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Tiltaná a szesz árusítását
a testület a trafikoknak

Az ötéves önkormányzati ciklus utolsó ülését tartotta a városi
testület. A képviselők számos támogatásról döntöttek, de többek között arról is határozatot hoztak, hogy arra kérik a parlamentet: törvénymódosítással tiltsa meg a trafikoknak az alko2. oldal
holárusítást.

Számos
fejlesztés
készült el
a nyáron

A Kőrösi elé
költözött a
termelői piac

Augusztus 2-a óta nem a Kőrösi Csoma sétányon, hanem az
eredeti helytől alig 150 méterre
fekvő művelődési központ előtt
működik a Napsugár Termelői
Piac.
9. oldal

Megnyitott a
Helytörténeti
Gyűjtemény
A Füzér utca 32. alatt megnyitott Helytörténeti Gyűjtemény
egyedi anyagával a múlt titkaira
szomjazó kutatókat is
várja.
10. oldal

Tovább épül
Kőbánya
Csúcsra járt Kőbánya fejlesztése a nyári hónapokban. Rengeteg beruházás készült el az őszre, vagy került karnyújtásnyira a befejezése. Az óvodafelújítások,
játszótérépítések mellett több lakótelepen utak újultak meg, parkolók épültek.
Elkészült a Harmat Általános Iskola kosárlabdacsarnoka, hosszú évek után jelzőlámpás gyalogátkelőt kapott a Gyakorló utcai lakótelep, és az Újhegyi
sétány építése is finisébe ért.
4–5. oldal

Csárdáskirálynővel
köszöntjük az időseket
Hagyományt teremtett a Kőbányai Önkormányzat azzal, hogy az idősek világnapja alkalmából
ingyenes előadásra hívja a kerület nyugdíjasait a Budapesti Operettszínházba. Idén Kálmán
Imre legtöbbet játszott darabját, a Csárdáskirálynőt láthatják a vendégek.
7. oldal

Újra szólt a magyar
blues

Rendvédelem

az Óhegy parkban
Mintegy ötezer érdeklődőt vonzott augusztus utolsó napján a XII. Kőbányai Rendvédelmi Nap. Az Óhegy
parkban megtartott rendezvényen hagyományőrzők,
bemutatók szórakoztatták a látogatókat, akik a testületek munkájával is megismerkedhettek.
8. oldal

Hetedszer szervezte meg a kerület a Kőbányai Blues Fesztivált az Óhegy parkban. A fergeteges estén a közönség olyan
előadókat hallhatott,
mint Póka Egon, Deák
Bill Gyula vagy a Piramisból jól ismert Révész Sándor és Závodi János. 12–13. oldal

Támogatás sporttehetségeknek

16. oldal
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Rezsitámogatás a nyugdíjasoknak

100 millió forint Kertvárosnak a Continentaltól

Utolsó ülés
a városházán
Az ötéves periódus zárótanácskozásán a képviselők újból kezdeményezték a trafiktörvény szigorítását a köztéri alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében.

Ünnepélyes eseménnyel kezdődött az ötéves önkormányzati ciklus utolsó ülése. D. Kovács Róbert Antal polgármester a város és a képviselő-testület nevében Tomka Péter
tűzoltó hadnagyot köszöntötte.
A X. kerületi hivatásos tűzoltóparancsnokság rajparancsnokát egy mentésben tanúsított
bátor helytállásáért augusztus
20-án Áder János államfő Bátorság Érdemjellel tüntette ki.
Mint a napirend előtti beszámolóból kiderült, a kertvárosi telephelyű Continental 100
millió forintot utalt át az önkormányzatnak. Ez az a támogatás, amit beruházásaiért cserébe ajánlott fel Kertvárosnak a
járműipari cég településfejlesz-

tésre. A helyiek már el is döntötték, mire fordítanák az ös�szeget – térfigyelő kamerák telepítése, járdafelújítás –, a technikai változás csak annyi, hogy
a cég elállt attól, hogy maga legyen a munkák kivitelezője, így
csak a forrást utalta át, a beruházásokat az önkormányzat valósítja meg.
A képviselők ismét határozatot hoztak a nemzeti dohányboltok működésének szigorúbb szabályozásáért. Tavaly
októberben a testület már kérte az országgyűlést, hogy a trafikok alkoholforgalmazásának
kérdésében a helyi önkormányzatok dönthessenek. Ennek oka,
hogy egyre több lakossági panasz érkezik az üzletek előtti

alkoholfogyasztás miatt. A trafikok kocsmajelleget kezdtek
ölteni, ami szemeteléssel, közegészségügyi problémákkal és
rendzavarással jár együtt. Kocsis Máté országg yűlési képviselő ugyan nyújtott be ennek
kapcsán módosító javaslatot,
de a tervezett szigorítás nem
elegendő a kőbányai tapasztalatok szerint. A tiltás ugyanis csak az éjszakai alkoholárusításra terjedne ki, de nappal is
sok a probléma, ezért a testület a parlamenttől azt kéri: tiltsa meg a trafikoknak az alkoholárusítást.
A képviselők komoly támogatásokról is szavaztak. A mostani tanév első felében a Kőbánya számít Rád ösztöndíjat
19-19 szociálisan rászoruló, jó
tanuló általános és középiskolás kapja. A kisebbek havi 5, a
nagyobbak havi 10 ezer forint-

Gratuláció
és köszönet
Tomka
Péternek

ra számíthatnak öt hónapon
át. Közel egymillió forint jut
a szeptember 21-én a BajcsyZsilinszky Kórház és Rendelőintézetben tartandó egészségnap költségeinek fedezésére is.
A szűrővizsgálatok célja a kőbányaiak egészségének megóvása, akár a betegségek megelőzésével, akár korai felismerésével.
A testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a Harmat
utca 22. szám alatt társasházfejlesztést végző telektulajdonossal 100 millió forint értékű településrendezési fejlesztést kössön, vagyis a beruházó (akárcsak a fent említett
Continental) ekkora összeggel

Kenyéráldás

fejlessze pluszban Kőbányát.
A képviselők azt is megszavazták, hogy a lakóépületek fejlesztését célzó beruházásokhoz
több mint kétszáz sikeresen pályázó lakóközösség Kőbányától
közel félmilliárd forint támogatást kapjon. Ezzel az önerőt
is figyelembe véve 1,8 milliárd
forint értékben újulnak meg lakóépületek, otthonok.
Az ülés végén búcsúra is sor
került. „Mindennek rendelt
ideje van az ég alatt”, búcsúzott a Prédikátorok könyvéből
vett idézettel társaitól dr. Fejér Tibor, aki 2006 óta volt képviselő, s a mostani választáson
már nem indul újra posztjáért.
A Zsivaj utcai rendelő közkedvelt háziorvosához hasonlóan
Varga István képviselő is elköszönt a városi tanácstól, ő szintén 13 éven át dolgozott Kőbányáért a testületben.

A rendőrök Magyarországra hozták Cs. Dánielt, akit
azzal gyanúsítanak, hogy
július végén megölte volt
barátnőjét. A 23 éves férfi nemzetközi elfogatóparancs alapján került rendőrkézre Frankfurtban. Az áldozat kollégáinak elárulta,
hogy fél az őt szerelmével
üldöző férfitől, s halála előtt
azt kérte, ha egy nap nem
menne dolgozni, keressék
otthon. Ismerősei így találtak rá vérbe fagyva.

Gyerekeket
mentettek
Az ünneplők együtt
fogyasztották az új
kenyeret
Péter (a Kőbányai Evangélikus Egyházközség lelkésze)
szóltak Szent István munkásságáról, a kenyér fontosságáról, valamint az Isten, a haza
és a család jelentőségéről.

Megújult a kobanya.hu

Átláthatóbb, modernebb és színesebb
lett a Kőbányai Önkormányzat honlapja, a kobanya.hu. Az internetes oldalon továbbra is jól látható helyen
találhatóak az ügyintézéssel vagy a
város működésével kapcsolatos anyagok, de nagyobb hangsúlyt kaptak a
kerület életével kapcsolatos friss hírek, közlemények, illetve a város fejlődését, változását bemutató kiadványok is hosszú évekre visszamenőleg

A háromezer forintos bónokat
2020. március végéig a földgázés villamosenergia-szolgáltatás kiegyenlítéséhez lehet felhasználni, de a névérték feletti összeg fizetése csak készpénzben történhet. Az utalvány
nem névre szól, így családon
belül átruházható, ha a csekk a

nyugdíjas nevére érkezik, de ő a
gyermekeinél lakik.
Továbbá egyszeri 54 ezer forintot kap az a 99 ezer közfoglalkoztatott is, akik január 1-e
és július 31-e között legalább három hónapig közfoglalkoztatotti jogviszonyban álltak, és a jogviszony augusztus elsején is élt.

Harmincéves
a Continental
Varga Mihály
és D. Kovács
Róbert Antal is
meghívott volt

Hírek
Hazahozták
a gyanúsítottat

Felléptek a Pódium
Színház művészei is

hiánya viszont
zsarnokká.
Ezt követő en a kőbányai
történelmi keresztény egyházak képviselői, így Cseh Zoltán (a Kőbányai Szent György-plébánia
lelkipásztora), dr. SzilágyiSándor Gabriella (a Kőbányai Református Egyházközség lelkésze) és Benkóc zy

Szeptemberben kilencezer forintnyi rezsiutalványt kapnak
postán az öregségi nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt azzal indokolta, hogy a várakozásnál jobban
teljesít a magyar gazdaság.

Kétezer dolgozója van a kőbányai üzemnek

Szeretetre
támaszkodni
mindenben
A hagyo mány szerint a Magyar Oltárnál tartotta meg
Szent Istvá n N a p ját a Kőbányai Önkormányzat augusztus 20-án.
A verőfé nyes nyári i d ő b e n
több mint
százan
gyűltek
össze, hogy
az államalapító királyra emlékezzenek.
Ünnepi beszédében D. Kovács Róbert Antal polgárm e ste r Sze nt I stvá n ki rály értékrendjét méltatta,
amelyben a hit, a remény
és a szeretet jelent meg.
E hármasságból szent uralkodónk a szeretetet tartotta a legfontosabbnak, mert
mint azt Intelmeiben fiának
is tanította: a szeretet királ�lyá teszi a vezetőt, a szeretet
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letölthetők. A kezdőlapról egy kattintással érhetők el a közszolgáltatással,
városi cégekkel, kőbányai civil szervezetekkel kapcsolatos ismertetők,
valamint a kerület életéről tudósító
médiumok adásai, lapszámai.
A megújult oldalra már csak azért
is megéri ellátogatni, mert lélegzetelállító videó fogadja az internetezőket.
A két és fél perces drónfelvétel olykor 50-100, vagy akár több száz mé-

Az ünneplők a Pódium
Színház művészeinek zenés
műsorát is hallhatták, végezetül pedig sor került a lelkipásztorok által megáldott új
kenyér megszegésére is.

ter magasságból mutatja be a kerület
nevezetességeit. Madártávlatból láthatjuk a városközpontot, az Újhegyi
sétányt, a Mély-tó környékét vagy az
Óhegy parkot. Lassan, szinte tégláról téglára vizsgálhatjuk meg emelkedés közben a Szent László-templom tornyát, de a légi felvételnek köszönhetően a templom mennyezetének boltívei is karnyújtásnyi közelségbe kerülnek.

