A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja
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Életmentő
eszközzel
gazdagodtunk

A nyolcadik defibrillátort helyezte üzembe az önkormányzat, a
gép a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. Parkolás-üzemeltetési irodájába került. Így a kerületben
már mintegy húsz helyen vehető igénybe szükség esetén életmentő készülék.
2. oldal

Függőség
helyett
kenyérkereső
foglalkozás

A legnevesebb építészek
újítják meg a kerületet
Nemcsak az építkezések számát nézve jár élen Kőbánya, hanem az esztétikum tekintetében is. A kerületben tucatnyi nagynevű építész és építészstúdió dolgozik, akik olyan referenciákkal dicsekedhetnek, amelyek a szakma legmagasabb kitünte4–5. oldal
téseit érdemelték ki.

Kőbánya múltját idézi a bányászpark

Új játszóterek
az Óhegy
parkban
Birtokba vehették a gyerekek az Óhegy parkban épült két modern játszóteret. A kicsiket
a legbiztonságosabb játékok, a nagyobbakat
bányász tematikájú homokozó, mászókák és
csúszdák várják. A kerületben további négy
játszótér megújítása zajlik.
11. oldal

Támogatások az
iskolakezdéshez

Az idei tanévkezdést is megkönnyíti az önkormányzat a gyermeket nevelő kőbányai családok számára. Az ötezer forintos vásárlási utalvány mellett táborozási támogatással és ösztöndíjakkal segít a kerület.
2. oldal

Sikerrel teljesítette kilenc, szenvedélybetegségéből gyógyuló fiatalember az Emberbarát Alapítvány OKJ-s képzését. A sok esetben
szakiskolát sem végzett egykori függők immár könnyen el tudnak helyezkedni a sütőiparban.
8. oldal

Bajnoki
címet
Kapolcson értek a
hódított
kishalak
Kőbánya

Óriási sikert aratott Kőbánya a Művészetek Völgye
fesztiválon Kapolcson. A Kőbánya Udvara kreatív programokkal, előadásokkal és
sok zenével szórakoztatta a
látogatókat.
12–13. oldal

Újra megrendezte a
Mély-tavon a Kerti Imre
Horgász Emlékversenyt
a horgászegyesület. Mivel a kapitális fogások
elmaradtak, így a sok kicsi sokra megy régi közmondás igazolódott
be: nyolc és fél kiló dévérkeszeggel nyerte a versenyt az egyik vendéghorgász.
10. oldal

Golfbajnok a Száva utcából

16. oldal
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Október 13-án
választ az ország

Pénzzel és ösztöndíjjal segít az önkormányzat

Támogatott
tanévkezdés

Áder János köztársasági elnök
október 13-ára (vasárnap) írta
ki az önkormányzati választást. A szavazásra jogosultak
településük méretétől függően eltérő módon választhatják
meg a polgármestereket, helyi
képviselőket.
Budapesten a jogosultak főpolgármestert, kerületi polgármestert és képviselő-testületet
is választanak. A 23 mandátumot nyert polgármester automatikusan tagja lesz a főváro-

A képviselő-testület idén is többféle támogatás biztosításával enyhíti az iskoláskorú gyermeket nevelő kőbányai családok tanévkezdési terheit.
A 2019. év augusztus 1-jén kerületi lakcímmel rendelkező általános iskolás korú gyermekek
és középfokú intézmény nappali tagozatán tanuló diákok
egyaránt részesülhetnek az ötezer forint értékű iskolakezdési vásárlási utalványban. A juttatást a Kelet-pesti Tankerületi Központ által működtetett

Eladó
lakás
a Mádi
utcában
Értékesíteni kívánja a képviselő-testület a Mádi utca 15/B. II.
emelet 20. szám alatti komfort
nélküli (nem komfortosítható),
felújítandó ingatlant. Az egyszobás, 33 négyzetméteres lakás kikiáltási ára 7 514 000 forint, a közös költségre és a felújítási alapba összesen havi
9300 forintot kell fizetni. Pályázni a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címén (Ceglédi utca 30.)
átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével lehet augusztus 23-án (péntek) 10 óráig. A
pályázat tárgyalása augusztus
26-án (hétfő) 9 órakor lesz. Bővebb információ a 666-2721-es
és a 666-2792-es telefonszámon kapható.

Hírek
Megölte
barátnőjét
Lakossági bejelentést követően egy 23 éves nő holttestét találták meg a rendőrök
egy kőbányai lakásban július 30-án. A gyilkosság kapcsán alig egy nappal később
a német rendőrök megalapozott gyanú alapján egy
frankfurti bevásárlóközpontnál őrizetbe vették az
áldozat volt barátját, akivel
a nő korábban szakított.

kerületi általános iskolák tanulói, illetve a Szent László
Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai az intézményekben kapják meg.
A kerületen kívül tanuló társaik után járó segítséget a törvényes képviselő lakcímkártya és az iskolalátogatási igazolás bemutatásával az Állomás u. 26. szám alatti ügyfélközpontban kérheti.
Szintén az ügyfélközpontban évente egyszer – az esztendő bármely időszakában
– települési támogatás is igényelhető erdei iskola és iskolai tábor költségeihez. Az akár
30 ezer forintot azok a családok kérhetik, amelyekben az
egy főre jutó havi nettó jövedelem 114 ezer forint alatt van.
Az önkormányzat az üdülési
lehetőségeket külön is támogatja: a Kelet-pesti Tankerületi Központ fenntartásában

lius 5-ig benyújtott pályázatok
elbírálása ebben a hónapban
történik. Kőbánya idén ősszel
is csatlakozik a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, ezt a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulók és az érettségi előtt álló,
felsőoktatásban továbbtanulni vágyó középiskolások vá-

Átadta a nyolcadik önkormányzati telepítésű defibrillátort D. Kovács Róbert Antal
polgármester, a készülék a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Parkolás-üzemeltetési irodájában, a Gépmadár utca
2–8. szám alatt található munkanapokon
8 és 18 óra között.
A sportlétesítmények, kormány-

laszthatják. A nyertes diákoknak havi ötezer forint jár a támogatott időszakban, a lehetőség részleteiért októbertől érdemes figyelni a kobanya-hu-t.

Jön a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Idén pénzbeli ellátásként biztosított a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azon eleme,
amelyet korábban Erzsébet utalványok formájában kaptak az érintettek. A támogatást a jogosultak most augusztusban, illetve novemberben kapják meg. Az alapesetben gyermekenként hatezer forint összegű, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
számára 6500 forintos támogatást legkésőbb 2019. augusztus 25-éig a hivatal postai úton
juttatja el a jogosult lakcímére vagy a tartózkodási helyére. A fel nem vett, így a hivatalhoz
visszaérkezett támogatásokról az Állomás u. 26. szám alatti ügyfélközpontban lehet érdeklődni hétfőn 13.30–17.30, szerdán 8–16 és pénteken 8–12.30 óra között.

A gép működését SchlosserBlaskó Viktória mutatta
be D. Kovács Róbert Antal
polgármesternek és Wagner
Zoltán irodavezetőnek

zati épületek,
valamint magáncégek szintén bárki számára
elérhető eszközeivel
azonban a város közel
húsz pontján vannak életmentő masinák.
A polgármester elmondta:

si közgyűlésnek, a maradék kilenc helyen kompenzációs listáról jutnak be a képviselők.
Kerületi szinten a kőbányaiak 12 egyéni önkormányzati
képviselőt választhatnak, a további mandátumok sorsa a helyi eredmények tükrében, szintén kompenzáció alapján dől el.
Ezen a napon lesz a nemzetiségi önkormányzati választás is,
amelyen csak az voksolhat, aki
szeptember 27-éig felveteti magát a nemzetiségi névjegyzékbe,

Kedves Kőbányaiak!

és regisztrál a Nemzeti Választási Irodában (NVI).
Az önkormányzati választáson azok voksolhatnak, akiknek
az adott településen (esetünkben Kőbányán) állandó lakcímük van. A magyar állampolgárság nem feltétel, de annak
hiányában regisztrálni kell.

Több támogatás
a családoknak
Már júliusban elfogadta
a parlament a jövő évi
költségvetést. A büdzsé
fő nyertesei a gyermeket nevelők, de a nyugdíjasok is számíthatnak
pluszpénzre.

EZT HOZZA A 2020-AS ÉV
CSALÁDTÁMOGATÁS:

+224

SZÁLLÁSHELYEK
ÁFÁJA:

MILLIÁRD
FORINT

18%
HELYETT

5%

KISVÁLLALKOZÓI
ADÓ:
13%
HELYETT

NYUGDÍJ:
a parkolási társaság
munkatársait kiképezték a készülék használatára. A gép jó helyre került,
mert a dolgozók rendszeresen járják a környező területeket, bármikor tapasztalhatnak vészhelyzetet, s riaszthatják a kollégáikat. Ezt követően a szerkezet működését Schlosser-Blaskó Viktória mutatta be, aki nemcsak
az iroda szakképzett életmentője, de egykori szociális gondozóként számos sikeres újraélesztést hajtott
már végre.
Magyarországon a statisztikák szerint 30 percenként történik szívhalál, ez
évi 20 ezer esetet jelent.
A gyors segítséggel nagy részük megelőzhető lenne. Mivel a szívleállást követően
minden perccel drasztikusan csökken az újraélesztés
esélye, így nem mindegy, milyen könnyen érhető el defibrillátor. A Kőbányai Hírek legutóbb a márciusi számában
összegezte, hol találhatóak működő eszközök a kerületben.
Az archív lap szám letölthető a kobanya.
hu-ról is.

2,8%
EMELÉS

12%

+4–10

CIGARETTA
JÖVEDÉKI ADÓJA:

EGYSZERI
NYUGDÍJPRÉMIUM

+60

EZER FORINT
„A 2020-as a családok támogatásának költségvetése lesz”
– mondta el a jövő évi költségvetés elfogadásakor Varga Mihály pénzügyminiszter.
Az új büdzsé mindent összevetve jövőre 2228 milliárd forint támogatást biztosít a családoknak, ami 224 milliárdos
növekedés egy év alatt, illetve
több mint a kétszerese a 2010es szintnek.
Január 1-jétől a családvédelmi akcióterv összes elemét beélesíti a kormány, tehát a július 1-je óta élő intézkedések –
babaváró támogatás, a csok
bővítése, a gyermekes családosok jelzáloghitelének átvállalása, nagycsaládosok autóvásárlási programja – mellett
hatályba lép a négygyermekes
anyák személyijövedelemadó-

ADÓ

FT/DOBOZ

mentessége és a nagyszülői
gyed. A 2020/2021-es tanévtől
teljes körűvé válik az ingyenes
tankönyvellátás is a köznevelésben és a szakképzésben.
Bár minden kiemelt terület
az ideinél több forrással gazdálkodhat 2020-ban, a hiányt
rekordalacsonyan, 1 százalékon tartaná a kormány. Ennek záloga, hogy a szakemberek gyors, 4 százalékos gazdasági bővülést várnak. A növekedés adócsökkentést is lehetővé tesz. A kereskedelmi
szálláshely szolgáltatás áfája 18 százalékról 5 százalékra
csökken (de ezzel párhuzamosan 4 százalékos turisztikai
fejlesztési hozzájárulást kell
fizetni), illetve a 40 ezer kisvállalkozás esetében alkalmazott kivakulcs 13 százalék-
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Marad a gyors gazdasági növekedés 2020-ban

Újabb
defibrillátor
szükség
esetére

Tíz sérült
a balesetben
Villamossal karambolozott egy kisbusz a Maglódi
úton, a balesetben tíz ember sérült meg, közülük ketten életveszélyesen, ketten
pedig súlyosan. Az ütközés
ereje olyan nagy volt, hogy
a munkásokat szállító járműből többen kirepültek. A kisbusz sofőrje ellen közúti baleset gondatlan okozása vétség miatt indult eljárás.

működő kőbányai székhelyű
általános iskolák nyári táborainak, erdei iskoláinak szervezéséhez 6 millió forinttal járul hozzá.
A jó tanulók szociális alapú
ösztöndíjban is részesülhetnek. A tanulmányi eredmény
alapján félévente elbírált Kőbánya Számít Rád ösztöndíj az általános iskolásoknak
havi öt-, míg a középiskolásoknak tízezer forint segítséget biztosít öt hónapon át. A jú-
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ról 12-re mérséklődik. Viszont
az uniós felszólításnak megfelelően három lépcsőben (utoljára 2021. január 1-jén) emelkedik a cigaretta jövedéki adója, ami alkalmanként mintegy
30 forintos drágulást okozhat
dobozonként.
Ha a várt gazdasági növekedést tartani tudja az ország, abból a 2,8 százalékos
várható nyugdíjemelés mellett az idősek külön profitálnak. A törvény előírja: ha az
évközi tapasztalatok szerint
a növekedés sejthetően meghaladja a 3,5 százalékot, úgy
az időseknek nyugdíjprémium jár az őszi időszakban. Ez
a 4 százalékos növekedés esetében a havi járandóság nyolcadát, legfeljebb 10 ezer forintot jelent.

