10. ’56-ra
23. emlékezünk

Kőbánya önkormányzata az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére szervezett ünnepsége, megemlékezés a magyarság 55 évvel ezelőtti történelmi
tettéről, tisztelgés a harcban és a megtorlásban
elesettek és megnyomorítottak emléke előtt.

Kőbányai
hírek
XXI/10. 2011. október

Új

A X. kerület közérdekû magazinja

Idősek
hónapja
KÖSZÖNTJÜK KŐBÁNYA
IDŐSKORÚ POLGÁRAIT!
ISTEN
EMBERE

EURÓPA-BAJNOK A Új piac nyílt
FIATAL SAKKOZÓ a Liget téren

„Hitem szerint a másik
helyzetének megértésével
kezdődik minden” 12.

Európa-bajnok lett a 8 év alattiak
között szeptember 20-án Krstulovic
Alex a Kőbánya SC játékosa.
10.

Szeptemberben megnyitotta kapuit Kőbánya új piaca, ahol magyar termelők árui
között válogathatnak a vásárlók. 3.
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Aktuális

Aktuális
filmforgatás

a polgármester levele

aktuális

Brad Pitt Kőbányán
Kőbányán forgatják a World War Z című
hollywoodi produkció befejező, akciójeleneteit. A helyszín az egykori Globus
konzervgyár területe, ahol október 10. és
november 10-e között vesznek majd fel Brad
Pitt főszereplésével számos jelenetet.

Nagy az érdeklődés a
hazai termékek piacán

Bazsó Zoltán

Adam Goodman producer
lapunknak elmondta, hosszas
európai keresgélés után esett a
szakemberek választása Kőbányára. Mint mondta, a helyszín
ideális minden szempontból.
Megtudtuk, a jeleneteken az
adott időszakban elsősorban az
éjszakai órákban dolgoznak, és
a forgatás bővelkedik akciójelenetekben, ami zajjal fog járni. A
producer hangsúlyozta, mindent
megtesznek annak érdekében,
hogy a lakosságot a lehető legkevésbé zavarja a munkájuk.

Új piac a
Liget téren
Kőbányán nyitotta meg kapuit augusztus 31-én a Liget téren Budapest első, kizárólag magyar
gazdák által termelt élelmiszereket árusító piaca a Magyar Piac Szövetkezet szervezésében.
A Liget téri Piacot dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter adta át a vásárlóközönségnek.

Régi probléma oldódott
meg a nyár utolsó napjaiban a kerületben (mint
arról előző lapszámunkban lapzártánk miatt
röviden beszámoltunk),
új piac nyílt Kőbánya
központjában, a Liget
téren. Mint ismeretes,
2005-ben – az akkori
képviselő-testület döntése
alapján – a terület értékesítése miatt a Mázsa téri
piac megszűnt.

A kőbányai városközpontban élők azonban
érhető módon nem
örültek a piac bezárásának, és a piac iránti igény
az elmúlt hat évben sem
csökkent semmit. Kovács
Róbert polgármester
lapunknak hangsúlyozta,
régi az igény, amit a szervezők megtaláltak, majd
hozzátette, bízik benne,
hogy a piacot is megtalálják majd vásárlók.
Kiemelte, egy piac mindig több, mint egyszerű
eladóhely, kereskedelmi
hely, egy piac közösségi tér is egyben. Erre
gondolhatott a szervező
Magyar Piac Szövetkezet
is, amikor a szokványos
dizájntól merőben eltérő,
múlt századi hangulatot
árasztó cégéreket készíttetett a standok fölé.
Gábor József grafikus azt
mondta, a mai, modern
reklámtábláktól eltérő
régebbi cégérek legfontosabb ismérve, hogy
nemcsak az árura utal, de
a kultúránkra is. Egyszerűen többet ad.
A piacot a Magyar Piac
Szövetkezet szervezte
meg. Konrád Istvánné,
a szövetkezet elnöke

kiemelte, a magyar áru
értéket képvisel, megvásárlásával nemcsak jó
minőségű élelmiszerhez
jutnak a vevők, de a
magyar mezőgazdaság
a magyar munkaerőpiac megerősítéséhez is
hozzájárulnak.
Dr. Fazekas Sándor,
vidékfejlesztési miniszter az átadóünnepségen
tartott beszédében,
miután megköszönte a
szervezők munkáját, reményét fejezte ki, hogy
e példaértékű kezdeményezés rövid időn belül
követőkre talál.
A tárca a szabályozással
és pályázatokkal segíti a
magyar mezőgazdasági
termelőket és feldolgozókat – mondta.
A Liget téren, a
Korponai és az Állomás
utca sarkán, a buszvégállomással szembeni
épületben lévő piac a
hét valamennyi napján, folyamatos nyitva
tartás mellett, kedvező
árakkal és kulturált
környezetben várja a
vásárlókat. Nyitva tartás: hétfőtől szombatig
6.00-17.00-ig, vasárnap
6.00-14.00-ig.

környezetünk
Bazsó Zoltán

Hollywoodi sztárok a kerületben
A film Max Brooks: Zombiháború című könyve alapján
készül, főszereplője Brad Pitt,
rendezője Mark Forster, és a
World War Z címet viseli.
Kovács Róbert polgármester
lapunknak elmondta, a produkcióból közvetlen bevétele
nem származik a kerületnek –
mert a terület, ahol forgatnak,
magántulajdonban van –, de a
jó együttműködésnek köszönhetően a gyártó cég többmillió
forintos támogatásban részesíti a Szent László Gimnázium
filmes tagozatát.
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Cseh Laci is festett
Befejeződött az idei Színes Város projekt: keretében kiszínesedett az Éltes Mátyás
iskola fala, valamint a Bányató utca-Újhegyi sétány melletti szürke falfelület is.

Ecsetet, jobban mondva teddyhengert
ragadott szeptember 17-én Cseh László
úszó, Kőbánya díszpolgára, a kerületszépítéshez az olimpikon mellett csatlakozott
Kucsák László országgyűlési képviselő
és Marksteinné Molnár Julianna önkormányzati képviselő is. Az ok egyszerű volt:
ők festették fel az utolsó ecsetvonásokat a
Bányató utca és Újhegyi sétány melletti
kiszínesített falra. Kucsák László, kőbányai országgyűlési képviselő a tervezett
falfestéseket rendkívül jó kezdeményezésnek nevezte, amelyek javíthatják az emberek hangulatát és hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy minél élhetőbbé váljon az épített
környezetünk. Az önkormányzat Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságá-

nak elnöke, Marksteinné Molnár Julianna
azt mondta, jó partnerre talált a kerület
az elgondolást kivitelező egyesületben.
Kijelentette, érdemes a programot tovább
folytatni. Megyeri András, a Színes Város
mozgalom alapító vezetőjétől megtudhatták a jelenlévők, hogy a kivitelezésbe
az Éltes iskola diákjai is bekapcsolódtak.
Kiemelte Mácsik András újhegyi önkormányzati képviselőt, aki – mint fogalmazott – gazdája volt ennek a programnak.
Mint arról augusztusi lapszámunkban
már részletesen beszámoltunk, idén indult el
a Színes Város program kőbányai szervezése.
Eredményeképpen idén az Éltes Mátyás Általános Iskola falán közel 250 négyzetméteres falfelület színesedett ki, valamint tetszetős
minták díszítik az Újhegyi-sétány Bányató
utca sarkán lévő épület végfalát is.

Tisztelt Kőbányai
Polgárok!
Kedves Olvasók!
Egy év telt el azóta, hogy az
Önök felhatalmazásával elkezdtük az Új Kőbánya Program megvalósítását.
Működési költségeinket ésszerűsítettük, intézményeket,
társaságokat vontunk
össze. A Fővárosi
Önkormányzattal
együttműködésben
megkezdtük az Új Köztemető
előtti körforgalom kialakítását.
Óvodák, iskolák épületeit, játszótereket, utakat újítottunk fel,
télen jégpályát működtettünk,
minden eddiginél többen nyaralhattak az idősek üdültetése
pályázat keretében. Megnyitottuk a látogatók számára a Szent
László Templomot, megnyílt a
kerület központjában a sok éve
várt termelői piac. Itt élőként
naponta megállapítom, hogy a
köztisztasági és közbiztonsági helyzet folyamatosan javul.
Az óvodákban és iskolákban
nyáron lezajlott karbantartási
munkálatokat követően szeptemberben az orvosi rendelők
felújítása is megkezdődött,
amely hosszú évek óta váratott
magára. Úgy vélem, eddig elért
eredményeink jelentősek, de
rengeteg elvégzendő feladat
vár még ránk. Szeptember
hónapban újabb sportsikerrel
is gazdagodtunk. Krstulovic
Alex, a Kőbánya SC játékosa
korcsoportos Sakk Európa-bajnokságon első helyezést ért el,
elismeréssel gratulálok a szép
sikerhez! Ismét egy változatos,
feladatokkal és eseményekkel
teli hónap áll előttünk. Megemlékezéseket tartunk, tisztelgünk
az Aradi Vértanúk, valamint az
1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt.
Október az Idősek Hónapja,
nagy szeretettel és tisztelettel
köszöntöm kerületünk időskorú
polgárait! Isten éltesse Önöket
egészségben, boldogságban!
Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere
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Városháza

Városháza
környezetünk

Avargyűjtési akció
Tisztelt Kőbányai Lakosok! Kőbánya Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan idén is
megrendezi az őszi avargyűjtési akciót.
Az akció keretén belül az önkormányzat térítésmentesen „kerti
zöld hulladék” feliratú 100 literes
zsákot biztosít az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek, hogy a
köztisztasági kötelezettségüknek
eleget téve az ingatlanok előtti
közterületek, valamint az ingatlanuk rendben tartásáról gondoskodni tudjanak.
Ingatlanonként 5 db, saroktelek
esetén 8 db, társasházak esetén
lépcsőházanként 5 db, és önkormányzati tulajdonú intézmények
esetén maximum 25 db gyűjtőzsák igényelhető. Az ingatlanok
tulajdonosai, valamint a társasházak közös képviselői a zsákokat
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
vehetik át. A szelektív elszállítást
a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt. térítésmentesen végzi, ezért
kérjük, hogy a zsákokba kizárólag kerti hulladékot (nyesedéket,
lombot) gyűjtsenek!
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a Fővárosi Közgyűlés rendeletének értelmében avart és kerti
hulladékot égetni csak kivételes
esetben 2011. október 1-től 2011.
november 30-ig, ünnepnapok
kivételével hétfőtől-szombatig,
10 és 15 óra között lehet. Tilos
az égetés közterületen, valamint
egészségügyi, szociális, gyermek, ifjúsági, nevelési és oktatási
intézmények, nyitott sportlétesítmények, szabadidőközpontok és
egyházi intézmények 100 méteres
körzetében, azok működésének
időtartama alatt.
Tegyük rendezetté, szebbé
környezetünket, éljenek az akció
lehetőségével!

Kőbánya önkormányzata

népszámlálás 2011

testületi ülés

Rendelet a környezet
helyi védelméről
Kőbánya képviselő-testülete szeptember 22-én tartotta soros ülését, melyen többek között új rendeletet alkottak az épített és természeti környezet helyi védelméről, döntöttek a testület
új SZMSZ-ről, és átvette
díszpolgári címét Cseh
László, aki a nyári hivatalos
ünnepségen versenyei miatt
ezt nem tudta megtenni.
Bazsó Zoltán

Átvette Cseh László
a díszpolgári címet
A júniusi díszpolgáravató ünnepségen versenyei miatt nem tudott
személyesen jelen lenni
Cseh László, olimpiai
érmes, világ- és Európabajnok úszó, Kőbánya
idei díszpolgára.
A Kőbánya SC sportolójának a szeptemberi
testületi-ülésen nyújtotta át Kovács Róbert
polgármester és dr.
Szabó Krisztián jegyző
a kerület legrangosabb
elismerésével járó plakettet és oklevelet.
Napirend előtt Révész
Máriusz „Elítélték a
volt szocialista alpolgármestert” címmel tartott
felszólalást, melyben

Kaszab Csaba bírósági
ítéletéről beszélt. Felszólalása végén azt kérte, az
önkormányzat tegyen lépéseket az ügyben szereplő
17 millió forint visszaperelésére. Kovács Róbert azt
mondta, a kerület megvizsgálja, hogy indítható-e
per az ügyben.
Egyetértett a testület
dr. Gyetvai Tibor rendőr
alezredesnek a BRFK X.
kerületi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő
kinevezésével. Budapest
Főváros Rendőrfőkapitánya a jelenlegi megbízott
kapitányságvezetőt kívánja kinevezni, ehhez kérte
a kőbányai önkormányzat
egyetértését.