Három gyereket kellett kórházba szállítani egy kőbányai lakástűz miatt. Az
édesanya vásárolni ment,
így magukra hagyta a 7, 4
és 2 éves fiút, de a lakásban tűz ütött ki. A két nagyobb gyereket egy rokon
mentette ki, a legkisebbet
már csak a tűzoltók tudták
kihozni a lakásból. A 2 éves
fiú súlyos légúti sérüléseket
szenvedett, de már túl van
az életveszélyen.
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Eredményekben gazdag nyarat zártunk,
kerületünk töretlen fejlesztését tovább
folytattuk az elmúlt időszakban is, ami
Kőbánya számos részén meglátszik.
Hamarosan elkészülünk a legnagyobb
lakótelepünk főutcájának újjávarázsolásával, az Újhegyi sétány felújításának
harmadik és egyben befejező szakaszával.
Parkolóépítéseinkkel az itt élők mindennapjait szeretnénk komfortosabbá, kényelmesebbé tenni, csakúgy,
mint a lakótelepek belső útjainak felújításával és a járdák újjáépítésével. Az Óhegy parkban épített két új játszótér elkészülése után újabb négy játszóteret újítunk meg kormányzati támogatással, de a gyerekek számára teremtettünk modern és korszerű körülményeket a Gyöngyike Bölcsődében, a Gesztenye
Óvodában és a Harmat Általános Iskolában elkészült fejlesztésekkel is.
Rendkívül fontos beruházások ezek, de a megszépülő közterek és az újonnan épülő létesítmények mellett fontos, hogy az
egyre kényelmesebb városban ne csak élni akarjuk mindennapjainkat, hanem megélni is annak mindennapjait. Így az is
fontos, hogy legyenek ünnepeink, közös programjaink, amelyek révén közelebb kerülhetünk egymáshoz, megismerve egymás örömét, gondját, problémáját. Éppen ezért öröm számomra, hogy egyre többen és többen jönnek el kerületünk rendezvényeire. A 7. Kőbányai Blues Fesztiválon újra megtöltöttük az
Óhegy parkot, és szép számmal emlékeztünk augusztus 20-án
államalapító királyunkra. Augusztus utolsó napján ismét több
ezren tartottak velünk a rendvédelmi napon. Mindez mutatja,
hogy közösségünk erős, érdeklődő és összetartó.
Az ősz is hagyományosan bővelkedik kőbányai programokban, ezúton is hívom Önöket, találkozzunk szeptember 14-én
a Népligetben az örökbefogadott állatok napján, a Kőrösiben a
vegetáriánus fesztiválon és szeptember 28-án a 15 állomásos
helyismereti túrán. Szeptember 29-én rendezzük az idei idősek
világnapját hagyományosan a Budapesti Operettszínházban.
Az ajándék előadásra szóló ingyenes jegyek a Kőrösiben igényelhetők. Szeretettel várom Önöket, ahogy a Kőbányai Senior Tízkarikás Játékok idei versenyére is, amelyet most is a Kocsis Sándor Sportközpontban tartunk október 2-án.
Kellemes szeptemberi napokat kívánok!

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

A tortát Varga Mihály
(balra) és a cég két
vezetője, dr. Keszte
Róbert (középen) és
Sami Krimi vágták fel

Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a német
óriáscég kőbányai üzeme
tudásközponttá vált.
Augusztus 30-án ünnepelte
fennállásának 30. évfordulóját a Continental német technológiai vállalat Napmátka
utcai gyára. A három évtizede alapított üzem ma már
kétezer dolgozónak ad munkát, s a magyar gazdaságban
betöltött szerepét jól tükrözi,
hogy a jubileumi születésnapra nemcsak Kőbánya vezetése, de Varga Mihály pénzügyminiszter is ellátogatott.
Az eseményen dr. Keszte
Róbert, a Continental Auto
motive Hungary Kft. budapesti ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a Magyarországon hét gyárral, egy gumiabroncs-kereskedelmi képviselettel, egy logisztikai központtal, valamint egy mesterségesintelligencia-fejlesztő központtal jelen lévő cég
2013 óta a kormány stratégiai partnere. Az együttműködéséért azonban köszönetet mondott Kőbányának is, s
kiemelte: a Continental a város vezetésével az elmúlt két
évben sokat dolgozott azon,
hogy a működéssel járó környezeti hatásokat minima-

lizálják. Ennek érdekében a
vállalat legutóbb százmilliós
fejlesztési támogatást fizetett
a kerületnek.
– A lehetőségeket nem készen kapjuk, hanem megteremtjük magunknak, ez pedig többszörösen igaz a Continentalra – mondta köszöntőbeszédében Varga Mihály.
A pénzüg y miniszter szerint a német cégek nagyban
hozzájárultak a magyar gazdaság megerősödéséhez, s a
Continental egy olyan vállalat, amely világviszonylatban
is élen jár az új technológiák
kialakításában, a kutatás-fejlesztésben. Ezek pedig azok a
területek, amelyek a magyar
gazdaság fejlődésének újabb
lökést adhatnak a jövőben.
A születésnapon az újszerű megoldásokat bizonyítandó a tortát egy önjáró és önvezető robot szállította le a
miniszternek és a cégvezetőknek, hogy felvághassák
azt. Ezt követően a vendégek
a kiállítórészen tekinthették
meg azokat a járművek számára készült vezérlőegységeket, meghajtó rendszereket,
vagy éppen kijelzőket, amelyek a magyar gyárból jutnak
el szerte a világba a legmeghatározóbb autómárkák ös�szeszerelő üzemeibe.

Iskolakezdés ünnepi
tanévnyitóval

dr. Varjúné dr. Fekete Ildikó
köszöntötte kollégáit
Idén szeptemberben a KeletPesti Tankerületi Központ ös�szesen 15 kőbányai köznevelési intézményében 6327 diák
kezdte meg a tanulást, hangzott el az intézményvezetőknek szervezett évnyitón a
Kroó György zeneiskolában.
A rendezvényen D. Kovács
Róbert Antal kollégaként köszönthette a vendégeket, hiszen a polgármester a Bem
József Általános Iskola egykori igazgatójaként maga is
szakmabeli. Ezt követően dr.
Varjúné dr. Fekete Ildikó tankerületi igazgató számolt be
arról, hogy az elmúlt évben
a Kőbányát és a XVII. kerületet magába foglaló Kelet-Pes-

ti Tankerületi
Központ intézményei összesen százmillió forintos nagyságrendben nyertek pályázatokon, és hasonló értékben történtek az iskolákban
beruházások és karbantartási munkálatok. Emlékeztetett rá, hogy a tavalyi tanév
középpontjában az élménypedagógia állt, idén pedig a
szakemberek a fenntarthatóság kérdését választották.
– Az elkövetkező éveinket
a fenntarthatóság határozza
meg, és az iskoláknak kiemelt
feladatuk, hogy a gyerekeket
megismertessék ezzel a kérdéssel. Hiszen rajtunk múlik,
hogyan neveljük a ma fiatalja-

it a jövő felelősségteljes nemzedékévé – mondta a tankerületi igazgató, aki ezt követően személyesen gratulált a
közelmúltban kinevezett intézményvezetőknek.
Az eseményen elhangzott
az is, hogy idén szeptember
elejétől már kötelező az iskolákban a KRÉTA mobilalkalmazás. Ez az internetes lehetőség a szülőknek is hasznos segítséget nyújt, ugyanis a felhasználók megtekinthetik a diákok órarendjét,
házi feladatait, osztályzatait és mulasztásait, vagy elérhetik az e-ügyintézést és az
üzeneteket.
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A nyár folyamán is gőzerővel zajlott a város fejlesztése

Folytatódik Kőbánya megújítása
Célegyenesben
az Újhegyi sétány

Hiába a hosszú, forró nyár, Kőbánya az idei vakáció alatt sem pihent. A városban a leg
melegebb hónapokban is folyt a munka, aminek eredményeként rengeteg beruházás
készült el vagy került karnyújtásnyira a befejezéshez. Belső utak, járdák rekonstruk
ciója történt meg, illetve Újhegyen és a Bajcsy Kórháznál több mint kétszáz parkoló lé
tesült vagy készül el a napokban. Befejeződött négy játszótér és a Gyöngyike óvoda fel
újítása, a Harmat Általános Iskola sportcsarnokának építése, és az Újhegyi sétány re
konstrukciója is finisébe ért.

Megújult utak, parkolók
és járdák városszerte

A nyár talán legnagyobb eredményeit a lakótelepi belső utak,
parkolók és járdák megújításával sikerült elérni. Ennek oka az
is, hogy az elmúlt években több
helyszínen indult meg a burkolatfelújítás, s ezek egyszerre közelednek a befejezéshez.
Nagyszabású munka folyt a
Farkasalma és a Medveszőlő
utca környékén, ami gyakorlatilag a Noszlopy utca, Petrőczi
utca, Kada utca és Száraz utca
által határolt területen belüli útpályák, járdák és parkolók megújtását, illetve kisebb számú parkoló létrehozását jelentette. Ös�szesen több mint 1,3 kilométeren 6300 négyzetméter útpálya
rekonstrukciója valósult meg, de
1150 négyzetméter gyephézagos
parkoló felújítása mellett több
mint ezer négyzetméter új térkőburkolat is megépült, s további 2000 négyzetméter járda szintén új burkolatot kap.
A 2018-ban megkezdett Gyakorló utcai belső utak rekonstrukciós programja nyáron lé-

pett a második szakaszába, és
idén a Hatház utca és Erdősi
utca útjait, parkolóit, a Gépmadár utca 10–20. szám előtti területet, valamint a Gépmadár utca
9–13. óvoda felőli oldalát újította meg az önkormányzat. Ez ös�szesen 9000 négyzetméter burkolat (amiből 2000 négyzetméter járda), azon belül
286 parkolóhely rendbehozását jelenti. Szintén a második ütem zárult le a Lavotta lakótelep belső útjai
nak felújításában, amelynek keretében 173 darab
parkolóhely felülete s ös�szesen 6000 négyzetméter
burkolat újult meg.
Új parkolóhelyek építésé
ben az Újhegyi lakótelepen történt a legnagyobb
előrelépés, ahol összesen
139 autónak létesült férőhely. Így az Agyagfejtő utca
6–12. előtt (31 hely), a Szőlővirág utcában (54 hely), a
Tóvirág utcában (14 hely),
a Mélytó utca Tavas utcai

oldalán (21 hely) és a Pára utcában (19 hely). Szintén enyhülnek a parkolási nehézségek
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
az épülő Rendelőintézet környezetében, ahol összesen 72 új
parkolóhely létesül legkésőbb a
hónap végéig.

