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A X. kerület közérdekû magazinja

Színesedik
a kerület
3.

EZ TÖRTÉNT
ÉLETET VISZÜNK ÖSSZEFOGÁS
A NÉPLIGETBE REPTÉRÜGYBEN A VÁROSHÁZÁN
„a park élővé tételéhez
átfogó fejlesztésre
van szükség.”

7.

Közösen léptek fel
polgármesterek a repülőtér
zajterhelése miatt.

2.

Közbiztonsági ügyek
és fejlesztések is szerepeltek
a július 7-i ülésen.
4.

2

Aktuális

Aktuális
összefogás

KÖZÖS FELLÉPÉS
A REPTÉR MIATT
Tizenhárom pontos követelést fogalmazott meg
július 6-án kilenc budapesti kerület, illetve két
Pest megyei település polgármestere a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér zajterhelése
miatt.

A kerület is csatlakozott a Színes Város koncepcióhoz, a kapcsolatot júniusban
Kőbánya önkormányzata együttműködési szerződés aláírásával tette
hivatalossá. A program célja, hogy a lehangoló, szürke épületek és közterületek
kiszínesedjenek. Első állomásaként kifestették az Újhegyi lakótelepen lévő
Éltes Mátyás iskola 250 négyzetméteres falfelületét.
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Az érdekegyeztető tanácskozást
Riz Levente, Rákosmente polgármestere, országgyűlési képviselő
kezdeményezésére tartották „a
repülőtér működéséből eredő
környezetterhelésben érintett”
kerületek és települések – köztük
Kőbánya – önkormányzati vezetői.
A XVII. kerületi önkormányzat által
az MTI-hez eljuttatott közlemény
aláírói emlékeztettek arra, hogy „a
Gyurcsány-kormány 2005-ben adta
el külföldi befektetőknek a ferihegyi repülőteret üzemeltető, éves
szinten 10 milliárd forint nyereséget
termelő állami céget, illetve vele
együtt 75 évre a repülőtér üzemeltetési jogát”. A közlemény szerint
a Budapest Airport Zrt. a hatályos
magyar jogszabályok figyelmen
kívül hagyásával üzemelteti, fejleszti
a repülőteret.
Hardy Mihály, a Budapest Airport
Zrt. vállalati és közkapcsolati
igazgatója az MTI-nek reagálva azt
mondta, hogy a közlemény „politikai
színezetű deklaráció”, amelynek
politikai részével a Budapest Airport
nem kíván foglalkozni.
A közlemény aláírói utaltak arra,
hogy nemrégiben a parlament
„egyhangú határozatban utasította
a kormányt a korábbi privatizációs
szerződések környezetvédelmi és
természetvédelmi előírásainak
felülvizsgálatára”. A polgármesterek ennek szellemében szükségesnek tartják, hogy a felülvizsgálat
során kapjon különös figyelmet a
Budapest Airport privatizációjával
összefüggő környezetvédelmi
kötelezettségek teljesítése.

a polgármester levele

környezetünk

Színes Város
-DeP[ePKU
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Mácsik András önkormányzati képviselő egyéni
beadványa alapján tavaly
októberben kezdődött
meg az egyeztetés a felek
között, amelynek eredményeképpen született
meg a megállapodás idén
júniusban. Az együttműködés célja, hogy a tizedik
kerület is színesedjen,
mint ahogy eddig színesedett már a Színes Város
által Budapesten a II., a

III., az V., a IX., a XII., és
a XIX. kerület is.
Az első fázisban készült
el az Újhegyi lakótelepen
található Éltes Mátyás Általános Iskola, több mint
kétszázötven négyzetméteres falfelületének teljes
felújítása. A második
fejezet munkálatai július
közepén kezdődtek meg,
amelynek célja a lakótelep
további szürke, lehangolt
köztereinek rekonstrukciója. A projekt alatt
összesen négyszáz négyzetméter falfelület újul meg,
ezzel a kőbányai a Színes
Város eddigi legnagyobb
munkája.
A kőbányai önkormányzat fontos feladatának tartja, a kerület
elhanyagolt, funkcióját
vesztett köztereinek
felújítását és az élhetőbb,
szerethetőbb városkép
kialakítását. Ennek első
állomása a kerület újhegyi
városrészének kiszínesítése.
A Színes Város idén
is folytatja azt a civil
összefogást, amit 2009ben bocsájtott útjára, így
a nemrégiben megalakult
Let’s Colour Magyarország Egyesület világkam-

pányához is csatlakozik
egyúttal, és a két csapat
közösen hajt végre
városszépítő projekteket
Kőbánya mellett az egész
országban. A Let’s Colour
egy olyan egyesület, amely
a világ vezető színesfesték
gyártójának a kampányát
valósítja meg itthon, ami
által idén nyáron színesedik Budakalász, Sopron,
valamint Tés, a KeletiBakony fennsíkján épült
település Székesfehérvár és
Veszprém között félúton.
A Let’s Colour célja, hogy
erősítse a közösségek
bevonását a közfestésben. Hajtottak már végre
akciókat Indiában, NagyBritanniában, Brazíliában,
Franciaországban, és
2011-től Magyarországon
is elkezdték tevékenységüket. A Let’s Colournak
azért esett a választása
a Színes Városra, mert
ennek a civil szervezetnek
volt a legnagyobb tapasztalata köztérszínesítésben
Magyarországon, ezért
adta magát az ötlet, hogy
egymást segítve, minél
magasabb szakmai színvonalú alkotásokat hozzon
létre a két egyesület, a
civilek bevonásával.

közbiztonság
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Országos Polgárőr Napot
tartottak július 2-án
Gyenesdiáson, amelyre több ezer
polgárőr érkezett az ország
minden tájáról. Kőbánya rangos
elismeréssel gazdagodott.
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A találkozón kitüntetésekkel jutalmazták a legjobb polgárőr-egyesületeket és polgárőröket, amiből az
Orosz Tibor vezette Kőbányai Wolf
csapata sem maradhatott ki.
A kőbányai polgárőrök elmúlt évben –
a főváros közbiztonságáért – végzett
munkájáért méltán kapta meg Kőbánya a „polgárőr kerület” elismerő
címet, ami azt jelenti, hogy Budapest
kerületei között Kőbányán található a
legjobb polgárőrség. A Kőbányai Wolf
Polgárőrség elnök-helyettese, Varga
Miklós a Polgárőr Érdemkereszt
Aranyfokozatát vehette át kiemelkedő
munkájának elismeréseként Túrós
Andrástól, az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől. A kőbányai polgárőrök népes csapatának sikerében

a helyszínen osztozott dr. Gyetvai Tibor
alezredes, X. kerületi rendőrkapitány,
Görbe Attila alezredes, közrendvédelmi osztályvezető és kapitányságvezető-helyettes, valamint Tóth Béla
nyugalmazott ezredes, közbiztonsági
főtanácsos.
Az elismerés – a polgárőrök munkáján túl – Görbe Attila alezredes
érdeme is, aki a mindennapok során
koordinálja a rendőrség és a polgárőrség együttműködését. Polgárőrséggel kapcsolatos munkáját már
máskor is siker koronázta, hiszen az
I. kerület az ő szolgálati ideje alatt és
annak következtében kapta meg a
„Polgárőr kerület” kitüntető címet.