Stabil a gazdálkodás
Tárgyalta és elfogadta a
testület az önkormányzat
2011. évi költségvetésének
félévi végrehajtásáról szóló
határozatot. Élő Norbert
megemlítette, az adatok
alapján az is látható,
hogy mintegy 600 millió
forintos kintlévősége van a
kerületnek. Szabó László,
a Kőbányai Vagyonkezelő
ZRt. vezérigazgatója azt
mondta, a díjhátralékok
kapcsán több száz peres
ügye van a kerületnek.
Dr. Pap Sándor alpolgármester elmondta,
Kőbánya rossz lakásállománnyal rendelkezik,

a kitűzött célok portfóliószűkítéssel, minőségi
javítással érhetők csak el.
A költségvetésért felelős
alpolgármester kiemelte, átgondolt, stabilan
teljesülő költségvetése van
a kerületnek. A döntés
kapcsán Kovács Róbert
polgármester hangsúlyozta, Kőbányának
stabil a pénzügyi helyzete.
Egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el a képviselők az
önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosítását. A változásokat
egyrészt Budapest Főváros
Kormányhivatala kérte,
másrészt az elmúlt időszak
tapasztalatait is beépítették az új szabályozásba.
Világosabb, átláthatóbb
rendszer, mint a korábbi –
hangzott el az ülésen.

Védik a régi
épületeket

Új, eddig nem volt rendeletet fogadott el a testület
az épített és természeti
környezet kerületi helyi
védelméről. Az előkészítés
során számba vették az
épített értékeket, melyek
fokozott védelméről
szükséges gondoskodni és
helyi szabályozást alkottak – mondta Marksteinné Molnár Julianna.
A polgármester hozzá-

tájékoztató

A Kőkert elérhetőségei
A Kőkert Kft. lakosságot érintő feladatai 2011-ben jelentősen bővültek, így az
ezekkel kapcsolatos bejelentések száma
is megnőtt. A bejelentések fogadására, a
szükséges intézkedések gyors és hatékony megtételére, nyomon követésére és
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visszajelzésére egy egységes kezelőrendszert alakított ki a cég.
Elektronikus levélcím: bejelentes@
kokertkft.hu
Ingyenesen hívható zöld telefonszám
munkaidőn túli üzenetrögzítéssel:
szám szerint tárcsázva: 06-80-565-378

szám és betű szerint tárcsázva:
06-80-KŐKERT
A játszóterekkel kapcsolatos bejelentések megtételére a „kokertkft.hu”
honlap főoldalán külön is biztosított a
cég közvetlen ablakos lehetőséget.
Kőkert Kft.

Amit Önnek a népszámlálásról tudnia kell
Tisztelt Kerületi Lakos!
A 2011. évi országos népszámlálásra október 1. és 31. között kerül sor. A népszámlálás során számbavételre kerülnek a
lakások, illetve a lakásokban élő (életvitelszerűen tartózkodó) személyek.
A népszámlálásról szóló törvény szerint a népszámlálás során az adatszolgáltatás
kötelező! Az összeírásban minden magyar állampolgárnak részt kell vennie, aki életvitelszerűen az ország területén él,
abban az esetben is, ha 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodik, továbbá a nem magyar állampolgárnak, aki 3
hónapnál hosszabb ideig tartózkodik az ország területén. Számbavételre kerülnek a lakások, lakott üdülők, az egyéb
lakóegységek, illetve az éjszakai szálláslehetőséget biztosító intézmények is.

tette, nemcsak a szabályokat jelölték ki, de arról is
gondoskodnak, hogy évente
pályázati formában támogatást is nyújtson a kerület az
épületek eredeti állapotának
visszaállítására.

Kritika a Közterületfelügyeletnek

Nem fogadta el az önkormányzat a Kőbányai Közterület-felügyelet 2011. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót. A kritika főként arra
vonatkozott, hogy a csoport
sokszor választja a könnyebb
megoldást, és a közterületek
rendjének és tisztán tartásának védelme helyett gyakran
pusztán a büntetést alkalmazza. Más esetben pedig
pont a büntetés mennyiségét
kevesellték, példaként a közterületi alkoholfogyasztásra
kirótt féléves adat hangzott
el, az elmúlt 6 hónapban
összesen csupán 62 esetben
született feljelentés e gyakori
szabálysértésben.
Végül nem támogatta a
testület Tokody Marcell
Gergely képviselői indítványát, melyben Újhegynek
külön részönkormányzati
státus létrehozását javasolta.

A népszámlálási kérdőíveket az alábbi módon lehet
kitölteni:
interneten a számlálóbiztos által Önhöz eljuttatott
kód felhasználásával,
papír alapú kérdőíven
önálló kitöltéssel: a kérdőíveket a számlálóbiztostól kapja, kitöltés után a
kérdőívet a számlálóbiztos
gyűjti be,
interjú keretében a számlálóbiztos segítségével.
Felhívom a szíves figyelmét,
hogy a személyekre vonatkozó kérdőíven szenzitív, nem
kötelezően megválaszolandó
kérdések is szerepelnek. Ezek
a kérdések az anyanyelvre, a
nemzetiségre, a vallásra és az
egészségi állapotra vonatkoznak.

Szíveskedjék figyelembe venni, hogy az elektronikus kérdőíveket csak 2011. október
1-től 16-ig lehet kitölteni. Aki
ezt az időpontot elmulasztja,
már csak interjú keretében
szolgáltathat adatot.
A népszámlálást végző
számlálóbiztosok névre
szóló, a települési jegyző által
eredetben aláírt, sorszámozott népszámlálási igazolvánnyal igazolják magukat.
A népszámlálási igazolvány
kizárólag a számlálóbiztos
személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal
(személyazonosító igazolvány,
vezetői engedély, útlevél)
együtt érvényes. Amennyiben
Ön kételkedik, a számlálóbiztos személyével kapcsolatos
információt az alábbi zöld
telefonszámon kérhet:

Központi Statisztikai Hivatal:
06-80-200-224.
A népszámlálással kapcsolatban további információt
kérhet, illetve bejelentéseit az
alábbi zöld telefonszámon is
megteheti:
Kőbányai Polgármesteri Hivatal:
06-80-202-435.
Kérem, hogy amikor felkeresi
Önt a számlálóbiztos, a törvényi kötelezettségét teljesítve
együttműködésével segítse a munkánkat, és tegye
lehetővé, hogy az elkövetkező időszakban a Központi
Statisztikai Hivatal hiteles
adataival készülhessenek el
országunkról a statisztikai
kimutatások és elemzések.
Az együttműködését
köszönöm,
Dr. Szabó Krisztián jegyző

lekedés feltételeivel. Az
események nem hazudtolták meg a kerület első
emberét, azok, akik kilátogattak az Óhegy parkba,
a szórakozás mellett
számos érdekességgel is
találkozhattak. A Magyar
Autóklub szervezésében például ki lehetett
próbálni a biztonsági öv
szerepét az autó ütközé-

sekor egy mozgó ülésben.
A CIKK Egyesület, a KÖD
és a RADAR Ifjúsági Iroda
közös sátrában sok más
mellett ki lehetett rakni
Kőbánya címerét is. Volt
többek között kézműves és
repülőmodellező sátor, de
KRESZ park is. A színpadon pedig 10 órától késő
délutánig váltották egymást a kerületi fellépők.

Családi Nap
Először szervezett Családi Napot az
önkormányzat szeptember 18-án az
Óhegy parkban. A változatos
programok és a rengeteg érdeklő
azt bizonyítja, érdemes volt és
érdemes folytatni is.
Az idő szerencsére kedvezett a szabadtéri rendezvénynek, verőfényes
napsütés és az Európai
Mobilitási Hét jegyében
nagyon sok program
fogadta az érdeklődőket a szeptember közepi
rendezvényen. Kovács
Róbert polgármester
megnyitójában azt hangsúlyozta, a Családi Napot
úgy állították össze, hogy
a családi kikapcsolódás
mellett minél több kőbányai gyerek ismerkedjen
meg a biztonságos köz-
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Ez történt

Ez történt
Meghívó
Kőbánya Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
2011. október 6-án
(csütörtökön) 15.00 órára
az Aradi vértanúk
tiszteletére rendezett
ünnepi megemlékezésre.
Ünnepi beszédet mond:
Kovács Róbert
polgármester.
A megemlékezés
koszorúzással zárul.

Helyszín:
Új Köztemető – 1848-as sírhelyek.

környezetünk

Madármentő központ
lehet a kerületben

Kőbányán befogott madarakat engedtek szabadon madárvédők és Kovács Róbert polgármester augusztus 31-én az Óhegy parkban. A szárnyasok még fiókaként kerültek a Kőbányai Madártani és Madármentő Egyesülethez, akik gondozták és felnevelték őket. A kerület madármentő központ létrehozását tervezi.
Bazsó Zoltán

Kovács Róbert polgármester elmondta, hogy facebook oldalán hívta fel
a figyelmét a problémára egy kőbá-

meghívó

Kőbánya önkormányzata tisztelettel hívja meg Önt az 1956-os
forradalom és szabadságharc
tiszteletére szervezett ünnepségeire.
2011. október 23.
(vasárnap) 17:30
Kőbánya önkormányzata az 1956os forradalom és szabadságharc
tiszteletére szervezett ünnepsége,
megemlékezés a magyarság 55
évvel ezelőtti történelmi tettéről,
tisztelgés a harcban és a megtorlásban elesettek és megnyomorítottak emléke előtt. Az ünnepség a
koszorúzást követően a Szent László templomba tartandó misével
folytatódik, majd Sebestyén Márta
Kossuth-díjas művészünk koncertjével zárul.
17:30 – Koszorúzás a Kőrösi sétányon felállított kopjafánál, Himnusz, Kovács Róbert polgármester
köszöntője, Koszorúzás, Szózat.
18:00 – Mise a Szent László templomban.
19:00 – „Földiekkel játszó égi tünemény” – Sebestyén Márta Kossuthdíjas művész koncertje.
Közreműködik: Andrejszki Judit
előadóművész, Balogh Kálmán
cimbalomművész és Havasréti Pál
a Téka együttes tagja.
2011. november 4. (péntek) 13. 00
Koszorúzás a Kozma utcai börtön
falánál.
Kőbánya önkormányzata

nyai polgár (www.facebook.com/
kovacsrobertpolgarmester). A Kőkert
dolgozói éppen egy elburjánzott bozótot
irtottak ki, és az ott fészkelő madarakért
aggódott a bejelentő. Megtudtuk, a polgármester kezdeményezésére felvették a
kapcsolatot egy Kőbányán működő madárvédő egyesülettel, és megállapodást
kötöttek. Az együttműködés értelmében,

amikor a Kőkert fontosabb munkálatokat végez a kerület parkjaiban, a madárvédők kimennek a helyszínre és átnézik,
vannak-e ott madarak veszélyben.
A Kőkert dolgozói, ha elhagyott fiókát,
beteg madarat találnak, értesítik a Kőbányai Madártani
és Madármentő Egyesületet,
akik felnevelik a rászoruló
madarakat, majd szabadon
engedik őket.
Augusztus 31-én egy ilyen
madármentés eredményeképpen vette birtokba az
Óhegy parkot egy örvös
galamb és két balkáni gerle.
Márton András, az egyesület elnöke hangsúlyozta,
céljuk, hogy megmentsenek
minden fiókát, amelyek fészek nélkül,
egyedül maradtak. Ezért szeretnének
létrehozni egy madármentő központot,
ahol évente sok tucat madárnak tudnának az életben maradáshoz megfelelő
feltételeket biztosítani. A tervek szerint
a nemes kezdeményezés mellé áll Kőbánya önkormányzata is, és támogatja a
központ létrehozását.