Bár még javában tart a vakáció, Kőbányán
az idén nyáron sem álltunk le városunk
fejlesztésével, a munkálatok a legmelegebb hónapban is folytak. Elkészültünk
az Óhegy park két új játszóterével, öröm
volt látni, ahogy a családok azonnal fel is
fedezték őket. Számos internetes bejegyzést kaptam, külön köszönöm azoknak a fáradságát, akik új ötletekkel is szolgáltak, hogy a
játszótereket hogyan lehet még jobbá tenni. A véleményükre a jövőben is számítok, hiszen Kőbányát közösen kell építenünk. Sajnálatos, hogy vandálok azóta az egyik játszóteret megrongálták.
Ezért az Önök javaslatait is figyelembe véve szakembereink azon
dolgoznak, hogy ilyen eset ne történhessen meg újra.
Minden sikeres fejlesztés után elgondolkozom azon, milyen lesz
a város akár évtizedek vagy generációk múlva. A jövő Kőbányáját
ma építjük – parkjainkat, iskoláinkat, hivatalainkat, orvosi rendelőinket gyermekeink, unokáink is használni fogják. Nem elég,
hogy csak praktikus és modern legyen valami. Fontos, hogy olyan
környezetet teremtsünk, ahol jó élni, dolgozni, kikapcsolódni, és
ahová jó hazaérkezni. Ezért is nyugtat meg, hogy miközben Kőbánya az elmúlt évtizedek legintenzívebb fejlődési időszakát éli, elismert és díjazott építészek, építésztervezők működnek közre a középületek és magánberuházások megvalósításában. A neves szakemberek munkája garancia arra, hogy kerületünkre a jövő nemzedékei is méltán lehetnek majd büszkék.
De nemcsak a nagy, látványos beruházásokkal teremthetünk
jobb életet. Az önkormányzat immár a nyolcadik defibrillátort
telepítette Kőbányán, a legújabb készülék a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolás-üzemeltetési Irodájában, a Gépmadár utca
2–8. szám alatt található. Köszönhetően a hivatalokban, sportkluboknál, az önzetlen magáncégeknél fellelhető további gépeknek, immár a kerület közel húsz pontján vannak hasonló, szükség
esetén bárki számára elérhető defibrillátorok. De az is igaz, hogy
ezekből soha nem elég. Ezért kérem azokat a cégeket, egyesületeket, amelyeknél vannak további ilyen eszközök, regisztráljanak a
központi internetes adatbázisokba. Egy kis odafigyeléssel életeket menthetünk!
Végezetül szeretném meghívni Önöket a kerület nyár végi programjaira. Augusztus 17-én találkozzunk az Óhegy parkban a 7. Kőbányai Blues Fesztiválon, míg augusztus 20-án délelőtt tisztelegjünk együtt Szent István királyunk emléke előtt a Magyar Oltárnál! Az augusztus 31-ei XII. Kőbányai Rendvédelmi Napon – ismételten az Óhegy parkban – pedig ismerkedjünk meg jobban
mindazok munkájával, akik biztonságunkért készek az életüket
kockáztatni.
Várom Önöket, addig is kellemes nyári napokat kívánok mindenkinek!

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

Parlament előtt
a trafiktilalom
A parlament elé került az
a törvénymódosítási javaslat, amely helyi hatáskörbe utalná a nemzeti dohányboltok működésének éjszakai szabályozását. Kocsis Máté fideszes országgyűlési képviselő indítványára a jövőben a képviselő-testületek
dönthetnék el, hogy a településük területén működő
trafikok 22 és 6 óra között
árulhatnának-e alkoholt.
Sőt a jegyző kezdeményezhetné a renitens boltok bezárását is. Jelenleg
a trafikok működését törvény rögzíti, helyi szabályozásra nincs lehetőség.
– A törvényjavaslat megszületése a kőbányai képviselőtestület nagy sikere is – nyilatkozta lapunknak D. Kovács Róbert Antal polgármester. – Kőbánya volt az első kerület, amelyik jelezte: tarthatatlan a dohányboltok előtti éjszakai alkoholfogyasztás annak minden hátrányával, így a csendháborítással, szemeteléssel és

az egyéb köztisztasági problémákkal együtt. A képviselő-testület az emberek nyugalmának megvédéséért határozatot is alkotott: ebben kérte az
országgyűlést, hogy változtasson a törvényen.
A módosító javaslat elfogadása esetén Kőbánya maga szabályozhatná a kerületi boltok
működését, és a polgármester
szerint a lakossági igényeknek
megfelelően szigorítana.
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Tucatnyi neves, díjazott építész dolgozik a kerület most készülő építményein

Új építészeti korszak Kőbányán
Értéket
teremtenek
a cégek is

Bizton állíthatjuk, hogy Kőbánya új, formálódó városképén az elmúlt néhány esztendő, valamint a közvetkező évek rendkívül hangsúlyos nyomot hagynak. Az építőipar csúcsra jár, de a jövő szakemberei számára nemcsak a rengeteg beruházás miatt lesz érdekes ez a korszak, hanem mint egyfajta építészeti reneszánsz is.
A most zajló beruházásokat ugyanis számos neves tervező, építészeti stúdió jegyzi, ami abban is megmutatkozik, hogy a kerületi épületek egymás után nyerik el a
szakmai díjakat.
Az otthonteremtési támo
gatásoknak köszönhetően
rég nem látott lakópark
építési hullám indult or
szágszerte, s a fejleszté
sek száma Kőbányán ki
magasló. A most zajló pro
jektek egyik legnagyobbja
a Gém és Fogadó utca ta
lálkozásánál három ütem
ben épülő Metrodom Park,
ahol a korábban átadott két
ütemmel együtt összesen
mintegy hatszáz otthon
készül el. Szintén célegye
nesbe ért többek között a
Sörgyár utca 37. alatti la
kóház építése. A 27 laká
A Harmat utcában valóságos zöld sziget épülne
sos épület tervezője a Von
nák és Társai Építész Stú
A tervezők a természetes anya ve gondoskodtunk a jövőre néz
dió, amely 2016-ban a Budapesti gok és a hagyományos szerkeze ve is elegendő töltőről a villany
Építész Kamara nívódíját nyer tek alkalmazását elsődlegesnek autóknak.
te el egy Ordas utcai budai villa tartották, igyekeztek minimali
Az Avant-Garde stúdió mun
tervéért.
zálni az energiaigényt. Az épít kája egyébként a Pro Architec
A nemzetközi internetes szak kezés második üteme egyébként tura díjas Budafoki Szomszé
sajtó is felfigyelt már a Kőér köz már zajlik, hasonló koncepciójú dok Piac és a Fehérvári úti piac,
ben épült két lakótömbből álló épületegyüttesben újabb 44 la de megújították a Határ úti Eu
épületegyüttesre, amely egy na kás kap helyet. Az Építész Stúdió ropark néven ismert Shopmark
gyobb beruházás első ütemeként már Kőbányáról is jegyez nem bevásárlóközpontot, s több is
készült el, és az Építész Stúdió zetközi hírű munkát: a Közleke mert irodaházat is terveztek.
Kft. jegyzi. A cég eddigi munkáit dési Múzeum tervpályázatán a
Jelentős társasházi beru
nézve, a külföldi érdeklődés nem harmadik helyet sikerült meg házás indul a Kőbányai út 41.
szám alatt is, aminek ter
alaptalan. Ők tervezték a pécsi szerezniük.
Kodály Központot, részt vettek
A kőbányai építési boom veit a Rece-Fice Óvodát és
a Széll Kálmán tér felújításában; ból egy másik neves szakem Manóvár Bölcsődét
a bodrogkeresztúri Füleky Bo ber, Kertész András és csapata, tervező KJT Épí
rászattal pedig megnyerték a vi az Avant-Garde Építész Stúdió tész Stúdió jegyzi.
lág legnépszerűbb építészeti ma sem maradhatott ki. Az ősszel (Utóbbi projektről
gazinja, az ArchDaily közönség elinduló Harmat utcai projekt bővebben az Újabb
nívós középüszavazatát Ipari Építészet kate tel valóságos ökofalu épül.
góriában.
– Három ütemben 313 lakás és let készülhet
– Egy helyi kötődésű vállalko egy üzlethelyiség épül, a terep című írásunk
zó keresett meg minket, hogy a előkészítése már megtörtént – ban foglalko
Kőér utcai projektet velünk sze mondta lapunkna k Kertész zunk.) A ter
retné megvalósítani – mond András. – Rengeteg zöldfelületet vek szerint kö
ta a kőbányai beruházásról Fia alakítunk ki tetőkertekkel, és a zel két hektá
lovszky Tamás, az épület terve gázt nem vezetjük már be, így az ron, négy épü
zője. – Izgalmas feladatnak ígér energiaellátás nem jár szén-dio lettömbben 400
kezett, mert a telek fantasztikus xid-kibocsátással. A 16-25 laká lakás épül, a par
adottságú, míg az építtető nem a sos épületek között kvázi kis ud kolást pedig 11
profitmaximalizálásra, hanem varok jönnek létre, ami a csalá ezer négyzetmé
az értékteremtésre és a minő diasabb érzést erősíti. Minden ter pincegarázs
ségre törekedett.
parkoló a felszín alá kerül, illet biztosítja.

A Richter kutatóközpontja a hazai
és nemzetközi
szakembereket is
lenyűgözte

Városközpont a legjobbak között
Idén áprilisban a városközpont
ban álló Lechner Ödön-szo
bor kapcsán került az építészeti
szaksajtó középpontjába Kőbá
nya, Andor Anikó ugyanis az Év
Tájépítésze díjat nyerte el a kör
nyék kialakításával. Az építész
három alkotásával pályázott a
díjra, köztük a Szent László téri
Lechner Ödön-szobor környe
zetalakítási munkájával, amit a
zsűri külön dicsérteben része
sített.
– A bírálók kiemelték, hogy a

Díjat nyert a
Lechner-szobor
környezetének
kialakítása is

Jövőre
készül el
az Eiffel
Műhelyház

szolgáló központja, amely
nemcsak az intézmény logisztikai centruma lesz, de koncertek, hangversenyek színhelye is. A 22 ezer négyzetméteres Eiffel Műhelyház tervezője Marosi Miklós Széchenyi-díjas építész, aki szerint a világ
neves operaházai próbaközponttal és műhelycentrummal
egyaránt rendelkeznek, de a
magyar központ lesz az első,
ahol mindez egy helyen található meg.
A kulturális központtá formálódó rozsdaövezet másik
különlegessége a Közlekedési
Múzeum lesz, ami a szomszé-

csendes utalással a szecesszió
formavilágára.
Az építésznek a kőbányai kép
viselő-testület is gratulált júni
usi ülésén. Mint ott Andor Ani
kó megjegyezte, a kerület büsz
ke lehet arra, hogy Lechner
Ödön halálának századik év
fordulóján szobrot emelt az épí
tésznek. A szecesszió úttörőjé
nek ugyanis addig csak egyetlen
egész alakos emléke állt, még
pedig az Iparművészeti Múze
um előtt.