A felújítást követően a
Farkasalma és a Medveszőlő
utcánál minőségi és esztétikus
parkoló fogadja az autósokat

Nehéz volt eldönteni, hogy az
Újhegyi sétány melyik részén
volt nagyobb a forgalom au
gusztusban: a már elkészült
két szakaszon (északi és kö
zépső), vagy pedig a még javá
ban épülő délin. Mert míg a fel
újított részeket gyalogosok és
korzózó újhegyiek lepték el,
addig a másik oldalon munká
sok tucatjai sürgölődtek.
A sétányrekonstrukció III.
üteme a múlt hónapban lé
pett a talán leglátványosabb
fázisába. A lépcsők és a tám
fal gyakorlatilag elkészültek,
a kertészek pedig már végez
tek a Széchenyi iskola előt
ti területek beültetésével. Állt
a sétány déli végét lezáró fel
hőgyár, ami az északi végpont
páraoszlopának ikertestvé
re. A Bányató utcától a Sütö
de utcáig szinte percről perc
re növekedett a lekövezett sza
kasz hossza, s az építkezéssel
együtt járó bölcsődei rekonst
rukció – a kerítés megújítása –
szintén a terveknek megfele
lően haladt, az utcabútorok be
építésre vártak. Láthatóan nem
lesz baj a hónap végére terve
zett átadással sem.
Az Újhegyi sétány teljes körű
rekonstrukciója 2016-ban kez

Nemcsak
megújul, ki is
zöldül a sétány
dődött, a munkálatokhoz a fő
városi önkormányzat jelentős
forrással járult hozzá a TÉR_
KÖZ városrehabilitációs pá
lyázati keret terhére. A teljes
beruházás a közterületek aka
dálymentesítését, a közössé
gi és játszóterek korszerűsíté
sét, illetve a zöldfelületek au

tomata öntözőrendszerének
kiépítését szintén magába
foglalja. Az első ütemben a sé
tány szíve, a Bányató és a Har
mat utca közötti rész újult meg
2016-ban, míg idén tavasszal a
Harmat és a Mádi utca határol
ta szakaszt vehették birtokba
az újhegyiek.

Intézményi
fejlesztések

Elkészült a Darazsak legújabb csarnoka
Lámpás gyalogátkelő
a Gyakorló lakótelepen
A kerület új ékszerdoboza lesz a
Harmat Általános Iskolában a napokban elkészült tornacsarnok.
A létesítmény az önkormányzat
és a Kőbányai Diákok Sportegyesülete együttműködésében épülhetett fel, s kettős funkciót lát el.
Egyrészt délelőtt az iskolai oktatást szolgálja, délutánonként és
hétvégenként pedig (akárcsak a
Kada utcai létesítményt) a Kőbányai Darazsak kosárlabdázói
használják edzésekre, illetve versenyeik, rendezvényeik lebonyolítására.
A csarnok építése 2017 novemberében indult, de az előkészítő munkák jóval régebbre nyúl-

nak vissza, tudtuk meg Hajdu Pétertől, a Zsíros Tibor Kosárlabda
Akadémia elnökétől. Évekkel korábban megtörtént ugyanis a kőbányai iskolák tornatermeinek
felmérése, s mint kiderült: a kapacitás nem elegendő – az akkor
még nem mindennapos – testnevelésórák megtartásához.
Még 2010 előtt a gyors megoldásra olyan ötlet is született,
hogy nagy méretű sátorral oldja
meg a kerület a sportfejlesztést,
ezt azonban – elsősorban Révész
Máriusz véleménye alapján – az
akkori képviselő-testület elvetette, helyette hagyományos építésű
csarnok-beruházást támogatott.

Erre akkor még
nem volt esély, de
2011-ben már kézenfekvő lehetőség
volt, hogy a létesítmény elkészültéhez az egyesület
tao-támogatást vegyen igénybe. Ennek lényege, hogy
az önkormányzat
állta a költségek 30
százalékos önrészét, a többi fedezete pedig az a társasági adó volt,
amelyet a cégek a törvény szerint
sportcélokra ajánlhattak fel.
Az egyébként 600 négyzet-

méteres csarnokban a kosárlabdapálya méretű küzdőtér mellett
helyet kapott négy, egyenként 15
fős öltöző, egy mozgássérült-öltö-

ző, két edzői öltöző, továbbá szertár, gondnoki szoba, valamint egy
közösségi szoba, ahol akár tanulhatnak is a gyerekek.

Míg júliusban a kőbányai családok két új játszóteret vehettek birtokba az Óhegy parkban, addig a
múlt hónap végére újabb négy
gyermekbirodalom rekonstrukciója történt meg. Sokan csodálkoztak, hogy a játszótereket miért
éppen a vakáció kellős közepén
szállták meg a munkások. Nos,
ennek oka az volt, hogy a beruházás költségeihez a Belügyminisztérium jelentősen hozzájárult, s
ha a kerület ki akarta használni
a bőkezű állami segítséget, úgy
gyors cselekvésre volt szükség.

A program fő nyertese a Gyakorló utcai lakótelep, ahol két kis
park is „nagygenerálon” esett át. A
Gyakorló utcai téren új fészekhinta és páros hinta, kéttornyú mászókavár, akadálypálya és babaházas homokozó létesült, de nagyobb lett a teljes terület, ami új
kerítést is kapott. A Gépmadár utcában pedig picurka mászóka, homokozó, kötélhíd, forgó fészek és
a tiniknek is izgalmas Performer
Dome mászóvár épült. A Harmat
u. 34–40. mögötti új téren pingpongasztal, hat kültéri fitneszesz-

köz és új hajóhomokozó létesült
gumiszegéllyel, míg a Pongrácz
út 9. szám alatt a térkőburkolatot
cserjefelület váltja, a kínálat három rugós játékkal és homokozós
babaházzal bővül. Ez utóbbi két
helyszínen napvitorla is létesült.
A két Gyakorló lakótelepi helyszínen még lesznek munkálatok,
mivel a gyepszőnyeg leterítését a
hőség nem tette lehetővé, hiszen a
felület a kánikulában kiégett volna. A Harmat utcai játszótéren is
a hűvösebb időben készül el a gyepesítés.

Gyöngyike is megújult

Állami segítséggel négy játszótér épült át
Elkészült és immár működik
a Gyakorló utcában a lakóte
lep első lámpás gyalogátkelő
helye. Az önkormányzat ides
tova kilenc éven át küzdött
azért, hogy a Fővárosi Önkor
mányzat kezelésében lévő tö
megközlekedési útvonalon a
szakhatóságok engedélyez
zék a megoldást.
Bár a Keleti Károly Közgaz
dasági Szakgimnáziummal

szemben már évtizedek
kel ezelőtt is volt gyalog
átkelő, az egyre növekvő
forgalom miatt szükség lett
a diákok, tanárok és más gya
logosok lámpás védelmére.
A szaporodó panaszok ugyan
is arról szóltak, hogy a főként
nem környékbeli autósok
gyorsabban hajtanak a meg
engedettnél, valamint nem
adnak elsőbbséget a felfes
tett átkelőn átmenni szándé
kozóknak. Most viszont a lám
pa az átkelő gyalogosok érke

zésére immár pirosat mutat
az autósoknak, akik így kény
telenek lesznek mindenkép
pen megállni. Ám a nagy siet
ségnek akkor sem lesz értel
me, ha éppen senki nem akar
átkelni az úttesten, mert ha a
jármű a megengedett sebes
ségnél gyorsabban érkezik,
a jelzés akkor is pirosra vált.
A berendezés egyébként a
vakok és gyengénlátók részé
re hangjelzést ad, ha ők ezt a
funkciót a náluk lévő eszköz
zel aktiválják.

Modern
környezet
a Harmat utcai
játszótéren

Az új nevelési évben megszépült
és korszerűsített
intézmény t vehettek birtokba
a Gyöngyike ovi
és bölcsi gyermekei és dolgozói.
Az óvodával, bölcsődével, a Gyermekek Átmeneti Otthonával és
az idősek klubjával közös tömb
összes homlokzata megújul
a következő hónapokban ; augusztus végére az óvodai és bölcsődei rész szigetelésével, vakolásával, valamint az ovi tetejének és pincéjének szigetelésével és az utóbbi átszellőztetésével végeztek a kivitelezők.
Ezen felül a bölcsőde udvarát
is felújította az önkormányzat,

aminek keretében korszerűbb
gumiszőnyeget és új játékokat
is kapott a terület. Korábban
egyébként az óvoda játszótere esett át teljes körű rekonstrukción.
Nagy munka folyt a nyáron a
Maglódi úti Gesztenye Óvodában is, ahol a szünidőről vis�szatérő gyerekeket új játszóudvar fogadta.
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Köztiszteletben álló kőbányai lakosok és a kerületért dolgozó polgárok véleményét kérdeztük arról, hogyan értékelik Kőbánya fejlődését, milyen változások történtek a
városban az elmúlt években, évtizedekben.

Fodor Lajos

nyugállományú vezérezredes, a honvéd vezérkar egykori főnöke
„56 éve vagyok kőbányai, és bár a katonai szolgálat tucatnyi alkalommal szólított vidékre vagy külföldre, mindig visszatértünk a feleségemmel. Óhegy a mi Rózsadombunk,
hála a gyönyörű parknak. Elégedett vagyok a városvezetés munkájával, fontosnak tartom, hogy folyamatos a kerület szépítése. Nagy eredmény, hogy eltűnt a Liget téri beton szolgáltatóház, és idén zöld terület épült a helyén.”

Bognár Ferencné

Kőbánya Kiváló Közös Képviselője,
a KŐIKÉP Bt. ügyvezetője
„Az Újhegyi lakótelepen 16 társasházat kezelünk. A
közösképviselő-társam, Fábián Ferenc nevében is
mondhatom, a kerület ezen része szépen fejlődik.
Bármit kérünk a környék érdekében az önkormányzat dolgozóitól vagy a városvezetőktől,
ők mindig segítőkészek. Sokat jelent, hogy
megújult az Újhegyi sétány; a társasházak
felújítására és a lépcsőházi kamerák telepítésére kiírt pályázatok nagy segítséget jelentenek a lakóközösségeknek. Ezt a stratégiát kell
továbbvinni.”

Póka Egon

Kőbánya díszpolgára, basszusgitáros, zeneszerző,
a Kőbányai Zenei Stúdió alapító igazgatója
„A családom egy évszázada kötődik Kőbányához.
Már a nagyapám is itt élt, én pedig nemcsak a Pongrác-telepen nőttem fel, de 23 éve helyileg is itt dolgozom. Az elmúlt években soha nem látott fejlődés
indult meg
a városban,
mert a kerület vezetése láthatóan nagyon a
szívén viseli Kőbánya
sorsát. A zeneiskolával,
ami egyedülá l ló i ntézmény az országban, én
is szeretnék
hozzájárulni Kőbánya
egyre pozitívabb képéhez.”