Elítélték a volt alpolgármestert
Mint arról számos híradásban lehetett hallani, jogerősen elítélte
szeptember közepén csalásért Kaszab Csaba volt kőbányai
alpolgármestert a Fővárosi Ítélőtábla. A korábbi szocialista
kerületvezetőt két év börtönbüntetésre ítélték.
Jogerősen két év
börtönbüntetésre
ítélte csalásért Kaszab Csabát szeptember közepén a
Fővárosi Ítélőtábla
– írja az ohegy.net.
Az ügy a 2000-es
évek elejéig nyúlik
vissza, a vád szerint Kaszab Csaba
kenőpénzt fogadott

el egy építési vállalkozótól. A másodfokon
eljáró bíróság Kaszab
Csaba cselekményét
társtettesként elkövetett csalás bűntettére
minősítette. A szabadságvesztés tartamát
két évi börtönbüntetésre enyhítette. Az
ítélet ellen további
fellebbezésnek nincs
helye – olvasható az
ohegy.net beszámolójában.
Forrás: ohegy.net
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bringa

dr. György István rovata

Csengő helyett a pedálra
koncentrálunk

Két
keréken
kőbányán

Két nagyobb közlekedési projekt is fontos
mérföldkövéhez érkezett: aláírtuk az 1-es,
3-as villamos fejlesztésének, illetve a közbringa-rendszer, azaz a Budapesti Bringa (BuBi)
kialakításának támogatási szerződését is.
Előbbiről már részletesen beszámoltam egy
korábbi cikkemben, most a BuBi-ról szeretnék szólni részletesen.
Hamarosan új elemmel bővül a környezetbarát szolgáltatások kínálata, 2013-tól ugyanis
bárki elvehet az önkiszolgáló gyűjtőállomásokról egy közbringát a városon belüli utazásokhoz. A bicikli használata az első 30 percben
ingyenes, de térítés ellenében akár több órán
át is tekerhetünk vele. A 900 millió forintos
uniós támogatás mellett, 1,1 milliárd összköltséggel megvalósuló rendszer első ütemében
74 gyűjtőállomás létesül, Budán 15, Pesten
58 és a Margitsziget déli bejárójánál egy; az
állomásokra több, mint 1000 kerékpárt helyezünk majd ki. Első ütemben a belváros köré
koncentrálunk, bízom benne, hogy az anyagi
lehetőségek lehetővé teszik, hogy egy későbbi
ütemben akár Kőbányán, akár a KÖKI környékén is legyen egy gyűjtőállomás.
A BuBi világos üzenetet hordoz: a városi
kerékpározás fejlesztésének elkötelezettje a
kormány és Budapest. A nehéz költségvetési
helyzet ellenére az uniós forrásokkal együtt
mintegy 2 milliárd forintot fordítunk az idei és

Az Európai Mobilitási Hét
záróeseményét szeptember 22-én rendezték meg
Kőbányán. Az Autómentes
Napon lezárták az Ászok
utcát és kerékpáros túrát
szerveztek a kerületben.
Nem véletlenül kapta meg
Kőbánya a kerékpáros
kerület címet, azt ez a nap
is jól bizonyította, hiszen
hatalmas tömeg vágott
neki a délelőtti néhány
kilométeres távnak. Felnőttek, iskolások, sőt még
óvodások – a Mászóka
ovisai – is drótszamárra
pattantak. A résztvevő
gyerekek gyümölcsöt és
ásványvizet, valamint egyegy „Mobilitási Hét 2011. –
Kőbánya” feliratú pólót is
kaptak. A díjakat Kovács
Róbert polgármester adta
át a győzteseknek, aki
maga is együtt tekert a
menettel

a jövő évben a budapesti városi kerékpáros fejlesztésekre. Budapest ekkora forrást soha még
csak megközelítőleg sem költött erre, legfeljebb
néhány tízmillió forint jutott e fontos célra.
A kerékpározhatóság érdekében átépítettük a
Thököly út és Hungária körút csomópontját,
és hamarosan felülvizsgáljuk az Andrássy úti
kerékpárutat is. A hetekben összesen 7 útvonalon folynak a kerékpárút-építési munkák,
köztük Kőbányán, a Fehér út mentén is; közel
700 millió forintból 16 kilométer hosszú
kerékpáros út épül Budapest-szerte.
Örömmel tölt el a BuBi indulása, és nem
csak azért, mert talán nem szerénytelenség,
hogy a mainál kerékpárosbarátabb vezetése még nem volt Budapestnek; mi nem a
csengőre koncentrálunk, hanem a pedálra.
Külön örülök annak is, hogy – bár a tömegközlekedés terén számos tennivalónk van még
–, végre valamiben Budapest ott tud lenni a
világ élvonalában; a nyugat-európai nagyvárosok is csak az elmúlt években vezették be a
közbringa-rendszereiket, a tengerentúli Nem
Yorkban pedig jövőre fogják átadni azt. Volt
már ilyen időszak fővárosunk életében, igaz,
meglehetősen rég – az első földalatti vasút
a kontinensen Budapesten indult, 115 évvel
ezelőtt. Bízom benne, hogy számos hasonló
jó hírről tudok majd beszámolni Önöknek
még ebben a ciklusban.

www.gyorgyistvandr.fidesz.hu Kövessen a Facebookon is!
Bejelentkezés fogadóórára: 061-327-1782
sport

Diákolimpiai
díjátadó

Átadták szeptember 16-án a tavalyi – a 2010/2011-es – tanév diákolimpia eredményességi sportversenyeinek díjait a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskolában rendezett ünnepségen.

Bazsó Zoltán

A díjakat dr. Szabó Krisztián jegyző, Révész
Máriusz képviselő, György Réka, Bernek
Péter, Cseh László, Mohamed Aida sportolók és Beliczai Sándor mesteredző nyújtották át a legeredményesebb csapatok
képviselőinek. Révész Máriusz beszédében
kijelentette, az önkormányzat már a ’90-es
évek legelején elhatározta, hogy olyan
versenyrendszert épít ki Kőbányán, aminek
Budapesten nincsen párja. Ebben – mint
hangsúlyozta – nagy szerepe volt György
Istvánnak. A kerület kidolgozta ezt a ver-

senyrendszert, melyhez eredményességi
támogatás járult hozzá. Az iskolák azoknak a
kerületi pénzeknek egy részét, amit sportra
fordíthatnak, azon versenyek alapján kapják
meg, amin a diákjaik részt vesznek. A rend-

szer kialakítása során igyekeztek minden
szempontot figyelembe venni. Révész
Máriusz kiemelte, „minden kerület irigykedve tekint Kőbányára, mert nincs másik olyan
kerület, ahol ilyen mértékű versenyrendszer
lenne, nincs olyan kerület, ahol ennyi sportesemény lenne egy évben”. Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a
gyerekek sportolási lehetőségét biztosítsa
– zárta gondolatait a képviselő.
Az ünnepségen összesen 14 általános
iskolai és 6 középiskolai sportegyesület
képviselője vehette át az elismeréssel járó
serleget.
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oktatás

Köszönjük!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 1%-át a
„Mentőöv a Kőbányai Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány”
részére ajánlották fel a 2010-es
évi adóbevallásuknál. A befolyt összeget, 490 255 forintot
tanulóink és tanáraink tanulmányi kirándulására, erdei iskola
megszervezésére, pedagógusok
tapasztalatcseréjére, és a diákok
jutalmazására használjuk fel.
A kuratórium

„Az a célunk, hogy a
lehető legmagasabb
szintű oktatást
kaphassák meg
a kőbányai gyerekek“

környezetünk

Nagytakarítás
a Kiserdőben
Az Európai Mobilitási Hét keretében szervezett szeptember 17-i kerületi takarítási akció
egyik helyszíne, a Gyakorló utca – Hatház
utca sarkán fekvő Kiserdő volt.
Jandó Ágnes

Ezt vállalta be a kerület fiataljait
képviselő CIKK Egyesület, a KÖD
és a RADAR Ifjúsági Iroda tagjaiból álló csapat. A munkában nem
voltunk egyedül: a Gyermekjóléti
Központ tagjai mellett itt takarított még Bánhegyiné Binder
Zsuzsanna, a Hatósági Iroda
munkatársa, Marksteinné Molnár
Julianna, a Kerületfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke, valamint Orosz Tibor polgárőr
parancsnok és csapata.

Büszkék lehetünk
a kőbányai oktatás
színvonalára!
Szeptemberben a kőbányai iskolákban is becsöngettek a diákoknak. Az új tanévről kérdeztük a kerület kulturális, oktatási és sport bizottságának elnökét, Révész Máriuszt.
Bazsó Zoltán

Milyennek ítéli a kerületi oktatás helyzetét?
Kőbányán az oktatás színvonala messze meghaladja az országos
átlagot, ami annak köszönhető, hogy

a kötelezőn túl rendkívül sok pluszszolgáltatást biztosít, finanszíroz az
önkormányzatunk. Ha az óvodáknál
kezdjük, örömmel mondhatom, hogy
az idei évben is minden jelentkező
számára tudtunk férőhelyet biztosítani, aminek az érdekében az elmúlt

években hét új óvodai
csoportot indítottunk. Az
előfordulhat, hogy valaki
nem a legközelebbi óvodában
kap férőhelyet, de aki óvodába akarja járatni a gyerekét,
az megteheti. Ez nemhogy
az országban, de számos
budai kerületben sincs így. A
környező kerületek óvónői is
gyakran irigykedve beszélnek
a kőbányai óvodákról, hiszen
nálunk mindenütt van fejlesztő pedagógus, logopédus,
és számos intézményünkben
országos programok folynak.
Kőbányán minden nagycsoportos gyerek úszhat, és
a rászorulóknak az önkormányzat fizeti az úszás díját.
Szeptemberben kiírtunk

egy pályázatot, hátrányos
helyzetű gyerekek sporttagdíj-támogatására, annak
érdekében, hogy anyagi helyzete miatt egyetlen óvodás
vagy iskolás se maradjon ki a
sportolás lehetőségéből.
Nemzetközi és hazai felmérések is bizonyítják, hogy
a sakk az egyik legjobb
játék az iskola-előkészítésre,
hiszen nagyon sok készséget,
képességet fejleszt, amire az
iskolában szükség van, pl.:
memória, kreativitás, logika,
figyelem, összpontosítás, szabálykövetés, és az óvodában
sakkozó gyerekek jobban
teljesítenek az iskolában.
Az idei évtől szinte minden
oviban biztosított a sakkoktatás lehetősége, és az egyik
olyan óvodában, ahová sok
hátrányos helyzetű gyerek
jár, ennek költségeit teljes
egészében az önkormányzat állja. Én nagyon bízom
benne, hogy a tanító nénik is
érzékelni fogják jövőre ennek
a pozitív hatását.
Hasonlóan jó a helyzet az
iskolákban is?
Az iskolák működtetéséhez
is nagyon sok pluszforrást
biztosítunk. Minden intézményünkben van fejlesztőpedagógus, logopédus. Kőbánya
az egyetlen kerület, ahol
minden általános iskolás négy
évig heti egy órában ingyenesen tanul úszni az önkormányzat költségén. Nálunk
minden iskolában egy évvel
korábban kezdődik a nyelvoktatás, mint máshol, ennek

plusz költségét szintén a
kerületi önkormányzat fedezi.
Olyan pályázatokat írtunk
ki, amilyenekre szintén nem
nagyon van példa máshol.
Csak egyet kiemelve: meghirdettük a Kőbánya számít rád
pályázatot, amire hátrányos
helyzetű, nem túl jól tanuló
gyerekek is jelentkezhetnek,
ha érzékelhetően javítanak
tanulmányi eredményükön.
Személyesen is rendkívül
fontosnak érzem azt, hogy az
iskolás gyerekeink sportoljanak, ezért örömmel mondom,
hogy nagyon jól működnek
a diáksport-egyesületeink,
ahova évente 2000 forintért
járhatnak sportolni heti
kétszer a gyermekeink. Az
iskoláinkban 95 sportcsoport
működik 2200 gyerekkel, és
a középiskolákban tovább, 40
sportcsoportot támogatunk.
Erre 30 millió forintot szánunk évente, ami egyedülálló
a fővárosban, csakúgy, mint
az iskolák közötti versenyrendszerünk, ahol rengeteg
gyereket mozgatunk meg
hétről hétre.
A zeneiskola szeptembertől a
népzenei tanszakkal bővült,
és idén 20 millió forintért
vásárolhattak hangszereket.
A cigány kisebbségi önkormányzattal közösen előkészítünk egy olyan programot,
amivel a hátrányos helyzetű
gyerekeket tudjuk a zeneoktatásba bevonni.
A meghirdetett programokon érezhető, hogy jelentős
megújuláson ment keresztül
a Kőrösi Csoma Sándor

Kőbányai Kulturális Központ is. Bár úgy terveztük,
hogy idén szeptembertől
már indulhat az Újhegyi
Kulturális Központ, itt még
egy kicsit várni kell, mert
még csak a tervek engedélyezése folyik. Nagyon
sokat költöttünk a nyáron intézményfelújításra,
karbantartásra. Pályázaton
jelentős pénzt nyertünk
a Harmat u. 88. teljes felújítására, és tervezés alatt áll a
Kada utcai és Harmat utcai
iskola tornacsarnoka, ezeket
jövő tavasszal el is kezdhetünk építeni.
Az önkormányzati törvény
tervezetében az általános
iskolák elkerülnének az
önkormányzattól. Mi lehet
ennek a következménye?
Mivel a kőbányai önkormányzat sok pluszszolgáltatást biztosít, ha ezek az
intézmények elkerülnek, az
színvonalesést eredményezhet, mert ezt központilag
valószínűleg nem fogják
finanszírozni. Az önkormányzati törvény tervezete
azonban lehetővé tenné,
hogy az iskolákat bizonyos
feltételek teljesülése esetén
egy visszaszerződés keretében továbbra is önkormányzatok működtessék.
Ha lehetőségünk lesz rá,
akkor ezzel a lehetőséggel
mindenképpen élni szeretnénk, hiszen az a célunk,
hogy az itt élő gyerekek a
lehető legmagasabb szintű
oktatást kaphassák meg

Fiatalok szedték a szemetet
Fotó: Török Tamás

A lakóközösség is képviseltette magát a csapatmunkában.
Számos érdekes dolgot is felfedeztünk a szeméthalmazban.
Rengeteg, majdnem 130 zsák
zsákot töltöttünk meg, a Kiserdő
hamarosan barátságosabb arcot
öltött. Reméljük, hogy nemsokára, egy újabb kerületi akció után
az itt lakók ismét birtokukba
vehetik majd a Kiserdőt.