Újabb nívós
középület készül

Unokáink is látni fogják
Biztosak lehetünk benne, hogy
a most készülő épületek között
lesz olyan, amelyiknek még
unokáink és dédunokáink is a
csodájára fognak járni. Több
okból is mondhatjuk, hogy erre
a legnagyobb esélyük az Északi Járműjavító területén épülő
intézményeknek lesz: az ipari
műemlék épületek önmagukban is különlegesek, néhány
éven belül egyedülálló funkciót töltenek be, és tervezésüket
is a legkitűnőbb szakemberek
végzik.
Az Eiffel-csarnokban várhatóan jövő tavasszal nyílik meg
a Magyar Állami Operaház ki-

Lechner-szobor és környezete
nem a nagyságával, hanem az
összetettségével nyerte el tet
szésüket – mondta Andor Ani
kó. – A kihívás ugyanis az volt,
hogy egy közel 60 méter átmé
rőjű közlekedési csomópontban
hogyan oldható meg az alig na
gyobb mint embermagasságú
szobor láttatása a Szent Lászlótemplom mellett. Ennek érdeké
ben egy méterrel emeltük meg a
tér centrumát, ahová indázó vo
nalvezetésű lépcsősor vezet fel,

Ilyen lenne
a Közlekedési
Múzeum

dos Dízelcsarnokban kap helyet. Ennek tervezője a világhírű amerikai építésziroda, a
Diller Scofidio + Renfro, amely

az elmúlt négy évtizedben sorra nyerte el a legjelentősebb
észak-amerikai múzeumi és
köztérfejlesztési projekteket.

A Kőbányai Önkormányzat az
elmúlt években számos középü
letet újított meg, ezek között több
olyan is akadt, amely a szakma
elismerését vívta ki. Tavaly Bu
dapest Főváros Önkormányza
ta és a Budapesti Építész Kama
ra nívódíjjal tüntette ki az Állo
más utcai ügyfélszolgálat épü
letét, míg a Kerepesi úti felnőtt
és gyermek háziorvosi rende
lő kiemelt dicséretben részesült.
Az Építőipari Nívódíj Bíráló Bi
zottsága elismerő oklevelét kap
ta a 2016-ban újjáépült Rece-Fi
ce Óvoda és Manóvár Bölcsőde
felújítása is, melynek tervezője a
KJT Építész Stúdió volt. Az Év
Lakóháza díjjal többször kitünte
tett cég most a Szervátiusz Jenő
Általános Iskola bővítésén és az
új építésű Mocorgó óvoda terve
zésén dolgozik.

A kerület ipari létesítményei
évtizedekig csúfították környezetüket, de a Kőbányát
jól ismerők pontosan tudják: a modern, magas hozzáadott értéket termelő gyárak
ma már inkább a településkép
javításához járulnak hozzá.
Ilyen például a Xellia két éve
megnyílt üzeme, de néhány
esztendő múlva várhatóan a
Bosch önvezető autókat fejlesztő központja szintén a kerület büszkesége lehet.
Az első fecske azonban ezen
a téren vitathatatlanul a Richter Gedeon Kémiai Kutató- és
Irodaépülete volt. Bár az épület már bő egy évtizede áll, a
Gyömrői úti létesítmény máig
elbűvöli az arra járókat. Nem
is csoda, hogy sokan évek óta
nem tudnak betelni a látványával, hiszen az elnyert díjak sora is bizonyítja, milyen

– A z i s ko 
Megújul az iskola épülete
la két épületét
egybevonjuk,
íg y könnyebb
lesz a haszná
lata. Az alapte
rület 885 négy
zetméterrel lesz
nagyobb. A rá
utcák egyirányúsítása
építés az intéz
a gyalogos gyermekek
ményt energia
védelmében. A főbejá
takarékosabbá,
rat új előtetőt kap, hogy
fenntartását pe
védje a gyermekeiket
dig olcsóbbá te
váró szülőket az időjá
szi. Az új emelet olyan techno kona, Kismarty-Lech Kajdócsi Jenő
rás viszontagságaitól.
lógiával készül, ami lehetővé te ner Kamill tervezett.
Az épület természete
szi a nagyobb munkálatok egy
A sok kisebb felülvilágító ab sen teljesen akadálymentes lesz.
nyár alatti elvégzését, így kény lakkal a zsibongó több termé
A kétszintes, szintenként 970
szerszünetre nem lesz szükség szetes fényhez jut. A kerítés is négyzetméteres új óvoda köz
– mondta Kajdócsi Jenő vezető közelebb kerül a homlokzathoz, ponti magja a tornaszoba lesz,
tervező. – A ráépítés tiszteletben így elfér egy új parkoló, ami egy így a gyerekek rossz időben is él
tartja az őt hordozó értékes épü ben tűzoltó-felvonulási terület is. vezhetik a mozgás szabadságát.
letet, amelyet Lechner Ödön ro Tervben van továbbá a környező A futórámpákkal az emeleti cso

kiemelkedő alkotás Zoboki
Gábor, Oláh Éva és Tóth Zoltán felelős tervezők munkája.
A központ 2007-ben Amerikában elnyerte az Év laboratóriuma címet, 2008-ben pedig
Budapest Építészeti Nívódíját. Kitüntették továbbá a magyar Pro Architectura díjjal és
az Európai Unió kortárs építészeti elismerésével, a Mies
van der Rohe-díjjal, illetve a
FIABCI nemzetközi ingatlanfejlesztési nívódíjjal.
A méltató elemzések kitérnek rá, hogy az épület különlegessége a 23 méter magas,
átlátszó előcsarnok, amelyben a lekerekített, szabad formálású lépcső és a két épületrészt összekötő galériás közlekedő tekereg, miközben az
üvegfal az utcáról is láttatja
az előcsarnok dinamikus koncepcióját.

Az óvoda emeleti része is
kertkapcsolatos lesz

portszobáknak közvetlen kert
kapcsolata lesz. A kicsik legna
gyobb öröme azonban az a belső
főlépcső mellett levezető csúszda
lehet, amin hazainduláskor szü
leiket megelőzhetik a kapuig tar
tó versenyben.
A tervezőiroda az egykori szol
gáltatóház helyén épült zöldfelü
let kialakításában is segédkezett,
illetve jelenleg is dolgozik a Sal
gótarjáni úti Gyöngyike épület
együttes (bölcsőde, óvoda, átme
neti otthon és idősek klubja) fel
újításának tervein.
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Kőbánya Kiváló Cukrászdája lett a FagyiZó-Na

Botezán Ovidiu és párja,
Tóth Ibolya szerint az
egyediség és a minőség
a siker titka

Jeges oázis
a Sibriken
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Föld alatti hajsza tizedszer
Kevesen gondolták 2010-ben, az
első Underworld Kupa megrendezésekor: a föld alatti bringaverseny annyira életképes lesz,
hogy 2019-ben a jubileumi futamra készülhetnek a szervezők. Az augusztus 10-ei tizedik
nagy verseny a kerek évforduló
alkalmával meg is újul.
A Merkapt Sportközpontban
szervezett gyorsasági mountain
bike versenyen – amelynek pá-

lyája jelentős részben a Kőbánya
alatti pincerendszeren át vezet
– öt futamban állnak rajthoz a
versenyzők. A korábbi próbafutam megszűnik, mert az indulók között nincs akkora tudáskülönbség, ami az osztályozást
indokolttá tenné. Erre nyomós
ok volt az is, hogy a verseny új
számmal bővül, a cyclocrosszal.
Ez jóval embert próbálóbb, mint
a monoton tekerés, hiszen a te-

repakadályok miatt a versenyzőknek olykor le is kell szállniuk a nyeregből, és saját maguknak kell cipelni a bringát akár
az úton fekvő akadályokon átemelve, akár lépcsőn felcipelve.
A próbafutamok elhagyása
egyben lehetőséget ad arra is,
hogy minden futam egyórás legyen, az eddigieknél hosszabb,
ami még jobb állóképességet követel meg a versenyzőktől.

Helytörténeti túrákra csábít a Kőbányai Bringás

A kétszázféle fagyi még a nyalánkságra vágyó soproni utazókat is csalogatja.
Nemcsak a jó bornak, a jó fagylaltnak
sem kell cégér – főleg a nyári kánikulában. Hiszen a Sibrik Miklós út és a
Mádi út sarkán álló FagyiZó-Na előtt
nemcsak napjainkban, de már az öt évvel ezelőtti megnyitáskor is hosszú sor
kanyargott. Az üzletet időközben a főváros is megismerhette, alig két éve az
egyik legnagyobb internetes portál írt
róla, amikor az olvasók által
legjobbnak tartott budapesti
fagyizók egyikének minősítette. Júniusban a Kőbányai Önkormányzat ismerte el a minőségi munkát: a FagyiZó-Na
a Kőbánya Kiváló Cukrászdája címet kapta.
– Higiénia, minőségi olasz
alapanyagok és saját receptek –
így összegezte a fagylalt és persze a siker titkát az üzletvezető
Botezán Ovidiu és párja, Tóth
Ibolya. – Persze kezdetben nem
voltunk ennyire biztosak a dologban. Amikor az üzletet kialakítottuk, sokan csóválták a fejüket, hogy inkább kocsmában kellene gondolkodnunk. És azzal is „biztattak”, hogy itt
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Presszó-tonik: hideg ital
a forró napokra

Udvarias
kiszolgálás

pár hónap alatt minden bolt úgyis bezár… Aztán a nyitást követően hirtelen
minden megváltozott. A vevők már úgy
vélekedtek, hogy kicsi lesz az üzlet.
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• gazdira váró kutyák

Bővebb információ:
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Bolygókeresés
a Népligetben

www.dokta.hu
www.kobanya.hu

A nyári fülledt délutánokon különösen élénkítően hat a cukrászda egyik kedvelt itala, a presszótonik. A frissítő otthon is könnyen elkészíthető.
Egy nagyobb pohárba öntsünk 2 dl tonikot, és tegyünk bele ízlés szerint jeget! Csurgassuk a jégre
a presszókávét nagyon óvatosan, hogy a két ital
ne keveredjen, így kezdetben a színek szép kontrasztja is megmarad. Szívószállal fogyasszuk!

A népszerűség azonban nem
Fortuna kegyén múlt. Ibolya már a
nyitás előtt országos hírnevet szerzett
évtizedes tapasztalatával egy másik
cukrászdában. Kétszer is ő készítette
el az év kézműves fagylaltját. A kitűnő cukrász a fejlesztésre is folyamatosan nagy gondot fordít, újabb és újabb
ízeket kísérletez ki. A kínálat egyre bővül, így mintegy kétszázféle fagylaltot
kóstolhat egy szezonban a hűséges vendég a majd ugyanennyiféle sütemény
mellett. Ragaszkodó kliensekből pedig nincs hiány, vannak olyan soproni kuncsaftok, akiknek kihagyhatatlan program a fővárosi kiruccanáskor

a FagyiZó-Na felkeresése vagy egy különleges fagylalttorta megvásárlása.
A cukrászda nemcsak az alapanyagok
és modern technológiák terén halad a
korral. Tavaly száműzték a nejlonzacskókat, s hamarosan az utolsó eldobható
műanyag kiegészítőt, így a szívószálakat is környezetbarát eszközökre cserélik. Valamint a hely kutyabarát is, az arra
járó négylábúak számára mindig megtalálható a bejárati ajtó mellett egy tálka
friss víz, s az ebeket a gazdik az üzletbe
és a teraszra is bevihetik, amíg elnyalnak
egy fagyit – akár közösen a kedvencükkel, hiszen a kínálatban cukor-, tej- és tojásmentes csemegék egyaránt akadnak.