Király Ildikó

a Kőbányai Gépmadár Óvoda
intézményvezetője
„Hosszú évek óta dolgozom Kőbányán, ez alatt megtapasztalhattam, hogy a jelenlegi városvezetésnek köszönhetően a kerület a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő része lett. Azért szeretek itt dolgozni, mert biztosítottak a színvonalas munkavégzés feltételei. A szülőknek nem otthonról kell papír zsebkendőt, fogkrémet vagy a gyümölcsöt hozni, az önkormányzat támogatásának hála, míg a kerület a munkaerő megtartása érdekében az óvodai pedagógusokat külön pótlékban
részesíti.”

Maróth Miklós

orientalista, akadémikus,
Kőbánya Szent László-díjasa
„A korábbi időkhöz képest – amikor Kőbánya még földrajzilag külön állt Pesttől, és őrizte ennek jegyeit – mára a legnagyobb változás, hogy fizikailag is összenőtt a
várossal. A falusias városközpont
megújult, a közlekedés részben új
nyomvonalon, magas házak között
folyik. Sajnos a régi meghitt
helyek egyike-másika
eltűnt. Mindez azonban számomra kevésbé jelentős változásnak látszik
a h hoz képest ,
hogy (távolról
szerzett) benyomásaim szerint
a kerület iskoláinak színvonala sokat javult. Ezt érzem
döntő fontosságúnak,
ami maga
után fog
vonni sok
egyéb változást is.”

Dr. Fenyőváry Éva

háziorvos,
Kőbánya Címzetes Főorvosa
„Negyven éve praktizálok Kőbányán, nyolc esztendőn át önkormányzati képviselő is voltam, és
a nagy létszámú körzetem bőséges tapasztalatot adott a kerületet érintő fő kérdések megítéléséhez. A mostani városvezetés lelkiismeretes, szavahihető emberekből áll, akik sokat
tesznek Kőbánya jövőjéért.
Az egészségügy színvonalának emelésére nagyobb figyelmet kell fordítaniuk, ennek megvalósításához szívből kívánok jó munkát.”

Elkészült az új
balatonlellei faház

Kőbánya nemcsak az idősek világnapján becsüli meg korosabb
lakóit. A nyugdíjasok májusban,
illetve egész szeptemberben
használhatják az önkormányzat
balatonalmádi üdülőjét. A négy
őszi turnusban időszakonként
22 fő látogathatja a nyaralót,
ahol öt éjszaka teljes ellátással

alig ötezer forintba kerül, és az
utazás is biztosított. Egy 36 fős
csoport pedig a nyáron frissen
átadott balatonlellei faházat vehette birtokba hasonló feltételekkel. A szabadidő értékes eltöltését nemcsak a szervezett üdülések, kirándulások biztosítják,
hanem olyan programok is, mint

az évente megrendezett Szenior
Ki Mit Tud?, a helytörténeti vetélkedő vagy a farsanghoz kapcsolódó sütiverseny.
A kerületi nyugdíjasok szociális segítséget is kapnak, így hivatalos ügyeik intézéséhez ingyenes kisbuszt („szociális taxit”)
igényelhetnek. Emellett a tartó-

Érkezés a Mágnás Miskára

Csárdáskirálynő
köszönti az időseket

Fotózkodás a tavalyi előadás előtt

Idén is ingyenes előadással kedveskedik az idősek világnapja alkalmából a kőbányai városvezetés a kőbányai nyugdíjasoknak. A szeptember 29-ei előadásra a
Kőrösi Kulturális Központban kérhetők jegyek.

Both Előd

csillagász,
Kőbánya Szent László-díjasa
„1985 óta élek a kerületben, és tapasztalom Kőbánya látványos fejlődését. Büszke vagyok rá, hogy
olyan intézmények költöznek
a városrészbe, mint az Operaház kiszolgálóbázisaként működő Eiffel Műhelyház, de főként
a népszerű Közlekedési Múzeum idetelepülésének örülök. Csillagászként remélem, hogy a két éve
bezárt népligeti planetárium helyzete
is rendeződik, és a felújítás után az egyedülálló intézmény újra a kerület büszkesége lesz.”

san beteg, kőbányai lakóhellyel
rendelkező és életvitelszerűen a
kerületben lakó személyek ápolási támogatásban részesülhetnek, ha anyagi helyzetük erre
rákényszeríti őket. Kőbánya továbbá fenntartja a Szivárvány
Idősek Otthonát is, ami több
mint száz nyugdíjas lakóhelye.

900 nyugdíjast hív az Operettbe a Kőbányai Önkormányzat

Nagy
Mihály

vállalkozó,
a Martinovics
téri vegytisztító üzlet tulajdonosa
„Kőbányán
születtem,
mindig itt éltem és itt is
dolgoztam.
Minden nap
tapasztalom a kerület fejlődését,
legyen
szó a terek rendezettebbé tételéről vagy
az infrastruktúra fejlesztéséről. Ennek
ellenére sok még a teendő, évtizedes
mulasztásokat kell a városvezetésnek
pótolnia, s remélem, a már megkezdett
munkát ugyanilyen sikerrel fogja folytatni a jövőben is.”
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Nyugdíjasok üdülhetnek a Balatonon

A kerület elismert lakói, szülöttei és dolgozói a városról:

„Kőbányán látható
a fejlődés”

FÓKUSZ

Kőbányai Hírek  •  2019. szeptember

Két kívánsága is teljesül a kőbányai nyugdíjasoknak az idősek világnapja alkalmából. Az
elmúlt két évben a jeles nap
kapcsán a Kőbányai Önkormányzat egyedülálló figyelmességgel kedveskedett nyugdíjas lakóinak: a polgármester
a Budapesti Operettszínházba
hívta őket ingyenes előadásra. Az akkori lelkes látogatók
egyöntetűen úgy nyilatkoztak, szeretnék, ha minden évben lenne hasonló lehetőség;
és mivel ilyen ünnepi előadás
idén is lesz, így már elmondhatjuk, hogy Kőbánya hagyományt teremtett a gesztussal.
A másik óhaj már inkább
technikai volt. Korábban az
operettirodalom két gyöngyszemét, a Marica grófnőt és
a Mágnás Miskát láthatták a

nyugdíjasok, akik közül nagyon sokan remélték, hogy a
nagy hármas teljes lesz, s a
Csárdáskirálynő is sorra kerül egyszer. Nos, az Operettszínház idén éppen Kálmán
Imre legtöbbet játszott darabját tűzi műsorra, vagyis
nem maradunk „Hajmási Péter, Hajmási Pál”, „Te rongyos
élet” vagy „A lyányok, a lyányok” nélkül.
Minthogy az önkormányzat
az előadásra az egész színházat kibérelte, így a művészek
csak a kőbányai nyugdíjasoknak játszanak, és összesen
900 kerületi lakos látogathat
el az orfeumba.
– Nagyon örülünk
a lehetőségnek, biztos vag yok benne,
hogy a tagok nagy ré-

sze élni fog vele. Fontosak az
ilyen alkalmak, mert a nyugdíjasok a műsor három órájára minden gondjukat elfelejthetik – mondta Mester Lászlóné, aki a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas
Klubját és a Harmat Nyugdíjas Klubot is vezeti. A klubok egyébként színes programokat kínálnak a tagoknak,
de az ilyen műsorok hiányoznak. Mester Lászlóné szerint
ugyanis az operettjegy ára túl
borsos, valamint az is probléma, hogy az előadások későn
vannak, és utána nem tudnak
időben hazajutni az idősek.
Ezért is jó, hogy a rendezvény
délután van.
A lehetőséggel a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Idősek klubjainak – Őszi-

rózsa, Borostyán, Együtt-egymásért, valamint a Pongrác
Idősek Klubja – tagjai is szívesen élnek majd. De mint Ilcsik Gáborné szakmai vezető elmondta, nem csupán a kikapcsolódásról szól a színházlátogatás.
– Az operett kellemes szórakozást nyújt az idős korosztály
számára – mondta Ilcsik Gá-

Így kérhető ingyenes jegy
A meghívás a 60. életévüket betöltött kőbányai lakosoknak
szól, és az ingyenes jegyet – a készlet erejéig – szeptember
9-től a Kőrösi Kulturális Központban lehet igényelni 9 és 18
óra között. Egy fő csak egy jegyet kérhet, a jogosultságot pedig kőbányai lakcímet igazoló lakcímkártyával kell igazolni.
Az előadás időpontja szeptember 29. (vasárnap) 15 óra, a
helyszínre (1065 Budapest, Nagymező u. 17.) történő utazás
egyénileg történik.

Nem fog az idő
a bajnokokon
Az eddigi legsikeresebb versenyét szervezte meg a Fortuna
SE a Budapesti Honvéd SE Dózsa György úti létesítményében.
Az idei, immár 28. alkalommal
megtartott Senior Atlétika Pályaversenyre 117 sportoló nevezett, akik egy híján kétszáz
számban álltak rajthoz.
Hiába az életkori megkötés, a
verseny hangulatát minden korosztály emelte, hiszen a korosabb atléták mellett rengeteg, a
35. életévét alig betöltött, éppen
csak szenior is nevezett. Ők pe-

dig legtöbben csemetéikkel érkeztek, így
üde színfoltot hozott
a futószámok utolsó méterein a
gyereksereg rendre felharsanó
„hajrá, anyu!” biztatása.
Az atléták teljesítményének
értékelése korosztályok szerint történt, s végül mindenkinek jutott a Várhegyi György
szobrászművész által készített
érmekből. A tiszteletet parancsoló teljesítmények közül külön kiemelhetjük a legidősebb
hölgyét: a Fortuna alapítótag-

ja, a 85 éves Wissinger Zsuzsa
19,9 méterre dobta a diszkoszt.
A 92. évét betöltött Kovács István ugyanebben a számban
a férfiak között ért el 12,87
métert.
A nagy melegben kitikkadt
sportolókat ingyenes büfé várta; az eseményt a Kőbányai Önkormányzat, a Kőbányai Sportszövetség és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatta.

borné. – A klubtagok közül sokan érdeklődtek, hogy lesz-e az
idén is ilyen lehetőség. Már az
előadásra való készülődés jelzi, hogy ez a nap különbözik a
többitől, az élményekre pedig
még sokáig vissza lehet emlékezni. Ezért is fontos, hogy az
ünnep alkalmából így köszönti a Kőbányai Önkormányzat a
kerület nyugdíjas lakosait.

Fotók: Burger Gábor

8

A MI KŐBÁNYÁNK

Kőbányai Hírek  •  2019. szeptember

A MI KŐBÁNYÁNK

Kőbányai Hírek  •  2019. szeptember

A Kőrösi elé költözött a termelői piac

A rendvédelmi napon 45 testület képviselte magát

Teljes készültség
az Óhegy parkban

Napsugár
a fák alatt
HIRDETÉS

Nem hiányozhat
a pecsenyesütő

A köszöntőket követően a Kőbányai
Önkormányzat egyik munkatársa magas kitüntetésben részesült. A rendezvény logisztikai szervezését immár
nyolc éve végző Dániel Zoltán katasztrófavédelmi referens eddigi kiemelkedő munkájáért a Magyar Honvédség
vitéz Szurmay Sándor Budapest Hely-

7-.2=7$76$.Č%1<$,1.2501<=$7
7(5/(71.6=/Č7(59(.5Č/
A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatja a kerület
lakosságát, az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó
szervezeteket, vallási közösségeket, valamint környezetvédelmi egyesületeket, hogy egyeztetési eljárást indít az
alábbi tervekkel kapcsolatosan:

1. Budapest X. kerület, Népliget és
környéke: Könyves Kálmán körút,
Kőbányai út, vasútvonal és Üllői út
által határolt terület kerületi építési
szabályzatának módosítása
2. Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat kerületi
építési szabályzata
A fenti tervekkel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket
tenni, véleményt nyilvánítani az önkormányzat honlapján
(www.kobanya.hu) megjelenő felhívásban foglaltak szerint

2019. október 8-ig, valamint
a 2019. szeptember 30-án
17:00 órakor

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban
tartandó lakossági
g fórumon lehet.

