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2011-ben a képviselő- 
testület cseh László  
olimpikonnak díszpolgári 
címet adományozott.

„Cseh László Budapesten, 
1985. december 3-án született. 
Szülei számára – mivel édesapja 
is kiváló úszó volt – természetes 
volt, hogy gyermeküket már 
négy éves korában levitték a 
Spartacus Uszodába, így az 
úszás már apró gyermekko-
rában Kőbányához kötötte. 
A család régi barátja, Kiss 
Miklós tanította meg úszni. 
Első uszodai háziversenyén, öt 
évesen hatodik helyezést ért 
el. Ezt követően több versenyt 
megnyert, fokozatosan haladt 
feljebb a sorban. Szeretett volna 
egyre jobb lenni a csoportjá-
ban, és ezért mindent megtett. 
A folyamatos edzés, a házi-
versenyek elhozták a sikert. 
A 2011-es évben már 4:30-on 
belül úszott 400 vegyesen. So-
sem fordult meg fejében, hogy 
abbahagyja az úszást. Tudatos 
sportoló. Kitartóan edzett, és 
tudta, érezte, hogy a befektetett 
energia, a sok, hosszú, fárasztó 
edzés meghozza a gyümölcsét. 
Időeredménye folyamatosan 

javult, a 2003-ban háromszoros 
ifjúsági bajnokként érkezett a 
barcelonai világbajnokságra, 
ahol 400 vegyesen döntőbe 
jutott, és megszerezte első vi-
lágbajnoki bronzérmét. Ekkor 
ismerte meg az ország. Folya-
matosan járta az edzőtáborokat, 
egyre jobb és jobb időt úszott. 
Az olimpiát megelőző edzőtá-
borban eltörte a lábát. Az athé-
ni szereplésről így vall: „Én 
úgy álltam oda, hogy nekem 
semmi bajom – ám a realitás 
mégiscsak az volt, hogy egy 
ilyen sérülést nem lehet csak 
úgy elfelejteni. Az tuti, ezerszer 
jobb lehetett volna. Két ezüstöt 
biztos ott hagytam… Végül 
lett egy bronz, egy negyedik 
hely…” Az olimpiát követően 
hihetetlen energiával készült 
megint. Hajtotta a vágy, hogy 
megmutassa, mit tud. Egymást 
követték a sikeres versenyek, 
az érmek: a 2004. évi madridi 
EB-n kétszeres Európa-bajnoki 
cím, 2005-ben Montreálban 
világbajnok, a trieszti VB-n új 
világcsúcsot úszott, 2006-ban 
a budapesti EB-n háromszoros 
Európa-bajnok, a következő év-
ben Debrecenben a rövidpályás 
EB-n háromszoros bajnok, új 
világcsúccsal, a Pekingi Olim-

piáról három ezüstéremmel 
tért haza. Több kitüntető cím 
tulajdonosa, a legrangosabbat, 
a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Tisztikeresztjét 2008-ban 
kapta meg sportolói pályafutása 
elismeréseként. A KSC úszója 
sosem tagadja meg kőbányai 
gyökereit. Büszkén vállalja, 
honnan indult, és a gyökerek-
hez hűen a mai napig kerüle-
tünkben úszik.

Sportolói tevékenysége, kivá-
ló eredményei, a kerület sport-
életében betöltött aktív szerepe, 
közreműködése elismeréseként 
Cseh László többszörös Európa-
bajnok, világbajnok, olimpiai 
érmes úszó részére az önkor-
mányzat Kőbánya Díszpolgára 
elismerő címet adományozta” – 
hangzott el a Kőrösi Kulturális 
Központban rendezett június 
23-i díjátadó ünnepségen.

Kőbánya díszpolgára

Cseh László

Díjak fiatal alkotóknak

A versenyt a kőbányai székhelyű 
Életrevaló Egyesület hirdette meg, 
melynek Kovács Róbert polgármester 
volt a fővédnöke. A fiataloknak szóló 
megmérettetésben többek között olyan 
kérdésekre kerestek választ a kiírók: 
„Hogyan lehet elkerülni a kábítósze-
rekkel való találkozást? Hogyan lehet 
nemet mondani a kábítószer-használat-
ra? Helyette milyen egészséges, értékes 

alternatívákat láttok, vártok, szeretnétek 
a saját életetekben?” A versenyben 5 
és 40 perces drogprevenciós kisfilmek 
kategóriákban hirdettek győzteseket. 

Az Életrevaló Karitatív Egyesület 
1999-ben alakult azzal a céllal, hogy 
mentálisan, szociálisan, vagy egyéb ok-
ból krízishelyzetbe került veszélyeztetett 
gyermekek és fiatalok, családok részére 
nyújtson segítséget.

uniós pályázat
A Zrínyi Miklós Gimnázium 
8 445 445 Ft összeget nyert 
a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program 3.1.5 
pályázatán, mely segítségével 
három tanár, Barcsay Ágnes, 
Horváthné Imre Ilona és 
Zsakó Lászlóné részt vett az 
ELTE Pedagógiai és Pszicho-
lógiai Karának mentor-tanár 
képzésén. Mindhárman 
sikeres záróvizsgát tettek és 
megkezdhetik a mentorálási 
tevékenységet. A pályázat 
keretösszege segítségével 
a gimnázium biztosította a 
tandíj kifizetését, jegyzetek 
vásárlását, notebook és 
mobil internet használatát. 