KEDVES OLVASÓ!
Az időjárás változékonysága ellenére
javában tombol a nyár, elérkezett
a szabadságolások ideje. Ezekben
a hetekben, napokban bizonyára
valamennyien igyekszünk alkalmat
teremteni a pihenésre, feltöltődésre,
hogy azután újult erővel folytathassuk feladatainkat.
Önkormányzatunknál
természetesen a nyár
beköszöntével sem állt
meg az élet. Intézményeinkben a nyári szünet
ideje alatt folynak a
karbantartási munkálatok, a bölcsődék, óvodák, iskolák
a szükséges felújításokkal végezve
várják vissza a gyermekeket, tanulókat. A Janikovszky Éva Általános
Iskola Bánya utcai épületében nyári
napközis tábort működtetünk, melynek keretében a kellemes időtöltésen
túl érdekes közösségi programokat
kínálunk a vakációjukat töltő gyerekeknek. Örömmel adok hírt arról,
hogy önkormányzatunk támogatásával 2011. augusztus 1. napjától a
Szent László Templom meghatározott
rendben, hétfőtől szombatig, délelőtt
8 és 12, délután 15 és 19 óra között,
vasárnapi napokon a megszokott
liturgikus programok szerint nyitva áll
a látogatók előtt. Kerületünk, Kőbánya
augusztus és szeptember hónapban
ismét számos rendezvény otthona
lesz. Augusztus 20-án 10 órai kezdettel a városközpontban lévő Magyar
Oltárnál tartunk Szent István napi
ünnepséget, melyre szeretettel várom
Önt! Az évek óta kiemelkedő érdeklődésre számot tartó Rendvédelmi
Napot augusztus 27-én rendezzük
az Óhegy Parkban. A programmal
kapcsolatban annyit elárulhatok, a
résztvevők idén sem fognak csalódni.
Végül már most szíves figyelmébe
ajánlom a Népligetben szeptember
első hétvégéjén megrendezésre
kerülő SzeptEmber Feszt elnevezésű
rendezvényt, amely sokszínű programjával szintén várja az érdeklődő
közönséget. Valamennyi eseményen
számítunk megtisztelő részvételére!
Kívánom, hogy a nyár további hetei
kellemesen teljenek, pont úgy, ahogy
Ön szeretné!

Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere
www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester
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Városháza

Városháza
egyházak

testületi ülés

Felújításokról
döntöttek
Korszerűsítik a Harmat
iskolát, több játszóteret
felújítanak és közterületi
illemhelyek létesítéséről is
határoztak Kőbánya
képviselői legutóbbi, július
7-i ülésükön. A testület
támogatta azt is, hogy idén
is legyen télen jégpálya a
kerületben, valamint tovább
bővülhessenek a
testvérvárosi kapcsolatok.
LÉPÉSEK A JOBB
KÖZBIZTONSÁGÉRT

Körzeti Megbízotti Iroda
(KMB) kialakítására közel
4 millió forintot különített
el a testület. A KMB irodát a
Hárslevelű utca 17–25. alatti
épület földszintjén alakítja
ki a kerület. Elfogadta a
testület a Wolf Polgárőrség,
Speciális Mentők-, Polgári
Védelem, Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2011. II. negyedéves tevékenységéről készített
beszámolót. Tóth Balázs javasolta, a jövőben készüljön
részletesebb, szöveges értékelést is tartalmazó beszámoló
az egyesület működéséről.
Kovács Róbert polgármester
bejelentette, Kőbánya július
elején elnyerte a polgárőr
kerület kitüntető címet, hozzátéve, az Országos Polgárőr
Szövetség elismeréséhez a
Wolf tevékenysége komoly
mértékben járult hozzá.
Módosították a képviselők a nevelési-oktatási
intézményekben fizetendő
térítési díjak igénybevételének módjáról és a térítési
díjak mértékéről szóló
önkormányzati rendeletet. A
változást az indokolta, hogy
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a Pensió 17 Kft. – amely
a kerület nevelési-oktatási
intézményeiben biztosítja
az étkezést a gyermekeknek
– szerződése szerint évente
egy alkalommal jogosult a
Központi Statisztikai Hivatal
által az előző évre közzétett
inflációs ráta mértékével
emelni a szolgáltatás díját. A
cég 4,9 százalékkal emeli a
díjakat.
Előző havi, júniusi ülésükön úgy határoztak a képviselők, hogy indul a kerület
az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Megújuló
energiahordozó-felhasználás
növelése” című pályázaton.
Akkor arról döntöttek, hogy
az Újhegyi uszoda energetikai korszerűsítésére nyújtanak be pályázatot, a legutóbbi, júliusi ülésen arról
döntöttek, hogy az Idősek
Otthona is csatlakozik ehhez
a pályázathoz.

JÁTSZÓTÉRI, ISKOLAI
ÉS ORVOSI RENDELŐI
FELÚJÍTÁSOK

Tovább folytatódik a
kerületi játszóterek modernizálása. A testületi ülésen
azonban komoly vitát váltott
ki a Bársonyvirág utcai és
a Bihari utca-Balkán utca
lakótelepen lévő játszóterek
felújításáról szóló napirendi
pont. Agócs Zsolt felháborítóan magas összegnek
nevezte a Bársonyvirág utcai
játszótér korszerűsítésére
tervezett költségeket, javasolta kevesebből valósítsák
meg a terveket. Döntöttek
arról is – Radványi Gábor
alpolgármester javaslatára –,
hogy az idei októberi ülésre
készítsen az önkormányzat
általános felmérést a kerületi

játszóterekre telepítendő
szociális blokkok megvalósíthatóságáról.
A képviselők határozata
alapján modernizálják a
Harmat Általános Iskolát.
A kerület a felújítás egy
részére több mint 184 millió
forintot nyert uniós pályázaton. Radványi Gábor
alpolgármester hangsúlyozta,
a korszerűsítés során olyan
16 osztályos iskolát alakítanak ki, amely alkalmas lesz a
különböző fogyatékkal élők
oktatására is. Az intézmény
fejlesztése 2012-ben indul,
és a tervek szerint 2013-ban
fejeződik be a beruházás.
Több mint 104 millió forintot biztosít idén Kőbánya
az orvosi rendelők korszerűsítésére: 42 millió forintból
nyílászárókat cserélnek ki,
62,6 millió forintból pedig
felújításokat végeznek a
rendelőkben.
Közterületen létesít illemhelyet az önkormányzat.
Idén két helyszínt jelöltek
ki, az egyiket az Újhegyi
sétány-Tóvirág utca kereszteződésében, míg a másikat
a Kőrösi Csoma Sándor sétányon, közvetlenül a Posta
épülete mellett. A 23 millió
forintból megvalósuló,
mozgássérültek számára is
használható, vandálbiztos il-

lemhelyeket várhatóan ősszel
helyezik majd üzembe.
Élni kíván a kerület
vízjogi engedélyével: 90
millió forintot biztosítottak
a képviselők arra, hogy a
Sportligetben végeztessen el
a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. a termálvíz kutatófúrását. Somlyódy Csaba hangsúlyozta, ez próbafúrás lesz,
várja majd a beszámolót arról, hogy milyen eredményt
hoz a fúrás. A kerület egyik
célja a termálvíz közvetlen,
fürdésre való felhasználása,
míg a másik lehetőség egy
termelő- és visszasajtoló
kútpár létesítése, azok révén
pedig a termálvízzel szállított
geotermikus energia felhasználása.