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

őrség Dandár parancsnokától, Baráth Ernő dandártábornoktól a dandár sorszámozott csapatérmét
vehette át.
A színes program a rendvédelmi
konvoj vonulásával kezdődött. A több
évtizedes katonai járművek, illetve
napjaink szolgálatban álló szállítóeszközei egy tiszteletkört tettek meg
a kerületben az Első „Motorvéd” Polgárőr Egyesület és a rendőrség biztosításával.
A sátrak erdejében mindenki megtalálhatta azokat a testületeket, amelyeknek munkája igazán érdekelte, mert a
választék bőséges volt. Mint Tóth Béla
nyugállományú rendőr ezredes, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány
elnöke elmondta, a rendezvényen 45
testület, szervezet és egyesület képviseltette magát, összesen több mint 400
fővel. Az esemény főszervezője egyéb-

ként úgy becsülte, hogy a látogatók száma az ötezret is meghaladta.
A legnagyobb látványosságnak a rendőrkutyák és a lovas rendőrök bemutatója bizonyult, de szintúgy tömegeket vonzott a Készenléti Rendőrség helikoptere,
amibe a nap folyamán bárki beülhetett,
illetve egy másik gépmadár, a mentők
helikoptere is rövid időre leszállt a park
közepén. Hosszú sor kígyózott a tűzoltók emelőkocsis járműve előtt is: a bátor
családokat az eszköz 37 méterre emelte,
páratlan panorámát nyújtva.
A gyerekeket a színpadon folyamatosan előadások szórakoztatták, de közös
zumbázásra is lehetőség nyílt, s a kreatív sátorban a kicsik szűnni nem akaró
alkotókedvről tettek tanúbizonyságot.
A nap egyik fő attrakciója a főzőverseny
eredményhirdetése lett, a zsűri a Kőbányai Roma Önkormányzat lecsós oldalasát találta a legfinomabb fogásnak.

Gépek a rendért
és a tisztaságért
Az Óhegy parkban a rendvédelmi nap
látogatói nemcsak a honvédség, rendőrség vagy a különleges erők járműveit vizsgálhatták meg közelebbről, hanem a kerület új munkagépeit is. A látogatók beülhettek az új takarítógépbe, amely lapunk megjelenésekor áll
munkába. A mindkét oldalon tisztítókefékkel ellátott jármű hatékonyan
feltakarít bárminemű hulladékot az
utakról, járdaszegélyek mellől. Nagy
teljesítményű szívócsövével az őszi
időszakban a lombot is eredményesen gyűjti.
A szintén kiállított Kubota fűnyírót a park rendszeres látogatói nemcsak a tisztáson pihenve, de már akcióban is láthatták. A gép augusztus
elején kezdte meg a nagy, egybefüggő
területek kaszálását. Az új Kubota a
kertészeti gépeink zászlóshajója, hiszen a teljesítménye társaiénál 30-40
százalékkal nagyobb, illetve minőségibb vágásra képes. A turbina szívóerejének hála, a kaszálékot is maga gyűjti egy köbméteres, könnyen és gyorsan
üríthető tartályába. A gépre télen hótoló lapát szerelhető.

KERT ÉS BALKON

Csemegeszőlő a kertben

Ötezren látogattak ki az előadásokkal,
koncertekkel, gyerekprogramokkal tarkított rendezvényre.

Minden eddiginél több látványosság,
érdekesség fogadta a XII. Kőbányai
Rendvédelmi Nap látogatóit augusztus
31-én az Óhegy parkban. Az estig tartó
családi nap 9 órakor a kerület több pontján térzenével indult, s a köszöntők előtt
máris ritka látványosságban volt részük
az érdeklődőknek az Óhegy parki színpad előtt: a korabeli öltözetbe bújt Savaria Légió gyalogos katonái álltak sorfalat az érkező tábornoknak. A szervezők már évek óta próbálták a fővárosba
csalni a szombathelyi hagyományőrzőket, akik most végre eleget tudtak tenni
a meghívásnak.
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Ismerkedés a
takarítógéppel

A fűnyíró már
bizonyított

Szeptember közepén egy elektromos
kisteherautó is érkezik a KŐKERT-hez.
A csendes, károsanyag-kibocsátás nélkül működő jármű a kerület sétányainak takarítására, illetve növények öntözésére szolgál, ugyanakkor alkalmazható parkokon belüli munkavégzésre is.

László füstölt
áruja elsőrangú

Házi készítésű
kozmetikumok

Az új helyszín az árusok számára kényelmesebb, mint a régi, de a
vevőknek még meg kell
szokniuk a változást.
A Napsugár Termelői Piac augusztus 2-a óta új helyszínen
várja a vásárlókat péntekenként. Öt esztendő után a piac a
Kőrösi Csoma sétányról a Kőrösi Kulturális Központ elé
költözött, vagyis alig százötven
méterrel arrébb került. Az árusok összességében bizakodnak,
mert bár a változás kisebb kényelmetlenséggel járt, hosszabb
távon nagyobb előnyei lehetnek.
– Az első hetekben nagyon
visszaesett a forgalom, sok vevőnk talán a nyaralás miatt
nem jött minden héten, így nem
tudtuk elmondani mindenkinek, hogy költözünk – mondta
László, aki feleségével, Ildikóval házi készítésű füstölt árut
kínál. – Pilisről járunk a fővárosba, hetente négy helyszínen
is megfordulunk, és azt mondhatom, hogy a sétányon a helyünk, figyelembe véve a forgalmat is, csillagos ötös volt. Az ittenit most csillagos négyesre
értékelném.
A változásnak azonban a húsárut forgalmazó kereskedő szerint megvan a maga pozitív oldala. Az itteni standokat kön�nyebb megközelíteni, hiszen a
parkolóba be lehet állni az autókkal. A sétányon erre aligha
volt lehetőség, így a kipakolás
és a feltöltés is nagyobb fáradsággal járt. A sátrak ezen felül
az árnyas fák alatt állnak, ami
egy kánikulai napon árunak és
árusnak egyaránt kedvezőbb.
László úgy látja, aki jó minőségű – és a nívó valóban magas,

Néhány évtizede a családi ház körüli
kert elválaszthatatlan részét képezte
néhány csemegeszőlő-tőke, esetleg
lugas. A szőlőtőkék nemcsak ízletes
gyümölcsöt teremnek, hanem esztétikailag is élményt nyújtottak.
A szőlő növényt az emberiség már
több évezrede bevonta a termelésbe.
Az első ismert írásos emlékek Homérosz tollából származnak, az Iliászban és az Odüsszeiában egya ránt
megjelenik a szőlő. A honfoglaló magyarok a Kárpát-medencében már szőlőültetvényeket is találtak, és a gabonatermesztés után hamarosan a szőlőtermesztést is elsajátították. Aki szőlőt ültet, az számítson rá, hogy munkaigényes és sok törődést kívánó növény került a birtokába. Jókai Mór értett a szőlőhöz, ezt írta róla: „A szőlő nem
engedelmes jobbágy, mint a krumpli, aki tudja már a kötelességét – a szőlő a szolgabíró, aki munkára hajt, s halasztást nem enged. Aki szőlőt ültet, nagyurat vesz magának.”
Mindezeket figyelembe véve mégis megéri néhány tőke
csemegeszőlőt ültetni, hiszen a gyümölcsök közül a szőlő az egyik legfinomabb, legegészségesebb gyümölcsünk.
A néhány tőke vagy egy kisebb lugas még könnyedén
ápolható, akár szórakozásból is. A csemegeszőlő nap
fényigényes, meleget kedvelő növény. Ne ültessük árnyékba vagy fagyzugos kertbe! A növény szinte bármilyen talajon megél, csak tápanyag legyen elég. A tápanyag-utánpótlást rendszeresen el kell végeznünk. Bármilyen termesztési
módot választunk, a szőlőnek támberendezésre van szüksége. Minden évben termőre kell metszeni a növényt, majd
a nyári hónapokban a zöldmunkákat is el kell végezni. A növényvédelmet elhagyni nem lehet, de csökkenteni igen: keressük az ellenálló fajtákat. A szőlő nem utóérő gyümölcs,
mint például az alma. Ha éretlen formában szedjük le, éretlen is marad. Ezért jól kell megválasztani a gyümölcsszedés időpontját, amikor a szőlőszemek már a teljes fürtön
beértek. Száraz, hűvös helyen a csemegefürtök sokáig eltarthatók, egészen karácsonyig elállnak. A kissé töppedt,
de édes csemegeszőlő az ünnepi asztal kedvelt gyümölcse
volt nagymamáink korában.
Akinek kert helyett csak balkonja van, annak sem kell lemondani a szőlőről. Az alap, hogy csak napfényes teraszokon érik be a szőlő. Egy 80-100 literes edénybe 1-2 szőlőt ültessünk. Készítsünk támrendszert, és erre futassuk fel a növényt. A továbbiakban ugyanúgy járjunk el, mint a kerti változatban. Idézzük meg saját teraszunkon a kőbányai régi
kiskocsmák szőlőlugasos hangulatát! Egy ilyen balkonon
elkortyolgatni egy pohár pezsgőt, és közben a saját termésű csemegeszőlőnket kóstolgatni – feledhetetlen élmény.
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója

Kutya bajuk
harminc éve
erről magunk is meggyőződtünk – termékeit megismerte
és igényli, az ide is utánuk jön.
Attól nem kell félni, hogy a
20-25 standdal működő piac
kínálata szegényesebb lett.
A vásárlóközönség elégedettségére a lángossütő is megtalálta új helyét, a sajtok, zöldségek,
gyümölcsök, házi kozmetikumok forgalmazóival egyetemben. És persze nem hiányozhat
a piac vezetője, a dánszentmiklósi Erdei Napsugár sem, aki
nemcsak biogyümölcsei és különleges – mákos, fokhagymás,
bodzás, diós, vagy éppen gyömbéres – mézei miatt az idősebb
vásárlók kedvence.
– A működés szempontjából sokkal jobb ez a hely, mint a
régi, de a vásárlóknak még meg
kell szokniuk az új körülményeket. De lelkesek vagyunk, itt is
be fog indulni az üzlet – mondta Napsugár. – Mi mindig többet adunk, mint árut. A nézelődő tömegben folyton keressük
az ismerős arcokat, elbeszélgetünk a vevővel, megkérdezzük, mit főzne, hogy ajánlhassunk a kínálatból. Az emberek
ezért is nagyon hálásak, igénylik a törődést.