Utcai hűsölés
a kánikulában
Az időjárásjelentések szerint augusztusban még visszatér a kánikula, és a rekordokat nézve a hónap bármely napján
negyven fok közelébe kúszhat a hőmérő higanyszála. A Kőbányai Hírek ezért
összesítette, hova menekülhetünk a kerületben, ha le szeretnénk hűteni magunkat.
A kőbányai „vizes helyek” száma rendületlenül szaporodik, jó példa erre a
júliusban megnyílt, nagyobb gyerekek
számára készült Óhegy parki játszótér.
A homokozóban vizes játék – egy aranymosópad – is helyet kapott. (A játszóterekről a 11. oldalon bővebben írunk.)
Az idei nyáron már az Újhegyi sétány
tavasszal átadott második szakaszát lezáró oszlop, a felhőgyár is csökkenti környezete hőmérsékletét a mintegy tíz méter magasságban kipermetezett vízpárával. Az eszköz működését a szakemberek folyamatosan a helyi igényekhez
alakítják.
A kisebb, finom permetet zuhanyként
szóró párakapukból fél tucat is található
szerte a városban. A két éve átadott újhegyi korzó első részén páragömbök, a
már említett második sétányszakaszon
páraerdő, illetve párakapu található,
utóbbihoz hasonló a Mély-tónál is várja

a hűsölni vágyókat. Párakaput találhatunk a Gyakorló utcai lakótelepen (Gépmadár utca), az Óhegy park fő járdaszakaszán, míg a városközpontban egyetegyet a polgármesteri hivatallal szemben, az Állomás utcai buszmegállóban,
illetve a Kőrösi előtt.
Mindezeken túl a kerület számos ivókutat működtet, valamint a legnagyobb
melegben a KŐKERT két köbméteres
tartályú kocsija locsolja rendszeresen
a felhevült aszfaltburkolatot többek között a Kőrösi Csoma sétányon és az Újhegyi sétányon.

Biciklis
barangolások
HIRDETÉS

Gyilkossági ügyben nyomozhat, bolygóközi utazáson vehet részt, aki
csatlakozik a mozgalom
játékaihoz.
„Nepcsi János köztiszteletben álló kőbányai lakost holtan találták a saját szőlőjében.
Nepcsiné Tóth Vera és a család nyomravezetői jutalmat
ajánlott fel.” Szerencsére ezÉjszakai tekerés
zel a felhívással nem az elkeseredett özvegy kér segítséget
– hiszen Nepcsi úr nem is létezik, de ha már minden hónapra esik egy. Így pélmégis, úgy jó egészséget kívánunk neki dául olyan izgalmas felfedezésre is in–, hanem lelkes kőbányai lokálpatrióták, vitálták már a bringás társakat, mint a
a Kőbányai Bringás mozgalom szervezői Naprendszer-túra. Sokan például nem
próbálják minél többekkel megismer- tudják, de a Népligetben található egy
tetni a kerület múltját, egyedülálló épü- kicsinyített Naprendszer. A Planetárileteit egy kis testmozgás keretében. A si- um épülete előtt egy kőlap jelzi a Napot,
keres nyomozáshoz ugyanis fel kell ke- s onnan méretarányos távolságban, de
resni a bűntény fontos helyszíneit, ame- tízmilliárdszoros kicsinyítéssel megtalyek ismert kőbányai épületek, közterek. lálhatóak a bolygókat jelző hasonló tábMajd ezek márványtábláin, ismeretter- lák, akár 600 méter távolságra. Auguszjesztő feliratain nyomokat keresni, s a tus 20-a alkalmával pedig arra buzdíthúsz kilométeres városnéző túrát köve- ják a sporttársakat, hogy a Hölgy utca
tően a bizonyítékokból rekonstruálni az 16. alatti házat ismerjék meg, amelynek
esetet, és elcsípni a gyilkost.
kapubejáróját Szent István király dom– Gyakran kérdezik, kik vagyunk. Azt borműve díszíti. Az akciót dokumentáló
mondhatom, hogy mára már egy baráti kerekezők pólót is nyerhetnek.
– Egyre gyakrabban szervezünk túrátársaság, amelynek tagjai szeretik Kőbányát, a kerékpározást, és hajlandóak kat is, és többtucatnyian, de olykor száa közösségért áldozni a szabadidejük- zan is szívesen vágnak neki társaságből – mutatta be a csoportot a Kőbányai ban a hosszabb útnak – mondta Magyar
Bringás alapítója, Balla Tamás. – Az ol- Zsóka. – Többször voltunk már a Velendalunkat tavaly hoztam létre a Faceboo- cei-tónál, éjszakai tekerésen a fővároskon, hogy egy jó kis közösséget építsek, ban, de szintén ott vagyunk a kerületi
fejlesszük a kerület bringáséletét. Az- programokon, így a gyereknapon vagy a
tán egyre többen csatlakoztak a mozga- Szent László Napokon, valamint a Ferlomhoz.
tő-tavat is körbekerekeztük.
Balla Tamásnak hamarosan nemcsak
És hogyan lehet valaki a csapat tagja,
túratársai, de segítői is akadtak, töb- ha kedvet kapott a közös kerékpározásbek között Magyar Zsóka személyében. hoz? Elég csak a nyilvánosan meghirdeAz egyre több tagnak köszönhetően a tett programokra járni, valamint büszjátékok is mind gyakoribbak lettek. Im- kén viselni a Kőbányai Bringás nevet.
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2019. augusztus 31., (szombat)
.ĎE£Q\D
KHJ\SDUN
9:00 7«U]HQHD]MKHJ\L

«VD.ĎU¸VLV«W£Q\RQ
9:00 - 14:00

)Ď]ĎYHUVHQ\

10:00 0HJQ\LWµ¾QQHSV«J
10:00 - 15:00 6]DNPDLEHPXWDWµN
10:30 5HQGY«GHOPLM£UPĬYHNIHOYRQXO£VD
11:45 3µGLXP6]¯QK£]J\HUHNPĬVRUD
12:15 /RYDVUHQGĎU¸NEHPXWDWµMD
11:45 6WDI«WDHJ\¾WWHVNRQFHUWMHJ\HUPHNHNQHN
14:25 0HQW«VLEHPXWDWµ
$UHQGH]Y«Q\IĎY«GQ¸NH'.RY¢FV5´EHUW$QWDO.čE¢Q\DSROJ¢UPHVWHUH
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A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
www.korosi.org
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Kilencen szereztek sütőipari szakmát

Függőség után
kenyérkereset

Dániel már
újabb szakma megszerésén
is gondolkodik

Idén is sikerrel teljesítették a
komplex rehabilitációt végző
Emberbarát Alapítvány OKJ-s
képzését a fiatal felnőttek.
Sok éve nem tapasztalt lámpalázat érzett az a kilenc, szenvedélybetegségből
gyógyuló fiatalember, akik az Emberbarát Alapítvány Cserkesz utcai sütőüzemében vizsgázni gyűltek össze.
A többnyire a húszas, netán harmincas
éveikben járó résztvevők féléves képzésen voltak túl, és csak órák választották el őket attól, hogy megszerezzék az
OKJ-s sütőipari és gyorspékségi munkás részszakképesítést.
A sikeres vizsgához a tanulóknak nagyobb erőfeszítésre volt
szükségük, mint más felnőtt társaiknak. Ők ugyanis eleve drogés/vagy alkoholfüggőség miatt kerültek a bentlakásos intézetbe, s a
tét a munka világába és a társadalomba való visszailleszkedés is.
– A résztvevőkre jellemző, hogy
sok kudarcot éltek már meg a tanulásban is; nincs szakmájuk, ha
van, elavult – mondta lapunknak
Albert László, a projekt felelőse.
A szakember szerint ahhoz, hogy
a fiatalok megszabaduljanak a szenvedélyüktől, majd szakmát szerezzenek,
akár egy-másfél évet töltenek el az intézetben. Az első három hónap izolációs szakasz; fontos, hogy a korábbi rossz

HIRDETÉS
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Tízéves a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

Tinédzser
mezőőrök

Vizsga közben

Készül a kalács

társasággal a kötelék megszakadjon.
Mindenkinek egészségügyi, szociális, képzési, foglalkoztatási rehabilitá
cióra van szüksége a társadalomba való
visszailleszkedéshez. A csalódott fiatalok kezdetben gyakran kezelhetetle-

A KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját

Kisült-e már…?

nek, tiszteletlenek. A sok hónapnyi személyiségfejlesztés, mentálhigiénés támogatás és a szaporodó sikerélmények
után azonban kiábrándultságnak már
nyoma sincs.
A résztvevők a gyakorlati vizsgán
rengeteg kiflit, kenyeret, brióst és kalácsot készítettek. Égett a munka az
egyik fiatalember keze alatt, aki szintén óriási utat tett meg.
– Már 14 évesen alkoholt és marihuánát fogyasztottam – mesélte a 29
éves Dániel. – Szakmát sem szereztem, a rendezett körülmények között
élő szüleim sokáig nem tudtak a függőségeimről. 21 éves voltam, amikor ab-

bahagytam a tanulást, segédmunkákból éltem. Egy éve jöttem rá, hogy sehova sem tartok,
itt az ideje változtatni. Szeretnék majd valamilyen gépkezelői szakmát is szerezni.
Az elmúlt bő húsz évben közel háromszázan tettek sikeres vizsgát, és Dániel esete korántsem egyedi. A munkatársak
tartják a kapcsolatot olyan egykori beteggel is, aki ma Párizsban vezet saját pékséget. A vizsga után
többen is itt maradnak a pékségben, és
munkaviszonyt létesít velük az alapítvány. Ákos és Bence is így döntöttek.
A fiúk már az érettségire és a továbbtanulásra készülnek. Bence még nem
tudja, merre orientálódna, Ákos határozottabb: a gazdálkodás és menedzsment szak érdekli.
A tanfolyamot idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozta. A kilenc diák sikeres vizsgát tett, de
a szervezők örömébe üröm vegyül, mivel a felnőttképzési rendszer átalakul,
és még bizonytalan az ilyen fajta képzések jövője.

Támogatás közösségi
programokhoz

A KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Szent
István
Nap
alkalmából tartandó ünnepségére
Időpont: 2019. augusztus 20. kedd, 10:00 óra
Helyszín: Magyar Oltár előtti tér
(1105 Budapest, Szent László tér 7–14.)

