fel a
kerületben található szobrokat és
emlékműveket,
de a szervező Kőbányai Bringás
mozgalom egyéb
érdekes játékokkal is tekerésre
próbálta csábítani a látogatókat. A nyomozó kedvű sportolók egy körút keretében deríthették ki annak a lánynak a ne-

vét, akinek testvérét a monda
szerint Szent László király egy
portyázó pogánytól mentette
meg. A túrán hat állomást kel-

lett érinteni, s minden
helyszínen újabb információk vitték a bringás detektíveket közelebb a megoldáshoz.
Akik nem akartak a
tűző napon kerékpározni, azok a bringások sátrában is tekerhettek. A szervezők
ugyanis két teremkerékpárt kapcsoltak
össze egy terepasztallal, amelyen két árammal működő biciklis figura körözött. Minél jobban taposták a
versenyzők a pedált, a
hozzájuk kapcsolódó figura annál sebesebben ment – ezzel a
kihívók kideríthették, kettőjük
közül ki a gyorsabb.

sére, s rendhagyó buszos kőbányai városnézésre is volt lehetőség. Újra látogatható lett a Szent
László-templom harangtornya –

A város két
kovácsa:
D. Kovács
Róbert Antal
polgármester
és Hencz
Vilmos
kovácsmester

a több mint 30 méteres magasságból remek panoráma nyílt a
városra.
Vasárnap sem lankadt a vásári hangulat. Délben újra megteltek a büfék, a kőbányaiak a lángos, kolbász, hamburger és sült
hús mellé a közeli nagyszínpad
kabaréján derülhettek jókat. Az
elszántabbak a Szent László-napi futáson mozoghatták le a finom falatokat, az eseménysorozatot pedig este a Csík zenekar
koncertje koronázta meg.

Porcelánfestés
a Witeg-Kőporc
standjánál

vább vivő Witeg-Kőporc Kft.
sátránál bárki saját elképzelései alapján festhetett ma-

gának porcelánbögrét, -csészét, de akár még pálinkásbutykost is.

A nyári kánikulában voltak néhányan, akik nemhogy a kemény fizikai munkától nem riadtak vissza, de egyenesen
a tűzforró kemence mellett
érezték jól magukat. Ilyen volt
Hencz Vilmos és két fiatal segédje. A tavaly Kőbánya Kiváló Kovácsa címmel kitüntetett
mesterember szerencsepatkót
készített az ősi mesterség iránt
érdeklődő látogatóknak, valamint a szakma egyéb titkaiba is
beavatta a közönséget. Hencz
Vilmos az ország kevés gyógykovácsának egyike, ezért nemcsak a tüzes vas alakításához
szükséges szerszámok hasz-

nálatát, hanem az elfertőződött paták tisztítását szolgáló
eszközöket is bemutatta.
Vili bácsi egyébként szívesen átadta a kalapácsot a vállalkozó kedvűeknek, akik között egy „kolléga” is akadt. Éppen arra járt ugyanis D. Kovács
Róbert Antal polgármester,
aki már csak vezetéknevéből
adódóan sem utasíthatta vis�sza azt a felkérést, hogy a város két kovácsa közös erővel
készítse el az egyik szerencsepatkót.

Kőbánya ezer arca Kapolcson
Az elmúlt években Kőbánya standjai kiemelkedő sikert arattak a Művészetek Völgyében, és a kultúrára szomjazó közönségnek idén sem
kell nélkülöznie a Kőbánya Udvart.
A kerület első, bemutatkozó fesztiválján rögtön elnyerte a legjobb udvar címet, és a sokszínű megjelenésből, gazdag programokból a szervezők ebben az évben sem engednek.
Kőbánya újra Kapolcson, a július
19-e és 28-a közötti esemény központi falujában üt tanyát. Minthogy a kerületet egyre többször em-