Idén 23. alkalommal szervezte meg a Kőbányai Happy Dog Kutyaiskola a Bende Kupát a Sportligetben,
amelyre most is százas
nagyságrendben érkeztek a
gazdik és a négylábúak. Az
idei verseny presztízsét tovább emelte, hogy a szervező iskola 30 éves lett.
Az évek óta már főzőversennyel is összekötött ingyenes versenyen több kategóriában indulhattak a
nevezők, attól függően, kedvenceik mennyire képzet-

tek. Így a
kevésbé
trenírozott ebeknek elég volt a gazdik egyszerű parancsait végrehajtaniuk, míg a legeszesebb társaiknak őrző-védő
és nyomkövető feladatokat
kellett elvégezniük, illetve
egy közel kétméteres palánkon átugraniuk.
– Sokat változott pozitív
irányba a kutyatartás Magyarországon – összegezte
tapasztalatait Benke András
iskolavezető, babérkoszorús

mesterkiképző. – Ebben szerepet játszik, hogy a kutyatartók mind nagyobb figyelmet fordítanak kedvencük
képzésére, és egy jól nevelt,
nyugodt kutyát a környezet
is jobban elfogad. Kőbánya
ideális hely a kutyák számára, gyakran budai vendégeink is irigykedve nézik, milyen sok zöldfelülettel és kulturált kutyafuttatóval büszkélkedik a kerület.
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HIRDETÉS

A hónap elején nyílt meg a Helytörténeti Gyűjtemény

Kutatóközpont
a város közepén

Nemcsak kiállításokkal várja az érdeklődőket az intézmény, hanem egyedülálló tudományos munkákat, kiadványokat tartalmazó könyvtárral is.
Több hónapnyi megfeszített munka
és előkészület után szeptember elején
új helyén, a Füzér utca 32. alatt meg
nyílt a Kőbányai Helytörténeti Gyűjte
mény. Kőbánya történeti öröksége mél
tó helyre került. A teljesen felújított,
több mint százesztendős, helyi védett
séget élvező épületben berendezett is
meretanyag ugyanis elismerésre méltó
igényességgel tájékoztatja a múlt után
érdeklődőket.
A város történetét bemutató tárlat
ideiglenesen, a Szent László Napok al
kalmával két napon át már fogadta a lá
togatókat. Bár a gyűjtemény csinosítása
még ezt követően is folyt, a kőbányai
ak megismerkedhettek a két tárlattal,
így a Kőbánya aranykora című állan
dó kiállítással, illetve a tégla- és por
celángyártást a Drasche-gyár és a Kő
bányai Porcelángyár múltján keresztül
szemléltető időszaki kiállítással. Erre
lehetőség adódott például a Tutta For
za augusztus közepi koncertjén is, ame
lyet a gyűjtemény parkosított udvarán
tartottak.
A mostani megnyitást követően azon
ban várhatóan igazi nagyüzem indul be,
hiszen a városi múzeum nemcsak hely
történeti tárlatként, hanem kutatómű
helyként is működik majd.
HIRDETÉS

– Kedden és szerdán
10–14 óra, csütörtökön
14–18 óra, szombaton
pedig 9–13 óra között le
szünk nyitva, de szer
vezett csoportokat, is
kolai osztályokat előze
tes egyeztetést követően
más időpontban is foga
dunk – mondta lapunk
nak Verbai Lajos, a gyűj
temény vezetője. – A kul
túrkincs nem merül ki a
kiállítási tárgyakban.
Az 1800-as évek végétől
Kőbányán kiadott folyó
iratok, a városról írt ta
nulmányok, könyvek és
egyéb régi dokumentu
mok szintén megtalál
hatók nálunk.
Ezen eg yed i dok u
mentumok birtokában a
gyűjtemény szakkönyvtári részt rende
zett be, s péntekenként 9 és 13 óra kö
zött a tudományos munkákon dolgo
zókat fogadja. A szakemberek egyéb
ként fontos művekhez kaptak már ih
letet és információt Kőbányán. Hogy
mást ne említsünk: Nemes Jeles Lász
ló Oscar-díjas rendező tavaly bemuta
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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.
A verseny helyszíne:

Kocsis Sándor Sportközpont
(1107 Budapest, Bihari utca 23.)

Rendezettség
és tágas tér

tott Napszállta című
filmjéhez az alko
tók a kőbányai isme
retanyagból merí
tettek, hogy hitele
sen tudják bemutat
ni a múlt század ele
jén élt polgárok meg
jelenését, ruházatát.
A kutatók előzetes
bejelentkezést követően tudnak dolgoz
ni, mert így zavartalanul tudják hasz
nálni a számítógépes infrastruktúrát,
amelyen keresztül levéltárak anyagait
érhetik el.
A felújított épület lesz a korábban a

Az udvar remek
koncerthelyszín

Kőrösiben tartott nagy sikerű helytör
téneti előadások új helyszíne is. Az elsőt
szeptember 26-án 17 órától az időszaki
kiállítást berendező Marksteinné Mol
nár Julianna tartja Téglától a porcelá
nig – a Drasche gyár története címmel.

Kóstoljon bele
a vega életbe!

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!

ÁRKÁD
FOODLOFT
TALÁLJ RÁ AZ ÚJ
KEDVENC HELYEDRE
7 ÉTTEREM
KÉNYELMES TEREK
TÁGAS TERASZ
JÁTSZÓHÁZ

Nevezési határidő:

2019. szeptember 13. 13:00 óra

Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

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

A sportesemény
ingyenes!

Szeptember 14–15-én ismét a növény
evők világába kalandozhatnak a Kőrösi
Kulturális Központ látogatói. A műve
lődési központ ad otthont a 23. Vegetá
riánus Fesztiválnak, amely igazi csalá
di hétvégének ígérkezik, mert a szerve
zők nemcsak a vegákra, vegánokra és az
egyre elterjedtebb életformával kacérko
dókra gondoltak.
A két nap alatt hét teremben több mint
félszáz program várja a látogatókat. Egy
órás előadásokon ismerhetők meg a nö
vényi alapú étrend előnyei, majd a szak
emberek ételkészítési workshopokon
szemléltetik, hogy „van élet a salátán
túl”, és teljes értékű menüsort lehet ös�
szeállítani növényi alapanyagokból is.

Ismert orvosok pedig a vegetarianizmus
jótékony egészségügyi hatásait elemzik
akár a pajzsmirigybetegségek megelő
zése és gyógyítása szempontjából. A tu
dományos előadásokból többek között az
is kiderül, hogy korunk egyre súlyosabb
környezeti problémáit is enyhíti a hús
evés elhagyása, visszaszorítása.
A rendezvény anyukáknak és váran
dós kismamáknak szintén rengeteg ér
dekességgel szolgál. Elismert szakem
berek tartanak előadásokat a szoptatás
és a kicsi hordozásának előnyeiről, va
lamint a kötődő nevelésről, amely élet
re szóló útravaló ahhoz, hogy a gyermek
magabiztos, kiegyensúlyozott és együtt
működő felnőtté váljon.

NYITÁS:
SZEPTEMBER 12-ÉN
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Mulatság Óhegytől
a városközpontig

Több ezren buliztak a kerület legnagyobb zenei rendezvényén

Kőbánya Blues
hetedszer is

Idén is megtöltötte az Óhegy parkot Póka Egon és Deák Bill Gyula, míg az est végén a Révész
Sándor és Závodi János nevével fémjelzett Piramis-évek is fellépett.

Woodstock, csak
kicsiben – így jellemezhetjü k a z
Óheg y pa rkba n
megtartott 7. Kőbányai Blues Fesztivált. A tömeg, az
izgalmas és ingyenes produkciók, a
legendás zenészek
mellett azért sem
hagyhattuk ki ezt
a hasonlatot, mert
az idei rendezvény
a z éppen öt ven
esztendeje megtartott legendás négynapos amerikai fesztivál egyik napjára, augusztus 17-re esett.
A tikkasztó meleg ellenére már a nap
első felére szép számmal érkeztek érdeklődők, köztük sok családos, hiszen a
parkban nemcsak a zenéé volt a főszerep.
Körhinták, kisvasút és céllövölde is szórakoztatta a közönséget, így a legkisebb,
még csak leendő zene- és bluesrajongók is
megtalálták a számításukat.
Elsőként a kerületi rendez-

PROGRAMAJ
ÁN

Fotó: Gorácz József

vényekről jól ismert P.KabiNet lépett fel,
amely a kőbányai polgármesteri kabinet
volt munkatársaiból és barátaikból álló
együttes, s előszeretettel játszanak örök
klasszikusokat. Az egyik ilyennek sajnos tragikus aktualitása is volt. A fesztivál előtt egy nappal hunyt el az amerikai színész, Peter Fonda, a korszakalkotó
Szelíd motorosok egyik főszereplője. Így
a film betétdala, a Born to Be Wild a néhai Wyattnak szólt. Ezt követően a magyar slágereké volt a terep: az Abaházi
Csaba rádiós műsorvezető nevével fém-

jelzett MégEgyKör számos Sing Singklasszikussal érkezett – elvégre Abaházi
a 90-es évek legsikeresebb rockzenekarának frontembere is volt –, így nem hiányozhatott a repertoárból a Halál a májra.
Az igazi woodstocki hangulathoz elengedhetetlen néhány Jimi Hendrix-szám,
amiről a Póka Egon Experience gondoskodott. A közönséget teljesen elvarázsolta a Led Zeppelin Stairway to Heavenje, amit Várhegyi Lucas Palmira, a Póka
Egon alapította Kőbányai Zenei Stúdió
növendéke énekelt. A további Eric Clap-

ton- és Santana-számok mellett elhangzott Radics Béla Királyi madár című
száma is. A zúzós koncert után azonban
Egon nem mehetett le olyan könnyen a
színpadról, D. Kovács Róbert Antal polgármester hívta vissza, hogy közelgő születésnapja alkalmából köszöntse és megajándékozza egy üveg jófajta borral. Bár
a polgármester úgy fogalmazott: „hagyjuk is, hányadik”, mi nem hagyhatjuk ki
a mágikus szám óvatos ismertetését. Legyen annyi elég: ilyen számú útról énekelt
Chuck Berry.