Program
Ünnepi beszédet mond:
D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere
Az evangélikus, református és római katolikus
egyházak képviselőinek ünnepi beszédei
Az ünnepi műsorban közreműködnek
a Pódium Színház művészei

Mintegy ötven civil egyesületet, nemzetiségi önkormányzatot és egyházat összesen 9 millió forinttal támogatott a Kőbányai Önkormányzat. A pénz felét hagyományőrző, kulturális és egészségtudatos egyesületek kapták, de nem maradtak
ki a környezetvédők, művészeti csoportok sem. A kőbányai nemzetiségek önkormányzatai hárommillió forintból szervezhetnek programokat, míg egy tucat egyház/egyházközösség a megítélt 1,5 milliót
főleg kirándulásokra, táborozásra fordítja.
– Nagy segítség volt a megítélt 360 ezer
forint, mert abból többek között gasztronómiai nappal egybekötött nemzetiségi labdarúgótornát, táncházakat szerveztünk, de jut pénz a nemzetiségi karácsonyra is – mondta lapunknak a Kőbá-

nyai Szerb Önkormányzat elnöke, Szabó Bogdán Árpád. – Valamint megtartjuk
október 5-én a Balkán Hangja Fesztivált,
amihez a Bethlen Gábor Alapítvány támogatását is igénybe vesszük.
Cseh Zoltán atyát éppen a balatonszárszói nyári hittantáborban értük el telefonon – a kőbányai Szent György-plébánia éppen erre a programra kért 240 ezer
forintot. Mint Zoltán atya elmondta, a
38 fiatal és az öt felügyelő felnőtt táborozásának több mint harmadát fedezte
a 240 ezer forintos segítség. A táborozók
kitűnően érezték magukat, a lelki gyakorlatok mellett sokat strandoltak, ellátogattak a tihanyi tóhoz, a földvári hajótörténeti múzeumba, valamint sportnapot is
szerveztek.

A Mezei Őrszolgálat feladata a külterületeken
az illegális szemétlerakások, falopások, kábel
égetések és terménylopások megakadályozása, emellett fontosnak
tartják a fiatalok környezettudatos nevelését is.
A közelmúltban jeles
születésnapot ült a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat. A Kőbányán is
szolgálatot ellátó szervezet tízesztendős lett.
– Őrszolgá latun k
2009-ben alakult a 16.
és a 17. kerület önkormányzati társulásaként,
majd két évvel később
csatlakozott a 18. és a
15. kerülettel együtt Kőbánya is – mesélte Oláh
Csaba, az őrszolgálat intézményvezetője a kezdetekről. – Ma már nemcsak a külterületeken kívüli
járőrözés tartozik a feladatkörünkbe. Rendszeresen tartunk
kihelyezett természetismereti órákat a gyerekeknek, tanösvényeket építettünk ki, ahol
a fiatalok a Rákos-patak környékének élővilágával ismerkedhetnek, valamint több iskolával kötött együttműködési
megállapodás keretében rendszeresen fogadjuk a középiskolás diákokat az 50 órás kötelező közösségi szolgálat teljesítése érdekében.
Az őrszolgálat két gyakorlott
munkatársát, Istvánt és Józsefet lapunk elkísérte a szokásos járőrözésére. Mint megtudtuk, a csapat Kőbányán
300 hektárt ellenőriz, ennek
nagy része a Terebesi-erdő.
– Korábban gyakoribb volt
a falopás, de a rendszeres járőrözésekkel mára sikerült
visszaszorítani ezt a fajta bűncselekményt – mondta István.
– A törvény szigorításának
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Nyári virágok – a kardvirág
A nyár egyik legszebb, legmutatósabb virága a kardvirág (Gladiolus
ssp). A nősziromfélék családjába tartozó nemzetség. Nevét a római gladius kardról kapta, amelyet a legionáriusok és a gladiátorok használtak.
A latin kicsinyítő képzővel ellátott
gladiolus szó szó szerint tulajdonképpen kardocskát jelent.
Néhány évtizede minden magyar
kertben jelen volt ez az igazán impozáns megjelenésű, nagy termetű hagymagumós évelő. DélAfrikából származik, szűkebben a fokföldi flórabirodalomból (néhány faj Eurázsiában is honos, ezek szigorúan védettek), így érthető, hogy a növény érzékeny a fagyra, hagymagumóit teleltetni kell. Körülbelül 250 fajta létezik, de az emberi beavatkozásnak köszönhetően a hibridek száma több
ezer! Az első keresztezett hibridet Angliában hozták létre
az 1820-as években.
A kardvirág ültetési ideje március vége, amikor a talaj
már 10 C° körüli hőmérsékletre melegedett. A hagymagumókat 10 cm mélyre, a nagyobbakat valamivel mélyebbre ültessük. Szereti a napos helyeket, árnyékban nem fejlődik kielégítően. A talaj lehetőleg jó vízáteresztő képességű, alapvetően homokos legyen, de tápanyagban gazdag. Az ültetéstől számítva kb. három hónap múlva virágzik. Rendszeres öntözést igényel. A hibrideket könnyen virágzásra bírhatjuk, míg a botanikai fajokat csak profiknak
javaslom. A nagyobb termetű kardvirágok támasztásra szorulnak. A balkonon is virágoztathatunk gladiolust, legalább
20-30 literes edényben. Ebben könnyedén biztosíthatjuk a
megfelelő talajt, szinte csak öntöznünk kell, és néhány hét
múlva gyönyörködhetünk a csodálatos kardvirágainkban.
A nyár végén hagyjuk, hogy elvirágozzanak a növényeink, de szeptember végéig, október elejéig öntözzük tovább őket. Ez lényeges, hiszen a hagymagumó ekkor készül fel a nyugalmi időszakra, és kell, hogy jó kondícióban
legyen. Még a fagyok beállta előtt szedjük ki a földből a
hagymagumókat, és száraz, szellős, hűvös helyen teleltessük át őket.
Szaporításuk megoldható házilag is. Amikor kiszedjük a
hagymagumókat, általában sarjhagymákat is találunk. Válogassuk ki ezeket nagyság szerint, és a következő március
végén ültessük ki a kertbe. Két-három év múlva így a saját
szaporításunkban gyönyörködhetünk. Magvetéssel is szaporíthatjuk. Április elején vessük el a magokat vagy helybe, és egész évben fokozottan ügyeljünk az ápolási munkákra (öntözés, gyomlálás). Szeptember végén szedjük fel
a kifejlődött kis hagymagumókat, és teleltessük át azokat
a már ismert módon. A magvetéstől számított három-négy
év múlva szintén az általunk kinevelt gladiolusok virágzásában teljesedhet ki az az öröm, amit a kert eme pompás virágának köszönhetünk.
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója

Ne etessük
a vízimadarakat!
köszönhetően a kábelégetés
szinte megszűnt, nagyon ritkán fordul elő. Az igazi gondot az illegális szemétlerakás
okozza.
A szemétlerakás annak ellenére sem ritka, hogy a terület nem lakatlan. Számos hajléktalan él az erdőben, továbbá a műúthoz közeli, elhagyatott kamionmosó mellett. Ez
azonban nem tartja vissza a
szemétlerakókat és a fatol
vajokat.
Az egyik friss rakáson legalább húsz leselejtezett kerti napozóágy fekszik, mellette tucatnyi drága, nagyképernyős tv papírdoboza. A hulladék jelentős hányada építési

törmelék, s annak egy része is
több évtizedes „emlék”, amelyet már benőtt az aljnövényzet. Ennek ellenére a mezőőrség helytállásának köszönhetően érezhető a javulás: az
utóbbi években úgy 20 százalékkal csökkent a szemétlerakások száma.
Az őrszolgálat munkatársai
számos más feladatot is ellátnak. Segítenek a lomtalanítások lebonyolításában, és rendszeresen részt vesznek az önkormányzatok által szervezett
rendezvényeken. Járőrözések
során sajnos többször találkoztak már a felelőtlen emberek által okozott erdő- vagy
tarlótűzzel.

Szemetelést lát? Telefonáljon!
Ön is tehet a környezetszennyezés és környezetpusztítás
ellen. Ha szemetelést, természetkárosítást lát, hívja a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 06-20/331-8001-as ügyeleti
telefonszámát. Ha teheti, a szabálysértők gépjárműjének
rendszámát is jegyezze fel!

Az újhegyi Mély-tó környékén
is általános, hogy a kisgyermekkel érkező családok egyik
fő programja a vadkacsák etetése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület azonban minden nyáron felhívja a figyelmet, hogy az állatok táplálása nemcsak felesleges, de komoly környezeti károkkal is jár.
A tőkés récék ugyanis gyorsan háziasodnak, és a potyafalatok miatt áttérnek a kényelmesebb életmódra, pedig a madarak nyáron bőven találnak

eleséget. A kenyérdiéta megbetegíti, röpképtelenné teszi őket
(angyalszárnybetegség), ami
a téli túlélésük esélyeit rontja.
A táplálékbőség hihetetlen mértékben felszaporíthatja a populációt – más területekről szintén odacsalja a madarakat –, s
az egyedek nem költöznek télen,
ami éhezéshez, legyengülésükhöz, illetve megfagyásukhoz vezethet. Az ételmaradék továbbá
a természetes víz elmocsarasodását is gyorsítja, valamint odavonzza a patkányokat is.
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Délnyugati végeken

Kőbánya Kiváló Közössége lett a Bem József Bajtársi Egyesület

Összetartozás
Bem tábornok
szellemében
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Kirándulás a
botanikus kertbe

Életre szóló élménnyel gazdagodtak a Kőbányai Széchenyi
István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola hetedikes diákjai,
akik a Határtalanul program
keretében Szlovéniába és Horvátországba látogattak. A fia
talok az utazás előtt már itthon
„bemelegítettek”: a Nemzeti

Múzeum török kori programján
vettek részt, és a lendvai születésű Zala György szobrász munkáit nézték meg a Hősök terén.
A diáksereg főhadiszállása Lendván volt, ahol főleg a
vár örvendett népszerűségnek.
Bár a gyerekek a határhoz közel
eső Bakónak tavának tündére-

it nem látták, helyettük a csodaforrás gyógyvizével vigasztalódtak. Horvátországban a
csáktornyai Zrínyi-várat és a
titkos alagútrendszert fedezték
fel a széchenyisek, de a varasdi vár és a renoválás alatt álló
eszéki Szent Mihály-templom
is ámulatba ejtette őket.

Két korosztályos játszótérrel gazdagodott a kerület

A száz tagot számláló szervezet színes programjaira az igény, de a szervezésre is.
Számos ötlet született, a heegész kerületből érkeznek az érdeklődők.
Különleges elismerésben részesült a Szent László Napokon
a Hungária körúti Bem-lakó
telep büszkesége: a Bem József Bajtársi Egyesület elnöke,
Koós Gábor a szervezet nevében a Kőbánya Kiváló Közössége címről szóló oklevelet vehette át D. Kovács Róbert Antal polgármestertől. A méltató szavak szerint az egyesület
kiemelkedő közösségépítő tevékenységet végez. S hogy mi a
siker titka? A név kötelez, így –
akárcsak Bem tábornok esetében – a katonás rend, a szervezőkészség, valamint az áldozatvállalás. És persze a lelkesedés,
már a kezdetektől fogva.