Az idei volt a 21. alkalom, hogy a Kőbányai
Zenei Stúdió növendékei megmutathatták
az iskola évzáróján: a
képzés alatt muzsikuspalántákból profi zenészekké értek. A Kőrösiben megtartott évzáró gálán a végzősök
és a kiemelkedő tehetségű fiatalabb tanulók
a közönség legnagyobb örömére igazi monstre koncertet adtak, a színpadon három órán keresztül szóltak a világslágerek,
ismert melódiák, és persze a saját dalok.
A műsor fergeteges dobshowval indult, de felléptek akusztikus duók, növendékekből és
tanárokból verbuválódott nagyobb zenekarok, s bizton állíthatjuk, az előadók a legtöbb
stílusban maradandót alkottak. Mint minden évben, a Póka
Egon basszusgitáros-zeneszerző nevével fémjelzett iskola
most is komoly erőfeszítéseket
tett az ifjú művészek útjának
egyengetésére. Az intézmény
az egyik végzős diákot például
portfólió-fotózással jutalmaz-

ta, ezen profi képek birtokában
a fiatal tehetség lényegesen jobb
eséllyel mutatkozhat be a programszervezők, menedzserek
és zenerajongók előtt. Az iskola tehetséggondozó programja
keretében összeáll a Kőbánya
Supergroup is, amelyben a kiemelkedő talentumú hallgatók
együtt zenélhetnek a nagy öregekkel, sőt Hegyi György szövegírónak köszönhetően még
saját dalokat énekelhetnek.
A stúdió az idei évzárón is
megválasztotta az év tanárát,
a megtisztelő címet a zeneelméletet oktató Esze Jenő érdemelte ki. Dr. Gyimesi László pedig az elmúlt 21 évben végzett munkájáért részesült elismerésben.

Slágerek saját
A szerencse műfajban
kovácsai

Főszerepben
a kreativitás
Gyermekek és szülők több
helyszínen bizonyíthatták kézügyességüket. A Kőrösiben az
érdeklődők megfesthették Kőbánya óriás X logóját, míg egy
másik foglalkozáson kiderült:
mindenkiben ott van a tehetség. Az úgynevezett jobb agyféltekés rajzoláson a Művészház csapata olyan technikával
ismertette meg a látogatókat,
amivel gyorsan és eredményesen tanulhattak meg rajzolni.
Régebbi kézműves tevé kenység gyakorlására is lehetőség nyílt. Az egykor nagy
hírű kőbányai porcelángyártás hagyományait ma is to-
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legetik úgy Magyarországon, hogy
a blues fővárosa, ezért a zene kiemelt hangsúlyt kap. A közeli színpadon esténként három-három koncert lesz hallható, s főleg olyan fiatal, ígéretes zenekarok mutatkoznak be, amelyek kötődnek a városrészhez. Az udvarban továbbá élő
zenés rocktörténelmet oktat Hegyi
György szövegíró, akivel az 50-es
évektől a 90-es évekig lehet barangolni a zene világában.
A művészetek mellett Kőbánya a
sportra, a környezetvédelemre és

egyéb értékeinek megjelenítésére is nagy figyelmet fordít. A város történelméről Buzás Kálmán
tart előadásokat, de lehetőség nyílik az alkotóműhelyben újrahasznosítható anyagokkal kézműveskedni. A Kőbányához ezer szállal
kapcsolódó intézmények, vállalkozások szintén bemutatkoznak,
így a MONYO Brewing a sörfőzés
titkaiba avatja be a látogatókat,
míg az Operaház és a Közlekedési
Múzeum fotókiállításon keresztül
ismerhető meg még jobban.