És hogy miért éppen Chuck Berry ju- bújt Torda bőrébe is, az István a királyból
tott eszünkbe, amikor a szóban forgó dalt énekelte az Áldozatunk fogadjátokat.
olyanok is előadták, mint Nat King Cole,
Mire az est leszállt a főváros talán legRay Charles vagy a Rolling Stones? Mert szebb parkjára, már a Révész Sándor és
ő mondta úgy harmincöt éve az est másik Závodi János nevével fémjelzett Piramisnagy fellépőjéről a következőt: „ő a legfeke- évek hangolt. A koncerten a hetvenes évek
tébb hangú fehér énekes, akit valaha hal- egyik legnépszerűbb együttesének legnalottam”. A fekete hangú énekes pedig nem gyobb slágerei hangzottak el, így alig volt
más, mint Deák Bill Gyula, aki idén is el- valaki, aki ne énekelte volna Révészékkel
hozta a hamisítatlan kőbányai érzést az együtt a Ha volna két életem, a Szállj fel
Óhegy parkba, hiszen az élmény nem lehet magasra!, A becsület, a Kóbor Angyal vagy
teljes a Kőbánya blues, a Felszarvazottak az Ajándék című rockklasszikusokat.
balladája vagy a Rossz vér nélFotó: Zóni Zoltán
kül. De Bill Kapitány újra bele-

Angyalszárnyakon
Géczi Erikával
kordot. Eleinte persze csak az edzőtáborokban, kisebb amatőr együttesekben játszottam.
– Miért választotta a folk-rock műfajt?
– Inkább a műfaj választott engem.
Az említett srácoktól az egyesületben amerikai népdalokat tanultam, de sokat hallgattam az amerikai Joan Baezt is, aki énekes-gitárosként a példaképem lett. Aztán
az egyik Bojtorján-klubesten megismerkedtem közelebbről az együttessel, akik
vendégként meghívtak egy-két fellépésükre énekelni, majd szétválásukkor az újjáalakult zenekar tagja lettem.
– És hogy került a Kormoránba?
– Már a Rockfort együttessel zenéltem,
amikor megismerkedtem az együttes alapítójával, Koltay Gergellyel. Ő kért fel minket Szabó Csillával a Honfoglalás főcímdala, a Szállj, sólyommadár eléneklésére, s ez a
duettváltozat is felkerült Honfoglalás filmzenei albumára. (Demjén Ferenc előadásában Kell még egy szó címmel szerepel a lemezen a szerzemény – a szerk.) Később aztán
tíz éven át jártam az országot a Kormoránnal, majd közel ennyi ideig a Kormoránból
kivált zenészek által alapított Örökséggel.

– 2018 óta a szólókarrierjét
építi, és most Angyalszárnyakon címmel jelent meg lemeze. Ez kerül műsorra a Kőrösiben?
– Jubileumi koncertet adok,
azt ünneplem, hogy harminc
éve vagyok a pályán. Ezért a
műsor több részből áll. Lesz
Kormorán- és Örökségblokk, vendégeim közül Szabó Csillával pedig két dalt is
eléneklünk, köztük a Szállj,
sólyommadárt. Felcsendül
az Úton vagyok a Bojtorjántól, játszom dalokat az első
szólólemezemről, és persze
a nemrég megjelent Angyalszárnyakon saját szerzeményeit is hallani lehet majd.
– A Szent László Napokon már fellépett Kőbányán. Jó visszatérni?
– Igazából el sem szakadok Kőbányától.
A Kormoránnal többször felléptünk itt, és
apukám is itt élte élete utolsó éveit, a Szent
László-templomban nyugszik. A szerző-

tesek újra megmutatják magukat, miközben a szemlélődők megtanulhatják
a szőlőpréselés tudományát, megkóstolhatják a friss mustot, kézműves-foglalkozásokon fejleszthetik ügyességüket, és népi játékokkal múlathatják az
időt. Délben a toronytól elindul a szüreti felvonulás, amelynek végső állomása
a Kőrösi Kulturális Központ. Ezt követően 16 órakor veszi kezdetét a Nemzetközi Néptánc Fesztivál és a IX. Koccintós Fesztivál gálaműsora, ahol a testvérvárosok néptáncegyüttesei, illetve
szenior néptánccsoportok is bemutatkoznak. Az eseményt a Kóborzengő Zenekar táncháza és kézműves kirakodóvásár zárja.
Az ingyenes rendezvényt a Kőbányai
Önkormányzat és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
HIRDETÉS
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LÓ Lemezbemutató koncerttel érkezik az egykori élvonalbeli kajakozó

LÉGY JÓ M IN
DH
A Mezőcsáti Sz ALÁLIG!
íntá
Színház musica rsulat és a Debreceni
lje
Szeptember 21
-én (szombat)
17 órától a Kőrö
siben
„VÁRJATOK
M ÉG , ŐSZ IR
ÓZ SÁ
A Törekvés Dal
kör zenés előad K”
ása
Szeptember 22
-én (vasárnap)
15 órától a Töre
kvésben
NYUG DÍJAS
O K AK AD É M
IÁ JA
Dr. Jászberén
yi József: Pszic
h
ológiai és
pszichiátriai p
roblémák idő
sk
orban és a
tanulás (könyv
bemutató)
Szeptember 25
Különleges koncertet ad október 12-én
15 órától a Kőrö (szerda)
én (szombat) 19 órától a Kőrösiben Gésiben
czi Erika, akinek a neve nemcsak a folkVIDÁM KÍS É
RT E T
rock rajongóinak, de a sportbarátoknak is
„Szellemes” ví
gjáték a Pódiu
ismerősen cseng. A közönség a világbajm Színház
előadásában
nok, Szöulban olimpiai ezüstérmes kajaSzeptember 29
-én
kozó harmincévnyi zenei pályafutásából
15 órától a Kőrö (vasárnap)
siben
kap ízelítőt, valamint az énekes-gitáros új
lemezéről is hallhatunk dalokat.
M IÉRT PONT
Ő?
– Azt hinné az ember, hogy egy világZenés kabaré
a Pódium Szín
bajnok kajakozónak aligha van ideje
ház előadásában
arra,
hogy a versenysport mellett a zeOktóber 5-én
(szombat) 14 ó
nében
is olyan szinten mélyüljön el, hogy
rá
tó
az Újhegyi Kö
zösségi Házban l
később profi karriert fut be. Hogyan kezdett el zenélni?
MA Z S O L A É
S TÁDÉ
– Teljesen autodidakta módon. Amikor
A Budapesti A
metist Bábszín
általános iskolás voltam, anyukám az egyik
ház zenés bábjátéka
kolléganőjétől hazahozott egy gitárt, ami
Október 5-én
(szombat)
aztán ott állt a sarokban. Szerettem a zenét,
16:30-tól a KÖ
SZI-ben
a hangszer pedig nagyon izgatta a fantáziáNYUG DÍJAS
mat. Elkezdtem rajta magamtól játszani, de
O K AK AD É M
IÁ JA
Czipperer Zsó
eszemben sem volt, hogy komolyabban elfia: Időseknek
szóló
kulturális és m
kezdjek zenélni tanulni. A folytatásban viűvelődési pro
gramok Pest meg
szont éppen a kajakozás segített. Az egyeyében
Október 9-én
sületemben volt egy srác, aki jól játszott, és
(szerda) 15 órá
tól
a Kőrösiben
kiderült, hogy a hajóépítő is nagyon profi –
így tőlük tanultam meg az első néhány ak-

A régi kőbányai szüretek vidám hangulata elevenedik meg a kerületben szeptember 27–28-án a Nemzetközi Néptánc
Fesztiválon. A kétnapos rendezvényen
Kőbánya két testvérvárosa, a felvidéki
Párkány és az erdélyi Balánbánya együttesei is a városba látogatnak.
A program péntek este a Kőrösi Kulturális Központban kezdődik táncházzal, és a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola tánccsoportjai, valamint a Törekvés
Néptáncegyüttes mellett a balánbányai
Ördögborda Néptáncegyüttes is fellép a
Bara zenekar kíséretével. Az erdélyi csapat neve nemcsak Kőbányán jól ismert,
hiszen az Ördögborda zenekara a Felszállott a páva népzenei és néptánc-tehetségkutató 2012-es közönségdíjasa volt.
Másnap indul a szüreti fesztivál: a
Csősztorony előtt 10 órától az együt-

Az Európai Sporthét hivatalos eseménye.

2019 szeptember 28.
2019.
28
szombat 9:00–15:00
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Szeretettel várjuk Önöket, várunk Benneteket az Európai
Sporthét hivatalos kőbányai rendezvényére,
a Sportolj Kőbányán! - 15 állomásos helyismereti
túra programunkra.
Találkozó: 8:30 órától
ól az Óheg
Óhegy parkban
n ((Dér ut
utc
utca
tca - Kőér utca sarok)
sar )
Rajt: gyalogos
gyalog
gya
ogos teljesítés
esítés esetén 09:00-10:00
09:00-10
0:0
00 óra
a között,
között, kerékpárral,
kerékpárral
kerékpárra
egyéb spo
sporteszközzel:
po
orteszközzel:
özzel: 09:00-12:00
09:00-12:
óra között.
között
kö
ött.

Fővédnök:
Fővéd
dnök
k: D. Kovács Róbert
Róber Antal,l,, Kőbánya
Kőbán
nya polgármestere
re
Nevez
Nevezés:
ezés:
s: a kobanyaibringas@gmail.com
obanyaibringas@g
me
e-mail
-ma
ail cím
címen
men
vagy
agy
gy
yü
üzenetb
üzenetben
tben a www.facebo
www.facebook/kobanyaibringas
book/koba
anya
yaibring
ngass oldalon.
lon.
Nevezési
Ne
evezé
vezési hat
határidő:
táridő: 2019. szeptember
szep
ptember 27.
2 péntek
pé
éntek 18:00
18
18:0
00
0 óra
ó
vagy a túra
va
ra nap
napján a helyszí
helyszínen 8:30
0 és 9:00
00 óra között.
kö
özött.
A túra teljesíth
teljesíthető
thető
ető önállóan vagy cs
csoportban,
soportban, gyalog,
gya
gy
yal
alo
og, futva,
fu
kerékpár
kerékpárral
párral
vagy
v
agy egyéb spo
sporteszközzel
porte
teszközzel (roller,
r, gördeszka, görkorcsolya
gö
örk
rkorcsol
orcso
olya
lya stb.).
stb.)

D. Ko
D
Kovács
Kov
Kov
váccs Róbert Antal
Anta
al
Kőbánya
Kőb
őbánya
ánya
a po
p
polgármestere
olgármestere
e

társam, Rózsa György gitáros szintén kőbányai, adtunk már közösen koncertet a KőCaféban. A Kőrösi nagyon tetszik, ezért is
választottam a koncert helyszínéül. A Szent

László Napokon a közönség nagyszerű volt,
és úgy veszem észre, a kerület nagyon megszépült, egyre rendezettebb, ezért is szívesen jövök ide.

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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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 kiscsoportosainak kedvencét,
az orosz író, Vlagyimir Szutyejev egyik
klasszikus alkotását
kaptuk meg. A rajzot az 5 éves Ágoston Szonja készí
tette.

Az alma

A megfejtés Csokonai Vitéz Mihály Az ősz című versének sorait rejti.

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.

Találd meg a hiányzó számokat!