A projekt 2010. augusztus 
2-től 2011. július 31-ig tartott. 
A mentor tanárok segítsé-
gével a Zrínyi gimnázium 
2011 őszétől az ELTE végzős 
hallgatóit fogja fogadni és 
számukra gyakorlóhelyként 
fog funkcionálni. Hosszú-
távon ez az együttműködés 
a gimnáziumi oktatásban a 
módszertani kultúra szélesí-
tését eredményezi, illetve az 
egyetemi hallgatók számára 
is egy széles körű tapaszta-
latok szerzésére alkalmas 
gyakorlóhely nyílik. 

Edényi lászló 

igazgató

Pályázhatnak: zárt udvaros, és 
egyéb társasházak esetében 
a lakóközösség, családi házak 
esetében a tulajdonos magán-
személyek.

A pályázatnak tartalmazni 
kell: a pályázó nevét, postacím-
ét, telefonszámát, e-mail címét, 
a társasházat képviselő személy 
nevét, elérhetőségét. A pályázat-
hoz csatolni kell legalább 1 db 
fényképet.

Pályázni a Kőbányai Önkor-
mányzat Ügyfélszolgálatán 
átvehető jelentkezési adatlapon 
lehet, valamint a jelentkezési 
lap letölthető a www.kobanya.hu 
honlapról is, mint a pályázat 
melléklete. További információ 

kérhető az Építés-, Környezet- 
és Közlekedéshatósági Csoport-
nál a 433-8362 telefonszámon.

 Benyújtási határidő:  
augusztus 15.
A pályázat beadásának helye: 

A Budapest Főváros X. kerü-
let Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Építés-, 
Környezet- és Közlekedés-
hatósági Csoportjához (1102 
Budapest Szent László tér 29. 
sz.) kell 2 példányban eljuttatni 
a pályázatot. A borítékon kérjük 
feltüntetni: Jelige: „Tiszta udvar, 
rendes ház” 

kErülEtFEjlEsztési  

és környEzEtvédElmi Bizottság

pályázat

Tiszta udvar, rendes ház
Kőbányai Önkormányzata pályázatot hirdet „Tiszta udvar, rendes ház” cím-
mel. A pályázat célja, a társasházak, családi házak környezetében a rend, 
tisztaság kialakítása, a város szépítése, kulturált környezet megvalósítása.

A pályázatra a következő 
kategóriákban várnak neve-
zéseket:

  A legszebb (legvirágosabb) 
kertes ház előkert
  A legszebb (legvirágosabb) 
társasházi erkély, ablak
  A legszebb (legvirágosabb) 
intézményudvar, vendéglátó 
üzlet előkert
  A legzöldebb vállalkozás (a 
telephely és a közterület 
rendezettsége alapján)

Pályázhatnak: magánsze-
mélyek, társasházak, közintéz-
mények, intézmények, vállal-
kozások.

A pályázatnak tartalmazni 
kell: a pályázó nevét, posta-
címét, telefonszámát, e-mail 
címét, a társasházat, intéz-
ményt, vállalkozást képviselő 
személy nevét, elérhetőségét. 
A pályázathoz csatolni kell 
legalább 1 db fényképet a virá-
gosított részről. 

Pályázni a Kőbányai Ön-
kormányzat Ügyfélszolgá-
latán átvehető jelentkezési 
adatlapon lehet, valamint a 
jelentkezési lap letölthető a 
www.kobanya.hu honlapról 
is, mint a pályázat melléklete. 
További információ kérhető az 
Építés-, Környezet- és Közle-
kedéshatósági Csoportnál a 
433-8362 telefonszámon. Egy 
virágosított helyszínre csak egy 
pályázat nyújtható be!

 Benyújtási határidő:  
augusztus 15.
A pályázat beadásának helye: 

Budapest Főváros X. ker. Kő-
bányai Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal Építés-, Kör-
nyezet- és Közlekedéshatósági 
Csoportjához (1102 Budapest 
Szent László tér 29. sz.) kell 2 
példányban eljuttatni a pályáza-
tot.  A borítékon kérjük feltün-
tetni: Jelige: „Virágos Kőbánya”

kErülEtFEjlEsztési  

és környEzEtvédElmi Bizottság

pályázat

Virágos Kőbánya
Kőbánya Önkormányzata pályázatot hirdet „Virágos Kőbánya” címmel. 
A pályázat célja a város szépítése, kulturált, környezetbarát városkép 
megjelenítése, a város növényekkel történő díszítése.  

Sikeresen szerepeltek a Kőbánya Sport Club úszói a június 22. és 
25. között rendezett úszó országos felnőtt bajnokságon, melyet 
ezúttal is Széchy Tamás emlékére rendeztek, Debrecenben. 
A kőbányai úszók 9 bajnoki címmel, 13 ezüst és 9 bronzéremmel, 
1 országos és 1 egyesületi csúccsal tértek vissza a cívisvárosból.

úszósiKereK

Dietrich Emilnek és Gottschlig Józsefnek állított 
az önkormányzat emléktáblát a Füzér utca 30. 
szám alatt, egykori gyáruk helyszínén. A kőbá-
nyai iparosok amellett, hogy tea-, kávé- és rum-
forgalmazással kereskedtek, többek között ők 

gyártottak Magyarorszá-
gon elsőként palackozott 
italokat is. A tiszteletükre 
állított emléktáblát Kovács 
Róbert polgármester, 
Weeber Tibor alpolgár-
mester és dr. Szabó Krisz-
tián jegyző leplezte le.

emléKtábla a KeresKedőKneK

Június elején osztották ki a ii. Országos drogprevenciós  
Kisfilm-készítő verseny díjait a brFK Teve utcai székházában.  
A mozgóképes megmérettetést kerületi egyesület írta ki. 
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