– A 2008-as megalakulás előzménye, hogy egy évvel korábban
elindult a telep üres óvodaépületének hasznosítása – mesélte Koós Gábor. – Bánáti Rudolf
nyugállományú ezredes, akkori önkormányzati képviselő
közbenjárásával a Természetes
Gyógyítás Alapítvány alternatív
gyógyászati központot hozhatott létre az egykori intézményben. A pályázó Zolnai Antal azt
is vállalta, hogy az ingatlan egy
részén klubhelyiséget alakít ki.
Kézenfekvő volt a telepen élő
nyugállományú katonák miatt
egy bajtársi egyesület alapítása.
A tisztek, főtisztek részéről
nemcsak az egyesületre volt

lyiségek berendezése – önkormányzati és honvédségi
segítséggel – kalákában zajlott. E lendület máig kitart,
hiszen ha kisebb szerelésre van szükség, nincs olyan,
hogy egy önkéntes ne hozná
a szerszámosládát, az udvar
pedig a kertészkedni vágyóknak köszönhetően egy vidéki
kúriaépület árnyas fáktól ölelt
ligetével vetekszik. Az ügyek
intézése sem egyvalakire marad, kilencfős elnökség vezeti
az egyesületet.
A közösségépítő programok
az évek során egyre színesebbek
lettek, hála Kovács Emikének,
aki titkárként az egyik fő szervező. Kedden és csütörtökön

Közös szalonnasütés

összejönnek a jógázók, a kártyások, és baba-mama klub is működik; havonta tart előadást a
felolvasószínház. Az egyesületnek száz tagja van, de a meghirdetett hagyományápoló, egészséges életmódot népszerűsítő
programokon mindenkit szívesen látnak. Rendszeresek a közös buszos kirándulások más
bajtársi egyesületekkel, a jó idő-

Keszegparádé a Mély-tónál

Alighanem különlege s érzékük le het a halaknak, mert
a 11. Kerti Imre Horg á sz Em lé kve rse nyen mintha megérezték volna, hogy
több mint két tucat
pecás les rájuk. A néhai tógazda tiszteletére szervezett megmérettetésen ugyanis „elbújtak”, pedig a
tóban hemzsegnek
az uszonyosok. A július közepén tartott
verseny előtt egy héttel például több mint
öt mázsa pikkelyes
került frissen az újhegyi vízbe.
A szabályok szerint
egy bottal és egy horoggal próbálhattak
szerencsét a horgászok. A halak étvágya
csak szép lassan jött
meg, pedig ezen a napon büntetlenül falatozhatták a mázsányi
bedobott etetőanyagot. A sporthorgászok
ugyanis visszaengedték a
zsákmányt, így nem csoda,
hogy az üstben is babgulyás
rotyogott hallé helyett.
A rangsort a fogás összsúlya döntötte el, ezért különösen izgalmasnak ígérkezett
egy keszegező és egy pontyozó versenyző csatája. Végül az évszázados német
közmondás jutott érvényre,
miszerint a „kis halak jó halak”. Sági Sándor 8,47 kiló
dévérkeszeggel lett első,
megelőzve Rádi Zoltánt, aki
négy, összesen 8,05 kilónyi
pontyot szákolhatott. Bronzérmes 7,12 kilóval Jójárt Mar-

Fotó: Ács László
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Sági Sándor
a zsákmányával

A tétel megnevezése

Íme a
kevés
ponty
egyike
tin lett, míg a legnagyobb fogásért (a 3,35 kilós amurért)
Csider István vehette át a trófeát. A szervezők a két legifjabb versenyzőt is éremmel
és serleggel jutalmazták.
Győztesünk igazi profi,
rengeteg hazai és felvidéki horgászverseny győztese
– a szlovákiai országos bajnokságban egyszer például bronzérmet szerzett –, így
nem meglepő, hogy tudományos alapon készült a versenyre is.
– A légnyomás nem volt
megfelelő, tudtam, hogy aznap elmarad a halparádé, a
pontyok nem nagyon fog-

ben csütörtökönként megtartott szalonnasütésre pedig még
Újhegyről is érkeznek. A Vöröskereszt számára pedig gyakran
szerveznek a tagok adománygyűjtést.
Az igazi összetartás alapja, hogy a tagok, szimpatizánsok a mindennapokban is segítik egymást, legyen szó hivatalos ügyek intézéséről vagy ünnepekről, a közösség mindenkit
számontart.
– Amikor egy rendkívül aktív tagunk idősek otthonába került, nemcsak tartottuk vele a
kapcsolatot, hanem különleges meglepetést is szerveztünk
neki. Az egyik születésnapján
érte mentünk Tökölre, és behoztuk a klubba, ahol már minden készen állt az ünneplésére.
Nagyon nagy örömet szereztünk
vele – mesélte dr. B. Nagy János
elnökhelyettes.
A tagok olykor saját otthonukhoz hasonlóan fejlesztik a közös egyesületet. Egyikük például éppen ezen a nyáron kemencét építtetett a kertbe, ahol akár
egy egész malacot megsüthetnek a bemesek. A lelkes tagnak
az volt a vágya, hogy olyan felajánlást tehessen, amely hos�szú évekig gazdagítja a közösséget, és mindenki örömére válik.

nak mozogni – mondta Sági
Sándor. – Néhányszor azonban jártam már a Mély-tavon, és láttam, hogy kisebb
halakban igen gazdag. Ezért
döntöttem a dévérek mellett, azok ugyanis kevésbé
kényesek erre a külső körülményre.
Sági Sándor nem kőbányai,
egy közeli agglomerációs településen lakik, de a tó nagyon magával ragadta. Mint
mondta: valószínűleg csatlakozik az összetartó kőbányai
horgászcsapathoz, s a következő versenyeken már talán
az Újhegyi Horgász Egyesület tagjaként indul.

Előző év
(eFt)

Tárgyév
(eFt)

A. Befektetett eszközök

124 333

124 782

B. Forgóeszközök

143 533

162 964

C. Aktív időbeli elhatárolások

191

371

Eszközök (aktívák) összesen

268 057

288 117

D. Saját tőke

76 251

80 675

E. Céltartalékok

46 471

46 471

F. Kötelezettségek

28 293

46 846

G. Passzív időbeli elhatárolások

117 042

114 125

Források (passzívák) összesen

268 057

288 117

Közhasznú tevékenység
összes bevétele

428 380

437 836

Közhasznú tevékenység
összes ráfordítás

405 662

417 776

Közhasznú tevékenység
eredménye

4 207

4 424

A Társaság által nyújtott szociális szolgáltatások:
Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona,
szociális étkeztetés, nappali ellátás (Idősek Klubja)
Tel./fax: 264-3621, tel.: 434-2150

Régészparadicsom
az Óhegy parkban
A legkisebbektől a kamaszokig minden gyerek megtalálja a kedvére valót a kerület múltját idéző játékok között.

Július elején birtokba vehették
az Óhegy park frissen megépített két játszóterét a családok.
A különleges fejlesztésnek köszönhetően a fiatalok olyan
egyedi játékokkal múlathatják
az időt, amelyek csak a most
megújuló 15 hektáros ligetben
várnak rájuk. A 7–14 éves generációnak ajánlott játszótér
hatalmas mászókavára már
messziről látható az árnyas
fák között. Ennek népszerűségét jól mutatja, hogy a gyerekek
egymást váltva egyensúlyoznak át a kötélhídon, és persze
a mászókákon, illetve a csúszdákon is nagy a forgalom.
– Nagyszerű lett az új játszótér – lelkendezett lapunknak
Zsuzsanna, aki éppen a kötélpályán végigcsúszó, majd kilendülő 12 éves Kristófot figyelte. A fiúcskát azonban
nemcsak ez a játék kötötte le.
Mint megtudtuk: kedvence a
hálós mászóka, de a falmászást
is kipróbálja alkalomadtán.
A játékok eg ységes egészet alkotnak, hiszen Kőbá-

nya bányászmúltjának állítanak emléket. A sérülés elkerülését szolgáló puha gumiszőnyegen felrajzolt vasúti sínek vezetnek az alagutas gumidombokhoz; ez az egykori függővasutat szimbolizálja. A csőcsúszdákban a gyerekek a szűk tárnákból kapnak ízelítőt, a falmászószikla
a kőfejtésnek állít emléket, a
különleges mérleghinták pedig a hajtánykocsik mozgását imitálják. A homokozó
a legélénkebb fantáziá
júak paradicsoma. Ők a
lépcsőzetes mosópadon
csorgatott vízzel „aranyat” moshatnak, de a
buckák is különlegességet rejtenek: a felszín alatt egy hatalmas dinócsont lapul,
amit a régészpalánták áshatnak ki.
A bányászparktól
alig egy kőhajításnyira áll a hét év alattiak
birodalma. A kétéves
Lea különösen szeren-

Vandálok pusztítottak
A megkérdezett anyukák, nagymamák a kicsiknek készült
játszóteret is rendkívül modernnek tartották, csak az árnyékot hiányolták. Mint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-től megtudtuk, a kialakításkor erre is gondoltak. A gyerkőcöket napvitorla védte, de azt az első napokban ismeretlenek felhasogatták, majd a reparálást követően a vandálok a leplet tartó
oszlopokat is kitörték. Az újabb javítás után az önkormányzat
már kamerákat is felszerel, így a helyszínt a közteresek éjjelnappal figyelhetik.

csés, hiszen anyukájával naponta többször is meglátogatják
a játszóteret, mert
csak két percre laknak onnan. A kislány
nagy lelkesedéssel üli
meg az egyik rugós játékot, míg társai a terepcsúszdát, mászóházikót és a hintákat
próbálgatják.
A rengeteg új játék azonban csak az első lépés,
hiszen az Óhegy
park átépítésének folytatásá-

val jövőre a Dér utca felőli részen szőlő tematikájú játszótér készül, ahol a mozgáskorlátozott gyermekek is együtt
játszhatnak ép társaikkal.
A park ezen területén kap helyet az idősebb korosztály aktív pihenését szolgáló rész padokkal, asztalokkal, pergolával, petanque- és tollaslabdapályával, valamint külté-

ri fitneszelemekkel. A beruházás része egy tanösvény kialakítása is, amely Kőbánya
helytörténeti múltját, növényés állatvilágát mutatja be. Bővülnek a sportolási lehetőségek: lesz kalandpark jellegű
pálya, műfüves focipálya, gördeszkapálya, pingpongasztalok és több kosárpalánk, valamint helyet kap egy teqball
asztal és egy biciklis szerelőállomás is.

Négy játszóteret
újít meg a kerület
A frissen megépült óhegyiek
mellett négy további játszótér
bővítését és felújítását végzi
el a kerület. A munkákhoz Kőbánya jelentős állami támogatást is kapott, az építkezés az
elkövetkező hetekben fejeződik be.

Látogatásunkkor a kivitelező a Gyakorló utcai játszótéren éppen a biztonsági
gumiszőnyeg öntését végezte. A balesetveszély miatt korábban lezárt helyszínen új fészekhinta és páros hinta, kéttornyú mászókavár, akadálypálya és babaházas homokozó létesül, de a terület kibővül és
biztonsági kerítést is kap.
A l a kó t e l e pen a Gépmadár utcában
is zajlott a felújítás, ott új

eszközökkel – picurka mászóka, homokozó, kötélhíd, forgó
fészek – bővül az eszközpark.
A kerület két további pontját szintén gyerekzsivaj tölti
be őszre. A Harmat u. 34–40.
mögötti új térre pingpongasztal, hat kültéri fitneszeszköz
és új hajóhomokozó kerül gumiszegéllyel. A Pongrácz út
9. szám alatti játszótér északi bejáratánál a térkőburkolatot cserjefelület váltja, a kínálat három rugós játékkal és
homokozós babaházzal bővül. Mint mindenhol, a biztonsági gumielemek javítása itt is
megtörténik, valamint mind a
négy helyszínen új padok várják a pihenni vágyókat.
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Idén is nagy sikert aratott a kerület udvara a Művészetek Völgye fesztiválon