TÉLEN ÚJRA LESZ
JÉGPÁLYA

Idén is lesz ideiglenes korcsolyapálya Kőbányán, ott,
ahol tavaly is volt, a Halom
utca 42. alatti ingatlanon.
Marksteinné Molnár Julianna javaslatára az eredeti
tervtől eltérően, meghoszszabbított időben novembertől március 15-ig várja majd
a jeges sportok szerelmeseit a
21 millió forintból megvalósuló ideiglenes pálya. Élő
Norbert és Agócs Zsolt is

javasolta, a rendelkezésre
álló forrásokat reklámbevétellel is növeljék. A megvilágított és fedett, 15-ször
30 méteres pálya reggel 8
és este 22 óra között lesz
majd nyitva, jegyárai olcsók
lesznek.
Újabb előrelépés történt
az Új Köztemető előtti ötágú körforgalom kiépítésében. A kerület úgy döntött,
hogy együttműködést köt
a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksággal
(BVOP) annak érdekében,
hogy a beruházás által
érintett Őri Szállót lebontsák, és az ott lakó bérlőknek
is megoldást nyújtsanak.
A bontáshoz a kerület és a
BVOP 2-2 millió forinttal
járul hozzá. Radványi Gábor alpolgármester hangsúlyozta, a Fővárosi Önkormányzat már el is kezdte
a közművek felújítást, az
útfelújítás további munkálatai várhatóan 2012 márciusában indulnak.

BŐVÜLŐ TESTVÉRVÁROSI
KAPCSOLATOK

A felvidéki Párkánnyal
bővülhet Kőbánya testvérvárosi kapcsolata, a testület
úgy határozott, hogy a kerület kezdjen tárgyalásokat
ennek érdekében Párkány
Város Önkormányzatával.
Az együttműködést a Kőbányán működő Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi,
Kulturális Segítő Közhasznú
Alapítvány és a párkányi
Új évszázad Nyugdíjas
Klub Egyesület hároméves
együttműködése alapozza
meg. A kulturális kapcsolatok, valamint a történelmi
hagyományok ápolására,
további erősítése érdekében merült fel, hogy a két
önkormányzat testvérvárosi
kapcsolatot létesítsen, ezzel
magasabb szintre emelve és
bővítve az együttműködés
lehetőségeit – fogalmazott
az előterjesztés szövege.

0CRMk\DGPKUP[KVXCCVGORNQO
Kerületünk egyik legjelentősebb műemléke a Szent László
templom. Az idén 111 éves épület, Kőbánya nevezetessége,
a liturgikus programokon kívül jelentős zenei élettel
és közösségi programokkal bíró templom.
BALOGH ATTILA

Napról napra a különféle programokon
kívül rengetegen szeretnék megtekinteni
ezt az egyedülálló építészeti remekművet.
Ugyanakkor Kőbányának szüksége van egy
olyan templomra, ami a hivatalos liturgikus
eseményeken kívül is látogatható. Nemcsak
kulturális és építészeti célból, hanem elvonulva a világ zajától lehetőséget adjon néhány
perces csendre, imádságra. Hiszen őseink ezt
a templomot is azért építették, hogy Kőbánya
lakosságának lehetősége legyen felfedezni
a csendben, az imádságban Isten végtelen
szeretetét.
Kerületünk, templomunk egyedülálló
esemény előtt áll. Az önkormányzat támogatásával 2011. augusztus 1-jétől a liturgikus
eseményeken kívül templomunk meghatározott, rendszeres időszakokban nyitva áll az
imádkozó emberek előtt, és szeretettel várja
mindazokat, akik szeretnék megcsodálni ezt a

páratlan építészeti csodát. Mai világunkban,
amikor a közbiztonság problémái miatt egyre
több templom kényszerül arra, hogy napközben zárva legyen, ez egy rendkívüli lehetőség.
"6(64;5645ø-5&.1-0.6/,
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hétfőtől szombatig: reggel 8–12 és
15–19. óra között.
Vasárnaponként a megszokott liturgikus programok szerint lesz nyitva.
Megköszönve mindazok támogatását, akik ezt lehetővé teszik, szeretettel várjuk a testvéreket!

felhívás
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A népszámlálás elvégzéséhez számlálóbiztosi munkára lehet jelentkezni a
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Szent László tér 29.)
az I. emelet 104. számú irodában (aljegyzői titkárság) személyesen, illetve
a 4338-226-os telefonszámon.
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény értelmében 2011. október 1. és október 31. között hazánkban
népszámlálás lesz. A népszámlálás előkészítésében és
a kérdőív kitöltésében a legfontosabb feladatot a számlálóbiztosok végzik.
A népszámlálás elvégzéséhez számlálóbiztosi munkára
lehet jelentkezni a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Budapest X., Szent László tér 29.) az I. emelet 104. számú
irodában (aljegyzői titkárság) személyesen, illetve a
4338-226-os telefonszámon.
A munka elvégzéséhez a jelentkezőnek kel kell töltenie
a „Számlálóbiztosi jelentkezési lapot”, amely az önkormányzat honlapjáról – www.kobanya.hu – letölthető.
A jelentkezési lapot kitöltve, aláírással ellátva kérjük a
fenti címre eljuttatni.
dr. Szabó Krisztián
jegyző

tájékoztató
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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
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Ez történt

Ez történt
díjazás

Köztisztviselők Napja alkalmából július elején a polgármesteri hivatal
10 dolgozója jegyzői dicséretben részesült. Az elismeréseket
dr. Szabó Krisztián, Kőbánya jegyzője és Kovács Róbert polgármester
nyújtotta át a díjazottaknak.
sport
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Ezernégyszázhat nevező közt a felnőttek
mezőnyében a 2009-es bajnok
Buruczki Szilárd győzelmével zárult július
3-án a tizenkettedik alkalommal kiírt
Intersport Duna Maraton hegyikerékpárverseny, egyben a maratoni szakág országos
bajnoksága.
BAZSÓ ZOLTÁN

A pálya nyomvonala a visegrádi
Duna-partról a Pilis hegység
emelkedőin vezetett. A versenyt a
magyarok mellett csehek, svájciak, szlovákok, osztrákok, oroszok,

németek és románok is teljesítették. A Kőbánya TC versenyzője,
Buruczki Szilárd a befutót követően terveiről is nyilatkozott: „Nagyon boldog vagyok, hogy 2009
után, idén ismét a maratoni szám
bajnoka lettem. A közeljövőben az
olimpiai számra fogok összpontosítani, majd aktívan részt kívánok
venni a londoni olimpiai kvótához szükséges pontgyűjtésben,
időben ezekhez a versenyekhez
fogom igazítani a maratoni viadalokat – mondta az ország idei
legjobb maratoni kerekese.

sport

Dr. György István rovata
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Jógáné Szabados Henrietta:
A Humán Iroda dolgozója, 1993
óta a hivatal munkatársa. Nevével
már szinte összeforrt a kisebbségi
ügyek vitele, a kisebbségi önkormányzatok munkájának segítése,
képviselete. Munkáját az ügyszeretet
és a maximális odafigyelés jellemzi.