Különlege s előadásnak
ígérkezik Homonnay Zsolt
és Szabó P. Szilveszter július 26-án 19 órakor kezdődő közös zenés estje a Kőrösiben. A Váltótársak című
produkció elnevezése beszédes, mivel a két művész
számtalan esetben szerepel egyazon produkcióban
– de többnyire nem egyszerre, hiszen gyakran ugyanazt
a karaktert alakítják. Milyen
produkciót láthat akkor így
a Kőrösi musical- és operettrajongó közönsége?
– Egyszer, amikor egy fellépésről mentünk haza Szil-

Fotó: Budapesti Operettszínház
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veszterrel, arról beszélgettünk, milyen gyakran vagyunk lekettőzve egyazon
szerepben mint váltótársak – nyilatkozta Homonnay
Zsolt színész-énekes, szövegíró. – Azt is felelevenítettük, hogy sokszor gálákon,
különböző fellépéseken azt
kérik tőlünk: közösen alakítsuk egyszerre ugyanazt a
karaktert. Mi ilyenkor mindig valamilyen őrületet vittünk a produkcióba, és ebből jött az ötlet: ezt a pluszt
ne csak elszórtan, egy-egy
fellépés alkalmával mutassuk meg, hanem egy közös
fellépés keretében.
A két művész egy alkalommal a Szépség és a
Szörnyetegben – Szörnyetegekként – a legszomorúbb dal közepette kezdett a közönség bevonásával strandröplabdázni,
vagy Orleans-i Lajos Fülöpökként egymásnak énekelték női ruhában, hogy
mennyire gyűlölik Marie Antoinette-et. De számos további musicalből is
színpadra kerülnek a legismertebb és legizgalmasabb dalok saját, olyankor
kacagtató feldolgozásban, illetve sok más egyéb
meglepetéssel is készülnek a művészek.
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Hónapról hónapra felkérünk
egy kőbányai óvodát, hogy
küldje el azt a népmesét vagy
azt a saját „költésű” mesét,
amit az oda járó gyerekek a
legjobban szeretnek. Most a
Kőbányai Zsivaj Óvoda nagycsoportosainak kedvencét kaptuk meg. A rajzot készítették:
Al Agha Dália (5 éves), Balogh
Melissza (6 éves) és Széna Csilla (6 éves).

Petőfi Sándor:
Arany Lacinak
Laci te,
Hallod-e?
Jer ide,
Jer, ha mondom,
Rontom-bontom,
Ülj meg itten az ölemben,
De ne moccanj, mert különben
Meg talállak csípni,
Igy ni!
Ugye fáj?
Hát ne kiabálj.
Szájadat betedd,
S nyisd ki füledet,
Nyisd ki ezt a kis kaput;
Majd meglátod, hogy mi fut
Rajta át fejedbe...
Egy kis tarka lepke.
Tarka lepke, kis mese,
Szállj be Laci fejibe.

Megfejtésünkben Kőbánya egyik leghíresebb szülöttétől, Hofi Gézától idézünk.
Melyik árnyék tartozik
a medvéhez?

SZU
DO
KU

Volt egy ember, nagybajúszos.
Mit csinált? Elment a kúthoz.
De nem volt víz a vederbe’,
Kapta magát, telemerte.
És vajon minek
Merítette meg
Azt a vedret?
Tán a kertet
Kéne meglocsolnia?
Vagy ihatnék?... nem biz a.
Telt vederrel a kezében
A mezőre ballag szépen,
Ott megállt és körülnézett;
Ejnye vajon mit szemlélhet?
Tán a fényes délibábot?
Hisz olyat már sokat látott...
Vagy a szomszéd falu tornyát?
Hisz azon meg nem sokat lát...
Vagy tán azt az embert,
Ki amott a kendert
Áztatóba hordja?
Arra sincsen gondja.
Mire van hát?
Ebugattát!