Kőbánya
Kapolcsra
költözött

A Kőbányai Önkormányzat támogatásával kitelepült Kőbánya Udvara
kiállításokkal, anyukáknak és gyerekeknek szóló programokkal, zenés
ismeretterjesztővel és
sok koncerttel szórakoztatta a látogatókat.
Az egyik leggazdagabb programkínálattal várta a Kőbánya Udvara a Művészetek Völgye látogatóit Kapolcson július 19-e és 28-a között. Az udvarban minden napszakban nagy volt a sürgés-forgás. Míg délelőtt és délután az érdeklődők kreatív programokon és előadásokon
vehettek részt, addig este fél héttől a színpadon könnyűzenei koncertek szórakoztatták a nagyérdeműt. A programok a Kőbányai Önkormányzat támogatásával valósulhattak meg.
Az idei év különlegessége, hogy az udvarban képviseltette magát a Magyar Állami Operaház is. Az opera kiszolgálóbázisa ugyanis az Északi Járműjavítóban nyílik meg jövőre, és a nagy hírű intézmény neve egyre inkább összefonódik
Kőbányáéval. Az Eiffel Műhelyháznak
is nevezett logisztikai központot – ahol
egyébként hangversenyeket, előadásokat
is szerveznek majd – maga a főigazgató
mutatta be Józsa Anka főépítésszel. Ókovács Szilveszter mesélt arról, hogy miért
éppen a 22 ezer négyzetméteres ipari műemlékre esett a választás – ebben a belváros közelsége és a tágas tér nagy szerepet
játszott –, illetve felelevenítette az épület
történetét. Mint kiderült, a csarnoknak
nincs sok köze Gustave Eiffel francia építészhez. A tervezője ugyanis Feketeházy
János neves magyar építész, igaz, egy idő-

Készülnek
a babaruhák

ben ő is dolgozott az Eiffelirodának. A nevet az utókor
valószínűleg a francia zseni munkáihoz hasonló stílusa és szerkezete miatt aggatta az óriáscsarnokra.
De nemcsak az érdekfeszítő előadások szerelmesei találták meg számításukat a Kőbánya Udvarában,
hanem a kreatív képzések
kedvelői is. Az Élő város alkotói műhelyben naponta
indult képzés, aminek az volt a lényege,
hogy a mindennapjainkba hogyan tudjuk
becsempészni a környezettudatosságot.
Nagy sikert aratott a „gerillakertészet”.
Ennek lényege, hogy a természetkedvelők
olyan akciókról tanulhattak, amelyekkel
maguk is zöldebbé, barátságosabbá tehetik környezetüket. Így például termőtalajból gránátot készítettek, amelybe virágmagot rejtettek. Ezt a kis ökobombát
a későbbiekben sivár városi grundokon
dobhatják vagy rejthetik el, hogy idővel
virág bújjon ki az elhanyagolt telkeken.
Együtt ügyeskedhettek az anyukák és
gyermekeik is. A Pici and the city márka baba- és gyermekruháit megálmodó
Schwertner Janka vezetésével a családok maguk készíthettek strapabíró ruhákat. Az alkalmi varrónőknek, szabók-

Lelkes felkészülés
a 100. szülinapra

Ókovács Szilveszter
az Eiffel Műhelyházról
tartott előadást

nak csak az anyagot kellett beszerezniük,
a szakmai segítséget a divattervező biztosította.
Sem Kapolcs, sem a Kőbánya Udvara
nem létezhet zene nélkül, ezért a szervezők különösen gazdag kínálatot állítottak
össze dallamokból. És nemcsak a koncertek terén. Naponta tartott előadást Hegyi
György szövegíró, aki meghívott vendégeivel egy-egy adott könnyűzenei korszakról mesélt. A program azonban interaktív volt, a közönség is bekapcsolódhatott,
a régi fotókról a nagy előadókat ismerhette fel, nagy slágerek címeit találhatta ki.
Az előadás sem volt a szokványos tanórai
fejtágító. A személyes emlékekkel, élményekkel ötvözött zenetörténeti óra komplex korrajzot adott, az ismert dalokat pedig külön zenekar játszotta.

A hivatal költője,
a költő hivatala

kat olvasott, mesélt neki. De a nagy elődöket sem hagyhatjuk ki a számításból.
Apró jelek és egy beszédes cím (Nyári
bájoló) elég bátorságot adnak, hogy rákérdezzünk: „Radnóti?”
– Radnóti Miklós tette rám a legnagyobb hatást. De Tóth Árpád, Áprily Lajos, Ady Endre és József Attila verseit is
különösen kedvelem – mondta az aljegyző, és elárulta: szerelmes verseire a legbüszkébb. Ennek tükrében le sem tagadhatja papírra is vetett ars poeticáját: „Romantikus
vagyok, egy szertelen, álmodozó szerelem”.
Az ízléses kötetben egymást követik a
hitről, szerelemről írt versek, külön fejezetet kapnak a tájleíró költemények. A százötven művet ízlelgetve megállapítható,
hogy letisztult líraisággal van dolgunk, és
– ha megengedhető egy kis szójáték – Károly az érzelmek Hegedűse. Ennek tükrében el is képzelhetjük az őt kevésbé ismerő kollégák meglepetését, amikor először
olvasták rímjeit. A harminc éve a hiva-

A legtöbb zenerajongónak a rocktöri
óra természetesen csak bemelegítés volt.
Este a zenekaroké volt a színpad. Olyan
együttesek léptek fel, amelyek Kőbányához kötődtek, így tagjaik vagy a kerületben élnek/éltek, vagy innen indult a pályájuk, akár a Kőbányai Zenei Stúdió növendékeként. Az előadók rengeteg stílust képviseltek a rocktól a blueson át a
soulig vagy az alternatív popig. Fellépett
többek között a Kék Nyúl, a saját angol
dalszövegeivel külföldön is ismert Jónás
Vera, az Ivan & The Parazol és a Lóci játszik, valamint a Hobo és Bandája telt házas koncertje sem hiányozhatott a programból.

„Születtem a sors tenyerén,
felhők ültek anyám ölén,
szerelmes, édes hópaplanok,
jövőmet jósló, cifra ártatlanok.
Utamba elúszó árokpartok,
elmaradt sorvadó holnapok,
karom kitárva repültem,
micsoda álmokat reméltem.”
(Sorsút – részlet)

talban, tizenöt esztendeje jelenlegi beosztásában
dolgozó poéta
ugyanis munkaidejében a
választásokat készíti elő, a külső és belső ellenőrzések szakmai felügyeletéért felel, illetve a
rendvédelmi szervekkel tart kapcsolatot. A komoly beosztás mellett szabadidejében viszont a legnagyobb szenvedéllyel
énekli meg a vágyat, a szerelmet, az esőt,
vagy a hétköznapi élet olyan ragyogó pillanatait, amelyek mellett a legtöbben szótlanul mennek el.
A kötet egyébként igazi kőbányai összefogás eredménye. A könyvtervet Buzás Kálmán helytörténész készítette, míg az egyedi illusztrációkat az aljegyző egyik kolléganője, Kardos Zsuzsanna rajzolta.

Augusztus végén és szeptember elején
is két nagyon ígéretes hangversenyre
látogathat Kőbánya komolyzene iránt
rajongó közössége. Az idén százéves
Kőbányai Szent László Kórus koncertsorozata keretében augusztus 24-én
16.30-tól Horváth Márton Levente orgonaművész és a Pasaréti Szent Antal Kórus hangversenyét hallhatják az érdeklődők a Szent László-templomban, míg
szeptember 7-én 16.30-tól Király Csaba
orgonaművész lép fel.
Eközben folyamatosan próbál a szep
tember 21-ei jubileumi előadásra a

Szent László Kórus is. Mint Somogyváry
Ákos karnagytól megtudtuk, az énekkar mögött sűrű nyár van, több fellépéssel. Sajnos májusban elhunyt Varsányi
István karnagy, aki 52 éven át vezette a
kórust. Az ő tiszteletére Mozart Requiemét játszották a templomi búcsúztatón, majd részt vettek a Szent László
Napokon is: az eseményzáró szentmisén Beliczay Gyula F-dúr miséjét adták
elő. Végül pedig megtisztelő meghívásnak tehettek eleget Galyatetőn: korábban az ottani Kodály-kápolna harmóniumának felújításáért jótékonysági kon-

Erkel szépunoka
a kórus élén
A Varsányi István örökébe lépett
karnagy, Somogyváry Ákos a nagy
előd súlyos betegsége miatt már december óta segíti a kórus munkáját. A szakember zenei berkekben országszerte elismertségnek örvend.
Somogyváry Ákos a Himnuszt megzenésítő Erkel Ferenc szépunokája, elnöke az Erkel Ferenc Társaságnak, s negyed százada kutatja a nemzeti imádság keletkezésének történetét. A KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) Tanácsadó Testületének vezetőjeként a magyar kórusmozgalom képviselőinek jelentős részével kitűnő kapcsolatot ápol.
certet szerveztek, s a hangszer
júliusi újrafelszentelésén, illetve
a Kodály Társaság tavaly elhunyt
egykori elnöke, Ittzés Mihály emléktábla-avatóján működtek közre a mester Missa Brevisének előadásával.
– A kórus nagyon lelkes, a szeptemberi nagy hangverseny próbáira harminc-negyvenen jönnek általában el, de biztos vagyok benne, hogy legalább félszázan
fognak énekelni majd a jeles eseményen – mondta Somogyváry Ákos. –
Varsányi István karnagy úr halála miatt azonban a zeneművek tervezett
sorrendjét megváltoztatjuk. Rossini és
Dvořak Stabat Materének tételei hallhatók majd a műsor első felében mintegy
mementóként; így is szeretnénk emlékezni apósomra. Az elmúlt évtizedek
repertoárját megidéző további szakrális műveket a második részben énekeljük, ezzel is érzékeltetve a folyamatosságra alapozott jövőbe tekintést.

Tehetségprogram
a Gesztenye oviban
Tavaly a Kőbányai Gesztenye Óvoda sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „A hazai és
határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatására, Mese, mese,
mátka” című programra.
Az óvoda a nyertes pályázatba a Mesekuckó gyermekeit vonta be, e műhelyének
célja a kicsik képzeletének, fantáziájának,
belső képalakításának fejlesztése a népmesék által szerzett meseélményen keresztül. A nyolcfős csoport heti egyszer, ös�szesen 30 alkalommal vett részt foglalkozáson. Itt népmesékkel ismerkedtek, amelyek fonalát összekötötték népi játékokkal,
népdalokkal, népzenével, találós kérdésekkel és kézműves alkotással. Két saját mese
született ebben az évben: egy a Mikulásról,

egy pedig a Gesztenye tündérről – a műveket a Kőbányai Hírek korábbi számaiban
is megjelentettük rajzokkal együtt.
A pályázat keretében külső programokon is részt vettek a kicsik, így ellátogattak a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteménybe, hogy a kerület emlékeivel ismerkedjenek, a Kőbányai Könyvtárban
pedig a könyvek iránti szeretetüket erősíthették. Fantáziájukat
tovább gazdagította a
Fővárosi Bábszínházban tett látogatás is, míg
az Állatkertben újabb élményeket szereztek.

7. KŐBÁNYAI

BLUES

HIRDETÉS

14:00 P.KabiNet15:30 mégegykör

17:00 PÓKA EGON EXPERIENCE

20:30 PIRAMIS-évek

.Č%1<$, +(*<3$5.

Révész Sándor - Závodi János

2019. 08. 17.

Fővédnök: D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere

SZOMBAT, 14:00-22:30

0īVRUYH]HWčL. Dézsi Zoltán

Kobányán újra szól a blues”
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Mesekuckós
foglalkozás

19:00 DEÁK BILL GYULA

FESZTIVÁL

Hegedűs Károly már
második kötetét adta ki
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Jubileumi hangversenyt ad a Szent László-templom kórusa

Egymást érték
a koncertek is

Hegedűs Károly aljegyzőnek újabb verseskötete jelent meg

Hegedűs Károly aljegyzőről sokáig a közvetlen munkatársai sem sejtették, hogy
nemcsak kollégának kitűnő, hanem irodalmárnak is. A közelmúltban jelent meg lírai verseskötete, a Papírra tördelt lélek, ami
nem is az első ilyen mű: két éve az Ölelő semmi előzte meg.
– Mindig rajongtam az irodalomért, de
csak három-négy éve írok a külvilágnak
is verseket. Korábban inkább a családnak
írtam. Aztán próbaképpen kiposztoltam
egyiket-másikat a közösségi oldalamra, és
úgy éreztem, sikerem van, miután több tucat barátom, ismerősöm biztatott hozzászólásokkal és lájkokkal – mondta Hegedűs
Károly, aki azóta is szinte napi rendszerességgel osztja meg műveit közönségével, de a
jelek szerint hivatásának tekinti, hogy a legnagyobb magyar költők munkásságát is felfedeztesse követőivel.
S honnan a hangulatok, képek ilyetén
megragadása? Megtudtuk, kisgyermekként
nagymamája volt nagy hatással rá, aki so-

MOZAIK
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A műsorváltozás
jogát fenntartjuk!