Habináné Musicz Erika:
A Gazdasági és Pénzügyi Iroda
előadója, 2000 óta dolgozik a hivatalban. A költségvetési tervezésben,
a beszámolók előkészítésében, a tervezésben alkalmazott informatikai
módszerek bevezetésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Paksai Éva:
Éva immár 1982 óta a hivatal
dolgozója iktatási területen. Munkáját a nagyfokú precizitás, a jobbítás
szándéka és az ügyek magas fokú
gondozása jellemzi. Sok-sok betanított fiatal került ki a kezei alól és vált
más területen a végrehajtás, a döntéselőkészítés fontos szereplőjévé.

Vargáné Bánhegyi Ilona:
Ügyfelet segít, precízen tájékoztat, adminisztrál, ügyiratokat kezel,
iktat és még sok minden mást végez.
1994 óta dolgozik a hivatalban,
sokoldalú, megbízható munkatárs.
Kollegái munkájához folyamatos
hátteret biztosít, ami egy titkárságon
nélkülözhetetlen.

Kövér Anna:
1992 óta dolgozik a hivatalban,
így az azóta keletkezett testületi és
bizottsági dokumentumok részletes
ismerője. Munkáját, személyiségét
a pontosság, az elhivatottság és a
másokra való odafigyelés jellemzi.
Munkája mellett jó eredménnyel
végezte el a főiskolát.

Prodromidisz Andrea:
1984 óta a hivatalunk munkatársa. A Gyámhivatal oszlopos
tagja, mindig az ügyfelek érdekét,
munkatársai segítését, az ügyek
legmagasabb színvonalon történő
megoldását tartja szem előtt. Pontos,
a jogszabályi háttér ismeretével felvértezett, színvonalas munkát végez.

Ventzl József:
2006-ban került a hivatalba,
azelőtt a Kőbányai Vagyonkezelőnél
dolgozott. Ott is, itt is a vagyonnyilvántartás avatott ügyintézője.
Alapos, pontos és megbízható, kiváló munkatárs, akire mindig lehet
számítani, akire építeni lehet.

Tímár Ágnes:
1983-ban került a hivatalba.
Mind az Adócsoportban, mind
a Hatósági Csoportban végzett
munkájára a precizitás, a kitartás
és a tolerancia a jellemző. Feladatát
gyorsan átlátó, a munkáját mindig
megbízhatóan elvégző munkatárs.

Nyírő Istvánné:
1981 óta tagja a hivatal mindenkori közösségének, népesség-nyilvántartással és anyakönyvi feladatokkal foglalkozik. A szakterületén
sok-sok tanítvány került ki a kezei
közül. Mindig nagy empátia és az
ügyfelekkel szembeni tolerancia
jellemezte és jellemzi a munkáját.

Novák Róbert:
1999 óta dolgozik a hivatalban.
Az építéshatósági szakma, a közigazgatási hatósági eljárás és a gondozására bízott ügyek alapos ismeretével,
ügyszeretetével, a mindenkori
feladattal való azonosulásával mindig is kivívta vezetői odafigyelését és
elismerését.
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Budapest városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettese,
Kőbánya országgyűlési képviselője
Nem állítom, hogy jelenleg a
zöldfelületek állapota a legégetőbb,
megoldásra váró feladatunk, ugyanakkor azt gondolom, valamennyi
budapesti jogos elvárása a rendezett
zöldkörnyezet iránti igény. Fontos ez,
hiszen az ápolt, gondozott, tisztán
tartott parkok kiváló lehetőséget
teremtenek arra, hogy a mókuskerékből kiszakadva megpihenjünk,
feltöltődjünk. Ezért javasoltam a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy idén plusz
460 millió forinttal kapjon többet
parkfenntartási feladatainak ellátására
a Főkert Zrt.
Az eredményeket talán már Önök
is látják. Több helyütt az eddiginél
ápoltabbak a zöldfelületek, hiszen
több pénz jut virágok ültetésére, illetve a meglévő növényzet gondozására
is. Így van ez a Népligettel is, ahol
rendezettebb környezet fogadja az
odalátogatókat. Emellett több pénz
jut a budapesti játszóterek korszerűsítésére, így a Népligetben lévőkre is.
Több mint 360 db játszótér eszközeit újítják fel, festik újra a Főkert
munkatársai. Ott, ahol szükséges,

ütéscsillapító gumiszőnyeget helyeznek el, lecserélik a homokot,
gyöngykavicsot is. A munkálatokkal
várhatóan november 30-ig végeznek
városszerte.
Ahhoz persze, hogy a Népligetbe
életet vigyünk, a játszóterek felújítása és a zöldfelületek karbantartása
még kevés, a park élővé tételéhez
átfogó fejlesztésre van szükség. Addig
is azonban, amíg erre sor kerülhet,
kisebb lépésekkel szeretnénk barátságosabbá tenni Budapest legnagyobb
zöldterületét. Tekintettel arra, hogy a
parkot sokan rekreációra használják,
a sportolni vágyóknak szabadtéri fitnesz edzőgépeket helyezünk ki. (Hasonló gépeket telepítünk egyébként a
Vérmezőn, a Hajógyári szigeten és a
Margitszigeten is.) A Főkert munkatársai jelenleg a helyszín felmérését
végzik, a telepítés őszre várható. A
fitnesz sporteszközök kihelyezéséről
később fogok részletesen beszámolni.

www.gyorgyistvandr.fidesz.hu
Kövessen a Facebook-is!
Bejelentkezés fogadóórára: 061-327-1782
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Ezen a nyáron is megrendezik a szervezők
a tavalyi évben nagy sikerrel debütált
budapesti föld alatti hegyikerékpáros
versenyt. Idén augusztus 13-án várják
a különleges élményre vágyó kerekeseket
Kőbányán.
FORRÁS: UNDERWORLDKUPA.HU

Augusztus 13-án a Merkapt
Maraton Sportközpontba várják
azokat, akik a legmelegebb nyári
hónapban egy kellemes klímájú,
föld alatti bringázásra szánják el
magukat. A földszint alatt 10 méterrel elhelyezkedő, kőbányai
alagútrendszerben alakították
ki a pálya nyomvonalának egy
részét, ahol páratlan hangulatban
tekerhetnek az indulók. A nevezésre csak korlátozott számban
van lehetőség a pincerendszer
terhelhetősége miatt!