Könyvtári programok
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Kőbányai Könyvtára az Országos
Könyvtári Napok programsorozat
keretében több programmal is
várja az érdeklődőket.
Október 8-án 11 órakor a „Nagyvárosi természetbúvár” című
rendezvényre kerül sor a Családi
Szombatok sorozat keretében.

Október 9-én, a Könyves Vasárnapon 10.30 órától „Mese-ügyek”
Finy Petra íróval, aki mesét mond
és megismerteti a Papírszínház
műfajával a szülőket és a gyerekeket.
FSZK Kőbányai Könyvtár
1105 Bp. Szent László tér 7-14.
Tel.: 261-6001.

szabadidő

Kertészeti konferencia
A kertbarát lakosság részére szeretnénk
segítséget nyújtani a Magyar Gyula
Kertészeti Szakközépiskola előadóival az
őszi-tavaszi kiskertekben folyó munkákhoz, tájékoztatást adni a célszerű
növényhasználathoz, és konzultációs lehetőséget biztosítani a szakemberekkel.
Bemutatkozik egy sikeresen működő

Kertbarát Kör is, lehetőséget nyújtva
egy kőbányai szervezet létrehozására.
A konferencián adja át Kovács Róbert
polgármester a „Virágos Kőbánya” és a

„Tiszta udvar, rendes ház” című pályázatok nyerteseinek a díjakat.
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ (volt Pataky Művelődési
Központ) 1105 Budapest, Szent László
tér 7-14. fsz. 1-es terem.
Időpont: október 15. (szombat).
10.00 óra.
További részletek: www.kobanya.hu
Polgármesteri Hivatal
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Kőbánya

Kőbánya
közbiztonság

bizottságok

Megújul a Körzeti
Megbízotti Iroda

„Élhetőbb,
biztonságosabb
Kőbánya
megvalósítására
törekszünk“

Augusztusban döntött az újhegyi Körzeti
Megbízotti Iroda áthelyezéséről a Kőbányai
önkormányzat. Az intézkedés eredményeként
ősztől már Újhegy szívében, felújított
körülmények között, hatékonyabban működhet
az iroda.
Mácsik András

Év elején kerestem
fel az Újhegyi Körzeti Megbízotti Irodát, ahol szembesültem azzal, hogy
a Körzeti Megbízott
gyalázatos körülmények között
látja el feladatait:
az irodában lehanMácsik András
goló állapotok, a
körzeti megbízott
munkáját gyakorlatilag ellehetetlenítő infrastrukturális körülmények fogadtak. Akkor azt
ígértem, hogy haladéktalanul
megteszem a szükséges lépéseket. Több mint 8 hónap elteltével,
a vagyonkezelővel, a rendőrséggel, valamint az önkormányzat
illetékeseivel folytatott sorozatos
egyeztetések eredményeként a
jövőben felújított és korszerű körülmények segítik Újhegy körzeti
megbízottjának munkáját. Képviselőtársam, Marksteinné Molnár
Julianna javaslatára a kivitelezés
határidejét október 21-re tűztük ki, ami azt jelenti, hogy ősz
végétől egy 50 négyzetméteres,
felújított helyiségben, látja el
feladatait a körzeti megbízott. Az
iroda Újhegy egyik legforgalmasabb részén, a Harmat utca, Újhegyi sétány kereszteződésénél
található, (egykor drogériaként
működő) helyiségbe, az Újhegyi
sétány 16. szám alá költözik.
Meggyőződésem, hogy a Körzeti
Megbízotti Iroda egy biztos pont
lesz az újhegyiek életében. Olyan
hely, ahova bizalommal fordulhatnak, ha segítségre van szükségük, ha például a játszótéren
italozó embereket látnak, vagy
zavarják a nyugalmukat. Bízom
benne, hogy az intézkedés eredményeként Újhegy egy biztonságosabb, élhetőbb városrésszé
fejlődhet.
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Kerületfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság
Új rovatukban az önkormányzat bizottságait mutatjuk be, ismertetjük feladataikat, legfontosabb célkitűzéseiket, eddig elért eredményeiket. Ebben a lapszámunkban a
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Marksteinné Molnár Julianna
tájékoztatja Olvasóinkat a munkájukról.

Krstulovic Alex Európa-bajnok
Európa-bajnok lett
a 8 év alattiak között
szeptember 20-án
Krstulovic Alex a
Kőbánya SC játékosa
a bulgáriai Albenában
lezajlott korosztályos
sakk kontinensviadalon. Alex úgy győzött,
hogy a parti előtti
napon ételmérgezéssel került kórházba,
ám mindenféleképpen sakkozni akart.

A játszmát megnyerte,
de az ünnepélyes eredményhirdetésen már nem
tudott ott lenni, mert
vissza kellett mennie a
kórházba. Alex nemrégiben Kőbánya nyilvánosságának is megmutatta
tehetségét, idén május
1-jén a kerület híres embereinek adott szimultánt
az Óhegy parkban, ahol
partijainak döntő többségét meg is nyerte.

Bazsó Zoltán

A tavalyi önkormányzati
választások után változtak-e
a célok, a feladatok a bizottságban?
A Kerületfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság
feladatai megegyeznek az
előző ciklusban meghatározottakkal: kerületfejlesztés,
épített környezet értékeinek
védelme, környezetvédelem.
Nagyobb hangsúlyt kapott

az épített és a természeti
környezet védelme, jobban
odafigyelünk arra, hogy
rendezettebb, élhetőbb
legyen a kerület, az „Új
Kőbánya” program megvalósulhasson. A bizottsági
munkában a korábbiakhoz
képest a stratégiai célok, az
akciótervek megfogalmazása
került előtérbe. Az elmúlt
év munkáját számba véve
elmondhatom, hogy a tíztagú bizottság rendszeresen
ülésezett, határozatait alapos
előkészítő munka után, több
esetben helyszíni bejárás
alapján hozta. Legfontosabb célunk, hogy tisztább,
élhetőbb legyen Kőbánya, jól
érezhessék itt magukat kicsik
és nagyok egyaránt.
Min dolgozik legtöbbet a
bizottság?
A szabályozási terv koncepciójának előkészítésekor dől
el, hogy egy terület milyen
irányban fog fejlődni, ez
teszi ki a bizottság munkájának jelentős részét. Fontos
feladatunk az intézményfejlesztési, útfelújítási stratégia
meghatározása. A következő
időszakra egy-egy terület
teljes – útfelület, járda,
zöldfelület, utcabútorok –
megújítását javasoljuk, amely
látható, érezhető változást
hoz az adott területen élők
számára.

A játszóterek megújítására
kiemelt figyelmet fordítunk.
Arra törekszünk, hogy
egy-egy területen nagyobb,
úgynevezett máltai típusú
játszóteret alakítsunk ki.
Hamarosan a KékvirágSomfa utcai játszótér, és a
Bársonyvirág utcai játszótér felújítására kerül sor.
A tervezési munkálatok
befejeződtek, a szükséges
forrás rendelkezésre áll,
remélhetően tavaszra birtokba vehetik a gyermekek
az újjáépített játszótereket.
A volt vadaspark területén
szabadtéri fitneszparkot
hoztunk létre, a Harmat köz
– Mádi utca területén lévő
játszótér megújítása most
van folyamatban.
A bizottság akcióterve a környezet védelme érdekében
született, melynek keretén
belül több lakossági akció is
megvalósult már. A „Színes
Város” program Újhegyen
nagy sikerrel zárult, a szürke
betonfal egy kerítésen és egy
tűzfalon vált színesre.
A „Közösségi kertek” pályázaton több mint 80 pályázó
nyert egynyári és évelő
növényeket, cserjéket kiültetésre. Kőbányán két takarítási akció is volt az idén,
melyben nagyon sokan részt
vettek. A „Tiszta udvar, rendes ház”, a „Legvirágosabb
intézmény”, a Legszebb kert”

pályázat értékelése megtörtént, „Kertbarát konferencia” keretében kerül majd
sor a díjak átadására 2011.
október 15-én a Kőrösi
Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ nagytermében. Részt veszünk
a Virágos Magyarországért pályázaton, most az
eredmény kihirdetésére várunk. Lezajlott a Mobilitási Hét rendezvénysorozat,
hagyományteremtő programjaink az ökoszemlélet
terjesztését célozták meg.
Most fogadta el a képviselő-testület az értékvédelmi
rendeletet, melynek előkészítése során számba vettük
azokat az épített értékeket,
melyek Kőbányán megtalálhatóak. Fokozott védelmükről szükséges gondoskodni, melyhez pályázati
forrást is kell teremteni az
épületek eredeti állapotának visszaállítására.
Legfontosabb célkitűzéseik?
Röviden megfogalmazva
élhetőbb, biztonságosabb
Kőbánya. Mindehhez a saját pénzügyi lehetőségeinken túl külső forrásokat is
be kell vonni. Jó példa erre
a „Kis-Pongrác” szociális
városrehabilitációs projekt, egy milliárd forintot
pályáztunk meg a terület
teljes körű megújulásához.

Kötőelemeket forgalmazó üzlet nyílt a kerületben
Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 7-én a kötőelemforgalmazó cég, a Fabory új üzlete Kőbányán.
Az esemény díszvendége
Kovács Róbert polgármester és dr. Vadász György,
a Magyar Iparszövetség
ügyvezető társelnöke volt.
„A Fabory szeretne a
környék vállalkozóinak
megbízható partnere és beszállítója lenni” – mondta a
megnyitón Klein András, a
Fabory Kötőelem Kereskedelmi Kft. kiskereskedelmi

vezetője. A cég fontosnak
tartja, hogy támogassa az
iparág szakembereinek a
képzését, ennek jegyében az
önkormányzat javaslatára a
kerületben működő Pataky
István Fővárosi Gyakorló
Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola számára 300 ezer forint értékű
vásárlási utalványt ajánlott
fel támogatásként.
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Kultúra

Kultúra
jeles napok

interjú

Október,
Mindenszent hava
Összegyűjtöttük, hogy néphagyományunkban ebben a hónapban milyen jeles
napokat ünnepeltek elődeink.
Baleczky I. Katalin

A ferences rend megalapítójának napját, Ferenc napot (október 4-ét) tartották a vetésre
alkalmas hét kezdőnapjának.
Volt, ahol kanászok hangos
ostordurrogtatással vonultak
a szőlőhegyre elűzni az ártani
szándékozókat. Egyes vidékeken ekkor kezdődött a szüret.
Máshol Terézia napja (október15.), Teréz hete volt szüretkezdő nap. Ezen a napon nem
mostak, nem sütöttek kenyeret.
Vendelhez (október 20.) főleg
vész esetén fordultak segítségért a jószágtartó gazdák. A
juhászok különösen tisztelték.
Az utak mentén igen gyakori
a Vendel-szobor. Harangokat
szenteltek, templomokat, kápolnákat állítottak tiszteletére.
Sok helyen a jószágok is „ünnepeltek” ezen a napon, nem
fogták őket igába.
Orsolya napja (október 21.) is
időjósló nap volt. Úgy tartották,
amilyen ez a nap, olyan lesz a
tél is.
A Dömötör napi (október 26.)
hideg szél kemény telet jósolt.
Törökűző napnak mondták,
mert a hideg beálltával e napon
beszüntették a törökök a harcokat. A „dömötörözés” fontos
esemény volt Szeged környékén. A városiak és a falusi,
tanyasi gazdák közös misén
vettek részt, majd a dudaszótól
zengő reggelig tartó mulatságokon olyan hangulat kerekedett olykor, hogy még a papok
is táncra perdültek.
Boldog Gizella nevelője volt
Farkas. Napján (október 31.)
elalszanak a fák. Az erdőirtók,
famunkások, ácsok védőszentje
készítette az első fejszét. Azt
vallották a régiek, hogy csak az
alvó fát szabad kivágni, abból
tartós bútorfa, épületfa lesz.
Ezen a napon döntötték ki a vén
fákat, hogy helyükre csemetéket ültethessenek.
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„Mindig a másik megértése
a legfontosabb”