Ingyenes rendezvény!

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat I www.korosi.org
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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 Rece-fice Óvoda Darázs csoportjának kedvencét kaptuk meg, amelyet a gyerekek Farsang Judit óvodapedagógus vezetésével egy pályázatra írtak és illusztráltak.

Tóni és barátai
60 éve hunyt el Jávor Pál, aki Dániában akart filmes karriert befutni, de mivel Kőbányán leszállították érvénytelen jegye miatt a vonatról, így maradt Magyarországon.
A fő sorok érkezéséről szóló versét rejtik.

SZU
DO
KU

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

Mennyi a végeredmény?

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy kengurukölyök: Tóni.
Egy gyönyörű, verőfényes, napsütéses napon Tóni, a kis kenguru frissen,
jókedvűen elindult a strandra. Hamar
megérkezett. Nem kellett volna annyira
sietnie, mert amikor kipakolt a táskájából, akkor észrevette, hogy a naptej otthon maradt. A kengurukölyök nagyon jól
emlékezett arra, amit anyukája tanított
neki: „Nem szabad, sőt veszélyes naptej
nélkül strandolni! A bőrünket kímélni,
óvni kell; és erre a naptej tökéletesen alkalmas!”
Szerencsére ekkor meglátta a barátját, Jánoskát. Kedvelte őt, sokat játszottak nap mint nap. Rögtön odament hozzá, és üdvözölte. Ezután kért tőle naptejet. Igen ám, de a másik kengurukölyök
táskájában sem volt naptej. Elhatározták, hogy elmennek közös barátjukhoz,
Samuhoz, és kérnek majd tőle. Sajnos
hiába mentek hozzá, mert neki már elfogyott, hiszen minden alkalommal, amikor szükség volt rá, használta. Leültek,
tanakodtak, hogy most mit csináljanak.
Tóni azt javasolta, hogy menjenek el a
boltba, és vegyenek. Szaporán szedték a
lábukat, hogy gyorsan odaérjenek. Beléptek, udvariasan köszöntek. Rögtön
látták, hogy ebben a hatalmas üzletben
segítségre van szükségük. Tóni megkérdezte a közelben pakoló eladótól:

– Hol van olyan naptej, ami megvéd a
nap erős sugaraitól?
Az eladó azt válaszolta:
– Forduljatok a fogkrémeknél jobbra,
ott többfélét is találhattok!
Tóni azt választotta, amelyik a legeslegeslegjobban véd a nap káros sugaraitól, és ami a legolcsóbb. Kifizették a
pénztárnál, és együtt szaladtak vissza
a strandra.
Szerencsére gyorsan megérkeztek, lepakoltak, átöltöztek, és bekenték magukat naptejjel, és ebben segítettek egymásnak is. Az arcukat sem hagyták ki!
Elővették a labdájukat, és dobálták
egymásnak. Ez csak a bemelegítés volt,
mert sok jó labdajátékot ismertek. Legjobban az „aka-bakát” és a „körbelabdát”
szerették. Nagyokat kacagtak közben.
A „zsinórlabdázás” után felfújták az
úszógumikat és a matracukat, és irány
a víz!
Lezuhanyoztak, majd bementek a vízbe, úsztak, játszottak, tologatták a matracot, remekül mókáztak.
Amikor beesteledett, mindent összepakoltak, és elindultak haza.
Tóni elköszönt a barátaitól:
– Holnap is találkozzunk, napfürdőzzünk, labdázzunk, strandoljunk! Hozom
a naptejet is!
Itt a vége, fuss el véle, bújj a kormos kemencébe!

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.

„Pinke Panka Viola a nevem, 2019. március 7-én születtem. Nagyon szeretek gagyarászni és nevetgélni. Jó baba vagyok, de csak éjszaka alszom, viszont akkor sokat!”

IMPRESSZUM
Találd meg az
utat a mogyoróhoz!

Melyik alaprajz tartozik a bal oldali kockához?

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
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Interjú Rózsa Dávid golfjátékossal

Rózsa Dávid Kovács István olimpiai
bajnok ökölvívótól vette át tavaly
az Év golfozója díjat

Ütős játék
Háromszoros magyar bajnoki címe mellett már három nemzetközi versenyen is diadalmaskodott a golftehetség, aki néhány
éve még a Száva utcai iskola diákja volt.
– Hogyan került kapcsolatba a golffal? Miért éppen ezt a sportot választotta?
– 8 évvel ezelőtt, 13 évesen kezdtem
el, de ezzel párhuzamosan még futballoztam egy évig. Édesapám vitt le a
golfpályára, Tatára, mert az egyik üzleti partnere ott volt klubelnök. Először az tetszett meg, mint általában
minden gyereknek, hogy vezethettem a golfautót jogosítvány nélkül…
Később aztán lépésről lépésre vettem
egyre komolyabban az edzéseket, és
indultam korosztályos versenyeken.
– Melyik klubnál kezdte a golfozást, hol sportol most?
– A tatai Old Lake golfklubban kezdtem, később átigazoltam Alcsútdobozra
a Pannonia Golf & Country Clubba, ahol
jelenleg is golfozom. Ez a pálya, illetve
klub a legjobb Magyarországon.
– Milyen képességek, adottságok
szükségesek ahhoz, hogy valaki jó játékos legyen?
– Ezt nehéz röviden összefoglalni.
Nyilván a tehetség elengedhetetlen, de
erős vázizmok, jó mentális képesség is
szükségesek, ám ezek mind fejleszthetők. A gyakorláshoz fontos a monotonitástűrés, valamint sok edzés és sok verseny a rutinszerzés miatt. És még sorolhatnám... Amikor kezd az ember érettebb játékossá válni, akkor rájön, hogy a
filmeken látottakhoz képest a versenygolf egy nagyon összetett és nagyon izgalmas játék.

HIRDETÉS

– Mennyire összeegyeztethető a
napi élettel a golf versenyszerű űzése? Az ember nem szaladhat le a
szomszédos grundra golfozni egyet.
– Valóban. Amíg nem volt jogosítványom, addig főleg édesapám vitt edzésre, tehát a szülők számára is komoly elfoglaltsággal jár, hogy a gyerekeket eljuttassák a golfpályára. Ma már ez egyszerűbb. Egyetem után beülök az autóba, és
megyek edzeni a Pannoniára.
– Melyek a legkiemelkedőbb eredményei?
– Háromszoros magyar bajnok vagyok, és három opent, azaz három nemzetközi versenyt nyertem külföldön (Izrael, Ukrajna, Macedónia), illetve számos dobogós helyezésem is volt. Négyszer voltam az Év golfozója, kétszer juniorként, kétszer felnőttként. Képviseltem Magyarországot a 2017-es tajvani
universiadén. 143-szor voltam váloga-
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A Kőbányai Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezi
a kőbányaiak népszerű sportversenyét. A 2019. évi Kőbányai Senior
Tízkarikás Játékok versenyszámai a korábbi évek elemeinek megtartásával
kerültek összeállításra. A versenyen az 50. életévüket betöltött, kőbányai
lakcímmel rendelkező, illetve nem kőbányai lakcímű, de kőbányai civil szervezetek
tagjai vehetnek részt.

tott. Örülök, hogy ezt a sportágat választottam. Ez év tavaszán Spanyolországban ütöttem egy „hole in one”-t azaz egy
ütésből találtam a lyukba. Ez nagyon
ritka ütés. 153 méter volt a távolság.
– Mit tudunk a golf eredetéről, és
mik a fő szabályok?
– A golf Skóciából indult, az 1800-as
évek utolsó harmadából eredeztethető. A kezdetekkor skót juhászok a juhok
hazaterelésekor azt játszották, hogy a
megfordított pásztorbottal ki üti haza
kevesebb ütéssel a követ. Ez a játék finomodott az évek során, majd lett a 18
lyukon kialakított pálya – mert a skót
whisky, amiből minden lyuk befejezé-

sénél ittak, 18 hörpintésre fogyott el. Ez
volt a kezdet. Ma már persze csak a 18
lyuk maradt, amit minél kevesebb ütésből kell teljesíteni. Magyarországon voltak már golfpályák Trianon előtt, de úgy
alakult, hogy szinte mindegyik az elcsatolt területeken maradt. A 90-es évek
elején kezdtek újból pályák épülni, addig tiltott sportágnak minősült itthon.
– Milyen kapocs köti Kőbányához,
hogyan emlékszik vissza a Száva utcai iskolára?
– Az általános iskola első osztályától
kezdve a gimnáziumi érettségiig jártam
oda. Sokat segített az iskola a sportolásban. Hálás vagyok érte!

Két
századon
múlt Ajna
dobogós
helye

A verseny helyszíne:

Kocsis Sándor Sportközpont
(1107 Budapest, Bihari utca 23.)
A verseny időpontja:

2019. október 2. szerda
A versenykiírás és a nevezési lap az Önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu) letölthetők,
illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, Állomás utca 26.)
és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) és a Kocsis Sándor Sportközpontban
(1107 Budapest, Bihari utca 23.) szerezhetők be.

Az eredményhirdetés végén megtartott nyereménysorsoláson
a jelenlévő versenyzők között értékes nyereményeket sorsolunk ki!
Nevezési határidő:

2019. szeptember 13. 13:00 óra

Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

D
D. Ko
Kovács
ovács Róbert
Rób
bert Antal
Kőbánya polgármestere

A sportesemény
ingyenes!

Minden idők második legsikeresebb
vizes vb-je volt magyar szempontból
a dél-koreai Kvangdzsuban megrendezett világjáték, úszóink öt aranyérmet szereztek. Hosszú Katinka
200 méter és 400 méter vegyesben
világbajnok, Kapás Boglárka 200
méter pillangón, míg Rasovszky Kristóf az 5 kilométeres nyíltvízi számban nem talált legyőzőre. Milák Kristóf 200 méter pillangón óriási világcsúccsal a 23-szoros olimpiai bajnok
úszófenomén Michael Phelps tíz éve
felállított rekordját döntötte meg.

A magyar csapatot a KSC három
úszója is képviselte. A 17 éves Késely
Ajna 400 méter gyorson mindössze
két századdal maradt le a dobogóról,
de így is országos csúcsot úszott. Ajnának 800 méter gyorson nem sikerült a döntőbe jutás, 1500 méter
gyorson és a 4 x 200-as gyorsváltóban pedig a hatodik helyen végzett.
Telegdy Ádám 200 háton lett hetedik, míg a 4x100-as vegyesváltó tagjaként Horváth Dávid a 12. helyen
végzett a csapattal, ezzel megcsípve az olimpiai kvótát is.

Érmek a vívóktól

Negyedik legsikeresebbként zárta a magyar válogatott a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságot. Aranyérmet szerzett a párbajtőröző Siklósi
Gergely, míg másodikként végzett kardban Szatmári András, illetve a Szatmári

András, Szilágyi Áron, Gémesi Csanád,
Decsi Tamás összeállítású csapat. A hazai rendezésű vb-n a Törekvés két tőrözője is elindult: Dósa Dániel a 23., míg
Mátyás Bálint az 55. lett egyéniben, csapatban a 15. helyet szerezték meg.