Késő őszre járt az idő. A
fákról már réges-régen
lehullottak a levelek,
egyedül csak a vadalmafa legtetején árválkodott
egyetlen alma. Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát. Hogyan
lehetne megszerezni?
Nagyon magasan van –
nem tud odáig felugrani.
– Kárr-kár!
Körülnéz a Nyúl, és
meglátja, hogy a szomszédos fenyőfán ott üldögél a Varjú, és jóízűen
nevet rajta.
– Ha l lod-e, Va r jú
koma! – kiáltotta a Nyúl. – Szakítsd le
nekem az almát!
Varjú átrepült a fenyőről a vadalmafára, és letépte az almát. De az kiesett a
csőréből, le a földre.
– Köszönöm szépen, Varjú koma! – kiáltotta Nyúl, és fel akarta venni az almát, de az – uramfia, mit látnak szemei?! – szusszant egyet és elszaladt.
– Hát ez meg miféle csoda?
Megijedt a Nyúl, de aztán rájött, mi
történt. Az alma a fa alatt összegömbölyödve alvó Sündisznócska hátára pot�tyant. Az álmából fölriasztott Sündisznócska ijedtében futásnak eredt, és tüskéin magával vitte az almát is.
– Állj meg, állj meg! – kiáltozott a
Nyúl. – Hová viszed az almámat?
– Ez az én almám. Leesett a fáról, és
én elkaptam.
Nyúl odaugrott Sündisznócskához.
– Azonnal add vissza az almámat! Én
találtam rá!
Odarepült hozzájuk a Varjú is.
– Felesleges vitáznotok, ez az én almám, én téptem le a fáról, magamnak!
Sehogy sem tudtak megegyezni, mindegyikük a magáét hajtogatta, kiabálta:
– Ez az én almám, az enyém!
Veszekedésük felverte az erdő csendjét. Verekedésig fajult a dolog: a Varjú
csőrével belecsípett a Sündisznócska
orrába, a Sündisznócska tüskéivel megszúrta a Nyulat, a Nyúl pedig oldalba
rúgta a Varjút…
Ekkor ért oda hozzájuk a Medve. Rájuk bömbölt:
– Mi történik itt?! Mi ez a lárma?!
Azt felelik neki a verekedők:
– Medve, te vagy itt az erdőn a leghatalmasabb, a legbölcsebb. Légy te a bíró!
Azé legyen az alma, akinek te ítéled.
Ezzel elmesélték a Medvének, hogy s

Ágoston Szonja rajza

mint esett a dolog. Medve gondolkodott,
töprengett egy ideig, megvakarta a füle
tövét, aztán megkérdezte:
– Ki találta az almát?
– Én! – felelte a Nyúl.
– De ki tépte le a fáról?
– Bizony hogy én! – károgta a Varjú.
– Jól van. De ki kapta el?
– Én kaptam el! – kiáltotta a Sündisznócska.
– Nos hát akkor – ítélte a Medve –
mindhármótoknak joga van az almára.
– De csak egy almánk van! – kiáltotta egyszerre a Sündisznócska, a Nyúl és
a Varjú.
– Osszátok el az almát szép egyforma
darabkákra, és mindegyiktek vegye el a
maga részét!
Megint egyszerre kiáltották mind a
hárman:
– Hogy a csudába nem jutott ez az
eszünkbe?!
Sündisznócska elvette az almát, és
négy egyforma részre vágta. Egy darabot a Nyúlnak kínált.
– Tessék, ez a tiéd, Nyúl, mert te láttad
meg elsőnek.
A másodikat a Varjúnak adta.
– Ez a tiéd, mert te tépted le.
A harmadik darabot ő nyelte le.
– Ez az enyém, mert én kaptam el az
almát.
A negyedik darabkát pedig a Medve
mancsába nyomta.
– Ez a tiéd, Medve.
– Ug yan, miért? – ámuldozott a
Medve.
– Azért, mert te békítettél össze és vezettél a helyes útra bennünket!
És mindannyian megették a részüket
az almából, és mindenki elégedett volt,
mert a Medve igazságosan döntött, senkit sem bántott meg.

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.

IMPRESSZUM

Kihez melyik lufi tartozik?

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

Várnai Veronika vagyok, 2019. május 24-én születettem. Minden nap lekísérem a bátyámat a játszótérre, mert szeretek nagyokat aludni a friss levegőn! Amikor épp nem alszom, jókat beszélgetek a szüleimmel.

16

SPORT

Kőbányai Hírek  •  2019. szeptember

Jubileumi sportágválasztó a Merkaptban
Szeptember 13–14-én (péntek–szombat) nyitja meg kapuit immár 25. alkalommal a Budapesti Nagy Sportágválasztó a Merkapt Sportközpontban.

Az eseményen több mint százféle sportágat lehet díjmentesen kipróbálni, s erre az időre a
Nagy Hangszerválasztó is várja az érdeklődőket.

A rendezvény lényege, hogy
a látogatók ne csak nézzék az
egyes sportbemutatókat, hanem maguk is aktív részesei legyenek az eseménynek, illet-

ve együtt sportoljanak ismert
olimpikonokkal – így extra motivációra tegyenek szert. A másik cél a kevésbé ismert sportágak népszerűsítése – különö-

sen, hogy ezek között olyanok
is szép számban akadnak, amelyekben világszinten nagyszerű
eredményekkel büszkélkedhetnek a magyarok.

Anyagi segítség sporttehetségeknek a további sikerekhez

Bajnokokat támogat
a kerület

Tehetséges sportolók számára hirdetett pályázatot a Kőbányai Önkor
mányzat, hogy anyagilag járuljon hozzá az országos versenyen legalább 6.,
nemzetközi versenyen minimum 10. helyet elérő sportemberek sikereihez.
A Humánszolgáltatási Bizottság nyolc kiválóságot jutalmazott, ők össze
sen közel másfél millió forintot kaptak. A Kőbányai Hírek a legígéretesebb
tehetségeket kereste fel.

Szmirnov Anna
(szertornász)
Az MTK 14 éves kiválóságát szülei bő egy évtizede vitték le először
a tornacsarnokba, mert az óvónők
tanácsára le kellett fárasztani az
„egyértelműen hiperaktív” leánykát. A túlmozgásosságról szóló diagnózis téves volt, de Anna a legjobb helyre került. Az edzők egyből
látták: igazi tornászalkat.
– Eleinte gyermek kezdő és haladó országos versenyeket
nyertem, majd serdülőbajnokságon 10 évesen álltam
először a dobogó csúcsára.
Az első nemzetközi sikeremet Kiskunfélegyházán
értem el, ahol a döntőkben
egyetlen magyarként lettem aranyérmes – mesélte
Szmirnov Anna, aki azóta
is bővíti éremkollekcióját,
és az idei győri junior-világbajnokságon a magyar csapat kerettagja volt. Az ősszel már sportgimnáziumban tanuló Anna főként a jövő évi
párizsi junior-Eb-re koncentrál, és felnőttként az olimpián szeretne bemutatkozni.

Molisz Zoltán Balázs
(kick-box és
taekwondo)

Anna abból a szempontból
szerencsés a társaihoz képest, hogy a
versenyek költségét a szövetség állja.
Az önkormányzat támogatása azonban
így is jó helyre kerül, hiszen a sportruházat, valamint a sportfelszerelések és
-eszközök komoly kiadást jelentenek.

Az egyik „legütősebb” pályázó személyében Kőbánya egyszerre két
bajnokot támogat. A 15 éves Molisz
Zoltán Balázs hatszoros taekwondo és négyszeres kick-box magyar
bajnok, míg tavaly a taekwondo
Európa Kupán ezüstérmes lett,
idén pedig két világkupa-győzelmet szerzett kick-boxban.
– A két küzdősport stílusa hasonló, ezért is tudok jó eredményeket elérni mindkét sportágban –
mesélte Molisz Zoltán Balázs, aki egyszerre tréningezi magát a SASOK SEben, illetve a HALKER Király-team Kick-box Akadémián. – Gyakori, hogy
egy nap kétszer megyek
edzésre, és mivel sportgimnáziumban tanulok, a
versenyek miatti hiányzásokat jobban
elnézi az iskola.
Márpedig versenyekből bőven akad,
hiszen Zoli mindkét sportágban a magyar válogatott kerettagja is, évente átlagban húsz tornán vesz részt.
Ezek költsége nem
elhanyagolható,
hi-

Fotók: Érseki Norbert

szen az akár egyhetes külföldi versenyeken napi húszezer forintos kiadással kell számolni. A fiatalember lapzártánkkor a győri kickbox Európa-bajnokságon jeleskedett –
két számban is. De sérülés miatt végül
a döntőkre nem tudott kiállni, így a
bronzérmekkel vigasztalódhatott.

Pedálozás
a föld alatt

Zakor Tibor
(erőemelő)

A szó szoros értelmében a legerősebb pályázó Zakor Tibor
volt. A fekvenyomóbajnok ízigvérig kőbányai: nemcsak a kerületben lakik, de a büntetésvégrehajtás alezredeseként itt
is dolgozik. Megjelenését nézve
a belügyi dolgozókat tömörítő
Erőművek Sportegyesület tagja meghökkentő okból vette kezébe először a súlyzót.
– Duci gyerek voltam, a sportot az alakformálás miatt kezdtem el – mondta a ma már csupa
izom fiatalember, aki két évtizede nyomja a vasat. Bár Zakor
Tibor eleinte nem is gondolt a
versenyzésre, ám az elmúlt két
évben figyelemre méltó eredményeket ért el. Első megmérettetésén országos 3. lett, néhány hónappal később pedig az

európai mezőnyben a
6. legjobbként végzett
Idén is színes mezőnnyel rajtolt a
182,5 kilós gyakorlatáMOFÉM Underworld Kupa, amely
val. De a java csak eztíz évvel ezelőtti indulásakor még
után következett! Tavaly
csak poénnak indult, de a kezde
magyar bajnoki ezüst keményezésből mára országos
rült a nyakába, és idén újszinten jegyzett vetélkedés lett.
donsült masters magyar
A verseny legfőbb jellemzője
bajnokként indult a to
a – néző és kerékpáros számá
kiói világbajnokságon, ahol
ra egyaránt – fantasztikus
bronzérmet szerzett.
hangulat mellett a techni
A versenyekre utazás nem
kás pálya. A több kate
olcsó mulatság, de a sikeres págóriában induló bicik
lyázatnak is hála, Tibor az önlisek feladata ugyan
kormányzat segítségével a jövőis az volt, hogy egy
ben is képviselheti Magyarországot
óra alatt minél
külföldön.

több 1,8 kilométe
res kört tegyenek
meg, amelynek
része volt a Merkapt sport
központ és a szomszédos ipa
ri létesítmény átszelése, vala
mint a sporttelep alatt húzó
dó pincerendszerben teke
rés. Utóbbi azért különösen
veszélyes, mert a verseny
zőket a csúszós kő és a szűk,
illetve alacsony járatok egya
ránt veszélyeztetik.
Idén első alkalommal a ver
senyszámok közé a cyclo

cross is bekerült. Ennek lé
nyege, hogy a bicikliseknek
terepakadályokon is át kel
lett vágniuk. A haladást a me
redek le- és felhajtások mel
lett többek között füstbom
bák színes felhői nehezítet
ték, olykor pedig a bringá
sok a drótszamarat a vállukra
véve voltak kénytelenek gya
logszerrel leküzdeni az útjuk
ba eső gátakat.