Isten embere
Négy éve vezeti a Kőbányai Evangélikus Egyházközséget, teológiai végzettsége mellett számos különleges, nem mindennapi tanulmányokat is folytatott. Vallja, mindig az embernek kell
a középpontban állnia, hivatásában mások megértése a legfontosabb teendő. Benkóczy Péter
kőbányai evangélikus lelkésszel beszélgettünk.
Melyek voltak életének legfontosabb
mozzanatai?
Kamaszkoromban, konfirmációmkor volt
egy nagyon meghatározó Istenélményem.
Akkor gondolkodtam el azon, hogy
mi lenne, ha azt a hivatást folytatnám,
ami édesapámé is volt, aki evangélikus
lelkészként szolgált. Őt közelebbről sajnos
nem ismerhettem, mert kétéves voltam,
amikor meghalt, de az a tény, hogy ő és
nagyapám is lelkész volt, meghatározó
módon jelen volt a családban. Érettségi
után először elvégeztem egy fotósisko-

lát – dolgoztam is a volt Főfotó riporter
csoportjánál –, majd jelentkeztem a
teológiára. A teológián töltött idő maga
is mérföldkő volt az életemben. Közben
több mindent is csináltam, elvégeztem
egy hospice tanfolyamot, ahol a haldoklókkal és gyászolókkal történő munka
mellett életemben először találkoztam
a bibliodráma műfajával is. Ismereteimet tovább fejlesztettem ezen a téren, és
néhány év múlva bibliodráma vezetői
címet szereztem, reményeim szerint a
heteken belül pszichodráma csoport

Berecz András Kőbányán
Berecz András mesemondó, Kossuth-díjas előadóművész volt a vendége az Ihász
utcai Református parókiának szeptember
13-án. A néprajzkutató tréfamester fiatalokat és idősebbeket egyaránt lenyűgöző
műsorában népdalt énekelt és természetesen meséket mondott.

vezetésére is jogosult leszek.
Rendelkezem még jelnyelvi
tolmács képesítéssel is, noha
a rendszeres gyakorlat hiánya miatt a nyelvből sokat
felejtettem, mégis szívemhez
közel áll, a siketek közt végzett
szolgálat. Lelkészavatás után
a Békés megyei Szarvasra
kerültem, ahol egy népfőiskola
trénere, képzési koordinátora,
lelkivezetője voltam. Később
felkerestek Kőbányáról, és
megkérdezték, hogy a megüresedett lelkészi státusz kapcsán
a lelkészválasztás alkalmával
vállalnám-e a jelöltséget? Fontos ez a mozzanat számomra,
mert a felkérés akkor érkezett,
amikor Szarvason a munkám
épp a végéhez közeledett, így
számos kérdés megválaszolásra
került bennem. 2007 tavaszán
választott meg a közgyűlés
lelkésznek, és 2007 augusztusában költöztem feleségemmel Kőbányára. Az utóbbi
három évemet, és szemléletemet sajátosan formálta egy
újabb képzés. A Semmelweis
Egyetem Mentálhigiéné
Intézetének egy hat szemeszteres lelki gondozói kurzusára
jártam, melynek elvégzésében
a gyülekezetem is támogatott.
Szükségesnek éreztem ezt az
irányt. Úgy véltem, hogy a
csoportos munkában van már
eszköztáram, de szerettem volna az egyénnel való személyes
foglalkozás szintjén is fejleszteni tudásomat.
Meglepően szerteágazó
végzettségei vannak. Hogyan
hasznosítja ismereteit?
Egy részét például a gyülekezeti csoportmunkában tudom

hasznosítani, hiszen a dráma
műfajának olyan eszköztára
van, amit számtalanmódon
lehet alkalmazni. Számomra
mindig az a cél, hogy önmagát és a másikat is megértse
az ember, mert véleményem
szerint így lehet békességben
egymás mellett, egymással élni. Ezt nevezem én az
együttérzés teológiájának.
Ez teszi a kereszténységünk
alapját. A fotósképzettségben
amellett, hogy lencsevégre
kapok embereket, mindig érdekelt, hogy azt a valakit meg
is kell szólítani. Ez az emberrel
való kapcsolatteremtéshez volt
iskola. Ez áll hozzám közel.
Azt kerestem hosszú ideig,
hogy mi is vagyok? Fotós?
Tréner? Lelkész? Valójában
Isten embere! A szemellenzős
kereszténység nagyon távol
áll tőlem, számomra Krisztus áll a középpontban, és az
ember figyelmem fókuszában.
Hitem szerint a másik helyzetének megértésével kezdődik
minden.
Hogyan telt az elmúlt négy
kőbányai év?
Egymás megismerésével,
a helyem megtalálásával, a
gyülekezet feltérképezésével. A kőbányai evangélikus
gyülekezetnél fontos pont
az ökumenikus szemlétet.
Többen nem ebben a kerületben élnek, és több családnak
az egyik fele evangélikus, a
másik része katolikus, vagy
református. Emiatt hangsúlyos a felekezeti nyitottság
nálunk, ez a fajta lelkiség az,
ami igazán közel áll hozzám.
Nagyon fontosnak gondolom,

hogy megtartani, és ápolni
kell a gyülekezetben a barátságos hangulatot. Ha valaki
bejön a templomba, láthatja,
hogy kör alaprajzú. Ennek a
formának olyan atmoszférája
van, ami önmagában sugározza a biztonság és családiasság érzését. Nagy kihívás,
hogy hogyan lehet vonzóvá
tenni mások számára is azt,
ami itt történik. Többféle
próbálkozásunk van a konkrét gyülekezeti alkalmakon
túl is, például filmklubot, közös imaköröket, vagy éppen
színházi előadásokat szervezünk, többnyire színvonalas
amatőr társulatoknak. Van
egy hírlevelünk is, amely évek
múltával újsággá nőtte ki magát. A ’Kőbányai Harangszó’,
írásában, szerkesztésében és
tördelésében jelentős szerepet
vállalok, ez a 40-50 oldalas
lap nemcsak a hívekhez szól,
hanem egy sokkal szélesebb
kört céloz meg.
Közelebbi tervek?
Októberben ünnepeljük
a templom szentelésének
nyolcvanadik évfordulóját.

Névjegy
Név: Benkóczy Péter
1975-ben született
2007 szeptemberétől
a Kőbányai Evangélikus Egyházközség
lelkipásztora. Lelkész,
lelkigondozó, bibliodráma
vezető, tréner, fotográfus.
Mottója: „Boldogok, akik
nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége
szórakozásuknak.”

Gyökössy Endre

jótékonyság

Kőbányai polgárőrök
is futottak
Tizenkilencedik alkalommal rendezték
meg szeptember 10-én a „Fuss a Rákkutatásért” jótékonysági futás a Puskás
Ferenc Stadionban. A futás segítségével
1997 óta több mint 150 millió forint
értékben adományoztak a szervezők

nagyértékű, világszínvonalú berendezéseket a magyarországi rákkutatással
foglalkozó orvosok és rákkutatók részére.
A Kőbányai Wolf Polgárőrség 26 fővel
vett részt a megmozduláson. A kerületi
polgárőrök közül többen vért is adtak a
kihelyezett véradó állomáson.
Forrás: Kobanya.info

Szeretnénk méltóképpen
megünnepelni ezt az alkalmat, október másodikán
egy ünnepi istentiszteletet
tartottunk, negyedikén
egész nap nyitva volt a
templom, este pedig egy
taizéi elcsendesüléssel,
énekléssel, igemeditációval
vártuk az érdeklődőket.
Október utolsó hetében
minden este 5-től 7-ig
nyitva lesz templomunk, a
betérőket élő orgonazene
fogadja majd, orgonisták
fognak játszani a frissen felhangolt, felújított
hangszerünkön. Október
23-án egy majdnem 100
fős kórus és zenekar látogat
el hozzánk a németországi Schwanewedeből, a
délelőtt 10 órakor kezdődő
istentiszteleten szolgálnak
majd, és egy egész estés
programmal ajándékoznak
meg minket. Már nagyon
készülünk az eseményre,
melyet templomunkban
október 31-én, a Reformáció ünnepének estéjét
tartunk. Hálaadással
gondolunk reformátor
elődeinkre, akik felismerték és hirdették, hogy az
egyház állandó reformációra szorul. Egy kortárs
német evangélikus lelkész
mai módon így fogalmazta
meg: „Aki azt akarja, hogy
az egyház megmaradjon
olyannak, amilyen, az nem
akarja, hogy megmaradjon. Egy egyház, amely
megmarad olyanak amilyen, egyre inkább elveszti
kapcsolatát az emberekkel,
akik rá vannak bízva.”
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Kőbánya
tájékoztató

Levehetik a rendszámtáblát
Tisztelt Gépjármű Tulajdonosok! Tájékoztató
a közigazgatási bírság befizetési kötelezettsége elmulasztásának jogkövetkezményeiről
2011. július 23-tól a Vas Megyei
Rendőr-főkapitányság által kiszabott
közigazgatási bírság befizetésének
elmaradása a gépjármű forgalomból
történő kivonását vonja maga után.
A forgalomból történő kivonás mindaddig fennáll, amíg a közigazgatási
bírság befizetési kötelezettségének a
jármű tulajdonosa/üzembentartója
nem tett eleget.
A közlekedési igazgatási hatóságnak
(okmányirodának) – a közigazgatási
bírságot kiszabó hatóság Vas Megyei
Rendőr-főkapitányság kezdeményezése alapján – a jármű forgalomból
történő kivonását hivatalból el kell
rendelnie, ha a jármű tulajdonosa/
üzembentartója a külön jogszabályban meghatározott (a 2010. december
31-e után elkövetett szabályszegésekre pl. gyorshajtás) jogerősen kiszabott
közigazgatási bírság befizetési kötelezettségét elmulasztotta.
A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonására a forgalmi engedély
és a hatósági jelzés (rendszámtábla)
bevonásával kerül sor, amely a kötelezettség teljesítésének igazolásáig tart.
A jármű ismételt forgalomba helyezése csak a közigazgatási bírság
befizetését igazoló okirat (pl. postai
feladóvevény, banki átutalás) bemutatásával történhet.
A kivonásról szóló határozat
jogerőre emelkedése után a jármű
ismételt forgalomba helyezésének
díja 10 900 forint.
Figyelem! A közúti ellenőrzés során
a rendőr a forgalmi engedélyt és a
rendszámtáblát a helyszínen elveszi,
ha a forgalomból kivont jármű
rendszámtábláját és forgalmi engedélyét nem adták le az okmányiroda
részére.
(Jogszabályi háttér: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és
a végrehajtására kiadott, az egyes
közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2011.(VII.19.) Korm.
rendelet.)
Hatósági Iroda

tájékoztató

kultúra

„A szívem
visszahúz“

Újra Kőbányán
a Kopaszkutya!
A Kopaszkutya Kettő nem egy film, hanem
egy legenda folytatása. Ezt le kell szögeznünk rögtön a legelején, mielőtt Szomjas
György most készülő új munkájáról kezdünk
beszélni.
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Mráz István

A Kopaszkutya annak idején, elkészültekor, (ilyenkor nem szabad évszámot
írni, hiszen sokkal szebb, ha minden
balladai homályba vész, de ne csapjuk
be magunkat, ezért álljon itt: 1981)

felhívás

Rendelői változás

Tűzoltói állás
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság felvételt hirdet gépjárművezetői
beosztás betöltésére.
A beosztás betöltésének
alkalmasság; „C” kategóriás
feltételei: 18-37 év közötti
– érvényes – gépjárműveéletkor; érettségi bizonyítzetői engedély; PAV-I vizsga
vány (ennek hiányában –
megléte előnyt jelent.
legalább 900 órás képzésen Munkarend: 24/48 órás (válmegszerzett – műszaki
tásos) szolgálati időrend.
jellegű szakmunkás iskolai
Bérezés: A fegyveres
végzettség); bejelentett
szervek
hivatásos állomábelföldi lakóhely Budanyú
tagjainak
szolgálati
pesten, vagy Budapesttől
viszonyáról
szóló
1996. évi
maximum 30 km távolságXLIII.
törvény
alapján.
ra; magyar állampolgárJelentkezni felvételi táság; kifogástalan életvitel
jékoztató előadás keretein
követelményeinek való
belül lehet. A felvételi tájémegfelelés; egészségügyi,
koztatók időpontjai: 2011.
pszichológiai és fizikai

ezreket vonzott a moziba
és kultfilmmé vált, amiből
egyenesen következik, hogy
szereplői, Földes László
„Hobo”, Deák „Bill” Gyula
és Póka Egon pedig folklór
hősökké avanzsáltak (akarva-akaratlanul). Annak a
helynek a héroszaivá, amely
a film középpontjában állt
– Kőbányának.
A triász utóbbi két
tagja tősgyökeres kőbányai
srác és mind a mai napig
hűségesek a sörfőzés pesti
Mekkájához – Bill Kapi-

tány 2008 óta, Póka pedig
2003 óta a kerület díszpolgára, ahol jelenleg is vezeti
zeneiskoláját a Cserkesz
utcában, korábban pedig
az önkormányzatnál tevékenykedett kulturális és
közoktatási területen.
És mi a helyzet a triumvirátus harmadik tagjával?
A szenttel, a bohóc-bolonddal, a fattyú költővel,
a színésszel, aki korántsem
élvezte annyira e szerepét? Visszatér. Visszatér
Kőbánya poros, misztikus
kis utcáira, találkozik itt
élő barátaival, leülnek egy
sör mellé, és elbeszélgetnek
az elmúlt harminc évről.
Jöhet Kossuth-díj, vagy
bármi más állami elismerés – ő mindig ugyanaz
marad. És bár rendkívül
hálás érte, nem felejti, hogy
hova tartozik, és hogy volt
olyan időszak, amikor a
Kőbányai út 49. alatt található pincében próbáltak,
közben forogtak a kamerák… Az akkori házakat
már elbontották, de a pince
még mindig meg van – egy
kor dokumentuma.
A rendező, Szomjas
György, sem véletlenül
tér vissza – 1959-ben az
ORION gyárban kezdte

október 19. 9.00 óra és
2011. október 20. 13.00 óra.
Helyszíne: Fővárosi
Tűzoltóparancsnokság
(1081 Budapest, Dologház
u. 1.) A felvételi tájékoztatón való megjelenéshez
előzetes regisztráció
szükséges. A regisztrációval kapcsolatban bővebb
információ a Fővárosi
Tűzoltóparancsnokság
honlapján – a www.
tuzoltosagbp.hu internetes
oldalon – található.