Nevezési határidő: augusztus 10.
A verseny napján nevezésre nincs
lehetőség.

nyugdíjasok

További információ:
www.underworldkupa.hu
pályázatok
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A Havasi Gyopár Alapítvány és a párkányi Új Évszázad
Nyugdíjas Klub Egyesület, Šturovó között létrejött
együttműködés alapján június 25-én egész napos kulturális
találkozóra került sor.
A felvidéki csoport a
Havasi Gyopár Alapítvány
önkénteseivel együtt, a délelőtti programon a Gödöllői Királyi (Grassalkovich)
Kastélyban az „Európa a
kastélyban” című tárlatvezetés keretében a magyar
EU-elnökség tanácskozásainak helyszíneit tekinthette
meg. Délután a Szent László
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Napi műsoron vettek részt
a vendégek, majd a Kőrösi
Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központban került
sor a hivatalos találkozóra,
ahová az Alapítvány ügyfelei
is meghívást kaptak. A két
szervezet elnöke, Mihalicska
Terézia és Klemász Magdaléna, valamint a találkozót
jelenlétével megtisztelő

Weeber Tibor, Kőbánya
önkormányzatának alpolgármestere kedves szavakkal köszöntötték a jelenlévő közel
100 fős közönséget, kiemelve
a határontúli kapcsolatok
ápolásának fontos szerepét. A
rendezvényen részt vett Tóth
Balázs önkormányzati képviselő és Jógáné Szabados Henrietta civil referens is. Utána
kulturális műsor következett,
a kőbányai Bognár László és
zenésztársai sanzonműsora és
a párkányi Egyesület kórusának előadása, melyek nagy
sikert arattak.
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Augusztus 15-ig lehet
benyújtani a „Virágos
Kőbánya” című pályázat
anyagait. További információ a 433-8362 telefonszámon kérhető. Részletek:
www.kobanya.hu
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Augusztus 15-ig lehet
benyújtani a „Tiszta udvar,
rendes ház” című pályázat
anyagait. További információ a 433-8362 telefonszámon kérhető.
Részletek:
www.kobanya.hu
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Elismerés

Elismerés
pályázat
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A Kőbányai Önkormányzat Idősügyi
Tanácsának Kulturális, Oktatási, Képzési,
Hagyományőrző, Média és Tájékoztatási
munkacsoportja amatőr kézműves
pályázatot hirdet nyugdíjasok részére.
A pályázaton minden Kőbányán
lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező nyugdíjas
indulhat, aki kedvet érez arra,
hogy kézműves tudását
bemutassa – bármilyen témában és technikával. Egy pályázó
maximum 3 olyan pályaművel
pályázhat, melyet az Idősügyi
Tanács 2009–2010-es pályázatán nem nyújtott be.

A pályázaton való részvétel
ingyenes.
A pályázatokat az Idősügyi
Tanács Kulturális, Oktatási,
Képzési, Hagyományőrző,
Média és Tájékoztatási munkacsoportja bírálja el. A legsikeresebb művek alkotói értékes
jutalomban részesülnek. Az
alkotások megtekinthetők
lesznek az Idősek Hónapjában,
2011. október 3. és 16. között a
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központban rendezendő kiállításon.
A pályázatok benyújthatók:
2011. szeptember 1. és 16.
között a Polgármesteri Hivatal
Humán Irodájának Szociális
és Egészségügyi Csoportjánál
(1102 Budapest, Szent László
tér 29. fszt. 33.
(Telefon: 4338-331).
Kérjük, hogy nevet, születési
időt, lakcímet, telefonszámot
(esetleg e-mail címet), illetve
a mű a címét ne felejtsék a
pályaművekre ráírni!

Kőbányai Idősügyi Tanács
Kulturális, Oktatási, Képzési,
Hagyományőrző,
Média és Tájékoztatási munkacsoportja

Kőbányáért elismerő cím

Kőbánya kíváló művésze
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2011-ben a képviselő-testület dr. Nagy Károly
háziorvosnak Kőbányáért díjat adományozott.
„Dr. Nagy Károly
Budapesten, Kőbányán
született 1936 februárjában. Általános és középiskolai tanulmányait is itt
végezte, érettségit a Szent
László Gimnáziumban
szerzett, ahol kitűnő
eredménnyel végzett
1954-ben. Azonnal felvételt nyert az Orvostudományi Egyetem általános
orvosi karára, ahol 1960ban summa cum laude
orvosi diplomát kapott.
Ezt követően Karcagon
kezdte meg munkáját
körzeti orvosként. A
szakvizsga megszerzéséhez a MÁV kórházba
került, majd egy évet
dolgozott a Podmaniczky
utcai I. számú belgyógyászaton. Ezt követően cselédkönyvesként

a péceli utókezelőben
szolgált. Kerületünkbe
1964-ben került, azóta
is itt dolgozik, gyógyít.
Belgyógyász szakvizsgájához szükséges kórházi
gyakorlatát a Bajcsy
Zsilinszky Kórházban
szerezte meg. A Gergely
utcai rendelőben 1976
februárja óta dolgozik
megszakítás nélkül.
Munkája elismerését
jelzi, hogy felülvizsgáló
főorvosként, majd felnőtt
alapellátási szakfelügyelőként is tevékenykedett. A
körzetében élők mindig
bizalommal fordultak
hozzá, nyitott, kedves
személyisége záloga annak, hogy hivatását ilyen
magas szinten, a betegek
érdekeit mindig szem
előtt tartva végezze.
Nemcsak rendelési idő alatt,
hanem az utcán
megszólítva is
segítséget nyújt,
figyelmet szentel
a hozzáfordulóknak. Munkássága
alapelve mindvégig ugyanaz a
gondolat: a
gyógyító orvos számára
a legfon-

tosabb a beteg sorsának
felelős kezelése. Emberi kapcsolatai mind
munkatársaival, mind
betegeivel és azok hozzátartozóival kiegyensúlyozottak. Fontos számára a
munkatársak elismerése,
a betegek bizalma, és
ezért maga is bizalmat
ad, és elismerést nyújt.
Egyénisége, szakmai
hozzáértése segítette őt a
nehezen kezelhető problémák megoldásában.
Nem csak a betegséget
kezeli. Figyelmet fordít
a hozzáfordulók lelkére,
mentális egészségére is.
Tanácsai, intelmei betartását nyomon követi.
Ha kell, kellő szigorral,
következetesen ellenőrzi
betegeit és családtagjaikat
is. Ez a figyelem, még
ha olykor kissé szigorú
is, megteszi hatását,
kiváló gyógyító munkát
eredményez. Több mint
negyven éves, kerületben
eltöltött munkásságával
elnyerte a kőbányaiak
megbecsülését és tiszteletét.
Dr. Nagy Károly magas szintű orvos-szakmai,
gyógyító munkássága,
emberi magatartása,
kiemelkedő szakmai
tudása, a betegek érdekében végzett odaadó,
lelkiismeretes munkássága elismeréseként „Kőbányáért” elismerő címet
adományozott az önkormányzat” – hangzott
el a Kőrösi
Kulturális
Központban
rendezett június 23-i díjátadó
ünnepségen.
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2011-ben
a képviselő-testület
Meiszter Kálmán
festőművésznek
Kőbánya Kiváló
Művésze kitüntető
címet adományozta.