Már csak megmondom, mi végett
Nézi át a mezőséget,
A vizet mért hozta ki?
Ürgét akar önteni.
Ninini:
Ott az ürge,
Hű, mi fürge,
Mint szalad!
Pillanat,
S odabenn van,
Benn a lyukban.
A mi emberünk se’ rest,
Odanyargal egyenest
A lyuk mellé,
S beleönté
A veder vizet;
Torkig tele lett.
A szegény kis ürge
Egy darabig türte,
Hanem aztán csak kimászott,
Még az inge is átázott.
A lyuk száján nyakon csipték,
Nyakon csipték, hazavitték,
S mostan...
Itt van...
Karjaimban,
Mert e fürge
Pajkos ürge
Te vagy, Laci, te bizony!

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

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

Melyik autó lesz a győztes?

IMPRESSZUM
Találd meg az
utat az ajándékokhoz!

Felelős kiadó: Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat, D. Kovács
Róbert Antal polgármester  1102 Budapest, Szent László tér 29. 1475 Budapest, Pf. 35.
 Szerkeszti: Wise Advisory Group Kft.  Elérhetőség: kobanyaihirek.szerk@gmail.com
 Lapigazgatók: Elkán Péter, Skultéthy Kinga  Főszerkesztő: Maros László  Tördelés:
Száraz Péter  Korrektúra: Cseri Mária

„A nevem Tóth Loretta, 2019. január 29-én láttam meg a napvilágot édesanyám és édesapám nagy örömére. Igaz, jó volt édesanyám pocakjában,
de bevallom őszintén, idekint is klassz lenni. Nagyon jó kislány vagyok, és
mindig mosolygok a szüleimre, amikor meglátom őket!”
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Ingyenes pancsolás és közös sportolás a strandfürdőben

Ezt háromszorosan
úsztuk meg!
Kőbánya is csatlakozott az Európai Úszószövetség kezdeményezéséhez; a Magyar Úszás Napján a cél a 10 kilométeres össztáv teljesítése volt.
Két legyet ütöttek egy csapásra azok,
akik az egyik legforróbb júniusi napon az újhegyi strandfürdőt választották. A kerület 16-ára hirdette meg az
Ússzunk együtt minél többen 100 métert Kőbányáért! akciót – csatlakozva az Európai Úszószövetség kezdemé-

nyezéséhez. A kiemelkedő sportteljesítmény eléréséhez a 10 és 12 óra között érkező önkéntesek ingyen léphettek be a strandra. Így nemcsak a
közös sportolás élményével lettek gazdagabbak, de a belépőjegy ára is a zsebükben maradt, hiszen a vállalt táv le-

Úszóérmek a KSC-től

Remek teljesítményt nyújtott a júniusi
nemzetközi úszóversenyeken Késely Ajna.
A KSC csillaga a Mare Nostrum sorozat franciaországi állomásán két aranyat
szerzett (400 és 800 gyors), majd alig egy
héttel később Rómában a Hét Domb (Sette
Colli) versenyen sem tétlenkedett: egy aranyat (400 gyors), egy ezüstöt (800 gyors) és

egy bronzot (200 gyors) nyert. A KSC másik kiválósága, Telegdy Ádám 200 háton
Rómában ezüst- Franciaországban aranyérmes lett. A mostani érmek azért különösen értékesek, mert ebben a hónapban rajtol a dél-koreai felnőtt úszó-vb, s mindkét
versenyzőnk kerettag – Ajna négy, Ádám
pedig egy számban áll rajthoz.

HIRDETÉS

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet
a Kőbánya területén élő vagy sportoló
tehetséges versenyzők részére.
$3/<=$72.$7/(*.6Č%% 2019. AUGUSZTUS 2-ÁN 12 ÓRÁIG
lehet benyújtani személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán,
postai úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály,
1102 Budapest, Szent László tér 29. címen vagy elektronikus úton, amelyet
az elektronikus azonosítással rendelkező szervezetek a BP10HUMAN hivatali
kapun keresztül tehetnek meg.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 266-os
telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető a Hivatal Ügyfélszolgálatain,
vagy letölthető a www.kobanya.hu honlapról.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