A Budapest, X. Pongrác út 9. szám alatti felnőtt és gyermek rendelő felújítása miatt a rendelő új helyre költözött
2011. szeptember 12-től 2011. december elejéig.
A rendelő új címe:
Budapest, X. Salgótarjáni út 47. Idősek Klubja
Felnőtt háziorvos
1101 Bp. Salgótarjáni út 47. Idősek Klubja Tel.: 261-9640
Dr. Milesz János: hétfő 16-20; kedd 8-12; szerda 12-16;
csütörtök 16-20, péntek 8-12.
Gyermekorvosok
1101 Bp. Salgótarjáni út 47. Idősek Klubja Tel. 261-4962
Dr. Bereczki Zsuzsa: hétfő 11-13; kedd 12-14, szerda 8-10;
csütörtök 8-10, péntek 13-15.
Dr. Galántai Ilona: hétfő 8-10; kedd 14-16; szerda 16-18;
csütörtök 14-16; péntek 13-15.
Védőnői szolgálat
1101 Bp. Salgótarjáni út 47. Idősek Klubja Tel. 433-5532

kőbányai karrierjét, majd
később a Pataky Művelődési Ház Amatőr Filmklubjának lett a művészeti vezetője – keze alól
neves filmesek kerültek ki
a ’70-’80-as években.
„A szívem visszahúz,
ez a Kőbánya Blues” – a
kulcsmondat. Valami
megmagyarázhatatlanul vonzza vissza őket
… Végülis, valahol
minden itt kezdődött a
X. kerületben – és ami
alfa, az egyben omega
is. Harminc év után a
„hármak” újra Kőbányán találkoznak, és
megint forog a kamera, a
kamera mögött Szomjas
György és mesélnek és
beszélgetnek, sztoriznak
és zenélnek, próbálnak,
együtt nevetnek – reméljük nem utoljára. Bár a
zenekar év elején befejezte, és mint ahogy mondták, végleg, egy-egy ilyen
film még összehozza
őket. „Harminc év, a
blues és mi magunk”
lesz az alkotás alcíme,
decemberben Önök is
megláthatják! Talán
még Önök is szereplői
lehetnek – részletek a
kopaszkutyaketto.hu-n!

Szüreti bál
Október 14-én, 18
órától szüreti bált
rendez a Törekvés (cím: Könyves
Kálmán krt. 25.).
Ingyenes borkóstoló, csősztánc,
bodnártánc, szőlőlopás, versenyek,
táncház, mulatság.
Minden érdeklődőt
szeretettel vár a Törekvés Táncegyüttes.
A belépés ingyenes!

Közterületi munkák
Október folyamán előreláthatólag az
alábbi közterületi munkák (közműépítések) folynak a kerületben:
Kozma u. (Kozma u. 11. – Kozma u.
13. között), Újköztemető és Kozma
u. között; Újhegyi út (Kozma u.
– Újhegyi út között): vízvezeték
rekonstrukció. Október 7-ig tart.
Kolozsvári u – Liget u. – Halom u.
– Bánya u. – Ónodi u. – Szt. László
tér – Ónodi utcai ltp.: közvilágítási
hálózat rekonstrukció és 8 db oszlop csere. Október 20-ig tart.
Maglódi út 103-123. között (Venyige u. – Sírkert u. között): csatornázás fejlesztés. Október 15-ig tart.
Maglódi út – Sírkert u. – Kozma
u. – Fűz u. – Tarkarét u. – Ezüstfa u.
nyomvonalon: elektromos kábel
létesítése. Október 15-ig tart.
Keresztúri út – Nemes u. –
Rákosvölgyi u. – Kabai u. által
határolt területen: csökkentett
sebességű övezet kialakítása.
Október 10-ig tart.
Állomás u. (Korponai u. – Szt. László tér között) és Liget u. (Állomás
u. – Kőrösi Csoma Sándor sétány
között): gázvezeték rekonstrukció.
Október 27-ig tart.
Fehér út – Albertirsai út között:
forgalomirányító létesítmény,
járdaépítés fejlesztés. November
15-ig tart.
Kolozsvári u. – Harmat u. – Liget
u. – Ónodi u.: közvilágítási hálózat
rekonstrukció és kapcsolószekrény
elhelyezése. Október 20-ig tart.
Korponai u. – Kolozsvári u. – Hölgy
u. – Endre u. – Füzér u. – Liget u.:
közvilágítási hálózat rekonstrukció.
Október 20-ig tart.
Hölgy u. – Füzér u. – Állomás u. –
Bevásásrló u.: közvilágítási hálózat
rekonstrukció. Október 20-ig tart.
Szent László tér: közvilágítási
hálózat rekonstrukció október
14-ig tart.
Rákosvölgyi köz (Váltó u.
Rákosvölgyi köz 6. szám között):
vízvezeték létesítése. Október
10-ig tart.
Kelemen u. (Gergely u. – Kápolna
tér között): csatornahálózat rekonstrukció I. ütem. December 2-ig tart.
Albertirsai út 1. szám előtt: 1kV-os
elektromos kábel létesítése. Október 7-ig tart .
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Kőbánya
környezetünk

sport

A föld alatt
Újra megnyílt a kőbányai pincerendszer szeptember 17-én a
látogatók előtt. A Kulturális
Örökség Napjai keretében félórás turnusok indultak a Bánya
utcai bejárattól.
Bazsó Zoltán

Nyár derekán, a Szent László
Napokon, legutóbb a Kulturális Örökség Napjai keretében lehetett megismerkedni
az egykori bánya különleges
alkalmakkor látogatható
járataival. Antal Ákos, a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
alkalmazottja lapunknak
elmondta, a kerület alatt hú-

Műemlék lett
A Nemzeti Erőforrás
Minisztériumának
(Nefmi) szeptemberben
életbe lépett rendelete
alapján újabb épületeket
nyilvánítottak védetté
az országban, köztük a
MÁV 10. kerületi Északi
Járműjavító épületét.

ÜgyfÉlfogadÁs
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Polgármesteri Hivatal:
Hétfő: 13.30-17.30 óráig.
Kedd: Nincs.
Szerda: 8.00-16.00 óráig.
Csütörtök: Nincs.
Péntek: 8.00-11.30 óráig.
Ügyfélszolgálat:
Hétfő: 8.00-17.30 óráig.
Kedd: 8.00-15.30 óráig.
Szerda: 8.00-16.00 óráig.
Csütörtök: 8.00-15.30 óráig.
Péntek: 8.00-13.00 óráig.
Okmányiroda:
Hétfő: 12.30-17.30 óráig.
Kedd: 8.30-13.00 óráig.
Szerda: 8.30-16.00 óráig.
Csütörtök: 12.30-15.30 óráig.
Péntek: 8.30-13.00 óráig.

zódó összesen 180 ezer négyzetméteres pincerendszerből
a kerület kezelésében és
tulajdonában mintegy 40 ezer
négyzetméteres és körülbelül
10 kilométeres szakasz van.
A miocén korból származó,
szarmata mészkő alkotta területből nyerték annak idején az
épületek köveit. Hozzátette,
Budapest számtalan házának
építőkövei származnak ebből
a bányából. A kövekből híres
építészeti alkotások születtek,
így a Lánchíd, a Margit híd,
a Mátyás-templom, a Halászbástya, a Citadella, az Opera,
az Egyetemi Könyvtár, a
Tudományos Akadémia, az
Andrássy út számos palotája,

programok

Törekvés egyesület
www.tori-ke.hu e-mail: tori-ke@tori-ke.hu
Tel.: 263-0299 Könyves Kálmán krt. 25.

Klubok, szakkörök:

sőt még a kecskeméti református templom újjáépítéséhez
is innen szállították a köveket. A bányászat után később
szőlősgazdák használták
bortárolásra, majd 1862ben vásárolta meg Dréher
Antal itt elő sörfőzdéjét, és
itt termelte a malátát, tárolta
a sört. Méreteit jól tükrözi,
hogy a II. világháború idején
még egy repülőgépmotor-ösz-

szeszerelő gyár is elfért benne.
Az államosítás a pincét sem
kímélte, több évtizedes bezárás után, 2004-ben került az
önkormányzat tulajdonába.
Az átlagosan 6-8 méter széles és 8-10 méter magas pincerendszer látványa lenyűgöző,
elsősorban a méretei miatt, hiszen hihetetlen nagy terekkel
találkozhatunk mintegy húsz
méterrel a földfelszín alatt.

ingatlan

Körültekintő kerületiek
Minden ötödik magyar család tervez a következő 1-2 évben lakáscélú beruházásokat – derül ki a
Fundamenta és a Trend-Budapest piackutató közös felméréséből.
A kutatás szerint a lakáscélú
beruházást tervezők között
a többség (72 százalék)
legfeljebb 3 millió forint
összegű beruházásban
gondolkodik. A hitelfelvétel
terén óvatosság jellemzi a
hazai lakosságot, hiszen
csak 6,7%-uk tervezi
hitelfelvételből megoldani
lakáscélú beruházását. Az
adatok is jól mutatják, hogy
a lakosság körében is egyre
jellemzőbb a felelős pénzügyi magatartás: egyértelműen csökken azok száma,
akik egy lakáshitel felvétel
előtt ne gondolnának át
alaposan minden szempontot. A megváltozott viszonyokhoz a pénzintézetek is
igyekeznek alkalmazkodni:”
A legtöbb bank az ügyfelek igényeivel összhangban
arra törekszik, hogy minél
átláthatóbb és kiszámítha-
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tóbb hitelkonstrukciókat
kínáljon.” – mondja Csukle
Tibor, az MKB Bank Örs
Vezér téri fiókjának vezetője. A lakosság változóban
lévő pénzügyi kultúrájának
is köszönhető, hogy az
elmúlt 1-2 évben jellemző a
referenciakamathoz kötött
konstrukciók elterjedése Kőbányán is, melyek
esetében a hitelkamat az
adott referenciahozamból és
a bank által meghatározott
kamatfelárból tevődik össze.
Csukle Tibor is megerősítette ezt a tendenciát, amelyet a
fiókvezető elmondása szerint
jól mutat az a tény, hogy az
Árkád Bevásárlóközpontban
található fiókjukban a befogadott lakáshitel kérelmek
100%-ban a referenciakamathoz kötött hitelek
közül kerülnek ki. Ennek a
hitelfajtának az átláthatósá-

gát az adja, hogy a változó
kamatozású hitelekkel
ellentétben a kamatváltozás bárki számára nyomon
követhető, mivel a kamatot
mozgató referenciahozam
meghatározása nyilvános
(az interneten, különböző
újságokban elérhető), a
kamatfelár pedig a teljes
futamidőre fix. A másik jól
megfigyelhető tendencia a
lakáshitelezés terén, hogy a
pénzintézetek a különböző
díjak elengedésével igyekeznek segíteni a hitelfelvételen
gondolkodóknak. Ezek az
akciók jelentős mértékben
csökkentik a hitelfelvétel
költségeit – Csukle elmondása szerint bizonyos
lakáshitelek esetében, 10
millió forintos hitelösszeggel
számolva, ez a megtakarítás megközelíti a 200 ezer
forintot.