„Meiszter Kálmán
Budapesten született
1925 februárjában,
szegény, tisztességes család
harmadik gyermekeként.
Egészen apró gyermekként már érdeklődött a
formák és színek iránt.
Minden lehetőséget
megragadott, hogy
rajzolhasson, festhessen.
Pályaválasztás idején
felszentelt pap akart
lenni, de mivel ez a vágya
meghiúsult, beállt henteslegénynek. Több munkát
kipróbált, volt fűszeres,
fémöntő, mérlegkészítő,
szabóinas. Végül a sörfőző
mesterséget kitanulta, és
elhelyezkedett a Kőbányai Sörgyárban. Az itt
működő képzőművészeti
szakkörben kezdett a
művészettel foglalkozni. Első mestere Tarr
István szobrászművész
volt. Az 1951-es évben
felvételt nyert a Magyar
Képzőművészeti Főiskolára. Mesterei: Papp
Gyula, Kmetty János,
Bán Béla, Barcsay Jenő
voltak többek között. A
mesterek munkája mellett

saját kitartása, akarata,
hite az, ami festővé tette.
Tájképek, csendéletek,
portrék festője, rajzolója.
Érzéseire hagyatkozik
miközben alkot, ezzel
nyújtva a szemlélőnek
maradandó emléket. Képeivel kiállítások sokaságán találkozhatunk mind
Kőbányán, mind Budapesten és országszerte is.
Kiemelkedő munkássága
elismeréseként Kőbányáért díjban részesült 2003ban. Tagja a Kőbányai
Képző- és Iparművészek
Egyesületének. Néhány
évvel ezelőtt megjelentette „Életem, képeim” című
könyvét, melyben szemet
gyönyörködtető alkotásain túl kóstolót kaphatunk
ízes stílusából is. Fáradhatatlanul alkot. Kőbányán
született, Kőbányán él
és alkot. Műtermébe
látogatva betekinthetünk
a csodába. Festményei,
rajzai sokaságát mutatja meg, beszél, mesél
róluk. Szereti az életet, az
alkotást, az embereket.
Nyitott szívvel fordul
mindenki felé, hiva-

tástudata példaértékű.
Művészi nagyságát emeli
szerénysége, kedvessége,
soha nem hivalkodó
modora. Műtermében
minden év kora nyarán
vendégül látja barátait,
ismerőseit, és egy kellemes délutánt, kora estet
tölthetnek vele a kiválasztottak. Ezen alkalmakkor
mindenki hazavihet egy
szeletet Kálmán bácsi
munkájából, hisz az
általa kitalált tombolán
mindenki nyer. Ezen túl
a megvásárolt tombolából
befolyt összeget a művész
minden évben jótékony
célra ajánlotta fel. A
kőbányaiságát soha meg
nem tagadó, azt mindig
felvállaló festőművész,
Meiszter Kálmán részére példamutató emberi
magatartásáért, kitartásáért, kiemelkedő művészi
tevékenysége elismeréseként „Kőbánya Kiváló
Művésze” kitüntető címet
adományozott az önkormányzat” – hangzott el a
Kőrösi Kulturális Központban rendezett június
23-i díjátadó ünnepségen.
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A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány
2010. évi közhasznúsági beszámolója.
Bevételek: Önkormányzati támogatás az alapítótól 4 800 eFt. Támogatás külső szervezettől (kisértékű tárgyi eszközök) 484 eFt. SZJA 1 %-os
bevétele: 43 eFt. Kapott bankkamat
6 eFt. Bevételek összesen: 5 333 eFt.
Kiadások: A szervezet által nyújtott
cél szerinti támogatások összege:
550 eFt. A szervezet által nyújtott
természetbeni támogatások öszszege 514 eFt. Nagyértékű eszköz
beszerzés 314 eFt. Járművásárlás 2 800 eFt. Készletbeszerzés:
2 471 eFt. Pénzügyi műveletek
ráfordításai: 21 eFt. Értékcsökkenési
leírás 519 eFt. Kiadások összesen:
7 189 eFt.
A Közalapítvány a bevételeit döntően közhasznú célokra fordította. A
Kuratórium támogatta a dr. Sztanek
Endre Alapítvány kérelmét és
550 000 Ft alapítványi támogatást
biztosított részükre – megállapodás
keretében – a kőbányai általános
iskolák felső tagozatos diákjai
számára tartott felmenő rendszerű,
katasztrófavédelmi, polgári védelmi,
veszélyhelyzeti, rendészeti oktatásához technikai eszközök beszerzésére. Természetbeni támogatásként
a BRFK X. ker. Rendőrkapitányság
rendelkezésére bocsátotta egy
magánszemély adományozótól
származó projektor berendezés,
valamint a Fővárosi Vízművektől és a
Doclerweb Kft.-től adományként kapott számítógépeket. Megvásárolt és
a BRFK X. ker. Rendőrkapitányság
használatába adott a közbiztonsági
és bűnmegelőzési munka elősegítésére egy Peugeot Boxer kisbuszt és
számítógépeket, valamint különböző
munkakörülményeket javító eszközöket is vásárolt részükre. A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság
X. kerületi Kirendeltség részére a
katasztrófavédelmi munka feltételeinek javításához 600 000 Ft értékben
aggregátor, hőlégbefúvó berendezés,
megtöltött PB gázpalackok és távolságvédelmi akciókészlet adományozott. A Közalapítvány ezúton is
köszönetet mond a tisztelt adományozóknak, akik adójuk 1 %-áról a
javukra rendelkeztek.
Matkó Ottó
a kuratórium elnöke

10

Programok / Közlemények

Rovatcím

11

SzeptEmber Feszt 2011

)CU\VTQPiOKCK
-WNVWTeNKU(GU\VKXeNgU8eUeT
Szeptember 2-4. között újra fantasztikus programokkal, különleges ízekkel, fergeteges
koncertekkel várja a SzeptEmber Feszt a kicsiket és nagyokat a Népligetbe.
A rendezvény nevéhez
híven igazi gasztronómiai
élményekben lesz részük a
látogatóknak. Lesz hal, vad
s mi szem szájnak ingere,
hiszen a Pörköltek Terén
30 féle pörköltet kóstolhatnak meg, melyeket neves
éttermek mesterszakácsai
készítenek el. A desszertről
sem lehet lemondani, mivel
a Rétesvonatban folyamatosan sülnek a helyszínen
húzott tésztából, frissen
készített rétesek.
És ezzel még nem ér
véget az ínyenceknek szóló
ajánlat. A koktélbárban a
SzeptEmber Feszt hivatalos
koktélját ihatják, Bor- és
Sajtkörút mind a 10 állomását is meglátogathatják vagy
éppen a Magyar Grillbajoktatás

nokság versenyzőitől gyűjthetnek tapasztalatokat.
A koncerteken is igazán
változatos zenei kínálat
vonul fel. Az 5 színpadon
3 napon keresztül folyamatosan váltják egymást
a zenekarok a pop, rock
és jazz világából. Igazi
újdonság, hogy itt kerül
megrendezésre a III. Magyar
Jazz Napja, ahol a magyar
jazzélet kiválóságai lépnek
fel. A szombati koncert
sztárvendége Billy Cobham
amerikai jazzdobos és a
Morgan Workshop.
Kőbányai művészek is
szép számmal vesznek részt
a rendezvényen. Péntek este
a Deák Bill Blues Band koncertjén lehet szórakozni, de
a hétvégén a fellépők között

Keressék a www.szeptemberfeszt.hu honlapot,
ahol folyamatosan
tájékozódhatnak friss híreinkről!

pályázatok
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A Szent László Gimnázium
Felnőttoktatási Tagozata a 2011/2012.
tanévben 4 éves esti gimnáziumi
képzést indít.

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
(1102 Budapest, Szent
László tér 29.) nyilvános
pályázatot hirdet a Budapest X. kerületben található,
42480/1 hrsz.-ú 2176 m²
alapterületű, a 42480/15
hrsz.-ú 4896 m² alapterületű, a 41007/13 hrsz.-ú 5000
m² alapterületű, a 41007/14
hrsz.-ú 5000 m² alapterületű, valamint a 41007/15
hrsz.-ú 4999 m² alapterületű önkormányzati tulajdonú
ingatlanok elidegenítése
érdekében.
A pályázattal kapcsolatban
részletes felvilágosítás a
www.kobanya.hu honlapon
található, illetve a
(06-1) 4338-133-as és
a (06-1) 4338-176-os
telefonszámon kérhető.