úszása után egész nap lubickolhattak
a medencében.
Talán a nyári forróság miatt, de végül a vártnál valamivel kevesebben,
összesen 71-en határoztak úgy, hogy
a minimum négy hosszt, vagyis a 100
métert leússzák. A program egyébként a tíz versenyszámból álló Mozdulj Kőbánya! rendezvénysorozat része volt, ezért a sikeres úszók a szükséges stemplit is megkapták pecsétgyűjtő füzetükbe, hogy minél nagyobb
eséllyel induljanak a jövő évi sorsoláson az értékes nyereményekért.
A vállalt táv teljesítéséhez az önkormányzat is hozzájárult, Radványi
Gábor sportért felelős alpolgármester egy kilométerrel vette ki a részét a
közös eredményből. A szorgalmasan

tempózó önkénteseket elnézve még
a leglaikusabb szemlélődő előtt sem
maradt titok: profi segítségből szintén nem volt hiány. Egy sudár lány
ugyanis a vele gyakran versenyző
férfiakat játszi könnyedséggel utasította maga mögé.
– A közös úszás kedvéért jöttünk ki
a családdal – mondta a 12 éves Okolicsányi Sára, aki a Kőbánya Sport
Club egyik reménysége. – Jólesik ez a
lazább mozgás, az uszodában ugyanis nagyon feszített a tempó: a napi két
edzésen összesen öt órát szoktam
úszni – magyarázta Sára, aki nem véletlenül nem talált legyőzőre a helyszínen rögtönzött versenyeken. Korosztályában ugyanis ő az ország nyolcadik legjobbja!
A kétórás akció végére az elszánt
önkéntesek alaposan túlteljesítették
a tervet: 10 kilométer helyett 33,9 kilométert úsztak.

Pazar évet zártak
a Darazsak

A Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia fennállásának egyik legsikeresebb idénye lett a most zárult évad.
Az év végi díjátadón a Kőbányai Darazsak legjobbjait Radványi Gábor
alpolgármester köszöntötte, aki szerint a siker a fiatalok példás szorgalmán és elszántságán túl köszönhető a jó edzőknek, a minden támogatást megadó szülőknek, de a megfelelő pályáknak is. Éppen ezért az alpolgármester megígérte, hogy az
önkormányzat a jövőben is kiemelten támogatja a sportfejlesztéseket.
A köszöntőt követően Radványi Gábor és az akadémia elnöke, Hajdu Péter, több mint száz érmet, oklevelet,
kupát – és tucatnyi tortát – osztott ki,
hiszen nyolc korosztályos csapat ért
el kiemelkedő eredményt. Az U16-os
fiúgárda az ország 3. legjobbja lett;
míg az országos B döntőben az U18as fiúk és lányok, valamint az U16-os
leányok a hetedik helyen végeztek.
U14-ben a leányok a 8., a fiúk a 4. helyet szerezték meg, és előbbiek a Bu-

dapest-bajnokságban ezüstöt is nyertek. Mindkét U11es és U12-es csapat az országos dzsemboriba jutott, de az U12es lányok a fővárosi bajnokságban elhozták az aranyat is.
A klub eredményt hirdetett a Kőbányai Kenguru Kupában: a legkisebbek versenyében a Pannónia/A csapata diadalmaskodott, míg a Zsíros
Tibor-ösztöndíjat az egész éves teljesítményért Gallyas Andrea és Pafféri Péter kapta.

Bajnok a KISE
Nemcsak a kőbányai kosarasok, de
a focisták is ünnepelhettek az év
végével. A KISE U14-es gárdája bajnok lett a másodosztályban, miután a fiúk 30 mérkőzésükből 26ot nyertek meg három döntetlen
és egy vereség mellett. Ezzel a gárda osztályozót játszott az élvonalba kerülésért, ám ezen a mérkőzésen a Pakssal szemben alulmaradtak, vagyis a bajnoki cím ellenére
az NB I-be jutás még várat magára.