Sportágválasztó
Ismét megnyitotta kapuit szeptember 16-án a Merkapt Maraton Sportközpont, ahol immár
kilencedik alkalommal került sor a Budapesti Nagy Sportágválasztóra. A helyszínen 95 kipróbálható sportág várta az érdeklődőket, és az előző rendezvényeken már hagyományos
esőzés helyett végre ragyogó időben nyílt alkalom a sportágválasztásra!
A sportágválasztón most is főleg az
óvodás és iskolás csoportoké volt a
terep, akik a nyitást követően pillanatok alatt birtokukba vették a
helyszínt, nem kis munkát adva a
megjelenő sportágak edzőinek, szakembereinek. A hivatalos megnyitón
igazi sztárparádé volt a színpadon.
A nap hagyományosan startpisztoly
dörrenésekkel indult útnak, ebben
Igaly Diána (sportlövő), Szávay Ágnes
(teniszező), Bárdosi Sándor (szumós),
Rippel Ferenc és Viktor (mozgásművészek), Szuper Levente és Majoross
Gergely (jégkorongosok), Kelemen
Balázs (ökölvívó), Nguyen Anasztázia
(atléta), Kammerer Zoltán (kajakos), Hadfi Dániel (dzsúdós), Csabai Edvin (maratoni kenus), Gyurta
Dániel (úszó) és Boronkay Péter
(paratriatlonos) segédkezett. Délelőtt
befutott csatlakozott még a rendezvényhez Mészáros Anett (dzsúdós),
Erdei Zsolt (ökölvívó), délután pedig
Pulai Imre (szánkós), Risztov Éva
(hosszútávúszó), Koroknai Máté (atléta), Klampár Tibor (asztaliteniszező),
valamint Gergely István és Gór-Nagy
Miklós (vízilabdázók) is. A színpadon
látványos sportági bemutatók, élsportolói interjúk színesítették a programot, Hajdú B. István közreműködésével, a sportágak pedig folyamatosan

tevékenykedtek, a gyermeksereg szűnni nem akaró lelkesedése nyomán.
A IX. Budapesti Nagy Sportágválasztó másnap, szeptember 17-én verőfényes
napsütésben folytatódott. A sportközpont területét már délelőtt elárasztotta
a rengeteg sportolni vágyó gyermek és
szülő, így a két nap során, a rendezvény
történetében először, több mint 20 ezren
látogattak ki a helyszínre!
A második nap dübörgött tovább a
sportágválasztás, a küzdősportok most
is nagy sikert arattak, a vizes helyszínek
a nagy melegben a szokásosnál is jobban
csábították az érdeklődőket, a sárkányhajó megállás nélkül üzemelt és a többi
sportági helyszínnél is rengetegen ragadtak „ritmust”, lapátot, labdát, ütőt vagy
kesztyűt. A látogatók szombaton is találkozhattak hírességekkel, a Rippel testvérek és Klampár Tibor 17-én is a rendezvény vendége volt, mellettük Temesvári
Andrea (teniszező) és Kozmann György
(kenus) is ellátogatott Kőbányára, ahol a
13 és 16 órakor megtartott nyereménysorsoláson világbajnoki bronzérmes
dzsúdósunk, Baczkó Bernadett segített a
szervezőknek.
A Budapesti Nagy Sportágválasztó szeptemberben is remek alkalmat
kínált a látogatóknak, több mint 90
sportág megismerésére és kipróbálására,
élsportokkal való találkozásra.

Fotókör – tárgyhó 4. csütörtök 16 óra.
Sakk-kör – minden héten kedd, csütörtök
16 óra.
Bélyeggyűjtő kör – minden hónap 3.
kedd 16 óra.
Törekvés természetjárók – minden héten
csütörtök 14 óra.
Vasutas nyugdíjas klubnap – minden
hónap utolsó szerda 13 óra. Törekvés
Nyugdíjas klub – minden hónap 1. és 3.
szerda 13 óra.
ETKA jóga – minden héten kedden 17.30-tól.
Hastánc oktatás – minden héten pénteken 18.30 órától.
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
hétfő, szerda 17.00–17.45. Ifjúsági foglalkozás hétfő, szerda 17.45–18.30.
Törekvés természetjáró kör: klub-nap
minden csütörtökön 14.00-17.00 óráig.

Képzés, felkészítés:
Gyermek sakk képzés: kedd, csütörtök
16.00–17.00 óra. Ifjúsági sakk képzés:
kedd, csütörtök 17.00–18.00 óra.
Gyermek néptánc képzés, gyakorlás:
hétfő, szerda, péntek 16.30–19.00.
Internet és számítástechnikai képzés:
hétfő 16.00–18.00.

Művészeti csoportok:
Törekvés Magyar Néptáncegyüttes próbái: apróságok csoportjának hétfő, szerda
16.45–17.30. Kis cseperedők csoportja
hétfőn és szerdán 17.30–18.45. Cseperedők csoportja szerdán és pénteken
17.00–18.30. Suttyók csoportja hétfő, péntek 17.00–18.30. Felnőtt csoport hétfőn
és pénteken 18.30–21.00. Kezdő felnőtt
csoportnak kedd 17.30–19.00. Kamara
csoportnak szombaton 09.00–12.00-ig.
Törekvés Hagyományőrző Együttes
próbája szerdán 19.00–21.00-ig.
Cerbul de Aur Román Néptáncegyüttes
próbája: kedd, csütörtök 19.00–21.00-ig.
Törekvés Dalkör korrepetálás: hétfő 13.0020.00 óráig, kedden 13.00-19.00.
Népdalkör gyermekeknek hétfőn 16.45től, ifjúsági képzés pénteken 17.00-tól.
Versenytánc: hétfőn, szerdán és pénteken 09.30–16.00; kedden és csütörtökön
egész nap.
Goldance Zumba edzés minden héten
hétfőn 17.00-18.00; kedden 18.00-19.00;
szerdán 18.00-19.00 és 19.00-20.00; csütörtökön 18.00–19.00. Várjuk versenytáncosok jelentkezését táncképzés, gyakorlás
céljából.
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Programok

Programok
Kőbányai Kulturális Központ
Telefon: 260-9959; Szent László tér 7-14.; Előd utca 1.

Október 3-14.

Kiállítás az Idősek Világnapja
alkalmából
 elyszín: Szent László
H
tér 7-14., Körgaléria)

Október 13., csütörtök 19.00

Zhang Yimou: Repülő Tőrök
Klánja (2004)

Nosztalgia Színházbérlet
Huszka Jenő: LILI BÁRÓNŐ

 perett két felvonásban
o
Bérlet: 4500 Ft,
belépő: 2000 Ft
Helyszín: Szent László
tér 7-14., színházterem

Október 10-28-ig

Mali arcai Kasza Kriszta
fotókiállítása a Kő-Café
Galériában
Helyszín: KÖSZI

Október 12., szerda 10.00

Hétmérföldes bérlet
DALVERSENY A KEREKERDŐN

 Grimm-Busz Színház
A
mesejátéka
Bérlet: 1600 Ft,
belépő: 750 Ft
Helyszín: Szent László
tér 7-14., színházterem

Október 12., szerda 14.30

Hetedhét bérlet
ROBIN HOOD

 Grimm-Busz Színház
A
mesejátéka
Bérlet: 1600 Ft,
belépő: 750 Ft
Helyszín: Szent László
tér 7-14., színházterem

CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP ÉS ZÖLD
TURMIX FESZTIVÁL

Október 15., szombat 15.00

A Művészetbarátok Egyesületének tematikus kiállítása a
Pataky Galériában.

Október 9., vasárnap 15.00

Ferenczi György és
a Rackajam koncert

Október 16., vasárnap 10.00-17.00

J egyár: 2000 Ft
Helyszín: KÖSZI

Október 6., csütörtök 15.00

 megnyitó helyszíne:
A
színházterem. Köszöntőt mond Buzás Kálmán.
Finissage: Jankovics
Marcell 2011. október
27- én 17.00-kor, a kiállítás zárásaként.
Megtekinthető október
27-ig hétfő kivételével
naponta 10.00-18.00
óráig.
Helyszín: Szent László
tér 7-14., Pataky Galéria

Október 14., péntek 20.00

Velünk akar szórakozni?
SZILASI ANDREA és ÓCSAI JULI
műsora

VARIETAS DELECTAT
HUSZADIK RÉSZ

 változatosság gyöA
nyörködtet
A film előtti bevezetőt,
valamint az azt követő
beszélgetést Kárpáti
Ildikó filmesztéta vezeti.
A Filmklub látogatása
díjtalan.
Helyszín: Szent László
tér 7-14., 52-es terem

 ellépők: Mátrai ZsuF
zsa, Szilasi Andrea,
Ócsai Juli, Berentei
Péter, Munkácsi Sándor, Schimmer Attila,
Solti János, Pogácsás
Zsuzsa, Újhelyi Andrea,
Fazekas Attila, Gájer
Tamás
Belépő: 1200 Ft,
1400 Ft, 1700 Ft
Helyszín: Szent László
tér 7-14., színházterem

t udományos-ismeretterjesztő, egészségvédelmi előadásokkal a
Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális
Központ szervezésében
Az egészségnap fő
témája a férfi egészség
- nemcsak férfiaknak!
Helyszín: Szent László
tér 7-14.
ELŐADÁSOK A SZÍNHÁZTEREMBEN

10.00–10.50 A hormonális
egyensúly változásai férfiaknál*

 olfgang Köbel terméW
szetgyógyász, mentálhigiénés szakember
magyar nyelvű előadása

11.00–11.50 A kolbásztól a
kórházig - a bélrendszeri
megbetegedések megelőzésének étrendi vonatkozásai*
 óth Gábor okleveles
T
élelmiszer-ipari mérnök, táplálkozástudományi előadó, szakíró
előadása

13.00–13.50 Férfi problémák
férfi szemmel
 r. Fenke Ferenc uroD
lógus főorvos előadása (Bajcsy-Zsilinszky
Kórház)

14.00–14.50 Soha nincs késő
változtatni!

 szokásváltoztatás
A
szerepe a férfiak egészségjavításában*
Szabó Attila tanár,
egészségnevelő előadása

15.00–15.50 Az aktív sport és a
reformtáplálkozás összefüggései*
Tóth Gábor előadása

A *-gal jelölt előadásokat az
Életpont Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársai tartják.

ZÖLD TURMIX FESZTIVÁL

az 1-es teremben Lénárt
Gitta és a Bioverzum Kft.
szervezésében
1 0.00 Lénárt Gitta megnyitó, köszöntő, zöld
turmix bemutatás,
készítés
11.00 Nagy László Zoltán
a Hippocrates Intézet
életmód tanácsadója
Gyógyulás nyers ételekkel
12.00 Joan van Rooijen: a
Napeledel című könyv
szerzőjének előadása
és ételkészítés
13.00 Jeramaya - holland
nyers szakács előadása
és ételkészítés
14.00 Lénárt Gitta előadása és ételkészítés
15.00 Sütő Mónika nyers
vegán blogger
Banános-kókuszoscsoki torta és más
meglepetés
16.00 Ócsainé Bartalos
Klára Katalin nyers
vegán blogger előadása
és/vagy ételkészítés

Szűrővizsgálatok:

 ntioxidánsszint-mérés
A
(térítés ellenében).
Mozgásszervi diagnosztika.
A vércukor, vérnyomás, testsúly, testzsír,
derékkörfogat-mérést,
valamint a BMI számítást a BFKH X–XVII. kerületi Népegészségügyi
Intézet biztosítja.

2800 Ft, 3200 Ft, 3500 Ft
Helyszín: Szent László
tér 7-14., színházterem
Október 18., kedd 10.00

Hétszínvirág bérlet
NAGY AKAROK LENNI

 Fabula Bábszínház
A
zenés bábjátéka
Bérlet: 1600 Ft,
belépő: 750 Ft
Helyszín: Szent László
tér 7-14., színházterem

Október 20., csütörtök 19.00

Ingmar Bergman: A csend
(1963)

VARIETAS DELECTAT
HUSZADIK RÉSZ

 változatosság gyöA
nyörködtet
A film előtti bevezetőt,
valamint az azt követő
beszélgetést Kárpáti
Ildikó filmesztéta vezeti.