Térítésmentes oktatás,
2 tanítási nap. Korábban
megszerzett bizonyítványok
beszámítása. Kis létszámú
idegen nyelvi és számítástechnika csoportok.
Előrehozott érettségi vizsga
lehetősége. Diákigazolvány –
BKV bérlet kedvezménnyel.
A törvényben meghatározott
korig családi pótlék igényelhető.
Beiratkozás: augusztus 22.
14.00–18.00.
Budapest X., Kőrösi Cs. S. út
28–34. (Kőbánya felső MÁV
állomásnál). További információ: 262-3599, 260-9376,
www.szlgbp.sulinet.hu

lesz Póka Egon és a zeneiskola tanulói illetve a Tutta
Forza együttes is.
Akik gyerekekkel jönnek ki a Népligetbe, azok
sem fognak unatkozni. A
Gyerekbirodalomban mesejáték, játszóház, kézműves
foglalkozások, vidámpark,
állatsimogató, pónilovaglás
várja a kicsiket. A babaetető
és pelenkázó sátor pedig
elősegíti a kényelmesebb
időtöltést a kisgyermekes
családok számára.

Egy-egy koncert vagy
kóstoló között érdemes lesz
megnézni az Amerikai- és
Tuning Autók Találkozóját, ahol a több száz autó
között igazi ritkaságokat is
lehet majd látni. De lesznek
kézműves bemutatók és
vásár, Egészségliget, íjászat
és rengeteg más érdekes
látnivaló. Szeretne aktívan
részt venni a rendezvényen?
Jelentkezzen a Pörköltfőző
Versenyre vagy a Nemzeti
Amatőr Grillbajnokságra!
Nem kell mást tennie, mint
szervezni egy csapatot, nevezni, elkészíteni a legjobb
ételt, melyet mesterszakácsokból álló zsűri bírál el. A
finom ételek és a jó hangulat
biztosított! A részleteket és a
jelentkezési lapot a honlapunkon találhatják meg.

#~3#&"%v4
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Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
(1102 Budapest, Szent László
tér 29.) nyilvános pályázatot
hirdet a Budapest X. kerületben található nem lakás
céljára szolgáló helyiségek és
teremgarázsban lévő gépkocsibeállások bérbeadására
vonatkozóan. A pályázattal
kapcsolatban részletes felvilágosítás a www.kobanya.hu
honlapon található, illetve
a (06-1) 4338-133-as telefonszámon kérhető.

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
(1102 Budapest, Szent
László tér 29.) nyilvános
pályázatot hirdet a Budapest
X. kerület, Jászberényi út 88.
szám alatti (hrsz.: 40988/26)
ingatlan 650 m² nagyságú
részének bérbeadására.
A pályázattal kapcsolatban
részletes felvilágosítás
a www.kobanya.hu honlapon található, illetve
a (06-1) 4338-133-as telefonszámon kérhető.

kosárladba előkészítő
Szeretettel várnak minden
2001 és az után született
gyermeket a Kőbányai
Darazsak előkészítő foglalkozásain. Az edzések hétfőn,
kedden és csütörtökön
17:00-tól lesznek a Szent
László Gimnáziumban (1102
Budapest, Kőrösi Cs. Sándor

út 28.). Érdeklődni lehet a
helyszínen, illetve Hajdu Péter edzőnél (06-30-961-4881).
Természetesen az idősebbeket is szívesen látjuk, ők is
tájékozódhatnak ezen a telefonszámon. A kezdés várható
időpontja: 2011. szept. 3.!
www.darazsak.hu
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szabadidő
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Csecsemő úszás
Helyszín: Uszoda. 3 hónapos kortól 3 éves korig. Heti 2
foglalkozás a szülők részvételével szerdán kora este és
szombaton a délelőtt. Részletes tájékoztatás: 06-30-9006725. Kezdés: szeptember 3-án.
Testformáló női torna
Helyszín: Kupola. Foglalkozások: hétfőn és csütörtökön
19-20. Beiratkozás: hétköznap 10-18 óráig. Részvételi díj:
6300 Ft/8 alkalom, 950 Ft/1 alkalom. Kezdés: szeptember
5. Vezeti: Horváth Erika balettmester
Showtánc
Helyszín: Kupola. Ovis csoport 4–6 éveseknek. Foglalkozások: kedd, csütörtök 17–17.30 óra. Részvételi díj:
4500 Ft/hó. Mini csoport 7–12 éveseknek. Foglalkozások:
szerda 16.30–18.30 óra. Részvételi díj: 5000 Ft/hó. Művészeti vezető: Gyulaváriné Szente Zsuzsa. Beiratkozás:
szeptember 1-jén és 2-án 16–18 óráig, majd folyamatosan hétköznap 10–18 óráig.
Wado-kay karate
Helyszín: KÖSZI. Óvodásoknak kedden 16.15–17.15-ig,
szombaton 9–10-ig, általános iskolásoknak kedden
17.30–19-ig, szombaton 10–11.30-ig. Részvételi díj: óvodásoknak 4600 Ft/hó, iskolásoknak 5000 Ft/hó. Felnőtteknek kedden 19.15–20.45-ig, szombaton 11.30–13-ig.
Részvételi díj: 5200 Ft/hó vagy 1100 Ft/alkalom. Kezdés:
szeptember 3-án.

'*5/&4;7v-0("5

EJ RÁÉRÜNK ARRA MÉG!

-BIZTOS ÖN EBBEN?

Miért kell megvárni míg már nem
lehet segíteni?

ÓL@FX@QÓLDMS@KHSĝRM@JÓJ RY MGDSŸDMÓ100-ból 57 ember hal meg szív- és
érrendszeri betegségekben. A keringési rendellenesség nem áll helyre
önmagától. ÓRYġUÓ~RÓ~QQDMCRYDQHÓADSDFR~F Ó@YÓ~QRYƔJKDS Ó@YÓ~QDKLDRYDRDC~RÓÓ
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!

VÁGJON BELE MOST,
,($+ż33« 9«.15.2«3$29(
Felismeri az alábbi tüneteket?

A Népligeti Építők Sporttelepen működő Biofitt Sportegyesületben dolgozó Koós Katalin edző nyár végén
indítja az új ovis csoportját, melyre minden 4 életévet
betöltött kislányt szeretettel vár, akik szépülni, ügyesedni
és fitneszezni szeretnének. A válogató augusztus 12-én
17.00 órakor a népligeti Lantos Johnny Fitness teremben
(1101 Bp. Vajda P. u. 38.) lesz.

˥ Járás közben lábszárfájdalom
˥«"RÄJJDMŽ«IĢQĢRSĢUNKRĢF
˥ Éjszaka sokszor görcsbe álló láb
˥ Fülzúgás, memóriazavar
˥ Magas vérnyomás
˥ Cukorbetegség RY UŸCL~MXDH
˥ Nem gyógyuló sebek, fekélyek

53&,7~4&(:&4-&5130(3".+"*
Klubok, szakkörök:
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 órától.
Hastánc oktatás – minden héten pénteken 18:30 órától.
Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas Klub:
Aug. 13–14.: Mezőtúri Vásár.
A Természetjáró Klub túrái:
Aug. 11–14-ig Forrás Emléktalálkozó, Aug. 16-án Pilis.
Aug. 27-én Vértes. Túrákra jelentkezés: a túra előtt 2 héttel a klubnapon.
Törekvész Természetjáró kör: klub-nap minden csütörtökön 14–17 óráig Kuzma Ferenc.

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

JELENTKEZZEN THERMOKAMERÁS
ÁLLAPOTFELMÉRÉSRE!
ÓUHYRFĝK@SNSÓU~FYHÓ#Q Ó2BG~CDQÓĈJNRÓ ÓUDYDSŸÓEŸNQUNR
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(06) 1/431-82-98
(06) 30/848-93-29
ô SB?NCQR ôĘJJŷGôĢRô ô
(A Pöttyös megállótól 100 m-re)

www.sonocentrum.hu
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APRÓHIRDETÉS  

Konténeres  sitt-   és  szemétszállítás  olcsón,  rakódással  is.  Sóder,  
homok,  term föld.  Tel..  280-9059,  (06-30)  99-68-316.  

4GLVXgP[

A rejtvény helyes megfejtését kérjük elküldeni a 1195 Bp.,
Batthyány u. 5. vagy a kobanyahirek@kobanya.hu címre.
Beküldési határidő: 2011. augusztus 26.

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

ÁLLÁS  
Dömötör   Ingatlan-centrum,   ingatlaniroda   referenseket   keres   a  
X.,  XVIII.,  XIX.,  XX.  kerületekben.  Szakmai  tapasztalat  el ny.  
Érdekl dni:   XIX.   ker.   Ady   Endre   út   43.   Tel:   (06-1)   280-5830.    
E-mail:      info@ingatlan-centrum.eu  
INGATLAN  
„Budai   panorámás,   zöldövezeti,   csúsztatott   zsalus,   felújított  
lakás   eladó   Óhegyen.   Ár:   7.95  M.”   Tel.:   (06-20)   8033-001  
e-mail:  henrik.kakonyi@gmail.com,  www.ihaszkoz.eu.nu    
Kispesten,   családi   házas   övezetben   eladó   63   nm-es   2   szobás  
cirkóf téses  lakás,  tet tér  beépíthet ,  összesen  120  e  Ft/nm  áron.  
Azonnal  költözhet .  Érdekl dni  a:  (06-30)  364  16  80-as  telefon-
számon  lehet.  

Autókarosszéria,   fényezés,   polírozás,   kipufogó-javítás   min ségi  
kivitelben  Szerviz  ár  alatt.  Gy ri  K bánya  X.  Kolozsvári  u.  23/A  
Tel:  (06-1)  261-6131,  Mobil:  (06-70)  431-0063  
Kertész   Izabella   szakbecsüs   vásárol   mindennem    régiséget,  
varrógépet,  hanglemezeket,  könyveket,  festményeket,  bútorokat,  
porcelánokat,   ezüstnem eket,   hagyatékot.   Díjtalan   kiszállás,  
szakbecslés.  Tel:  (06-70)  252-32-67    
Autókozmetika,  kárpitozás  és  polírozás.  Teljes  kör   autóápolás!  
Tel.:  (06-70)  660-75-61.  
Tanári   diplomával   rendelkez    régiségkeresked k   vesznek  
k bányai   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,  (06-1)  260-5901,  cím:  Gergely  utca  2/B.  

SZOLGÁLTATÁS  
LAKÁSFELÚJÍTÁS!  
SZOBAFESTÉST,  
MÁZOLÁST,  
TAPÉTÁZÁST   INGYENES   TAKARÍTÁSSAL.   PARKETTA-  
LERAKÁST,  
PARKETTACSISZOLÁST,  
PARKETTA-  
JAVÍTÁST,   VÍZ-,   GÁZ-,   GIPSZKARTON-SZERELÉST,  
CSEMPÉZÉST,   VILLANYSZERELÉST,   K M VES   ÉS  
ASZTALOS  
MUNKÁT  
VÁLLAL  
KISIPAROS  
GARANCIÁVAL,   AZONNALRA   IS.   TEL.:   (06-1)202-2505,  
(06-30)  251-3800.  

Kéménybélelés,   furán -flex-,   acél   béléscsövek,   szerelt  
kémények,   nyitott-zárt   (turbó,   kondenzációs)   készülékekhez.  
METAL_VILL  Kft.  (06-30)  688-3683,  (06-70)  518-1451.    
OKTATÁS  
Dajka,   gyermekfelügyel ,   gyógypedagógiai   asszisztens   képzés.  
Kasza  Képz .  Tel:  (06-70)  660-7561  
A JÚLIUSI REJTVÉNYÜNK SZERENCSÉS NYERTESEI: Könyvnyereményt nyertek: Bauer Frigyes és Velezdi Vilmosné.
Rajzfilmes ajándékcsomagot nyertek: Petrekovits Lajos és Petrusa Viktorné. GRATULÁLUNK!

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
www.magyarrajzfilm.hu/
felnottoktatas.html

AZ ÓBUDAI ANIMÁCIÓS ISKOLA

ANIMÁCIÓSFILM-RAJZOLÓ OKJ-S KÉPZÉST INDÍT
Szeretné megtanulni, hogyan készül a rajzfilm?
Rajzfilmkészítő szeretne lenni, érdekli az animáció vagy felvételi előtt áll?
Itt a lehetőség! 10 hónap alatt megtanulhatja az animációs szakmát.
Rajzfilmrendezők oktatnak.
A stúdió weboldalán ízelítőt kaphat a hallgatók munkáiból.
Államilag elismert bizonyítvány!
Választhat a délelőtti, ill. a délutáni csoport között.
NYÍLT nap keretében betekinthet az oktatásba!

RAJZFILMES TÁBOR

Aug. 1–5., aug. 8–12., aug. 15–19., aug. 22–26., Időpont: hétfőtől péntekig,
9–16 óráig. A magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes tábort tart augusztusban is,
Óbudán. Szeretettel várják a 6-17 évesek rajzfilmes műhelyükbe, ahol a gyerekeknek részük lehet abban a varázslatban, hogy rajzaik „életre kelnek“.
Saját rajzfilm készítése, melyet CD lemezen hazavihetnek. Játékos foglalkozást tart az „Így készül a rajzfilm“ témakörben a stúdió operatőre (a Mézga, a
Vili a veréb c. filmek operatőre). Ebéd után játék a szabadban. Délutánonként
animációs filmek vetítése egészíti ki a rajzolást.
www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatás.html

hirdetmény
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„A kőbányai önkormányzat a tulajdonában álló lakások
bérbeadásának feltételeiről, és a lakások béréből szóló 68/2008.
(XII.20.) rendelet rendelkezései szerint 5 darab saját eszközből épült
lakások bérbeadására kiírt nyilvános pályázatának nyertesei:

Lakás címe

Nyertes pályázó

1. Kolozsvári u. 29-31. 3/53.

Pályázat
nem érkezett

2. Kolozsvári u. 29-31. TT. 77.

Mottl József

3. Kolozsvári u. 29-31. TT. 83.

Simonics Zoltán

4. Kőrösi Csoma S. út 40. 3/4.

Gál Nikolett

5. Mádi u. 120. fszt. 1.

Mohácsi József
és Császár Ilona

*.13&44;6.¼Felelős 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. augusztus 26.
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