A Filmklub látogatása
díjtalan.
Helyszín: Szent László tér
7-14., 52-es terem
Október 20., csütörtök 20.00

KŐBÁNYA BLUES KLUB

 Kőbányai Zenei Stúdió
A
növendékeinek bemutatkozó koncertjei a
Kő-Café-ban.
A belépés díjtalan!
Helyszín: KÖSZI

Október 22. szombat 10.00-12.00

Helyszín: Szent László tér
7-14., 1-es terem.
Október 24., hétfő 18.00

Papírcsodák - kiállítás az
Origami Világnap alkalmából
 megnyitó napján 16.00A
18.00 óra között közös
hajtogatásra várunk
minden kedves érdeklődőt! A kiállítás november
11-ig tekinthető meg.
Helyszín: Szent László
tér 7-14., Körgaléria

CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ

Október 27., csütörtök 19.00

Október 23., vasárnap 16.00-20.00

VARIETAS DELECTAT
HUSZADIK RÉSZ

 obozmanó, Máktündér,
T
Csutkarozi, Tökjancsi
és társaik. Természetes
anyagokból elkészítheted kedvenc manódat,
tündéredet. Közösen
táncolhatsz, zenélhetsz
és dalolhatsz velünk és
a zenészekkel.
Belépő: 300 Ft
Helyszín: KÖSZI

VASÁRNAPI TÁNCPARTI

J átszik: Somogyi Károly
Belépő: 600 Ft
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Emir Kusturica: Macska-jaj
(1998)

 változatosság gyöA
nyörködtet
A film előtti bevezetőt,
valamint az azt követő
beszélgetést Kárpáti
Ildikó filmesztéta vezeti.
A Filmklub látogatása
díjtalan.
Helyszín: Szent László
tér 7-14., 52-es terem

November 2-18-ig

Rehorovics Anita festőművész kiállítása a Kő-Café
Galériában

VÉRADÁS 10.00–14.00 óráig

 elépődíj: 200 Ft
B
(véradóknak, gyermekeknek ingyenes)
Információ és asztalfoglalás: Szigeti Móni
Tel: 260-9959 E-mail:
szmoni@patakymk.hu

Október 30., vasárnap 14.00

MUSICAL PLUSZ - HALLOWEEN

 ellépnek: Bot Gábor,
F
Egyházi Géza, Jenei
Gábor, Kecskés Tímea,
Posta Victor, Serbán
Attila, Tóth Attila és a
Jazz and More
Jegyárak: 2500 Ft,

Helyszín: KÖSZI
November 5. 19.00

L’art pour l’art társulat: A
három testőr és a jeti, vagy
mi a pék

J egyárak: elővételben
1900 Ft, az előadás napján 2400 Ft.
Helyszín: Szent László
tér 7-14., színházterem

apróhirdetés

JöJJön el ingyenes
hallásvizsgálatra!
1096 budapest, telepy u. 18.
– a nagyvárad térnél –

06-1/323-0878
06-80/204-567

www.victofon.hu

Kőbánya központjában 3
emeletes téglaház 3. emeletén
fiatalos kialakítású, egyedi fűtéses,
54 m2-es, kétszobás lakás eladó.
Irányár: 10.6 millió Ft. Bővebben:
www.heting.hu 06-30-281-1877,
290-7442
Dobó Katica utcai, 62 nm-es, 4.

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése,
javítása, cseréje 0-24 óráig. Tel.:
260-7090, 06/30-296-5590. Rácz
Mihály

emeleti lakás eladó. I.á.: 9,2 M Ft.
Tel.: 06/30-461-9096

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL,
HELYSZÍNEN! Villamosmérnöki

érettségire, nyelvvizsgára felkészít.
Igény szerint házhoz is megy. Tel:
(+36-30) 604 7161

végzettséggel, garanciával! Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Grundig,
Samsung, Nordmende, Westel,
Schneider, Dual. Tel.: (+36-20) 531
7638.

Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső szigetelés, burkolás,

gipszkartonozás. nyugdíjasoknak
árkedvezmény. Tel.: (+36-20) 7720403

AKÁR KISEBB JAVÍTÁSOK
IS: KŐMŰVES MUNKÁK (FALA-

ZÁS, VAKOLÁS, BETONOZÁS).
ÁCS- MUNKÁK -TETŐFEDÉS- BÁDOGOZÁS, GIPSZKARTONOZÁS, NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE,
HŐSZIGETÉS, LAMINÁLT PARKETTÁZÁS, FAKIVÁGÁS, BOZÓTIRTÁS.
TEL.: 06/30-9924-514

Tanári diplomával rendelkező
régiségkereskedők vesznek

kőbányai üzletükbe régi bútorokat, festményeket, porcelánt,
könyveket, iratokat, képeslapot,
játékokat, kitüntetéseket, jelvényeket. Komplett hagyatékot, lomtalanítást és ingyenes értékbecslést
vállalunk. Tel.: 06/30-224-0419,
06/30-364-8830, 0036(1)260-5901,
cím: X. Gergely utca 2/B.

Impresszum

Oktatás
Angol–spanyol tanár oktat,

Dajka, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens képzés. Kasza
Képző. Tel.: 276-5918. Ny. 01006404
Német-angol egyéni sikeres

nyelvoktatás nagy gyakorlattal,
nyelvvizsga-felkészítés, szakmaira is,
SKYPE, korrepetálás, fordítás, tolmácsolás, levelezés, interjú-felkészítés
(esetleg 2-3 fős csoportokban). Tel:
281-43-35, Mobil: (06-20) 211-9077

Angolórák Kispesten, magántanártól, minden szinten. Nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás.
Tel: 282-5980, (+36-20) 989 3988

Vállalom bármilyen napszakban gyermekének felügyeletét,

korrepetálását, felzárkóztatását.
Fogyatékkal élő gyermekekét is. Középkorú pedagógusnő referenciával,
diplomával. Tel.: (+36-70) 225 5748

Egyéb
Bentlakásos drogterápiás
otthon működik Budapesttől

35 km-re, azon fiúk számára, akik
szabadulni szeretnének drogfüggőségüktől. Tel. (06-1) 224 0122,
www.drogproblemak.hu

Felelős kiadó: Gonzo Média Szolgáltató Kft.
Felelős szerkesztő: Bazsó Zoltán Szerkesztőség: 1195 Budapest,
Batthyány u. 5. Telefon: 357-6471 Fax: 347-0975 E-mail:kobanyaihirek@
kobanya.hu Nyomdai előállítás: KMH Print Production Kft., 1158
Budapest, Késmárk u. 24. Következő lapzárta: 2011. október 21.

A magyar mentalitásnak köszönhetően 100-ból 57 ember hal meg szív- és
érrendszeri betegségekben. A keringési rendellenesség nem áll helyre
önmagától. A szív és érrendszeri betegség, az érszűkület, az érelmeszesedés
NEM JÁTÉK!
LÉTEZIK MEGOLDÁS, amely nem igényel kórházi kezelést, amelyet munka mellett is igénybe vehet, hatékony és valódi segítséget tud nyújtani
fájdalom és mellékhatások nélkül!

Felismeri az alábbi tüneteket?
•
•
•
•
•
•
•

Fülzúgás
Memóriazavar
Gyakori szédülés
Koncentrációzavar
Elszíneződött végtagok
Hideg kezek, lábak
Nyakiverőér-szűkület

•
•
•
•
•
•
•

Járás közben lábszárfájdalom
Csökkenő járástávolság
Görcsbe álló lábikra
Vérellátási zavarok
Stroke utáni állapot
Mellkasi szorító fájdalom
Éjszakai végtagfájdalom

Amennyiben bármelyik tünetre IGEN
a válasz, tényleg nincs mire várni!

Vágjon bele most, mielőtt
az orvos teszi!

JELENTKEZZEN THERMOKAMERÁS
ÁLLAPOTFELMÉRÉSRE!
•••••••• FIGYELEM! ••••••••
A vizsgálatot végzi: Dr. Schéder Ákos, vezető főorvos

AZOKNAK, AKIK OKTÓBER 31-IG JELENTKEZNEK THERMOKAMERÁS
ÁLLAPOTFELMÉRÉSRE ÉS SZAKORVOSI KONZULTÁCIÓRA, MOST
12.000,- FT HELYETT 9.990,- FT AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉS DÍJA. +
INGYENES ULTRAHANGOS VÉRÁRAMLÁSMÉRÉS!

✆

(06) 1/431-82-98
Budapest, Üllői út 134.

(Pöttyös megállótól 100 m-re)
www.sonocentrum.hu
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Ön is szeretné tisztán
hallani a fontos dolgokat?

lakásos 345 nm-es telken lévő, 70
nm-es, 3 szobás családi házrész,
teljesen felújítva. azonnal költözhető. Irányár: 18 MFt. Tel.: (+36-30)
265 4791

nys
au t

„ papa most már hallja, amit olvasok.
Elment hallásvizsgálatra, és segítettek neki.”

Eladó Kispesten metróközeli 2

ár

V
-

Ingatlan

Sz

Háború előtti könyveket,

kerámiákat, festményeket, ezüstöt, bútorokat, képeslapokat,
iratokat, hagyatékot vásásrolók.
Tel.: (06-30) 646 6479.

Autókozmetika, kárpitozás és
polírozás. Teljes körű autóápolás.
Tel.: (06-70) 660-7561

ca

TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST
INGYENES TAKARÍTÁSSAL. PARKETTALERAKÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST,
CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST,
KŐMŰVES ÉS ASZTALOS MUNKÁT
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL
AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505,
06/30-251-3800

Miért kell megvárni míg már nem lehet segíteni?

díjtalan. Tel.: 276-2985, (+36-70)
561-1524

nys
au t

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-

Gyógypedikűr hívásra házhoz
megy. Nagy gyakorlattal. Kiszállás

-BIZTOS ÖN EBBEN?

relés. Csőtörések, ázások, elhárítása.
Tel.: 402-4330, (+36-20) 491 5089

ár

háló, napellenző, szalagfüggöny,
reluxa, ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési lehetőség! Kerületieknek 5%,
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Műanyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes és azonnali felmérés.
Bemutatóteremben megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029

EJ RÁÉRÜNK ARRA MÉG!

Sz

Redőnyök legolcsóbban a
gyártótól! Mobil-, fix szúnyog-

Duguláselhárítás falbontás
nélkül, víz, gáz, központi-fűtés sze-

Pöttyös utca

Szolgáltatás

M

Hirdetne a kerületben?

Duguláselhárítás falbontás
nélkül, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés. Csőtörések,
ázások, elhárítása.
Telefon: 402-4330,
Mobil:
(06-20)-491-5089

hirdessen
nálunk!

Szőnyegtisztítás,
szegés, háztól házig.
A kiszállás díjtalan!

a kőbányai hírek
ingyenes, közérdekű

ingyenesen hívható:

06 20 984 4567

kerületi magazinban!
Hirdetésfelvétel:

06-20-585-9947

ÓBUDAI ANIMÁCIÓS ISKOLA AJÁNLATA
Cím: Magyar Rajzfilm Kft.
Óbuda, Kerék u. 80. Tel.: (06-1) 250-1355, (06-1) 250-0432
E-mail: clarus-tax@t-online.hu
Web: www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.html

Rejtvény

A rejtvény helyes megfejtését kérjük elküldeni a 1195
Bp., Batthyány u. 5. vagy a kobanyahirek@kobanya.hu
címre. Beküldési határidő: 2011.10.21.

A helyes megfejtők között könyvnyereményeket és
gyermekeknek rajzfilmes ajándékcsomagokat
sorsolunk ki. Nyerteseinket postán értesítjük!

AZ ÓBUDAI ANIMÁCIÓS ISKOLA

ANIMÁCIÓSFILM-RAJZOLÓ OKJ-S KÉPZÉS indul ősszel!
10 hónap alatt megtanulhatja az animációs szakmát. Rajzfilmrendezők oktatnak. Államilag elismert
bizonyítvány! Nyílt nap keretében betekinthet
az oktatásba! A stúdió weboldalán ízelítőt kaphat
a hallgatók munkáiból!
www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatás.html

RAJZFILMES SZAKKÖR indul ősszel
6-17 éveseknek

Időpont: szombatonként 9-12-ig
Helyszín: Magyar Rajzfilm Kft., III. ker., Kerék u. 80.
A gyerekek rajzfilmkészítést tanulnak, részük lehet abban a varázslatban, hogy rajzaik „életre kelnek”. A résztvevők
elkészíthetik saját rajzfilmjüket, melyet CD-én
hazavihetnek. Megismerkednek egyéb animációs
technikákkal. Figuratervezést, figuramozgatást
tanulnak. A program magyar rajzfilmek vetítésével
egészül ki.
Beiratkozás augusztus végétől folyamatosan:
06-1/250-1355 telefonszámon,
e-mail: clarus-tax@t-online.hu
www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.html

Az augusztusi rejtvényünk szerencsés nyertesei: Könyvnyereményt nyertek: Szekfű Istvánné, Velezdi Vilmos, Héráné Molnár Jolán, Vass Károly. Rajzfilmes ajándékcsomagot nyertek: Szép Irén és Berger Istvánné. Gratulálunk!

• Teniszpályák bérbeadása
• Teniszoktatás, edzés
• Versenyek szervezése
• Sportszerek- árusítása,
kölcsönzése és javítása
• Rendezvények lebonyolítása
• Büfé, kávézó, Wi-ﬁ

Tel.: 06 1 282 1588
Mobil: 06 30 934 0074
info@tenisz.hu
www.wekerlesport.hu
www.wekerletenisz.hu

1192 Budapest,
Zoltán u. 42.

